
 
 

 

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY 

 

Do nádoby na bioodpad patří 

- zbytky biologického původu  

- zbytky ovoce a zeleniny, pečiva a 

obilnin 

- kávová sedlina 

- skořápky z vajíček a ořechů 

- zvadlé květiny, zemina z květináčů 

- tráva, plevel, malé větvičky 

- seno, sláma, zemina, listí a 

nadrcené větve, piliny 

- vychladlý popel ze dřeva 

Do nádoby na bioodpad nepatří 

- zbytky živočišného původu (maso, 

kůže, kosti, exkrementy)  

- mléčné zbytky (sýry, jogurty, mléko) 

- kuchyňský olej, tekuté zbytky jídel 

- kontaminované piliny, hobliny 

- obalové materiály, noviny, pleny, 

kapesníky, cigarety 

- recyklovatelný odpad 

- nebezpečné odpady, komunální 

odpad a jiné odpady 

 

Proč zpracovávat biologicky rozložitelné odpady? 

 

Nejvýznamnějším důvodem zpracování bioodpadu je eliminace negativních efektů, které způsobuje 

ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky. V tělese skládky se z bioodpadů vlivem 

anaerobního prostředí uvolňuje velké množství metanu a oxidu uhličitého, tedy skleníkových plynů, 

které významně přispívají ke globálnímu oteplování (tzv. skleníkový efekt). Bioodpady obsahují velké 

procento tekutin, které způsobují vyluhování dalších odpadů uložených na skládce, dochází k vývinu 

dalších skládkových plynů, jejich nepříznivému dopadu na životní prostředí a zvyšování rizika ohrožení 

podzemních vod. 

Péče o životní prostředí a nakládání s odpady je jednou z priorit Evropské unie. Po vstupu do tohoto 

společenství se ČR zavázala plnit povinnosti vyplývající z řádného členství. Jednou z povinností je 

postupné snižování ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládku.  

Významného snížení skládkování biologicky rozložitelných odpadů lze dosáhnout především na 

komunální úrovni, zavedením fungujícího systému odděleného sběru bioodpadů a jejich zpracováním. 

 snížíme množství skládkovaných odpadů 

 snížíme emise skleníkových plynů 

 můžeme získat kvalitní hnojivo pro veřejnou zeleň 

 nahradíme část průmyslových hnojiv organickými 

 zamezíme negativním vlivům na životní prostředí při nekontrolovaném skládkování bioodpadů 

(např. na černých skládkách) 

 šetříme přírodní zdroje 

 máme možnost vyrábět zelenou energii 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) 

Za biologicky rozložitelný odpad je považován jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo 

anaerobnímu rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír). Pojem je užíván ve zjednodušené 

podobě jako „bioodpad“. 

 

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 

Za biologicky rozložitelné komunální odpady jsou pak považovány všechny druhy biologicky 

rozložitelného odpadu ve skupině 20 Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). Patří sem nejen 

biologicky rozložitelná část obsažená v komunálním odpadu (tj. odpad z činnosti fyzických osob, jehož 

původcem je obec), ale i odpad z údržby veřejné zeleně. Do biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu náleží také odpady z papíru a lepenky. Pojem je užíván ve zjednodušené podobě jako 

„komunální bioodpad“. 

 

Za biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) se považují následující druhy odpadů ve skupině 

20 Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) nebo v nich obsažené podíly biologicky 

rozložitelné složky: 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 10 Oděvy 

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

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

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 02 Odpad z tržišť 

20 03 07 Objemný odpad 

Odpad ze zeleně 

 

Za odpad ze zeleně je považován komunální odpad rostlinného původu z údržby veřejných sadů 

a parků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť, ze zahrad fyzických osob, ze hřbitovů apod. Jedná se 

zejména o větve stromů, trávu, listí (s výjimkou uličních smetků), ale i piliny, odřezky dřeva a ostatní 

odpadní dřevo neošetřené prostředky s obsahem těžkých kovů nebo organických sloučenin.  

 


