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Anotace 

Tento odborný text je tvořen třemi částmi. První se zabývá vznikem odpadu 

a způsoby jeho likvidace. Vyčísluje množství odpadu, které v České republice 

vzniká, a stručně vysvětluje důvody jeho nárůstu. Jednotlivé možnosti, jak se 

s odpadem vypořádat, mezi sebou porovnává z ekologického i ekonomického 

hlediska. U každé zmiňuje její výhody i nevýhody. Nastíněno je směřování České 

republiky i pohled Evropské Unie na odpadovou problematiku. Druhá část je 

zaměřena na třídění a recyklaci. Jsou zde vyjmenovány různé druhy odpadu včetně 

údajů o jejich množství, ve zkratce je popsán proces jejich recyklace a způsoby 

nového využití surovin. U obalových materiálů zmiňuje pozitivní i negativní 

stránku jejich používání. Závěrečná část klade důraz na prevenci vzniku odpadu 

a krátce vysvětluje koncept nulového odpadu. Součástí textu je také přehled 

o odpadovém hospodářství ve městech Velké Pavlovice, Loučná nad Desnou 

a Dolný Kubín. 

Annotation 

Dieser Fachtext entsteht aus drei Teilen. Der erste handelt von der Entstehung 

des Abfalls und den Weisen seiner Entsorgung. Er bestimmt die Menge des 

Abfalls, die in der Tschechischen Republik entsteht, und kurz erklärt die Gründe 

dessen Zunahme. Die individuellen Möglichkeiten, mit dem Abfall 

zurechtzukommen, werden miteinander von der ökologischen und ökonomischen 

Perspektive verglichen. Bei jeder werden die Vor- und Nachteile erwähnt. Die 

Tendenz der Tschechischen Republik und die Ansicht der Europäischen Union auf 

die Abfallproblematik werden in großen Zügen geschildert. Der zweite Teil handelt 

hauptsächlich von der Sortierung und Recycling. Die verschiedenen Abfallsorten, 

inklusiv ihre Menge, werden aufgezählt und der Prozess ihrer Recycling und die 

Weisen der Neuverwertung der Rohstoffe werden kurz beschrieben. Bei den 

Verpackungsmaterialien werden die positiven und negativen Seiten der 

Anwendung erwähnt. Der letzte Teil betont die Prävention der Abfallentstehung 

und kurz erklärt das Konzept des Null-Abfalls. Er beinhaltet auch eine Übersicht 

des Abfallmanagements in den Städten von Velké Pavlovice, Loučná nad Desnou 

und Dolný Kubín. 
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Annotation 

This paper consists of three parts. The first one deals with the formation of waste 

and the means of its disposal. It enumerates the amount of waste which is formed in 

the Czech Republic and briefly explains the reasons of its growth. It compares the 

individual options of how to dispose of waste from the ecological and economical 

point of view. It lists the advantages and disadvantages of each. It also outlines the 

tendency of the Czech Republic and the European Union’s perspective on the 

problem of waste. The second part concentrates on separating and recycling. It lists 

various sorts of waste including the data on its amount; it briefly describes the 

process of its recycling and the forms of reusing the sources. It specifies the 

positive and negative sides of using wrapping materials. The final part emphasises 

the prevention of waste production and briefly explains the concept of zero waste. 

The text also includes an outline of the waste management in the towns of Velké 

Pavlovice, Loučná nad Desnou and Dolný Kubín. 
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Uvedení do problematiky odpadů 

Odpady najdeme všude kolem nás, jsou nedílnou součástí našeho každodenního 

života. A jejich množství se zvyšující se životní úrovní stále roste. Není tomu tak dávno, 

co odpadů bylo minimum. Zbytky z kuchyně spotřebovávala domácí zvířata. 

Nepoužívaly se chemické čisticí prostředky, takže vodu po umývání nádobí nebo praní 

bylo možné ještě použít - třeba na zalévání nebo pro dobytek. Téměř vše bylo 

z přírodních materiálů, pokud nějaká věc dosloužila, stačilo ji jen dát na dvůr někam do 

kouta, aby nepřekážela, a chvíli počkat, až se rozpadne nebo shnije. Ještě v minulém 

století tak téměř jediným odpadem, který se vyhazoval, byl popel z kamen. Od toho je 

také odvozen název pro nádobu na odpad – popelnice.  

Dnes je ovšem situace mnohem složitější. Výrazně narostlo množství 

spotřebního zboží. Dříve lidé vystačili s málem a ledacos si vypěstovali nebo vyrobili 

doma, oproti tomu dnes využívají mnohem více věcí; vezměme si jen, kolik 

elektronických přístrojů se vyskytuje v jedné domácnosti. Každý člověk u nás 

v průměru za rok vyprodukuje kolem 300 kg1- 500 kg2 odpadu (statistiky se liší podle 

způsobu sběru dat). Odpad přitom netvoří jen konkrétní věc, kterou si koupíme a časem 

vyhodíme. Odpad vzniká během celého procesu výroby, a co víc už i při těžbě surovin, 

které se na výrobu používají – říká se tomu odpadový batoh.3 

Většinu věcí včetně potravin navíc lidé kupují a s nimi si z obchodů dovážejí 

i obrovské množství obalů, které následně končí v popelnici. Problematický je také 

materiál, který se při výrobě těchto věcí používá, většinou se jedná o umělé látky. Dnes 

už i bavlněné tričko obsahuje umělá vlákna. Doba rozkladu takovýchto materiálů může 

být i stovky let. Není potom divu, že množství odpadů neustále roste. 

                                                                 
1 

Informační systém odpadového hospodářství. URL: <http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/CENMSFURMQON> [cit. 27. 2. 2012]. 
2
 Český statistický úřad. URL: 

<http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/1F0032E180/$File/Publ_2001-11_def.pdf/> 

[cit. 27. 2. 2012]. 
3
 ŠŤASTNÁ, Jarmila. Kam s nimi. Vše o třídění a recyklaci odpadu. Praha: Česká televize, 2007. 

Box 1: Odpadový batoh pro: 

10 g zlatého šperku – 3,5 tuny hlušiny 

1 notebook o váze 3 kg – 4 tuny odpadu 
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Jak se s odpady vypořádat 

Řešení, jak se vypořádat s odpady, existuje hned několik – skládkování, spalování 

a recyklace. U nás se nejčastěji využívá první varianta, na skládce končí téměř 

¾ odpadu z domácností.4 Jedná se přitom o tu nejhorší cestu. V ideálním případě by 

měla zvítězit prevence vzniku odpadu. Nejlepším odpadem je totiž žádný odpad. Nikdy 

samozřejmě nedosáhneme toho, aby odpad vůbec nevznikal. Můžeme se však snažit 

jeho množství minimalizovat, a to co přece jen vznikne, smysluplně využít. Nejlepším 

způsobem je recyklace a poté energetické využití neboli spalování, jako poslední 

varianta je již zmíněné skládkování. 

 

 

 

 

Se vstupem do Evropské unie jsme se zavázali změnit přístup k odpadovému 

hospodaření. V prvé řadě musíme snížit množství biologicky rozložitelných odpadů 

ukládaných na skládky. To by mělo do roku 2020 klesnout na 35 % v porovnání 

s rokem 1995. Tohoto cíle však zatím nedosahujeme, stále totiž skládkujeme velké 

množství odpadů z domácností.  

                                                                 
4
 MŽP. Nový zákon o odpadech: vyšší podíl recyklace, větší komfort pro lidi. URL: 

<http://www.mzp.cz/cz/news_tz090227odpady> [cit. 24. 2. 2012]. 

Obrázek 1: Pyramida znázorňující ideální řešení nakládání s  odpady.  

Zdroj: http://arnika.org. 
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Druhým závazkem, který musí ČR do roku 2020 splnit, je zvýšit recyklaci 

komunálních odpadů. Vybrat si přitom můžeme ze 4 možností: 

 

 recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z domovního odpadu 

 recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z komunálního odpadu (domovní 

odpad a jemu podobný odpad ze živností) 

 recyklovat 50 % domovního odpadu 

 recyklovat 50 % komunálního odpadu (domovní odpad a jemu podobný odpad 

ze živností) 

 

Podle aktualizované strategie Svazu měst a obcí ČR5 obsahoval v roce 2009 odpad 

z domácností od 1 obyvatele 41,9 kg papíru, 32,1 kg plastů, 17,6 kg skla a 9,2 kg kovů 

(dohromady 100,8 kg). Polovina je tedy asi 50 kg, což je jen o 13 kg víc, než kolik dnes 

vytřídíme. Některá města tuto hranici dokonce výrazně překračují a vytřídí i přes 80 kg 

výše uvedených materiálů na osobu. Na potlesk je však ještě příliš brzy. Celkově je totiž 

možné z domovního odpadu vytřídit 150 až 200 kg surovin na 1 obyvatele 

a u živnostenského odpadu by toto číslo mohlo být ještě vyšší. Plán odpadového 

hospodářství ČR6 navíc požadoval zvýšit materiálové využití komunálních odpadů (bez 

živností) do roku 2010 na 50 %. Tento cíl jsme opět nesplnili. Důvodem může být jeho 

špatná definice. 

Posledním příslibem je do roku 2014 zpracovat plán prevence vzniku odpadu. 

Ekologická domácnost je přitom schopna snížit tvorbu směsného odpadu na méně než 

desetinu současné průměrné produkce.7 

                                                                 
5
 Aktualizovaná strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. URL: 

<http://www.smocr.cz/cz/publikace/aktualizovana-strategie-rozvoje-nakladani-s-odpady-v-obcich-a-

mestech-cr.aspx> [cit. 26. 2. 2012]. 
6
 Plán odpadového hospodářství ČR. URL: <http://mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi> 

[cit. 26. 2. 2012]. 
7
 Arnika. Odpadová politika ČR. URL: < http://arnika.org/odpadova-politika-cr > [cit. 25. 2. 2012]. 



8 

 

Obrázek 2: Profil skládky. Zdroj: www.prachatice.cz. 

 

Skládky 

Nyní se podíváme na možné způsoby nakládání s odpady. Jako první si popíšeme 

skládky. Jedná se o oficiální úložiště odpadů. Vznikají většinou tam, kde je přirozená 

proláklina, aby se terén nemusel uměle vyhlubovat. Představa obyčejné díry, do které se 

bezmyšlenkovitě vysypává obsah popelnic, je mylná. Dnešní skládky jsou moderní 

zařízení, která musejí splňovat stanovená bezpečnostní opatření. Protože se na ni trvale 

ukládají nejrůznější odpady z nejrůznějších materiálů, musí být skládka dostatečně 

izolovaná od svého okolí, aby nedošlo k případné kontaminaci (viz obrázek Profil 

skládky). Průsaková voda, která tu vzniká, je drenážním systémem odváděna do 

záchytných jímek, kde je monitorována. Někdy se opětovně používá ke zkrápění 

skládky. Dalším výstupem ze skládky je skládkový plyn. Ten je jímán, následně 

spalován a vyrábí se z něj elektřina. Aby měl odpad co nejmenší objem a na jednu 

skládku ho tak mohlo být uloženo co nejvíce, využívá se zde tzv. kompaktorů, tedy 

speciálně upravených strojů, které hutní jednotlivé vrstvy skládky. V okamžiku, kdy 

skládka vyčerpá svoji kapacitu, uzavře se tak, aby do ní nevnikala dešťová voda, 

zabezpečí se a zaveze zeminou - tomuto procesu se říká rekultivace.8 

 

 

                                                                 
8
 JAKTRIDIT.CZ. Náš seriál na ČT. URL <http://www.jaktridit.cz/cz/foto-a-video/videogalerie/serial-o-

odpadech-na-ct#movie> [cit. 24. 2. 2012]. 
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Obrázek 3: Jednotlivé vrstvy na skládce hutní 

kompaktor. Zdroj: www.komunalweb.cz . 

Každý způsob nakládání 

s odpady má své výhody 

a nevýhody, v případě skládkování 

však jako klad můžeme jmenovat 

jen to, že je levné. Není potřeba 

vyrábět žádná složitá zařízení, není 

potřeba mnoho lidí, kteří by 

zajišťovali provoz apod. Na druhou 

stranu nevýhod je ovšem celá řada. 

Kvůli tlení biologického materiálu 

na nich vzniká velké množství 

metanu (součást skládkového plynu), který patří mezi skleníkové plyny. Kvůli jeho 

dalším charakteristikám – výbušnosti a hořlavosti – navíc hrozí nebezpečí vzplanutí 

skládky. Bezpečnostní opatření sice zahrnují pravidelné hlídání teploty, přesto však toto 

riziko reálně existuje. Fungující skládka navíc hyzdí krajinu, lehké materiály jako 

například papír nebo igelitové sáčky z ní dokonce mohou větrem odlétat do okolí. 

Nejpodstatnější však je to, že skládkováním se problematika odpadu nikterak neřeší – 

odpad nemizí, ani se jeho množství nezmenšuje, pouze se hromadí na jednom místě. Po 

rekultivaci skládky sice odpadky nejsou vidět, pod povrchem ale přesto zůstávají. 

Organická hmota se sice postupem času rozloží, na skládkách je však suché a anaerobní 

prostředí, kvůli kterému se doba rozkladu značně prodlužuje, částečně dokonce dochází 

ke konzervaci. 

 

 

Box 2: Doba rozkladu organického odpadu (v příznivém prostředí) 

 ohryzek jablka – týden až 20 dní 

 slupka od banánu – 3-6 měsíců 

 pomerančová kůra – 6 měsíců až 1,5 roku 

 vlněná rukavice – 1-2 roky 

 papírový kapesník – 2-5 měsíců 

Zdroj: www.jozevec.cz 

 

 



10 

 

 

 

 

V mnoha případech navíc takto ztrácíme velké množství materiálu, který by ještě 

bylo možné využít. Ochuzujeme se tak o přírodní suroviny, kterých je v přírodě 

omezené množství, i o uměle vytvořené materiály, které tak musíme znovu draze 

vyrábět. 

V souvislosti se skládkami je třeba zmínit tzv. černé skládky. Tento termín, ačkoli 

se běžně používá, česká legislativa nezná. Přesto by se černá skládka dala definovat 

jako nezákonné úložiště odpadů, které není pro ukládání odpadů technicky vybaveno. 

Zjednodušeně řečeno se černou skládkou stává jakékoli místo, které neslouží k ukládání 

odpadu, ale přesto ho tam někdo uložil – jako příklad můžeme uvést hromady odpadků 

u cest, v příkopech či lesích. Tyto nelegální skládky jsou velice nebezpečné, mohou na 

nich být uložené toxické látky, které kontaminují půdu a podzemní vody. Podle 

Box 3: Doba rozkladu neorganického odpadu (v příznivém prostředí) 

 igelitová taška – 20-30 let 

 nedopalek cigarety s filtrem – 10-20 let 

 plechovka – 5-15 let 

 krabička od pití – 6-10 let 

 plastový kelímek nebo PET láhev – odhad 50-80 let 

 sklo – odhad asi 3000 let 

 kus polystyrenu – nikdy 

Zdroj: www.jozevec.cz 

 

 

Box 4: Stáří a stav věcí nalezených na skládkách 

 rohlík (poněkud pomačkaný) – stáří 6 let 

 párek v rohlíku (hnědavý vyschlý kus pečiva s párkem) - 

stáří 17 let 

 noviny (zmačkané, leč perfektně čitelné) – stáří 12 let 

 syrový řízek (růžově hnědavé barvy s bílým tukem na 

okrajích) – stáří 15 let 

 kukuřičná palice (zachovaná) – stáří 20 let 

Zdroj: www.ekocentrumkoniklec.cz 

 



11 

 

§ 12 odst. 1 zákona o odpadech je každý původce odpadu povinen nakládat s odpady 

a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními 

předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Odst. 2 zase říká, že není-li 

zákonem stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona nakládat pouze v zařízeních, která 

jsou k nakládání s odpady určena. Ti, kteří ukládají odpad na černé skládky, tedy 

jednoznačně porušují zákon a hrozí jim pokuta až 1 milion korun, jedná-li se o fyzické 

osoby. Sankce u fyzických osob oprávněných podnikat a právnických osob se může 

dokonce vyšplhat až k 50 milionům Kč.9 Problémem však je dohledatelnost odpovědné 

osoby. Předchozí zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech řešil problematiku černých skládek 

a odpovědnosti za ně jinak, než je tomu v současnosti. Pokud nebylo možné zjistit, kdo 

je původcem odpadu, byl povinen skládku odstranit vlastník pozemku, na kterém se 

černá skládka vyskytovala. Ten však mohl prokázat, že nezpůsobil ani nezavinil 

umístění odpadu a že provedl veškerá opatření k ochraně své nemovitosti. V takovém 

případě uhradil náklady spojené s odstraněním skládky okresní úřad. V současnosti již 

vlastník nemovitosti nemá za odpady žádnou odpovědnost, pokud není sám jejich 

původcem.10 

                                                                 

9
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

10
 HAVELKA, Petr. Černé skládky odpadů – shrnutí problematiky a možná řešení. URL: 

<http://www.tretiruka.cz/news/cerne-skladky-odpadu-shrnuti-problematiky-a-mozna-reseni/> 

[cit. 25. 2. 2012]. 
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Obrázek 4: Dnes se slovo „spalovna“ příliš 

nepoužívá, nahradil ho termín „zařízení na 

energetické využití odpadu“. Obojí však označuje 

totéž. Na obrázku spalovna v Praze-Malešicích. 

Zdroj: www.aktualne.centrum.cz. 

 

Spalovny/zařízení na energetické využití odpadu  

Kvůli výše zmíněným nevýhodám skládek se od trendu skládkování začíná 

postupně upouštět a hledají se jiné cesty. Jednou z nich je energetické využití odpadu. 

Především v poslední době se u nás objevují snahy o masivní budování spaloven 

odpadu, jejichž výstavba má být podpořena z veřejných zdrojů. Díky spalovnám totiž 

můžeme získávat teplo nebo elektrickou energii. Další jejich výhodou je, že množství 

odpadu se tu výrazně snižuje – na 30 % původního objemu. Nezbavujeme se ho zcela, 

jak by se mohlo na první pohled zdát, ale částečně tu zůstává ve formě nespalitelných 

zbytků, popela a produktů hoření.  

Popel, který tu vzniká, je často toxický a musí se ukládat na skládky nebezpečného 

odpadu. Tím se dostáváme 

k nevýhodám spaloven. Tato 

zařízení jsou prezentována jako 

moderní a zcela bezpečná, 

vyzdvihovány jsou kvalitní filtry, 

díky nimž se do ovzduší dostává jen 

pára. Skutečnost však takto růžová 

není. Nové filtry skutečně kvalitní 

jsou, přesto emisím nedokáží zcela 

zabránit. Po nějakém čase navíc 

filtry doslouží a stávají se také 

odpadem, a to kvůli navázaným toxickým látkám odpadem nebezpečným. Spalovnám 

bývá také vytýkáno, že pohlcují kvalitní, recyklovatelné suroviny – plasty, papíry či 

kompostovatelný odpad – podkopávají tak recyklační programy a ve své podstatě 

i snahy o eliminaci odpadu. Tato zařízení jsou totiž velmi drahá, stavba jedné spalovny 

stojí přes dvě miliardy korun. Aby se investice vyplatila, potřebuje toto zařízení stálý 

a vysoký přísun odpadu. Co lidé hodí do popelnice, to skončí v kotli, nehledě na to, zda 

to byl papír, plast nebo nebezpečná látka. Spalování tříditelných materiálů je přitom 

nejen neekologické, ale i neekonomické. Německá studie spočetla, že zatímco spalovna 

z kilogramu plastů vyrobí kolem 19 MJ energie, recyklací lze reálně ušetřit více než 
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Obrázek 5: Ve spalovnách jsou nezbytné jeřáby, 

které odpad mísí a poté ho sypou do kotlů. 

Drapák najednou nabere i více než 3 tuny odpadu. 

Zdroj: www.aktualne.centrum.cz. 

50 MJ.11 Často zaznívá, že recyklovat 

vše nejde, a proto spalovny tak jako tak 

potřebujeme. Je jen potřeba najít 

vhodný kompromis. Později si však 

řekneme něco o koncepci tzv. nulového 

odpadu, která se staví proti takovému 

tvrzení. 

Využít odpadu na výrobu tepla se 

lidé často snaží i sami doma, 

neuvědomují si přitom, co tím působí. 

V kamnech nebo na ohništi totiž vzniká mnohem více škodlivin než v průměrné 

spalovně.  Spalování v domácích topeništích se velmi liší od toho, které probíhá ve 

velkých zařízeních k tomu určených, především nízkou teplotou a špatným přísunem 

vzduchu. Pálením plastů, zejména PVC, vzniká velké množství různorodých škodlivin. 

Do kamen rozhodně nepatří: plasty, guma, textil, dřevotříska, překližka, kůže, kožešiny, 

zbytky barev, štětce od barev.12 

                                                                 
11 Hnutí DUHA. Komunální odpady. URL <http://hnutiduha.cz/uploads/media/komunalni_odpady.pdf> 

[cit. 23. 2. 2012]. 

12 Veronica. Spotřebitel a odpady. URL <http://www.veronica.cz/?id=83> [cit. 24. 2. 2012]. 
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Recyklace 

Již několikrát jsme se v textu zmínili o recyklaci. Jedná se o takové nakládání 

s odpady, které umožňuje jeho další využití. Průměrná česká popelnice totiž podle údajů 

ekologického institutu Veronica obsahuje 20-30 % biologického odpadu, 15 % papíru 

a lepenky, kolem 10 % skla, 7 % kovů, 6 % plastů, zhruba 2 % textilu.13 Takováto data 

se získávají z analýz odpadu – náhodným výběrem se vybere určitý počet popelnic, ze 

kterých se vytřiďují jednotlivé složky, ty se pak zváží a vypočítá se jejich procentuální 

zastoupení. Složení je však závislé na mnoha faktorech – ročním období, typu bydlení, 

způsobu vytápění, druhu místa – město/vesnice atd.) V komunálním odpadu může být 

bioodpadu i 40 %.14 

Podle výzkumů by technicky 

šlo recyklovat až 80 % komunálního 

odpadu. Skutečná recyklace (včetně 

kompostování) u nás přitom činí 

pouze asi 16 %15 (ISOH uvádí 

25 %). Že toto procento je skutečně 

možné razantně zvýšit, přitom 

dokládají příklady ze zahraničí. 

A nemusíme chodit ani příliš 

daleko. 

V sousedním Rakousku nebo 

Německu materiálově využívají 

kolem 50 % komunálního odpadu, ve vlámské části Belgie dokonce přes 70 %. Ve 

slovenském městě Palárikovo dosahuje míra recyklace a kompostování 75 %.16 

Aby se u nás situace změnila a my se tak mohli přiblížit k zemím v recyklaci 

úspěšným, je potřeba změnit služby. Zatímco popelnici máme před každým domem, ke 

kontejnerům na tříděný odpad musíme dojít v průměru 140 metrů. Úspěšná evropská 

                                                                 
13 

Veronica. Zhodnocování a recyklace odpadů. URL: <http://www.veronica.cz/?id=87> 

[cit. 23. 2. 2012]. 
14 

Kompostuj.cz. Proč třídit bioodpad. URL <http://www.kompostuj.cz/vime-proc/proc-tridit -bioodpad/> 

[cit. 25. 2. 2012]. 
15 

Český statistický úřad. URL: 

<http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/1F0032E180/$File/Publ_2001-11_def.pdf/> 

[cit. 27. 2. 2012]. 
16

 Hnutí DUHA. Komunální odpady. URL: <http://hnutiduha.cz/uploads/media/komunalni_odpady.pdf> 

[cit. 23. 2. 2012]. 

Graf 1: Složení domácího odpadu, údaje z roku 2007. 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 
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Graf 2: Zdroj: MORRIS, Jeffrey. Recycling vs. Incineration. Energy Conservation Analysis  

města (například ve Velké Británii) na to jdou jinak a provádějí odvozný sběr tříděného 

odpadu – sváží se přímo od domu. U nás se o něco podobného pokouší Český Těšín 

nebo Hustopeče. Výrazně zlepšit by se měl sběr vytříděného zeleného odpadu z kuchyní 

a zahrad, na čemž alespoň některá města pracují (např. Olomouc, Děčín). V současnosti 

u nás nevyužitelná část odpadů tvoří asi pětinu, je proto nutné zvýšit tlak státu na 

výrobce, aby dodávali snadno recyklovatelné zboží. Jak jsme naznačili již v úvodu, 

o snížení odpadu se může zasadit i jednotlivý spotřebitel – bude nakupovat snadno 

recyklovatelné výrobky a zboží bez (případně s minimálním množstvím) obalů.  

I přesto, že se nám podaří zvýšit recyklaci na maximum, zůstane určitá část dále již 

nevyužitelného odpadu. Co s ním? Řešením by mohlo být zařízení k tzv. mechanicko-

biologické úpravě (MBÚ) zbytkového odpadu. V první fázi se v něm vytřídí poslední 

materiály, které by ještě bylo možné recyklovat. Ve druhé fázi se zapojují různé 

techniky ke zpracování zbytků – vyrábí se bioplyn či palivo pro cementárny. Ve světě 

již funguje nejméně 80 MBÚ. Nejvíce jich zatím stojí v Německu, Španělsku a Itálii, 

první začínají vznikat také v Polsku.17 

                                                                 
17

 Hnutí DUHA. Komunální odpady. URL: <http://hnutiduha.cz/uploads/media/komunalni_odpady.pdf> 

[cit. 23. 2. 2012]. 
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Recyklovatelné materiály 

Plasty 

Plasty (dříve nazývané umělé hmoty) jsou dnes nejpoužívanějším materiálem. 

Vzniká z nich celá řada věcí, které dnes a denně používáme – obalové materiály, 

nádobí, tašky a sáčky, elektronika, nábytek, auta, ale třeba i oblečení. Každý občan 

v České republice za rok v průměru vyprodukuje 28 kilogramů odpadních plastů. Jedná 

se asi o 15 % veškerého komunálního odpadu (údaj z roku 2007).18  

Odpověď na otázku, proč se plasty tolik používají, je snadná. Tyto materiály totiž 

mají vlastnosti umožňující mnohostranné využití – jsou lehké, inertní, pružné, odolávají 

vodě i slunci. Pokud se ovšem z plastové věci stane odpad, začínají být tyto vlastnosti 

dříve znamenající výhodu hrozbou. Životnost některých z nich (např. PVC, PP, PE) se 

odhaduje až na stovky let.19 Své charakteristiky plasty získávají díky obohacujícím 

látkám - změkčovadla, barviva či stabilizátory, které obsahují těžké kovy (především 

kadmium a zinek) a znesnadňují tak spalování. Nejvhodnějším řešením, jak naložit s již 

použitými plasty, je recyklace. Základní surovinou pro výrobu plastů je ropa, což je 

typický neobnovitelný zdroj. Čím vícekrát již vyrobené plasty použijeme a čím méně 

nových vyrobíme, tím lépe. 

Recyklace plastů má několik fází. Nejprve se musejí roztřídit podle jednotlivých 

druhů, poté se rozdrtí na jemné vločky, které se perou, aby se zbavily zbytků potravin, 

nápojů, lepidel či dalších nečistot. Vzniklá drť se taví, následně se z ní vyrábějí granule 

a z nich další výrobky. Z recyklovaných 

PET láhví vznikají vlákna, která se 

využívají při výrobě koberců nebo oděvů. 

Na jednu fleecovou bundu je potřeba 

30 recyklovaných PET láhví, na tričko jich 

stačí 5. Plastové fólie, sáčky nebo tašky se 

znovu využívají opět jako fólie či pytle do 

odpadkových košů. Mohou se také stát 

                                                                 
18 

ŠŤASTNÁ, Jarmila. Kam s nimi. Vše o třídění a recyklaci odpadu. Praha: Česká televize, 2007. 
19 

Jakou životnost mají plasty. URL: <www.czplast.cz/cs/ke-stazeni/zivotnost-plastu> [cit. 25. 2. 2012]. 

Obrázek 6: Označení plastů. 
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Obrázek 7: Drť z PET láhví.  Zdroj: 

www.jaktridit.cz. 

Obrázek 8: Výrobky z recyklovaného plastu. 

Zdroj: www.jaktridi t.cz. 

Box 5: Třídění plastů 

Co patří do kontejnerů na plasty: 

 fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, 

čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných 

výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další 

výrobky z plastů. 

 pěnový polystyren je sem možné vhazovat jen v malém množství (větší 

množství je potřeba odevzdat na sběrný dvůr) 

 

Co nepatří do kontejnerů na plasty: 

 mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od 

žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny (PVC) či 

novodurové trubky, bioplasty 

 

součástí tzv. alternativního paliva pro cementárny. Z tvrdých obalů (například od 

šamponů) se vyrábějí palety na zboží. Směsný plast se zase používá na výrobu 

zatravňovacích dlaždic, desek pro protihlukové valy nebo kabelových žlabů.20 

 

 

 

 

                                                                 
20

 ŠŤASTNÁ, Jarmila. Kam s nimi. Vše o třídění a recyklaci odpadu . Praha: Česká televize, 2007. 
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Obrázek 9: Doporučené množství minerálů ve vodě. Zdroj: www.veronica.cz. 

 

 

Pro zajímavost: 

V červnu 2010 u nás vznikla celorepubliková kampaň „Česko pije 

z vodovodu“21. Jejím cílem je snižovat emise spojené s produkcí, distribucí a likvidací 

nápojových obalů, a to propagováním pití vody z kohoutku. Kohoutková voda má řadu 

výhod – kromě toho, že nezatěžuje životní prostředí zbytečnými obaly a převozem 

v kamionech, stojí 125krát méně než voda balená a také je v mnoha případech 

kvalitnější. Balená voda totiž nebývá čerstvá, během převozu a prodeje může stát 

v proměnlivých podmínkách několik dní, ne-li týdnů. Naproti tomu voda z kohoutku je 

(pokud nemáte vlastní studnu) pravidelně kontrolována v rámci hygienického dozoru. 

Z některých trubek může téct voda s příměsí olova a železa, což nepříznivě 

ovlivňuje zdraví dětí. Pokud máme podezření na vyšší koncentraci olova, je dobré si 

nechat udělat rozbor a pak případně urgovat výměnu potrubí, na kterou je možné dostat 

i dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Ne z každých olověných trubek však musí 

zákonitě téct voda s větším obsahem olova. V některých trubkách se usazuje vodní 

kámen, který úniku kovu zabraňuje. Některým lidem vadí u kohoutkové vody chlor – 

jeho množství v ní je však zdraví neškodné. Pokud někomu vadí jeho chuť, stačí vodu 

nechat chvíli odstát, chlor se při pokojové teplotě odpaří. Někteří lidé dávají přednost 

tzv. minerálkám, protože se domnívají, že jedině tak do těla dostanou potřebné množství 

minerálů. Ty však najdeme i ve vodě z kohoutku. V kombinaci se stravou je navíc jejich 

množství dostačující. Státní zdravotní ústav vydal doporučení o obsahu minerálů ve 

vodě. Zatímco ta kohoutková uvedené limity splňuje, balená (zejména pak minerální) 

tomuto doporučení nevyhovuje. Výrobci minerálních a pramenitých vod jsou povinni 

uvádět na etiketách láhví složení vody, můžete si ho porovnat s následující tabulkou.22 

 

 

Vzorem pro odmítnutí balené vody může být dánská ambasáda v Praze, kde už 

bezmála rok nabízejí svým hostům vodu pouze z kohoutku. Nyní je toto malé 

                                                                 
21

 Česko pije z vodovodu. URL: <www.zvodovodu.cz> [cit. 24. 2. 2012]. 
22

 Veronica. O vodě bez obalu. URL: < http://www.veronica.cz/?id=376> [cit. 26. 2. 2012]. 
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Obrázek 10: Označení papíru. 

severoevropské království na půl roku předsedající zemí Evropské unie. „Zákaz“ PET 

láhví se tak rozšířil i na oficiální jednání evropských politiků.23 

Papír 

Další tříditelnou složkou odpadů je papír. Ročně u nás lidé vyprodukují 15-45 kg 

papírového odpadu na osobu (8-25 % komunálního odpadu).24 Recyklujeme však pouze 

39 % této suroviny (pro srovnání Slovensko téměř dvojnásobek a Rakousko dokonce 

97 %), a to i přesto, že sběrový papír ušetří 2/3 energie. 25 

Recyklace papíru spočívá v tzv. rozvláknění – mletím ve vodě z něj vznikají 

vlákna celulózy, která se následně čistí a různě upravují. Směs vody s celulózovými 

vlákny natéká v papírenském stroji na síto, na kterém se směs odvodní, vylisuje 

a vysuší. Papír nejde recyklovat donekonečna, při rozvlákňování a papírenském mletí se 

totiž původně dlouhá vlákna celulózy postupně zkracují. Na kvalitní papír je potřeba 

celulóza s velmi dlouhým vláknem. Ta s krátkými vlákny se používá na výrobu 

toaletního papíru nebo plat od vajíček. Tyto výrobky se tedy už recyklovat nedají, 

a proto bychom je neměli dávat do kontejneru pro tříděný papír, naopak se ale výborně 

hodí do kompostu. Recyklací může papírové 

vlákno projít čtyřikrát až sedmkrát, poté už je 

příliš krátké na to, aby se z něj dalo něco vyrobit. 

Kromě již zmíněného kompostování se tyto 

zbytky dají ještě použít na izolaci či nástřiky.26  

 

 

 

 

                                                                 
23 

BAROCH, Pavel. Stop PET lahvím. Dánové čepují Evropě vodu z kohoutku . URL: 

<http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=732526> [cit. 26. 2. 2012]. 
24

 ŠŤASTNÁ, Jarmila. Kam s nimi. Vše o třídění a recyklaci odpadu . Praha: Česká televize, 2007. 
25

 Hnutí DUHA. Odpady. URL: < http://hnutiduha.cz/nase-prace/odpady/> [cit. 24. 2. 2012]. 
26

 ŠŤASTNÁ, Jarmila. Kam s nimi. Vše o třídění a recyklaci odpadu . Praha: Česká televize, 2007. 



20 

 

Obrázek 11: V dotřiďovací lince se papír 

roztřídí na noviny, časopisy, lepenku, kartony 

a zbytek. Každý druh papíru se totiž zpracovává 

samostatně. Zdroj: www.jaktridit.cz. 

Obrázek 12: Starý papír se rozvlákní a vyčistí 

od drobných nečistot, potom se z něj pomocí 

vody a dalších přísad vyrábí papír nový. Na 

obrázku je vidět celá role papíru. Zdroj: 

www.jaktridit.cz. 

Box 6: Třídění papíru 

Co patří do kontejneru na papír: 

 časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, lepenka a výrobky z ní, 

v malém množství knihy bez vazby 

 fóliová okénka na obálkách nebo kancelářské sponky na papíře nevadí, 

bublinkové obálky však vhazujte jen bez plastového vnitřku 

Co nepatří do kontejneru na papír: 

 uhlový, mastný či jinak znečištěný papír, dětské pleny, použité ubrousky 

a kapesníky 

 

 

 

Sklo 

Z hlediska odpadů je sklo ideálním obalovým materiálem. Výroba skleněné 

láhve je pro životní prostředí sice podobně škodlivá jako výroba obalu z jiného 

materiálu, včetně například PET láhve - musí se vytěžit písek a další suroviny, tedy 

neobnovitelné přírodní zdroje, ty se pak většinou na korbě nákladního automobilu 

dovážejí do sklárny, kde začíná energeticky náročný proces výroby. Kouzlo skleněných 

obalů ale spočívá v tom, že je můžeme opakovaně plnit, stačí je jen dostatečně vymýt. 

Životnost skla umožňuje 30 a více oběhů láhve. Pokud se nádoba poškodí nebo rozbije, 
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Obrázek 13: Označení skla. 

můžeme ji recyklovat. Recyklace skla je nejen snadná, ale navíc se při ní nesnižuje jeho 

kvalita, a tak ji můžeme opakovat donekonečna. Do výrobní směsi je možné použít až 

90 % střepů, čímž se výrazně šetří primární surovina i energie. Každých 10 % střepů ve 

směsi ušetří kolem 2 % energie.27 Každá recyklovaná tuna skla ušetří 1,2 tuny minerálů, 

jež by byly potřeba k jeho výrobě z přírodních surovin.28 

Sklo z kontejnerů se zaveze na dotřiďovací linku, která je buď samostatná, nebo 

součástí sklárny. Tady se v první fázi ručně vyberou velké nečistoty (např. keramika, 

porcelán, kovy a další pevné částice). Poté se sklo nadrtí a pomocí dopravníků 

a vibračních sít se upravuje. Důležitou fází je čištění pomocí optoelektrických čidel, 

protože nečistoty mohou výrazně ovlivnit vlastnosti nových skleněných výrobků. 

Očištěné střepy jsou společně s dalšími surovinami taveny při teplotách kolem 

800-1400°C. Z roztavené hmoty je poté možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. 

Z recyklovaného skla se nemusejí vyrábět jen obaly, používá se i na výrobu tepelných 

izolací, například skelných vat, pěnového skla nebo stavebních hmot. 29 

Při třídění skla je potřeba dbát na to, abychom nemísili čiré sklo s barevným 

(neplatí pouze v případě, že je ve vaší obci jen jeden kontejner, potom se sklo podle 

barvy nerozlišuje). Technologie výroby čiré a barevné skloviny se totiž liší. 

Z barevných střepů kvůli různým příměsím, které 

nelze oddělit, nelze vyrobit čiré sklo. Velké 

množství čirých střepů v těch barevných však také 

recyklaci komplikuje. Čím jich je tam více, tím 

menší množství střepů je možno do skloviny 

přidávat.30 

                                                                 
27

 Veronica. Zhodnocování a recyklace odpadů . URL: <http://www.veronica.cz/?id=87> 

[cit. 24. 2. 2012]. 
28

 Hnutí DUHA. Komunální odpady. URL: <http://hnutiduha.cz/uploads/media/komunalni_odpady.pdf> 

[cit. 24. 2. 2012]. 
29 

Recyklace a využití skla. URL: <http://www.jaktridit.cz/cz/co-se-deje-s-odpadem/recyklace-a-vyuziti-

skla> [cit. 26. 2. 2012]. 
30

 Veronica. Zhodnocování a recyklace odpadů . URL: <http://www.veronica.cz/?id=87> 

[cit. 24. 2. 2012]. 
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Obrázek 14: Sklo se dá recyklovat donekonečna. 

Znovu a znovu tak z něj mohou vznikat 

například láhve. Zdroj: www.jaktridit.cz. 

Obrázek 15: Sklo se rozbije na střepy, které se čistí 

a poté taví. Zdroj: www.jaktridit.cz. 

Box 7: Třídění skla 

Co patří do kontejneru na sklo: 

  do zeleného kontejneru – barevné sklo, láhve od alkoholických 

i nealkoholických nápojů, zabarvené tabulové sklo (např. z oken či 

dveří) 

  do bílých kontejnerů – čiré sklo, např. skleničky na pití, sklenice od 

zavařenin 

Co nepatří do kontejneru na sklo: 

 keramika, porcelán, autosklo, drátované sklo, zlacená či pokovaná skla, 

zrcadla 

 

 

 

 

Pro zajímavost: 

Pro propagaci skla jako obalového materiálu vzniklo mezinárodní neziskové 

sdružení Evropská federace výrobců obalového skla (FEVE).  V současnosti má 

59 členů z řad výrobců skla, skleněných obalů nebo skleněného nádobí ve 23 zemích 

světa. Na svých webových stránkách sdružení spotřebitelům nabízí různé rady či tipy. 

Nabízí možnost napsat dopis nebo e-mail do obchodu či výrobci nejrůznějších 

produktů, které nejsou ve skle k mání. 
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Obrázek 16: Označení nápojových 

kartonů. 

Obrázek 17: Nápojové kartony se melou a za tepla lisují. 

Vzniklé desky se používají ve stavebnictví.  

Zdroj: www.ekokom.cz 

 

Nápojové kartony 

Mléko či džus si nejčastěji koupíme v nápojových kartonech, někdy jsou 

označovány jako „tetrapaky“ (podle firmy, která se jejich výrobou zabývá). Jedná se 

o vrstvený obal, který se skládá ze tří materiálů – papíru, hliníkové a polyetylenové 

fólie. Papír drží tvar a zaručuje pevnost, polyetylen nepropouští vodu a chrání před 

mikroorganismy, hliník zaručuje, že dovnitř nepronikne světlo. Díky těmto vlastnostem 

chrání kartony svůj obsah tak dokonale, že nápoje mohou být zcela bez konzervantů.31  

Jak už to tak bývá, ačkoli jako obal jsou nápojové kartony znamenité, jako 

odpad patří k těm nejhorším. Problematický je 

především hliník, ale o tom bude ještě řeč. 

Kartony se většinou sbírají do samostatných 

kontejnerů, nemusí to však být pravidlem. Každé 

město si totiž jejich sběr uzpůsobuje v návaznosti na 

další třídění.32 Vždy ale platí, že místo, kam je možné 

karton vytřídit, je označeno oranžovou nálepkou. 

Vytříděné kartony putují většinou do papíren, kde se rozvlákní a jednotlivé 

vrstvy se od sebe oddělí. Papír, který se na jejich výrobu používá, je velice kvalitní – má 

dlouhá vlákna – papírny 

tak o něj mají velký zájem. 

Zbylá hliníková 

a polyetylenová fólie se 

většinou spaluje. Další 

možností je, že se kartony 

rozemelou, přidají se do 

nich různá plniva a za 

tepla se lisují do desek. Ty 

se používají ve 

stavebnictví nebo při 

výrobě nábytku. 

 

                                                                 
31

 Jsou éčka součástí zdravé výživy? URL: < http://www.bezkonzervantu.cz/> [cit. 26. 2. 2012]. 
32 

ŠŤASTNÁ, Jarmila. Kam s nimi. Vše o třídění a recyklaci odpadu . Praha: Česká televize, 2007. 
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Box 8: Třídění nápojových kartonů 

Co patří do kontejneru na nápojové kartony: 

 krabice od ovocných a zeleninových šťáv, vína, mléka a mléčných 

výrobků 

Co nepatří do kontejneru na nápojové kartony: 

 krabice obsahující zbytky jídla nebo nápojů 

 

Obrázek 18: Hliníku se zcela vyhneme jen 

stěží. Vyrábějí se z něj například obaly sýrů, 

paštik, víčka jogurtů, kalíšky od čajových 

svíček. Nápoje místo v plechovce ale můžeme 

koupit nejlépe ve skle, případně v plastu. 

Omezit bychom měli i užívání nápojových 

kartonů, v nich je totiž také hliník. Zdroj: 

www.saypeople.com. 

 

 

Hliník 
Hliník je kov, jehož výroba je spojena s velkou ekologickou zátěží. Získává se 

z rudy bauxit, která se těží v povrchových dolech. Na její následné zpracování je 

potřeba velké množství energie - na 1 kg asi 20 kWh. Při výrobě navíc vzniká toxický 

odpad – na 1 tunu hliníku je to dokonce kolem 0,5 tuny odpadu. Emise fluoru, které 

zpracování doprovázejí, navíc způsobují dýchací potíže a alergie. 

Co platí i u jiných obalů, platí u hliníku dvojnásob. Měli bychom se snažit 

tomuto materiálu vyhnout, pravděpodobně se nám to však nepodaří úplně. Dokonce ani 

některé základní potraviny se nedají 

koupit, aniž by v jejich obalech nebyl 

přítomný hliník. Pokud si jej přece jen 

domů doneseme, třeba ve formě víčka od 

jogurtu, vaničky od paštiky či obalu 

spreje, měli bychom ho vytřídit 

a umožnit tak jeho další využití.33  

Recyklace hliníkových plechovek 

od nápojů, které končí v popelnicích, by 

pokryla 60 % spotřeby tohoto kovu 

v automobilce Škoda.34 Spotřeba energie 

a exhalace oxidu uhličitého je při 

recyklaci 1 kilogramu hliníku 20krát nižší než při jeho výrobě z rudy.35 

                                                                 
33

 Veronica. Zhodnocování a recyklace odpadů . URL: < http://www.veronica.cz/?id=87> 

[cit. 24. 2. 2012]. 
34

 Hnutí DUHA. Recyklace u vás doma. Pár praktických tipů pro každého. URL: 

<http://hnutiduha.cz/uploads/media/recyklace_u_vas_doma.pdf> [cit. 25. 2. 2012]. 
35

 Hnutí DUHA. Komunální odpady. URL: <http://hnutiduha.cz/uploads/media/komunalni_odpady.pdf> 

[cit. 25. 2. 2012]. 



25 

 

Tenkostěnný hliník se drtí, zbavuje barev a laků a vyrábí se z něj hliníkový 

prášek nebo granule. Tento polotovar se uplatňuje jako redukční činidlo při výrobě 

oceli. Jinou cestou je lisování a následné přetavení na hliníkovou slitinu. 

Mnoho lidí má problém rozeznat hliníkové obaly od železných. K jejich 

rozlišení přitom stačí obyčejný magnet. Na rozdíl od železa je totiž hliník 

nemagnetický. Nejsme-li si jistí například u jogurtových víček, pomůže nám 

jednoduchý test. Víčko v ruce zmačkáme, zatímco materiál s příměsí jiných látek se 

opět narovná, hliník zůstane zmačkaný.  

Kontejnery na sběr hliníku bychom na ulici hledali marně. Odevzdat ho však 

můžeme na některých sběrných dvorech. Neberou ho 

ovšem na všech, než se do nějakého vydáme, je proto 

lepší ho předem kontaktovat. Pokud poblíž našeho 

bydliště žádné sběrné místo neexistuje, můžeme jeho 

vznik iniciovat – ve škole, na pracovišti, na obecním 

úřadě apod.36 

Elektroodpad 

Do popelnice rozhodně nepatří ani tzv. elektroodpad, tedy staré a nefunkční 

elektrické spotřebiče a baterie. Od roku 2005 jsou podle zákona o odpadech výrobci 

a dovozci elektrospotřebičů povinni postarat se o své výrobky po skončení jejich 

životnosti. V ceně nových spotřebičů je zahrnut i příspěvek na recyklaci historických 

elektrozařízení. Každý spotřebitel tak může vysloužilý přístroj bezplatně odevzdat ve 

sběrném dvoře, v obchodě, kde si koupil nový kus, nebo na některém ze sběrných míst 

(jejich seznam najdeme například na stránkách společnosti Asekol).37 Pokud 

elektrozařízení odložíme jinde než na místo k tomu určené, hrozí nám pokuta až do výše 

20 tisíc Kč. 

Elektroodpad je druhem odpadu, jehož množství neustále roste, a to dokonce 

3krát rychleji, než tomu je v případě komunálního odpadu. Podle výzkumu společnosti 

REMA Systém vyprodukuje ročně každá domácnost v průměru asi 30 kg nepotřebných 

spotřebičů, z tohoto množství se však podaří vysbírat a ekologicky zlikvidovat asi jen 

                                                                 
36 

POSPÍŠILÍKOVÁ, Věra. Recyklace hliníku. URL: < http://www.veronica.cz/?id=192> 

[cit. 26. 2. 2012]. 
37

 Co, proč a jak recyklujeme. URL: <http://www.asekol.cz/spotrebitele/co-proc-a-jak-recyklujeme.html> 

[cit. 26. 2. 2012]. 

Obrázek 19: Označení hliníku. 
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40 %.38 Kvótu Evropské unie týkající se zpětného odběru a recyklace elektrospotřebičů 

však plníme. Podle ní má každý členský stát vytřídit za rok 4 kg elektroodpadu na 

osobu. Prostřednictvím tří největších firem zabývajících se zpětným odběrem elektra 

u nás (Asekol, Ekolamp a Elektrowin) se vytřídilo 4,24 kg. Poslanci Evropského 

parlamentu si uvědomují, že se množství elektroodpadu neustále zvyšuje a současný 

požadavek na množství vybraného a následně recyklovaného elektra je nízký. Na 

začátku loňského roku proto schválili přepracovanou směrnici o odpadních elektrických 

a elektronických zařízeních. Cílem je do roku 2016 recyklovat 85 % veškerého 

elektroodpadu v rámci EU.39 

Při recyklaci se ze spotřebičů získávají železné, neželezné i drahé kovy, sklo, 

plasty a další suroviny, šetří se tím přírodní zdroje, zároveň se zachytí a eliminují 

nebezpečné materiály, které jsou v přístrojích obsaženy. 

Například průměrný mobilní telefon o hmotnosti 100 g obsahuje 15 g mědi, 

0,4 g drahých kovů (zlato, stříbro, platina) a 30 g plastů.40 

Nebezpečný odpad 

Mezi nebezpečný odpad řadíme například barvy, ředidla, lepidla, pesticidy, léky, 

různé chemikálie, ale i jimi znečištěné obaly. Protože se jedná o látky, které mohou 

ohrozit zdraví lidí a poškodit životní prostředí, zbavujeme se jich jinak než běžného 

odpadu - není možné je ukládat na skládkách ani pálit v běžných spalovnách. Likvidují 

se buď ve speciálních spalovnách pro nebezpečný odpad, nebo se recyklují ve 

specializovaných firmách.  

Nebezpečný odpad odevzdáváme do sběrného dvora nebo do přistaveného 

kontejneru v rámci mobilního sběru v obci. Prošlé léky můžeme zanést do lékárny. 

V souvislosti s nebezpečným odpadem se zmíníme o PVC. Jedná se o materiál, 

který je stále ještě poměrně často používán, v domácnosti tak můžeme celou řadu věcí 

z něj vyrobených – např. láhve a nádoby na vodu, obaly léčiv nebo čerstvého masa, 

gramofonové desky, nábytek, podlahové krytiny, ubrusy, hygienické rukavice, kabely 

                                                                 
38

 SINGR, Martin. Konec výmluvám! Pro elektroodpad si dojedou až k vám domů. A zdarma . URL: 

<http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/konec-vymluvam-pro-eletroodpad-si-zdarma-

dojedou-az-k-vam-domu> [cit. 26. 2. 2012]. 
39

 POC, Pavel. EU se hodlá vypořádat s elektroodpadem. URL: <http://www.pavelpoc.cz/eu-se-hodla-

vyporadat-s-elektroodpadem-1> [cit. 26. 2. 2012]. 
40

 Co, proč a jak recyklujeme. URL: <http://www.asekol.cz/spotrebitele/co-proc-a-jak-recyklujeme.html> 

[cit. 26. 2. 2012]. 
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Obrázek 20: Označení chemických látek podle nové evropské legislativy (zleva 

doprava): 

Nahoře: výbušné látky; hořlavé látky; hořlavě (oxidačně) působící látky; korozivní 

účinky (žíraviny); plyny pod tlakem. 

Dole: toxické látky; látky a směsi dráždící pokožku, oči nebo dýchací cesty;  

karcinogenní látky a směsi ohrožující vodní zdroje. 

a hadice a v některých případech dokonce i hračky.41 Tento plast přitom obsahuje chlor, 

vinyl a často i těžké kovy a změkčovadla. Právě obsah toxických látek je důvodem toho, 

že PVC nepatří ani do popelnice, ani do kontejnerů na třídění plastů. 

 

                                                                 
41 

Nebezpečný odpad v domácnostech a jeho zneškodnění. URL: <http://www.veronica.cz/?id=86> 

[cit. 26. 2. 2012]. 
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Obrázek 21: Kompostárna v Bohumíně. Zdroj: 

www.regionycr.cz. 

Obrázek 22: Množství CO2 vzniklé při spalování 

biomasy se považuje za nulové. 

Zdroj: www.greenlifegeek.com. 

Bioodpad 

Největší část (40 %)42 komunálního odpadu dnes tvoří tzv. bioodpad neboli 

biologicky rozložitelný odpad. Dříve byl považován za cenný materiál, dnes si s ním 

však příliš nevíme rady. V současné době končí především na skládkách, kde však 

přispívá ke vzniku velkého množství metanu, případně ve spalovnách, kde zase kvůli 

vysokému obsahu vody znesnadňuje spalování. Zcela nelogicky se tak zbavujeme 

organické hmoty, která by mohla být velmi užitečná. Zemědělská půda totiž paradoxně 

trpí právě na nedostatek humusu. Až 50 % polí proto dnes hrozí eroze. Řešení je přitom 

jednoduché – kompostovat. 

Jedná se o proces, během 

kterého se z bioodpadu stává materiál 

obsahující humus.  Navázané organické 

a minerální látky a voda jsou potom 

k dispozici rostlinám. Kompostovat 

můžeme na zahradě, balkoně a dokonce 

i přímo v bytě. Pokud vše děláme 

správně, v moderních kompostérech nic 

nezapáchá. Můžeme však kompostování nechat i na jiných. V některých městech 

(například Brno, Břeclav, Olomouc) mají lidé u domu speciální nádoby, tzv. 

biopopelnice, jejichž obsah je pravidelně vyvážen do kompostárny. 

Bioodpad je možné využít i jako 

surovinu k výrobě energie. Biomasa, 

kterou kromě kuchyňského odpadu 

z domácností tvoří také zbytky 

z dřevařského průmyslu či kaly 

z čističek odpadních vod, je označována 

za čistý obnovitelný zdroj. Množství 

oxidu uhličitého vznikajícího při jejím 

spalování se považuje za nulové. 

Rostliny během svého růstu totiž 

spotřebovávají oxid uhličitý, jeho 

                                                                 
42

 Kompostuj.cz. Proč třídit bioodpad. URL: <http://www.kompostuj.cz/vime-proc/proc-tridit-

bioodpad/> [cit. 25. 2. 2012]. 
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Box 9: Třídění bioodpadu 

Co patří do bioodpadu vhodného ke kompostování: 

 zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva, 

zbytky vařených jídel (např. brambory, těstoviny, rýže), skořápky od 

vajíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníky a ubrousky, zvadlé 

květiny, zemina z květináčů, podestýlka domácích býložravých zvířat, 

piliny, hobliny, posekaná tráva, listí, větvičky, kůra, vlasy, peří, 

chlupy, popel ze dřeva 

Co nepatří do bioodpadu vhodného ke kompostování: 

 tekuté zbytky vařených jídel (např. omáčky, polévky), maso a kosti, 

popel (kromě popela ze dřeva) 

množství se přitom rovná nebo je větší než to, které vzniká při jejich následném 

spalování. Měření dalších emisí sice nejprve ukázalo, že mohou vznikat velmi 

nebezpečné škodliviny, například i dioxiny, které jsou karcinogenní. Poté se však 

zjistilo, že o vzniku škodlivin rozhoduje způsob spalování. Díky biomase můžeme 

získávat teplo pro vytápění domů či ohřev vody, bioplynové stanice vytvářejí 

elektrickou energii. Biomasa je při rozumném využívání nevyčerpatelným zdrojem, což 

je při ztenčujících se zásobách fosilních paliv její velkou výhodou. Dostupné zásoby 

fosilních paliv a uranu se pohybují v desítkách let, výjimkou je jen uhlí, jehož zásoby se 

odhadují na 150 až 200 let.  

Ať tak či onak, způsob nakládání s odpady musíme jednoznačně změnit. Se 

vstupem do Evropské unie se totiž Česká republika zavázala snížit množství bioodpadů 

ukládaných na skládky. Tuto skládkovou směrnici (1999/31/ES) však doposud 

neplníme, v důsledku čehož nám hrozí pokuty v řádech miliard korun. Do roku 2010 

jsme měli snížit množství bioodpadů na skládkách o 25 %, v roce 2013 to má být 

o 50 % a v roce 2020 o 65 % ve srovnání s množstvím v roce 1995. 
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Prevence vzniku odpadu 

Jak jsme zmínili na začátku, v hierarchii nakládání s odpady stojí nejvýše prevence 

jejich vzniku. A o tu se může zasadit každý, stačí jen myslet na následující zásady: 

 Nákupem větších balení výrazně snížíme množství obalů. Například u PET 

láhví není velký rozdíl v množství použitého materiálu na láhev o objemu 

0,5 l nebo 1,5 l. Podobně na tom jsou i obaly jiných výrobků. Nemusíte 

přitom nakupovat jen pro sebe, ale třeba pro celou rodinu. Z tohoto pohledu 

jsou zajímavé i tzv. potravinové banky nebo biokluby. 

 Vodu nemusíme kupovat, kvalitnější a mnohem levnější nám teče 

z vodovodu. 

 Namísto PET láhve využíváme snáze recyklovatelné obaly, třeba ze skla. 

Pokud už plastovou láhev máme, snažíme se ji opakovaně používat. To 

stejné platí i pro mikrotenové sáčky. Na nákupy chodíme s vlastní, nejlépe 

látkovou taškou. 

 Nepoužíváme jednorázové nádobí a ubrousky. Raději než do rychlého 

občerstvení proto jdeme do klasické restaurace. 

 Kvalitní věci déle vydrží, nemusíme se jich proto hned zbavovat a kupovat 

nové. 

 Před nákupem nové věci bychom měli zvážit, jestli ji skutečně potřebujeme. 

Co se dá opravit, bychom opravit také měli. Některé věci si můžeme půjčit – 

od známých, v půjčovnách nebo na internetu. Portál odkomunity.cz 

(odkomunity.sk) je právě určen pro lidi, kteří si potřebují něco půjčit nebo 

chtějí na půjčení něco nabídnout. 

 Knihy nemusíme za každou cenu kupovat, můžeme si je půjčit od přátel 

nebo v knihovně. Pokud o nějaké knihy už naopak nestojíme, můžeme je 

někomu nabídnout nebo se zapojit do projektu Knihotoč (www.knihotoc.cz). 

 Výroba energie je jedním z největších producentů odpadů, a proto bychom 

s ní neměli plýtvat. 

 V čistírnách odpadních vod vznikají čistírenské kaly, se kterými se musí 

nějak naložit, proto šetříme i s vodou. 

 Tříděním odpadů zachráníme velké množství surovin, ze kterých je možné 

ještě něco vyrobit, nebo se alespoň využije jejich energetický obsah. 
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 Můžeme-li si vybrat, dáváme při nákupu přednost výrobkům 

z recyklovatelných materiálů.  

 Snížit množství odpadu můžeme i tím, že začneme používat jiný typ 

hygienických pomůcek. Místo dětských papírových plen budeme používat 

pleny látkové. Moderní typy jsou „papírovkám“ vzhledově podobné, mají 

však velkou výhodu, po použití se nehodí do koše, ale do pračky. Dámské 

jednorázové vložky či tampony je zase možné nahradit menstruačním 

kalíškem, tampony z mořské houby, bavlněnými pratelnými vložkami nebo 

alespoň jednorázovými tampony nebo vložkami, které jsou vyrobeny 

z certifikované bavlny a nejsou bělené chlórem. Přednost dáme také 

látkovým kapesníkům před těmi papírovými. 

 Dáváme přednost vodou ředitelným a ekologicky šetrným barvám. 

 Spotřebiče zapojené do sítě upřednostňujeme před těmi, které fungují na 

baterky. Pokud přece jen musíme koupit baterky, vybereme si nabíjecí 

akumulátory. I tak ovšem získáme méně energie, než která byla 

spotřebována na jejich výrobu. Vyvarujeme se bateriím, které obsahují 

škodliviny jako rtuť a kadmium (hledáme označení 0 % mercury a 0 % 

cadmium nebo mercury free a cadmium free) 

 

Některé tipy pocházejí z: www.veronica.cz, ŠŤASTNÁ, Jarmila. Kam s  nimi. Vše o třídění 

a recyklaci odpadu. 
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Nulový odpad 

Snížíme-li množství produkovaných odpadů a zvýšíme-li recyklaci, můžeme se 

postupně dostat až do stadia nulového odpadu. Neznamená to, že nebudeme produkovat 

žádné odpady, ale budeme se k tomu blížit. Cílem je skládkovat maximálně 10 % 

zbytkového odpadu.43 Tento koncept není nereálným, akademickým záměrem, ale 

účinným a šetrným řešením odpadového hospodářství, což dokládají úspěšné projekty 

ze zahraničí. Zahrnuje intenzivní třídění doplněné MBT technologiemi a další opatření 

předpokládající změnu spotřebitelského chování a novou legislativu. Vyžaduje 

legislativní podporu opakovaného používání obalů, zákony prosazující materiálově 

méně náročná řešení a trvanlivější produkty, legislativní stanovení odpovědnosti 

výrobců za výrobek či daňová opatření a vhodná řešení poplatků. Koncept nulového 

odpadu není obecným modelem, který by byl použitelný kdykoli a kdekoli, ale 

návodem, díky němuž je možné na základě konkrétních podmínek dojít k žádanému 

řešení odpadové problematiky.44 Při realizaci konceptu je v první fázi potřeba provést 

v dané obci odpadový audit, která ukáže, kde odpad vzniká a jaké jsou možnosti jeho 

omezení. Na tomto základě je již možné stanovit dlouhodobý záměr včetně hrubého 

harmonogramu.45 

Cestou nulového odpadu se už vydala celá řada měst. Příkladem může být Canberra 

(Austrálie), Berkeley (USA, Californie), Kamikatsu (Japonsko), Freistadt (Horní 

Rakousko) nebo již zmíněné Palárikovo (Slovensko). V Itálii se pro tento koncept 

v roce 2007 rozhodlo 22 měst, závazek chtějí splnit do roku 2020. Cenberra byla vůbec 

prvním městem, kde byl název Zero Waste použit. Množství odpadu zde měli snížit na 

minimum už v roce 2010. Ačkoli se jim podařilo odpadové hospodaření oproti roku 

1996, kdy si cíl vytyčili zlepšit, podmínky nulového odpadu se jim zatím splnit 

nepodařilo. 

                                                                 
43 

Arnika. Co je to Zero Waste? URL: <http://arnika.org/zero-waste> [cit. 28. 2. 2012]. 
44 

KROPÁČEK, Ivo. Bez skládek i spaloven: šetrnější, levnější a koncepčnější řešení odpadového 

hospodářství. Olomouc: Hnutí DUHA Olomouc, 2003. 
45

 KROPÁČEK, Ivo. Nulový odpad. Olomouc: Hnutí DUHA Olomouc, 2003. 
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Situace ve Velkých Pavlovicích, v Loučné nad Desnou a 

Dolném Kubíně 

Velké Pavlovice 

Velké Pavlovice se nachází v Jihomoravském kraji, v tomto regionu připadá na 

obyvatele 296 kg komunálního odpadu za rok (ČSÚ). Poplatek za komunální odpad je 

pro jednu osobu za rok 450 Kč. V listopadu 2009 zde byl otevřen nový sběrný dvůr, 

který nahradil stávající. Ten byl pro potřeby města malý. Náklady na vybudování 

nového dvora činily 78 milionů Kč. Třídění odpadu zde probíhá formou pytlového 

sběru. Třídí se papír, plast, železný šrot a nápojové kartony. 

Loučná nad Desnou 

 Loučná nad Desnou náleží do Olomouckého kraje, ve kterém každý obyvatel 

v průměru za rok vyprodukuje 307 kg komunálního odpadu (ČSÚ). Poplatek za odpad 

je pro letošní rok stanoven na 500 Kč. Obec nedávno vybudovala nové podzemní 

kontejnery na tříděný odpad. Třídí se tu sklo, papír a plasty. Na konci roku 2012 by se 

v nedalekém Jeseníku měla začít stavět nová třídírna odpadu. 

Dolný Kubín 

 Dolný Kubín najdeme v Žilinském kraji, kde na jednoho obyvatele připadá za 

rok 317 kg odpadu (SÚ SR). Poplatek za komunální odpad je vy výši 25,62 EUR (cca 

660 Kč). Ve městě se nachází sběrný dvůr. Do roku 2008 zde byla také skládka odpadu, 

ta je již však uzavřena. Třídění odpadu zde funguje formou pytlového sběru. Třídí se 

papír, plasty a sklo. Zajímavosti je, že obyvatelé mají zakázáno dávat bioodpad do 

komunálního odpadu. Pokud pracovník pověřený svozem odpadu zjistí, že byl tento 

zákaz porušen, může odmítnout popelnici vyvézt. 
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Závěr 

Obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady se obec od obce liší, některé body 

jsou však společné pro všechny. A podle nich je každý občan povinen třídit. Tomu, kdo 

vyhlášku (nejen v této věci) neplní, hrozí pokuta až 30 tisíc Kč. Motivací pro třídění by 

mohla být také možnost snížení tzv. poplatku za popelnice. Obce za vytříděný odpad 

totiž získávají peníze. Platí tedy, že čím více vytříděného odpadu, tím více peněz. 

Průměrné náklady na nakládání s odpady za rok jsou téměř 1000 korun na osobu. Právě 

proto, aby se tyto náklady alespoň částečně pokryly, platíme tento poplatek. Jeho výši si 

obec stanovuje sama, ze zákona je dána pouze jeho horní hranice 500 Kč. Pokud obec 

získá dostatek peněz za vytříděný odpad, může pak poplatek pro obyvatele snížit.46 

Kromě své peněženky tříděním samozřejmě šetříme také přírodu – zamezujeme 

znehodnocení krajiny skládkami, eliminujeme znečištění půdy, vod i ovzduší, šetříme 

neobnovitelné přírodní zdroje. Na každém z nás záleží, jestli odpad přijde vniveč, nebo 

bude jeho potenciál využit. Z našeho rozhodnutí přitom vyplynou následky nejen pro 

nás, ale především pro budoucí generace. 

Na úplný závěr dodáme jen citát, který nepotřebuje další komentář. Paul Connet, 

americký profesor chemie, říká: „Dokud se budeme dívat na odpad jako na něco, co 

nepotřebujeme, pak nám opravdu nezbude nic jiného, než se ho zbavovat jako otravné 

a nepotřebné věci k vyhození. Musíme proto slovo odpad zapomenout a nahradit ho 

slovem surovina. Odpad je věc, kterou stvořilo našich deset prstů a těch deset prstů by si 

s ním mělo umět také poradit.“ 47 

                                                                 
46 

Financování odpadového hospodářství. URL: <www.jaktridit.cz> [cit. 24. 2. 2012]. 
47 

Arnika. Odpad je surovina. URL: <http://arnika.org/odpad-je-surovina> [cit. 27. 2. 2012]. 
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Přílohy 

Slovníček 
Odpady – Co je to dopad, vymezuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Podle něj je 

odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

Viz http://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha1.aspx. 

Komunální odpad – Komunální odpad tvoří odpady, které vznikají na území obce. 

Zahrnuje odpad z domácností, firem (pouze ten, který se podobá domovnímu odpadu), 

údržby obecní zeleně (posekaná tráva, větve atd.), košů na ulicích atd. 

Domovní odpad – Jedná se o odpad z domácností, především jde o odpad vzniklý 

z denní spotřeby domácností. 

Průsakové voda – Průsakovou vodou je nazývána kapalina odtékající ze skládky. 

Z převážné části je jejím zdrojem dešťová voda, voda vznikající při biodegradaci 

organické hmoty a voda vytlačovaná z pórů v důsledku zatížení tělesem skládky. 

Průsakové vody obsahují sirné sloučeniny, těžké kovy a syntetické organické 

sloučeniny.48 

Zkrápění skládky – Skládka se postřikuje čistou vodou, aby se snížila její prašnost, 

nazýváme to zkrápění skládky. 

Skládkový plyn – Je to plyn, který na skládce vzniká samovolně anaerobním 

rozkladem. Jeho množství a konkrétní složení závisí na množství a složení ukládaného 

odpadu, stupni jeho rozkladu a teplotě. Složkami skládkového plynu jsou metan, oxid 

uhličitý a stopové příměsi (např. kyslík, sulfan, argon, halogenvodíky, oxid dusný, 

amoniak, vodík, organické látky - uhlovodíky, alkoholy, aldehydy či ketony - 

organochlorové a křemíkaté sloučeniny) 49 

Anaerobní prostředí – Anaerobní prostředí je prostředí, ve kterém není přítomen 

vzdušný kyslík. 

                                                                 
48

 URL: <http://www.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta/1ZOZP/odpady/odpady4.htm> [cit. 29. 2. 2012]. 
49

 URL: <http://stary.biom.cz/clen/jso/a_lfg.html> [cit. 1. 3. 2012]. 
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Mechanicko-biologická úprava – Jedná se o zpracování zbytkového komunálního 

odpadu, účelem je stabilizace a redukce jeho objemu. Více o technologiích například na 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/mechanicko-biologicka-uprava-odpadu. 

PVC – Polyvinylchlorid je materiál vyráběný polymerací vinylchloridu. Základní 

surovinou pro výrobu je chlór. Tento termoplast má dobré technické vlastnosti, je stálý 

vůči většině zředěných kyselin, louhů či minerálních olejů, odolává působení kyslíku a 

ozónu. V běžné praxi se z něj vyrábí tvrdé a měkčené výrobky. Tvrdý plast se používá 

především ve stavebnictví na různé trubky, roury, tvarovky nebo profily. Měkčený se 

používá na výrobu pružných hadic a trubek, fólii, hraček, podlahových krytin, ubrusů 

atd.50 Z ekologického hlediska představují u PVC vážný problém úniky plynného 

chloru, používání rtuti v elektrolyzérech a vznik dioxinů.51 

PP – Polypropylen je materiál vyráběný polymerací propylenu. Používá se na výrobu 

obalů na potraviny, tkanin, automobilových součástí, lékařských přístrojů a spotřebního 

zboží. Má podobné fyzikálně-chemické vlastnosti jako polyetylen. Křehne při nízkých 

teplotách. Použitelný je až do teploty 110 stupňů Celsia. Je odolný vůči olejům, 

organickým rozpouštědlům a alkoholům, rozpouští se v xylenech 

a tetrahydronaftalenu.52 

PE – Polyetylen je materiál vyráběný polymerací etylenu. Složen je jen z atomů uhlíku 

a vodíku. Je odolný vůči kyselinám i zásadám, použitelný do teploty kolem 80 stupňů 

Celsia. Proto se do něj přidávají stabilizátory. Snadno se poškrábe a je snadno 

opracovatelný.  Nesnadno se spojuje lepením či lisováním. Je málo propustný pro vodu. 

Poměrně dobře se dá recyklovat.53 

Bioplast – Jedná se o materiál vyrobený z rostlinných polysacharidů. K výrobě se 

používají zemědělské produkty jako kukuřice, sója či cukrová třtina a přírodní suroviny 

jako celulóza či lignin. Obsahovat mohou i určitý podíl biodegradabilní příměsi 

nerostlinného původu (polykaprolakton).54 

                                                                 
50 

URL: <http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=483> [cit. 1. 3. 2012]. 
51

 ŠUTA, Miroslav. Chemické látky v životním prostředí a zdraví. ZO ČSOP Veronica, 2008. 
52

 ŠUTA, Miroslav. Chemické látky v životním prostředí a zdraví. ZO ČSOP Veronica, 2008. 
53 

ŠUTA, Miroslav. Chemické látky v životním prostředí a zdraví. ZO ČSOP Veronica, 2008. 
54

 URL: <http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1094> [cit. 1. 3. 2012]. 
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Celulóza – Celulóza je polysacharid, který je základem buněčných stěn rostlinných 

tkání.55 

Tenkostěnný hliník – Jako tenkostěnný hliník označujeme např. hliníková víčka od 

jogurtu, obaly od čokolád nebo tavených sýrů, plechovky od nápojů atd. 

Eroze – Erozí se rozumí postupné rozrušování půdy a přenos jejích částic na jiná 

místa.56 

Kompostér – Kompostér je nádoba vhodná ke kompostování. Existuje celá řada druhů 

kompostérů – z různých materiálů, různých velikostí, s různou možností umístění 

a různými mechanismy vzniku kompostu. Více informací o kompostování například na 

www.kompostuj.cz. 

Dioxiny - Dioxiny jsou látky nebezpečné i ve stopovém množství, které vznikají 

například při spalování odpadu obsahujícího chlórované látky či jako vedlejší produkty 

v chemické výrobě, kde se používá chlór. Způsobují hormonální poruchy, ohrožují 

reprodukci živočichů, poškozují imunitní systém a některé z nich způsobují rakovinu. 

Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a dostanou se i tisíce 

kilometrů od zdrojů svého původu. Více o dioxinech na http://arnika.org/dioxiny. 

Karcinogenní – Karcinogenní látky jsou látky způsobující rakovinu. 

Fosilní paliva – Jako fosilní paliva označujeme energeticky bohaté nerostné suroviny 

organického původu. Patří mezi ně uhlí, ropa a zemní plyn. Vznikala v dávných dobách 

přeměnou odumřelých těl bez přístupu vzduchu. 57 

MBT technologie – viz Mechanicko-biologická úprava. 
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