
TŘÍDĚNÍ ODPADU 
A KOMPOSTOVÁNÍ



ÚVOD
Tento výukový materiál je určen žákům středních škol. Materiál se 
zaměřuje na environmentální výchovu v  oblasti třídění odpadu 
a kompostování. Spolu s těmito hlavními tématy jsou úzce provázána 
další témata, jako je ekologická stopa, udržitelný rozvoj, neobnovi-
telné zdroje, změna klimatu a znečištění. Tato témata jako celek mají 
žákům připomenout, že každý z nás se podílí na životním prostředí, 
a  nese zodpovědnost za to, v  jakém stavu je naše životní prostředí 
a jak bude v budoucnu vypadat.

EKOLOGICKÁ STOPA
Každá lidská aktivita s sebou nese svá pozitiva a negativa pro životní 
prostředí. Finální účet za aktivitami člověka se snaží vyčíslit tzv. eko-
logická stopa. Jedná se o souhrn lidských nároků na ekosystém Země, 
převedený na biologicky produktivní plochu, nezbytnou k  zajištění 
zdrojů a asimilaci odpadních látek. Koncept ES také ukazuje, zda lid-
stvo žije v mezích únosné kapacity Země či nikoliv, s ohledem na její 
regenerační schopnost. Výpočet ES je zaměřen na přírodní obnovitel-
né zdroje, jelikož s nimi je možné do budoucna počítat. Ve výpočtu 
je zohledněno, jak se člověk stravuje, jak nakupuje, jak často a jakým 
způsobem cestuje, způsob bydlení, atd.

Výsledkem je číslo, které udává, kolik planet by lidstvo potřebovalo, 
kdybychom všichni měli stejný životní styl. Svou ekologickou stopu si 
můžete spočítat na http://www.hraozemi.cz/.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Trvale udržitelný rozvoj byl definován v roce 1987 ve zprávě OSN, na-
zvané Naše společná budoucnost. Jde o takový rozvoj, který naplňuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrozil naplňování potřeb gene-
rací budoucích. Důležitým předpokladem je soulad hospodářského 
a společenského pokroku se zachováním životního prostředí pro další 
generace. Udržitelný rozvoj je tedy založen na 3 pilířích – sociálním, 
ekonomickém a environmentálním.

 

Udržitelný rozvoj znamená také rovnováhu mezi zeměmi (rozvinutá 
vs. rozvojová země), a mezi společenskými skupinami.

Pro léta 2015 – 2030 bylo stanoveno 17 cílů udržitelného roz-
voje. Například:

• vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě,

• zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a pod-
porovat celoživotní vzdělávání pro všechny,

• dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dí-
vek, zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu,

• přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvlá-
dání jejich dopadů.

NEOBNOVITELNÉ ZDROJE
Mezi neobnovitelné zdroje patří ropa, zemní plyn, uhlí a  rašelina. 
Obecně jsou to sloučeniny uhlovodíků. Neobnovitelné jsou proto, že 
jejich výskyt na Zemi je omezený a není možné je jinou cestou vyrobit. 
Budou spotřebovány v horizontu desítek až stovek let, avšak jejich při-
rozený vznik trvá tisíce let. Důležitým faktem je, že spalováním fosil-
ních paliv dochází ke změně klimatu. Problematická je také závislost 
globální ekonomiky na těchto zdrojích.

K obnovitelným zdrojům patří sluneční energie, vodní energie, větrná 
energie, geotermální energie, biomasa (biopaliva), dřevo.

ZMĚNA KLIMATU
Změna klimatu označuje změnu průměrného stavu klimatu a/nebo 
jeho vlastností, která přetrvává po desítky let či déle. Se změnou kli-
matu je úzce spjat skleníkový jev, což je přirozeně vyskytující se jev. 
Bez něj by teplota Země byla okolo -18°C. Je tedy důležitým předpo-
kladem pro život. Při skleníkovém jevu se atmosféra Země ohřívá tím, 
že propouští sluneční záření, avšak většina zpět odraženého dlouho-
vlnného tepelného záření je atmosférou Země absorbováno. Mezi 
skleníkové plyny patří vodní pára, CO2, methan, ozon, NO, halony, aj.

V důsledku lidské činnosti spalování fosilních paliv, odlesňování, ze-
mědělství dochází k zintenzivňování skleníkového jevu, což s sebou 
nese negativní jevy jako růst průměrné teploty Země, tání ledovců, 
zvyšování hladiny moří, sucha, povodně, silné bouře. Změnou klimatu 
je ohroženo fungování všech krajinných složek včetně lidské civilizace.

ZNEČIŠTĚNÍ
Znečištěním se rozumí ekologická újma. Ta je zákonem definována 
jako „ztráta nebo oslabení funkcí ekosystémů, vznikající poškozením 
jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a  procesů v  důsledku 
lidské činnosti“.

Rozlišujeme několik druhů znečištění: vody, vzduchu, kontaminace 
půdy, degradace půdy, kontaminace potravin, kontaminace radioak-
tivitou, světelné znečištění, hlukové, tepelné a snížení estetické hod-
noty.

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Lidská společnost produkovala a  produkuje odpady již od počátku 
svého vzniku. Jenže charakter odpadů se značně změnil. V dřívějších 
dobách vznikal odpad čistě organické povahy, jednoduché struktury, 
nikde se nehromadil a samovolně se rozkládal. V současnosti lidstvo 

produkuje obrovské množství rozličných odpadů, a tudíž není možné 
nechat jejich rozklad pouze na přírodě. Je proto nutné dbát na osvětu 
spotřebitelů, vyvíjet stále více sofistikovanější systémy sběru odpadu, 
zefektivňovat recyklaci, opětovné využití a odstraňování odpadů.

Primárním cílem třídění odpadů je snížit negativní dopad odpadů 
na životní prostředí a vytřídit ty složky odpadu, které jsou ještě zno-
vu využitelné. Třídění odpadu je však pouze řešení následků, které 
v některých případech ani nemusí nastat. Například velké množství 
odpadu vzniká už ve výrobě daného produktu, nebo v  jeho nekva-
litním konstrukčním designu. Proto je důležité najít rezervy ve vý-
robním procesu a neustále jej inovovat s cílem minimalizovat odpad 
a zlepšit kvalitu výrobku – předcházení vzniku odpadu. Ostatně na to 
poukazuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který říká, že v rámci 
odpadového hospodářství musí být dodržena hierarchie způsobů na-
kládání s odpady, viz Obr. 2.

Třídění odpadu hraje velice důležitou roli z hlediska nakládání s od-
pady a udržitelného rozvoje na planetě Zemi. Na třídění odpadu totiž 
navazuje recyklace, opětovné využití či energetické využití odpadů, 
což vede k  úsporám obnovitelných i  neobnovitelných zdrojů. Dá se 
říci, že lidstvo třídí odpad z několika důvodů – z ekonomického, eko-
logického, sociálního a  pragmatického. Když vezmeme v  potaz, že 
z naší planety je ročně vytěženo až 70 miliard tun surových materiálů, 
je otázka třídění a recyklace klíčovou aktivitou v udržitelném rozvoji. 
Dlouhá léta byl odpad pouze odpadem, v současnosti je obchodova-
telnou komoditou v národním i mezinárodním měřítku.

V posledních letech připadá na 1 obyvatele ČR v průměru okolo 250 
kg vyprodukovaného komunálního odpadu za rok, viz graf 1. Do toho-
to čísla jsou ovšem zahrnuty i složky tříděného komunálního odpadu, 
samostatné statistiky jsou grafu 2. V současnosti je možné třídit té-

měř cokoliv - plast, sklo, papír, kovy, nápojové kartony, bioodpad, ba-
terie, elektroodpad, textil, nebezpečný odpad. V případech, kdy máte 
doma specifický odpad, je vhodné se informovat na místním úřadě, ve 
sběrném dvoře nebo přímo u svozové firmy.

Systém sběru funguje tak, že obce jsou vybaveny barevnými kontej-
nery na tříděný odpad, a v určitých intervalech jsou vyváženy svozo-
vou společností. Svozový vůz přiveze obsah kontejneru na dotřiďovací 
linku, kde probíhá ruční dotřídění a  odstranění příměsí. Následuje 
recyklace a výroba nových výrobků.

Mimo svozové systémy odpadu existují také sběrné dvory a výkupny. 
Sběrné dvory většinou zřizují obce a  je zde zdarma přebíráno nad-
měrné množství tříděného odpadu, objemný odpad (např. starý ná-
bytek) a elektroodpad. Pneumatiky, stavební suť, nebezpečný odpad, 
aj. přebírají většinou za poplatek. Soukromé výkupny se specializují 
na výkup například kovů, neželezných kovů, papíru, určitých druhů 
plastů, aj.

KOMPOSTOVÁNÍ
Organické odpady stály dlouhou dobu mimo okraj zájmu producentů 
a zpracovatelů odpadu. V roce 1995 sestával průměrný obsah směs-
ného komunálního odpadu z 40 % z organického odpadu. Změna při-
šla až s dotačními pobídkami na výstavbu bioplynových stanic a komu-
nitních kompostáren. Biologicky rozložitelný odpad se v kompostárnách 
přetváří na užitečný kompost nebo je využit v bioplynových stanicích 
k výrobě bioplynu, elektrické energie či tepla. Člověk se tak znovu učí 
racionálně využívat zdrojů a vracet látky do přírodního koloběhu.

Kompostování je aerobní proces, při kterém dochází díky činnosti mik-
roorganismů a bezobratlých živočichů k rozkladu organické hmoty na 
humus. Jde o ten samý proces rozkladu, který známe z přírody, jen je 
intenzivnější a člověkem řízený. Kompostování je racionální a udržitelný 
způsob nakládání s  organickými odpady. Jelikož organický odpad lze 
dále využívat, je jeho ukládání na skládku či spalování politováníhod-
ným plýtváním přírodních zdrojů. Finální kompost má své využití jakož-
to vynikající hnojivo pro zahrádkáře a zemědělce.

Obr. 3 Barevné kontejnery

Obr. 1 Pilíře trvale udržitelného rozvoje

Obr. 2 Hierarchie nakládání s odpady

Graf č. 1 Produkce komunálních odpadů v ČR

Graf č. 2 Produkce jednotlivých složek tříděného odpadu



LEGISLATIVA
Velkým krokem vpřed v  oblasti nakládání s  biologicky rozložitelný-
mi odpady (dále jen BRO) je přijetí novely č. 229/2014 Sb. zákona 
o odpadech, která ukládá všem městům a obcím v ČR zajistit prostor 
k ukládání biologicky rozložitelných odpadů v době od 1. dubna do 
31. října, anebo zavést systém komunitního kompostování. Cílem no-
vely je snížit obsah BRO ve směsném komunálním odpadu. Na tuto 
novelu navazuje Plán odpadového hospodářství ČR a krajů, ve kterém 
je stanoven cíl, snížit množství biologicky rozložitelného komunální-
ho odpadu (dále jen BRKO) do roku 2020 na 35 % z celkového množ-
ství BRKO vzniklého v roce 1995. Podíl BRKO tehdy činil 41 %. Podíl 
BRKO se i přes legislativní snahy nedaří dlouhodobě výrazně snížit.

Vyhláška č. 294/2005 Sb. zakazuje ukládání BRO na skládku. Pouze 
BRKO je možné ukládat na skládky, ovšem jak je výše zmíněno, je zde 
legislativní snaha omezit množství tohoto odpadu.

PROCES KOMPOSTOVÁNÍ
V první fázi se kompost pomalu začíná zahřívat, což je zapříčiněno vy-
sokou aktivitou mikroorganismů. Ty nejprve rozkládají lehce rozloži-
telné látky. Teplota kompostu dosahuje 60 – 70 °C. Tato fáze se nazý-
vá „horká“, a trvá několik dnů až týdnů. Během ní dojde k hygienizaci 
kompostu, tzn. ke zničení zárodků chorob a semen plevelů. V druhé 
fázi jsou rozkládány hůře rozložitelné látky a poté teplota pozvolna 
klesá. Následuje fáze látkových přeměn a  mineralizace. V  poslední 
fázi vznikají složitější organické látky humusové povahy.

Při nedostatečném provzdušňování dochází k neustálému růstu tep-
loty, který může skončit samovznícením kompostu. Provzdušňování 
je velice důležité také pro bakterie a houby, které potřebují dostatek 
kyslíku ke svému životu. Proto je vhodné hromadu po 1 - 2 měsících 
přeházet a promíchat. Čerstvý kompost lze získat za 2 – 6 měsíců, vy-
zrálý za 6 – 12 měsíců, viz Obr. 5

PRAVIDLA KOMPOSTOVÁNÍ
Kompostovat je možné zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, ple-
vel, slámu, trávu, papír, vlhkou lepenku, dřevní štěpku, kůru, čajové 
sáčky, kávové filtry a sedlinu, chlebové kůrky, zbytky těsta, skořápky 
od vajec. Zbytky živočišného původu jsou nevhodné ke kompostování 
(tuky, maso, mléčné výrobky, aj.). Obecná pravidla pro kompostová-
ní jsou téměř stejná, ať už kompostujeme v domácnostech, ve firmě, 
v zemědělství, v obci nebo ve škole:

• poměr živin C : N = 30 : 1,

• kompostovat větší množství materiálu najednou,

• 10 % podíl zeminy,

• základ kompostu tvoří hrubší a vzdušný materiál, na něj přijde 
drobněji nasekaná, promíchaná organická hmota,

• čím pestřejší je skladba organického materiálu, tím kvalitnější 
kompost bude,

• míchat suché s vlhkým,

• hnědé (dřevnaté části - uhlíkaté) se zeleným (mladé letorosty, 
tráva - dusíkaté),

• dodání vyzrálého kompostu či chlévského hnoje,

• udržování aerobního prostředí překopáváním (Obr. 4),

• pravidelně kontrolovat vlhkost kompostu,

• udržování teploty pod 65 °C (překopávání, provětrávání).

Velice důležitým bodem je udržení optimální vlhkosti. Ta se určí tzv. 
pěstní zkouškou. Nabereme si kompost do dlaně a tu pořádně sevře-
me v  pěst. Jestliže se nám mezi prsty objeví voda, kompost je pře-
mokřený. V tomto případě je nutné kompost přeházet a přidat např. 
piliny. Jestliže se nám po otevření pěsti kompost sype na zem, je pře-
schlý a je nutné jej pokropit užitkovou vodou. Stav, kdy po stisknutí 
kompostu z něj nevytéká voda, a současně tvoří kompaktní knedlík, 
je z hlediska vlhkosti optimální.

Kompostovat je možné prakticky kdekoliv – na zahradě, v bytě, v prá-
ci, ve škole, a v neposlední řadě můžeme vozit organický odpad do 
kompostárny.

VÝZNAM A APLIKACE KOMPOSTU
Kompost je obrovskou zásobárnou energie a živin. Obsahuje 30 – 50 
% organických látek – N, P, K, Mg, Ca, aj. Je zdrojem uhlíku a živin pro 
půdní edafon i rostliny. Zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy (strukturu) 
a chemické vlastnosti půdy (sorpce, půdní reakce, aj.). Dále napomá-
há zadržovat vodu a podporuje půdotvorné procesy.

Kompost se aplikuje na jaře či na podzim rozmetadlem organických 
hnojiv. Poté se mělce zapraví do půdy jako základní hnojení či přih-
nojení.

Obr. 4 Překopávání kompostu na kompostárně

Obr. 6 Moderní vermikompostér

Obr. 5 Vyzrálý kompost

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ
Vermikompostování je velmi podobné klasickému kompostování. 
Avšak hnacím motorem rozkladu organických zbytků jsou ale přede-
vším žížaly. Je vhodné zvláště pro lidi, kteří nemají možnost kompos-
tovat na zahradě či vozit bioodpad do kompostárny.

 

Zpravidla se kompostuje v plastových, ale i jiných nádobách. Vermi-
kompostér je několika patrová nádoba, která nám umožňuje oddělit 
hotový kompost od nerozložených zbytků jídla, případně tzv. „žížalí 
čaj“. Kompostovat začneme tak, že na dno vermikompostéru roz-
prostřeme podestýlku pro žížaly. Ta může být z  kokosového vlákna, 
natrhaného a  navlhčeného papíru či lepenky, hoblin, rašeliny nebo 
zeminy. Na ni rozložíme žížaly a  přisypeme organické zbytky. Ty by 
neměly být větší jak 5 cm. Důležité je udržovat podestýlku přiměřeně 
vlhkou a provzdušněnou. Žížaly krmíme 1 až 2 × týdně. Půl kilogra-
mu žížal je schopno denně zkonzumovat okolo 0,25 kg potravy. Jejich 
populace se při optimálních podmínkách zdvojnásobí už za 3 měsíce.

Jakmile je první patro vermikompostéru naplněno, je potřeba připra-
vit v druhém patře novou podestýlku, do které si žížaly časem přele-
zou skrze perforované dno. Spodní patro ještě necháme 2 až 3 mě-
síce odležet, aby kompost vyzrál. Přebytečná vlhkost je kontinuálně 
odváděna do zásobníku na vodu. Tato voda se nazývá žížalí čaj, a je 
vynikajícím kapalným hnojivem pro rostliny.
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