
Co patří do biopopelnice? 

Jako rostlinný bioodpad označujeme například větve, trávu, listí, ale i zbytky ovoce a 
zeleniny. Jedná se o objemnou a těžkou složku. Jeho odkloněním ze směsného odpadu lze 
ušetřit náklady za svoz a likvidaci a zároveň využít cenné látky, které biologicky rozložitelný 
odpad obsahuje. 

Proč třídit bioodpad 

Pokud je rostlinný bioodpad vytříděn do nádob na biologicky rozložitelný materiál, je dále využit pro 
výrobu kompostu. Tak jsou dále využity cenné látky, které bioodpad obsahuje. 
 
Netříděný bioodpad končí ve směsném odpadu. Tím nejenže dochází k plýtvání surovinou, kterou lze 
dále využít, ale zbytečně se tak navyšuje množství směsného komunálního odpadu. Likvidace 
směsného odpadu je finančně velmi náročná (a ceny za jeho skládkování ještě porostou). Ani pro 
spalování není bioodpad nejvhodnější surovinou, obsahuje značné množství vody. 
 
Kvalita třídění je rozhodující 

Důležité je dbát na správné třídění bioodpadu. Zejména plastové sáčky představují velký problém. K 
ručnímu dotřiďování v průmyslových kompostárnách, kde je většina bioodpadu dále zpracovávána, již 
nedochází. Vzhledem k jeho velkému množství a k technologii zpracování je tedy po odvezení 
bioodpadu nemožné rozlišit, zda se jedná o sáčky kompostovatelné nebo plastové, tudíž materiál, který 
obsahuje jakékoliv sáčky, je nepoužitelný pro kompost. 
 
Co patří do popelnice na bioodpad? 

 zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů) 

 čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů 

 papírové proložky od vajec 

 květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče) 

 tráva, plevel, drny se zeminou 

 košťály a celé rostliny, zbytky rostlin 

 listí, větve keřů i stromů 

 piliny, hobliny, kůra, štěpka 

 seno, sláma 

 vychladlý popel ze spalování dřeva 
 

 Co nepatří do popelnice na bioodpad? 
 maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže 
 mléčné výrobky 
 vajíčka, včetně skořápek 
 zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z 

masa, z vajec a mléka) 
 zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky 
 skořápky z ořechů, pecky z ovoce 
 jedlý olej a tuk 
 zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů 
 peří, chlupy, vlasy 
 uhynulá zvířata 
 kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka 
 nebezpečné odpady 
 obalové materiály 
 papírové kapesníky, ubrousky 

 


