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ABSTRAKT 

Tato práce v úvodu pojednává o stávající legislativě se zaměřením na nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady a dále zmíní společenské i politické tendence 

nakládání s těmito odpady. Také popíše základní charakteristiku kompostování  

a metodiky návrhu kompostáren. Ve druhé části prozkoumá minimální a maximální 

produkci biologicky rozložitelného odpadu na území města Králíky a spádových 

obcí a na tato množství navrhne možná řešení realizace kompostárny dle zadaných 

lokalit provozovatelem městských služeb. V závěru práce budou tato řešení 

technicky a ekonomicky zhodnocena a vzájemně porovnána vč. nezávazného 

doporučení. 

Klíčová slova: bioodpad, odpadové hospodářství, kompost, kompostárna, Králíky 

ABSTRACT 

In the first part this thesis deals with current legislation focusing on the 

management of biodegradable waste and introduces the social and political 

tendencies of waste management. It also describes the basic composting 

characteristics and design methodology of composting plants. In the second part, 

it will investigate the minimum and maximum production of biodegradable waste 

in the territory of the town of Králíky and will propose the possible solutions  

for the implementation of the composting plant according to the specified sites  

by the operator of waste services. At the end of the thesis these solutions will be 

technically and economically evaluated and compared with each other,  

incl. non-binding recommendations. 

Keywords: biological waste, waste management, compost, composting plant, 

Králíky 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Odpad 

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

zbavit. 

Komunální odpad  

Veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden 

jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s  výjimkou odpadů vznikajících  

u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Směsný komunální odpad (zkráceně SKO) 

Odpad, který vznikne po vytřídění složek z komunálního odpadu a není jej možné 

dále třídit a využít. 

Biologicky rozložitelný odpad (zkráceně BRO) 

Odpad, který je schopen aerobního nebo anaerobního rozkladu. 

Biologicky rozložitelný komunální odpad (zkráceně BRKO)   

Biologicky rozložitelný odpad obsažený v komunálním odpadu. 

Biologický odpad (zkráceně BO) 

Tvoří biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, potravinářské a kuchyňské 

odpady z domácností, restaurací, stravovacích a maloobchodních zařízení  

a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu. Podle Zelené knihy BO 

neobsahuje odpady z lesního hospodářství a ze zemědělství, hnůj, kal z čistíren 

nebo jiné BRO, jako jsou např. přírodní textilie, papír nebo zpracované dřevo. 

Nezahrnuje ani vedlejší produkty výroby potravin, které se nikdy nestanou 

odpadem. 

Odpad z kuchyní 

Zahrnuje odpad z přípravy pokrmů v domácnostech, zbytky jídel z restaurací  

a stravoven. 
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Biologicky rozložitelný odpad 

BRO 

Je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu, tzn. Jeho respirační aktivita po 

čtyřech dnech je nad 10 mg O2/g sušiny a dynamický respirační index je nad 1000 

O2/kg spal. látek/h. 

Zahradní 

odpad a 

biologic-

ky rozlo-

žitelný 

odpad z 

kuchyní 

 

 

 

Obrázek 1. Schéma biologicky rozložitelných odpadů. Zdroj: HŘEBÍČEK, 2011. 

Odpadové hospodářství 

Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na 

následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a  kontrola těchto činností. 

Plán odpadového hospodářství (zkráceně POH) 

Nástroj pro řízení odpadového hospodářství ČR, kraje nebo obce, jeho účelem je 

vytvoření podmínek pro předcházení vniku odpadů a  nakládání s nimi dle Zákona  

o odpadech. 

Nakládání s odpady 

Obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 

úprava, využití a odstranění odpadů.  

Shromažďování odpadu 

Krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich 

vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

 

Biologický odpad

BO

= tráva, listí, větve, kořeny a 

zbytky rostlin, odřezky z 

ovoce a zeleniny, zbytky 

jídel z domácností, odpady 

ze stravoven a 

potravinářského průmyslu. 

Odpad ze zahrad parků, 

potravinářské a kuchyňské 

odpady z domácností, ale 

také z provozu živností a 

podniků.

Biologicky rozložitelný 

komunální odpad

BRKO

= papír a lepenka, dřevo, 

kompostovatelný odpad, 

některé oděvy a textilní 

materiály, odpad z údržby 

zeleně a tržišť, část SKO a 

objemného odpadu. 

Vzniká činností obyvatel a je 

uveden jako KO ve skupině 

20. Nezahrnuje 

živnostenský odpad apod.
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Skladování odpadů 

Přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k  tomu určeném. 

Zpracování odpadů 

Využití nebo odstranění odpadů zahrnující i  přípravu před využitím nebo 

odstraněním odpadů. 

Nebezpečný odpad (zkráceně NO) 

Odpad, vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze 

přímo použitelného předpisu Evropské unie o  nebezpečných vlastnostech odpadů 

(Nařízení komise č. 1357/2004). 

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

a metodika Projektování nakládání s bioodpady v obcích (HŘEBÍČEK, 2011)  
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2 SEZNAM ZKRATEK 

BRO biologicky rozložitelný odpad 

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad  

ČR Česká republika 

ČOV čistírna odpadních vod 

EU Evropská unie 

KO komunální odpad 

MVO materiálově využitelné složky komunálního odpadu 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

OPŽP Operační program životní prostředí 

POH plán odpadového hospodářství 

SFŽP Státní fond životního prostředí  

SKO směsný komunální odpad 

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
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3 ÚVOD 

Město Králíky má v posledních letech tendenci zlepšovat nakládání s odpady. 

V roce 2012 firma Služby města Králíky s.r.o., spravující ve městě nakládání s odpady, 

zřídila dceřinou společnost EKO Králíky, v.o.s., která se zaměřuje na třídění 

separovaných odpadů a snížení podílu odpadů ukládaných na skládky. Řídí se tak 

tendencí odpadové politiky v České republice, kdy v zákoně č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcími právními předpisy, zakázat od roku 2024 skládkování.  

Provozovatel má zájem vybudovat v rámci revitalizace sběrného dvora v ulici 

Hradecká kompostárnu minimálně pro využití biologicky rozložitelného odpadu 

z městské zeleně (přibližně 150 tun BRKO ročně). V úvahu přichází také druhá 

lokalita v místě současné komunitní kompostárny u čistírny odpadních vod. Chce 

však také prozkoumat možnosti rozšíření jak po technickém zhodnocení, tak po 

ekonomickém zhodnocení variant. 
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4 STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ – „BIOODPAD“ 

4.1 Evropská legislativa 

V dnešní době se prvotní záměr Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách dopadů 

může zdát poněkud banální. Kromě omezení negativního vlivu dopadu skládek na 

vody, půdu, lidské zdraví se počítalo, že se omezením ukládání biodegradabilního 

odpadu na skládky má dojít k prevenci tvorby skládkového plynu, a tak omezit vliv 

skládek na oteplování země. Dala však povinnost členským státům EU regulovat 

skládkování a stávající skládky lépe zabezpečit. Tato směrnice se projevila i v české 

legislativě a v zákonu o odpadech z roku 2001. 

Od července 2018 je v platnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2018/850/EU, kterou se mění již zmíněná směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů. 

EU tak podporuje přechod k oběhovému hospodářství a pomocí směrnice se snaží 

zajistit postupné snižování skládkování odpadu, zejména odpadu vhodného 

k recyklaci nebo jinému využití. V této směrnici je zmíněn zákaz skládkování BRO. 

BRO by měl být sbírán odděleně za účelem recyklace v souladu se Směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, která stanovila hierarchii způsobů 

nakládání s odpady. 

Dalšími evropskými předpisy jsou1: 

 Směrnice Rady 1996/61/ES o integrované prevenci a omezování 

znečištění (IPPC), 

 Rozhodnutí Rady 2003/33/EC, kterým se stanoví kritéria a postupy pro 

přijímání odpadů na skládkách podle článku 16 směrnice 1999/31/ES  

a její přílohy II, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1774/2002 o nakládání  

s vedlejšími živočišnými produkty. 

  

                                                      

1 HABART, 2009 
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4.2 Česká legislativa 

První zařízení pro kompostování bylo v České republice už v roce 1915, kdy  

u pražské kanalizační stanice bylo vybudováno zařízení na kompostování 

čistírenských kalů, popele, uličních smetků a rašeliny. 2  Díky úspěšnosti se tato 

technologie dostala i do jiných evropských měst a do roku 1989 byla v naší zemi 

silná podpora kompostování ze strany státu se snahou zabezpečit úrodnost půd 

pro soběstačnost státu při výrobě potravin. 

V s příchodem nových technologií ze západu po roce 1990 zájem  

o kompostování opadl. Odpady byly vyváženy na skládky nebo do zařízení pro 

energetické využití odpadu. Produkty z kompostování byly využívány pouze pro 

rekultivace skládek a důlních výsypek nebo k údržbě veřejné zeleně.  

Od roku 1998 zájem o kompostování vzrostl a tento trend i nadále přetrvává. 

Výroba průmyslových kompostů je usměrněna legislativou o odpadech, 

vodohospodářskou legislativou a legislativou hnojiv. Dále se práce zabývá hlavně 

legislativou o odpadech. 

V České republice je odpadové hospodářství a nakládání s odpady ustanoveno 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon kromě práv a povinností osob působících v oblasti 

odpadového hospodářství také zmiňuje předcházení vzniku odpadů, je zde 

uvedena hierarchie nakládání odpadů a dotýká se ochrany životního prostředí  

a zdraví obyvatel při nakládání s odpady. Na tento zákon navazují prováděcí 

vyhlášky3: 

 Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Vyhláška. MŽP č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě, 

 Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve 

znění pozdějších předpisů, 

                                                      
2 VÁŇA, 2002 

3 PASTOREK, 2004 
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 Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s odpady, 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění pozdějších 

předpisů.  

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (bioodpady) upravuje vyhláška 

MŽP č. 341/2008 Sb. Kromě toho také upravila vyhlášku č. 294/2005 Sb., která 

zakazuje ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky. Avšak pokud jsou 

tyto složky obsaženy v komunálním odpadu, mohou být na skládku ukládány.  

Bioodpad je tak ukládán na skládky jako součást směsného komunálního odpadu  

a tvoří přibližně 40 % skládkovaného odpadu. 

Vyhláška č. 321/2014 Sb. zavádí celoroční sběr BRKO. Tuto povinnost musí obce 

plnit od 1. dubna 2018. Dále ukládá povinnost obcím zajistit místa pro odkládání 

jedlých olejů a tuků s platností plnění od 1. ledna 2020.  

Do roku 2020 má dojít ke snížení množství BRKO na 35% produkci BRKO v roce 

1995. Aby byl tento cíl splněn, je potřeba snížit celkové množství směsného 

komunálního odpadu a snižovat podíl biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu ve směsném komunálním odpadu. V roce 2024 má dojít v České republice 

k zákazu skládkování pro směsný komunální odpad, recyklovatelné a využitelné 

odpady (sem patří i BRKO). Od roku 2015 je platí povinnost bioodpady třídit. 

Kromě výše uvedených zákonů a vyhlášek se výsledného produktu 

kompostování také týká zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, který upravuje uvádění 

kompostů do oběhu prodejem a užívání kompostů na zemědělskou půdu. Na tento 

zákon navazují prováděcí vyhlášky4: 

 Vyhláška MZe č. 271/2009 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva, 

 Vyhláška MZe č. 475/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZe č. 273/1998 Sb.  

o odběrech a chemických odběrech vzorků hnojiv, 

 Vyhláška MZe č. 476/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZe č. 274/1998 Sb. 

skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhl. MZe č. 473/2002 Sb. 

                                                      
4 PASTOREK, 2004 
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 Vyhláška MZe č. 477/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZe č. 275/1998 Sb.  

o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních 

vlastností lesních pozemků. 

Výroba kompostu v kompostárně usměrňuje platná norma ČSN 46 57 37 

„Průmyslové komposty“. Závazná je v některých bodech, např. udává přípustné 

množství sledovaných látek v kompostovatelných odpadech. Norma upravuje  

i požadované jakostní znaky při výrobě průmyslově registrovaného kompostu. 

Nejvyšší přípustné množství sledovaných látek v kompostu uváděných do oběhu 

upřesňuje vyhláška č. 474/200 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva, kdy 

registrované komposty musí splňovat požadavky podle třídy I. 

Nesmí být opomenuty národní předpisy zabývající se ochranou životního 

prostředí: 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

 Zákon č. 460/2004 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, 

 Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. 

Aerobně stabilizované komposty jsou z  pohledu vyhlášky 6/1977 Sb. o ochraně 

jakosti povrchových a podzemních vod látkou ohrožující jakost a zdravotní 

nezávadnost vod. Je tedy možné provozovat od určité kapacity (150 t/rok) pouze 

vodohospodářsky zabezpečené kompostárny. 

4.3 Plán odpadového hospodářství ČR 

Dále Ministerstvo životního prostředí ČR zpracovalo a vláda dne 22. 12. 2014 

formou nařízení schválila Plán odpadového hospodářství ČR pro období  

2015 – 2024 (dále jako POH ČR). Ten slouží pro určení cílů při nakládání s odpady  

a opatření pro jejich dosažení. Je trendem posledních let odklonit produkci odpadů 

ze skládek pomocí předcházení odpadů, navýšit recyklaci a celkově odpad 
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materiálově využívat (je-li to možné). To se promítá také do strategických cílů POH 

ČR5: 

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na 

lidské zdraví a životní prostředí. 

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační 

společnosti“. 

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na 

oběhové hospodářství. 

 

Obrázek 2. Hierarchie nakládání s odpady dle Plánu odpadového hospodářství ČR. 

 

Mezi prioritami odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 je  

i Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)  

a ostatními biologicky rozložitelnými odpady (BRO) na území ČR, s důrazem na 

povinné zavedení odděleného sběru BRO. Z této priority dle POH ČR vyplývá: 

Zajištění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady zejména na úrovni obcí a to 

od sběru až po konečné využití odpadů/výstupních produktů ze zařízení. Při 

budování nových zařízení je potřeba brát v potaz reálnou potřebu, ekonomickou 

konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro nakládání s odpady v daném 

regionu. 

                                                      
5 POH ČR, 2014 

Jiné využití 

(např. 

energetické)

Recyklace odpadů

Příprava k opětovnému 

použití

Předcházení vzniku odpadů

Odstranění odpadů 
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4.4 Místní předpisy 

V souladu s POH ČR je vypracován také Plán odpadového hospodářství 

Pardubického kraje 2016 – 2025 (dále jako POH Pardubického kraje) z října 2015. 

V návaznosti na krajský POH byl zpracován i Plán odpadového hospodářství města 

Králíky. 

Cíle POH Pardubického kraje jsou: 

 zavedení a/nebo rozšíření odděleného sběru biologicky rozložitelných 

odpadů v obcích, 

 rozvoj infrastruktury k zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů, 

 snížení maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů ukládaných na skládky.  

 

Obrázek 3. Kompostárny v Pardubickém kraji. Zdroj: POH Pardubického kraje. 

 

Na území Pardubického kraje se nachází celkem 24 kompostáren o celkové 

kapacitě cca 130 tis. t odpadů se souhlasem KÚ. Dle dostupných informací se na 

území kraje dále nachází 7 komunitních kompostáren a celkové kapacitě 4 200 t. 

Kapacity jsou vyhodnoceny jako dostatečné. 

Kompostárny jsou nerovnoměrně rozmístěny po kraji a vzhledem k nákladům na 

odvoz bioodpadů může být problematické je optimálně využít. Možnou překážkou 
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může být, že některé kompostárny byly podpořeny z OPŽP a obce se v rámci 

přípravy projektu zavázaly, že kompostárnu budou využívat pouze pro své potřeby 

a neumožňují tak přijímat odpady i z okolních obcí. Do budoucna bude vhodné 

celou síť optimalizovat a podpořit zejména rozvoj kompostáren, které bude mít 

možnost využívat více obcí v dané lokalitě.6 

Aby mohl kraj vytvořit síť zařízení k nakládání s odpady i na regionální úrovni, 

chce vybudovat zařízení o různých kapacitách a významu s ohledem na jejich 

začlenění nejen na lokální a regionální úrovni, ale i nadregionální (celostátní). Tato 

síť by měla vycházet s hierarchie nakládání s odpady a měla by být vystavěna 

s principy soběstačnosti a blízkosti, podporovat moderní technologie 

s environmentální přidanou hodnotou.  

K naplnění cílů POH ČR zmiňuje v souvislosti s touto prací opatření 4.1.2.4.1  

a opatření 4.1.2.4.2 na úrovni nositele obce a oprávněné osoby. 

  

                                                      
6 POH Pardubického kraje 
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Obrázek 4. Opatření č. 4.1.2.4.1. Zdroj: POH Pardubického kraje. 

 

 

Obrázek 5. Opatření č. 4.1.2.4.2. Zdroj: POH Pardubického kraje. 
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5 KOMPOSTOVÁNÍ A JEHO VÝZNAM 

Kompostování je přeměna primární organické hmoty (např. bioodpadů) na 

humusové látky, kterou zabezpečují převážně mikroorganismy. Jde o analogické 

procesy jako při přeměně organické hmoty (listí, jehličí) v půdním prostředí, ale  

v kompostárně je tento proces výrazně intenzifikován přípravou surovin (drcením), 

optimalizací surovinové skladby, teploty, vlhkosti a zabezpečením aerace 

(provzdušňování). 

Při kompostování biologicky rozložitelného odpadu (BRO) se tento odpad za 

aerobních podmínek přeměňuje na kompost (organické hnojivo). Cílem 

kompostování je zachování přirozeného látkového koloběhu. Kompostování je na 

rozdíl od skládkování skutečným zneškodněním odpadu. 

Kromě ekologického aspektu je další výhodou možnost dekontaminace 

potenciálně infekčního odpadu (např. čistírenské kaly) pomocí tepla vytvořeného 

biogenním způsobem. Kompost také zlepšuje vlastnosti půdy – zvyšuje obsah 

humusu v půdě, který se podílí na nakypření půdy, její výživnosti a zvýšení vodní 

kapacity. Také svazuje drobné částice půdy do stabilnějších drobtů a tím zabraňuje 

jejich vymývání a erozi půdy při srážkách. Kompost vykazuje lepší vlastnosti než 

průmyslově vyráběná umělá hnojiva nebo využívaná chlévská mrva. 

Vhodným materiálem pro kompostování jsou zbytky rostlin a popel ze dřeva. 

Kompostují se také čistírenské kaly, zbytky z kuchyní a potravinářské výroby. Pro 

zlepšení vlastností kompostů se používají různá hnojiva, výluhy nebo speciální 

chemické prostředky ke zrychlení zrání kompostu. 

Kompostování má také svá omezení. Výše byla zmíněna dekontaminace. Na 

některé původce chorob rostlin zvýšená teplota nemá vliv. Jsou jimi například 

nádorovitost kořenů košťálovin nebo bakteriální spála růžových rostlin. Dále jsou 

problematické nežádoucí plevele – klíčivá semena a oddenky kořenových plevelů.  

5.1 Kompostovací proces 

Materiál je nejprve homogenizován drtičem a umístěn do kompostovacího 

zařízení. Překopávka má funkci homogenizační a aerační. Provádí se 1x – 2x při 

průměrné době zrání 3 měsíce, nebo je-li potřeba častěji. 
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 Aerobní kompostování má tři fáze: 

1. Mineralizace – materiál se biologicky stabilizuje. Zpočátku dochází 

k prudkému nárůstu teploty (v jádru tělesa přes 60 °C) a následném 

poklesu teploty. Hmota se hygienizuje. Odbourávají se cukry, škroby  

a bílkoviny. V pozdější fázi celulóza a dřevovina. Vznikají organické 

kyseliny a pH klesá. Produkty rozkladu jsou voda, oxid uhličitý a aniont 

NO3
-. Při přebytku dusíku se dusík uvolňuje v podobě amoniaku. V této fázi 

je potřeba zajistit dostatečné provzdušnění. 

Obrázek 6. Rozdělení teplot v kompostu. Zdroj: mendelu.cz.7 

 

2. Přeměna – pro tuto fázi je charakteristický pokles teploty ze 40 °C na 25°C. 

Kompost hnědne a lze na jej na konci této fáze používat jako hnojivo. 

3. Dozrávání kompostu je tvorba stabilního humusu, kdy se vytvářejí vazby 

mezi anorganickými a organickými látkami. Teplota se blíží okolí a pH 

stoupá a ustaluje se. Těleso kompostu osidlují větší živočichové. 

Při kompostování dochází ke zmenšení objemu asi o 50 % oproti celkovému 

počátečnímu objemu (SINGER, 2008). 

Hotový kompost je buď předáván v hrubém stavu neprosátý, nebo je dále 

upravován (prosévání, balení, přidávání příměsí, aj.). 

  

                                                      
7 Portál e-lerningových prezentací Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 
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5.2 Význam kompostování  

Pro oddělený sběr a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

(zkráceně BRKO) v obci existují čtyři hlavní důvody.  

Hlavní environmentální důvod je odklon BRKO ze směsného komunálního 

odpadu a minimalizace jeho skládkování. Při uložení BRKO na běžnou skládku 

komunálního odpadu (zkráceně SKO) dochází k anaerobním procesům a uvolňování 

skládkového plynu (metan a dusík), který se podílí na skleníkovém efektu.  

Dále se jedná o zábor půdy a nutnost častějšího transportu odpadu.  

Z agronomického hlediska se výsledný kompost (humus) může využívat pro obnovu 

úživnosti zemědělských půd. Může se tak předejít současnému trendu nedostatku 

organické hmoty a základních živin a tím snížit splach drobných částic. Snížením 

podílu BRKO ve směsném komunálním odpadu (zkráceně SKO) dojde ke snížení 

četnosti svozu SKO.  

Z ekonomického hlediska lze také započíst možnost prodeje kompostu jako 

kvalitního hnojiva.  

Posledním důvodem je již zmíněná legislativa. 

5.3 Metodiky návrhu kompostáren 

V České republice existuje několik doporučení pro návrh kompostáren. Tato 

práce je postavena zejména na znalostech získaných z níže uvedených příruček  

a metodik: 

 Jiří Hřebíček a kol.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích 

(Ministerstvo životního prostředí ČR, 2011), 

 Pavel Zemánek a kol.: Biologicky rozložitelné odpady a kompostování 

(Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010), 

 Jan Habart a kol.: Příprava a výstavba kompostáren využívajících 

biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně 

(Státní fond životního prostředí ČR, 2009),  

 Jaroslav Váňa, Sergej Usťak: Zřizování a provozování malých kompostáren 

(Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2007). 



KOMPOSTOVÁNÍ A JEHO VÝZNAM 

 

24 

 

5.4 Organizace kompostování 

Kompostování lze rozdělit do několika skupin a to na kompostování  

v domácnostech (zahradní kompostování, vermikompostování), komunitní 

kompostování (místní kompostování několika subjekty, např. zahrádkářská kolonie) 

a komunální či průmyslové kompostování (centrální kompostování zařízené obcí 

nebo soukromými podnikatelskými subjekty).  Tyto metody se liší především ve 

způsobu aerace.  

Při domácím a komunitním kompostování je využíváno především přírodních 

fyzikálních pochodů.   

Při komunálním a průmyslovém kompostování je využívána mechanizace.  

Průmyslové kompostování se řídí legislativou odpadů, ČSN 465735 „Průmyslové 

komposty“ a vyhláškou č. 6/1977 Sb. O ochraně jakosti povrchových a podzemních 

vod. 

5.5 Kompostovací technologie 

Kompostovací technologie má zajistit ideální podmínky pro přeměnu odpadních 

látek na hmotu s ohledem na intenzitu probíhajících dějů a velikosti dostupných 

ploch. 

Způsoby výroby kompostů se z technologického hlediska rozlišují na: 

 Kompostování na volné ploše s vodohospodářsky zabezpečenou plochou 

a vodní jímkou 

o Kompostování v pásových hromadách (krechtové kompostování) 

o Kompostování v plošných hromadách 

 Intenzivní kompostovací technologie 

o Kompostování v biofermentorech 

o Kompostování v boxech nebo žlabech 

 Kompostování ve vacích (AG Bag kompostování) 

 Vermikompostování 

 Domácí kompostování – kompostéry,  

Malá zařízení (kompostárny) pro zpracování bioodpadů provozovaných na 

základě souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností do roční kapacity 

150 t rostlinných odpadů je možné dle vyhlášky č. 341/2008 Sb. budovat  
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a provozovat bez nutnosti vodohospodářského zabezpečení. Vhodné jsou zejména 

pásové hromady nebo sestava řady kompostérů. 

Tabulka 1. Možné způsoby zpracování BRO z domácností. Zdroj: příručka Příprava a výstavba 

kompostáren (HABART, 2009). 

Druh odpadu / 

Podmínky provozu 

zařízení 

Kapacita 

zařízení 

Vodohos-

podářsky 

zabezpe-

čená 

plocha 

Splnění 

hygienizace 

dle nařízení 

1774/2002 

ES 

Požadovaný teplotní 

režim; možné 

(ne)výhody zařízení 

Tráva z údržby veřejné 

a soukromé zeleně, 

sportovišť a golfových 

hřišť, neošetřené 

dřevo, hřbitovní odpad 

a odpad z tržišť 

Do 150 

t/rok 
Ne Ne 

> 45 °C po dobu 5 dnů; 

stačí pouze dvě 

překopávky; 

lze provozovat na 

základě souhlasu 

obecního úřadu obce 

s rozšířenou 

působností 

Biologicky rozložitelný 

odpad z domácností, 

tržišť, údržby zeleně a 

další bioodpady vyjma 

kalů ČOV a jakýchkoli 

bioodpadů obsahující 

vedlejší živočišné 

produkty8 

Bez 

omezení 
Ano Ne 

≥ 55 °C po dobu 21 dní  

nebo  

≥ 65 °C po dobu 5 dní 

Biologicky rozložitelný 

odpad z domácností, 

restaurací a jídelen 

obsahující vedlejší 

živočišné produkty 

Při 

kapacitě 

do  

10 t/den 

bez 

omezení 

Ano Ano 

70 °C po dobu 1 hodiny 

Maximální velikost 

částic na vstupu do 

zařízení 12 mm 

 

5.5.1 Kompostování na volné ploše 

Kompostování v pásových hromadách, neboli krechtové kompostování, je 

nejrozšířenější technologií. Bioodpady jsou po nadrcení zakládány po vrstvách 

(horizontálně/vertikálně) do pásových hromad lichoběžníkového nebo 

trojúhelníkového průřezu. První vrstvou zpravidla bývá nasávací materiál (rašelina, 

sláma, piliny).  Tvar a velikost průřezu určuje použitá mechanizace. Nejčastěji se 

                                                      
8 Sběr bioodpadů z domácností je vhodné provádět tak, aby vedlejší živočišné složky neobsahoval, 

např. vhodnou osvětou obyvatel, aby materiály, které přišly do kontaktu s masem, mlékem, vejci 

nedávali do separovaného sběru, ale do směsného komunálního odpadu. 
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jedná o překopávač, který pásovou hromadu provzdušňuje. Pásové hromady jsou 

během kompostovacího procesu přikryty plachtou. 

 

Obrázek 7. Ukázka kompostování na volné ploše. Zdroj: diplomová práce Porovnání vybraných 

kompostovacích procesů (SVOBODA, 2015). 

 

 

Trojúhelníkové hromady jsou využívány pro kompostování menšího množství 

materiálu. Minimální doporučená šířka je 2 m. Kompost se nepřehřívá a lépe dochází 

k přirozenému provětrání profilu díky komínovému efektu. Nevýhodou je složitější 

rovnoměrné zvlhčování a náchylnost na meteorologické podmínky. 

 

 

Obrázek 8. Trojúhelníkový profil hromady. Zdroj: mendelu.cz.9 

  

                                                      
9 Portál e-lerningových prezentací Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně  



KOMPOSTOVÁNÍ A JEHO VÝZNAM 

 

27 

 

Lichoběžníkové hromady umožňuje organizace práce zakládat po částech, a tak 

se hodí pro větší objemy zpracovávaného odpadu. Šířka hromady se pohybuje  

od 3 m. Výhodou je lepší udržení teploty na začátku kompostovacího procesu  

a jednodušší úprava rýhy pro zasakování v koruně hromady. Kvůli horšímu 

provětrávání je nutnější častější překopávání. 

 

Obrázek 9. Lichoběžníkový profil hromady. Zdroj: mendelu.cz.10 

  

 

Obrázek 10. Tvorba základky: 1 – navážení surovin, 2 – první závlaha, 3 – další navážení surovin,  

4 – úprava základky a druhá závlaha, 5 – překopávaná základka. Zdroj: mendelu.cz.10 

                                                      
10 Portál e-lerningových prezentací Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 
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Výhodou této metody jsou nízké provozní i investiční náklady (1000 – 3500 Kč na 

1 tunu instalované kapacity zařízení na rok). Při dodržení základních pravidel 

kompostování se jedná také o jednoduchý proces. Současná legislativa takto 

umožňuje kompostovat pouze odpady rostlinného původu bez obsahu živočišné 

složky. 

Kompostování v plošných hromadách je v dnešní době využíváno u oblastí 

s velkou produkcí BRO. Vytváří se plochy vysoké až 5 m a jsou provzdušňovány 

samopojízdným překopávačem. Finální produkt je skladován na hromadách mimo 

tuto plochu. 

Při neřízeném kompostování na volné ploše je doba zrání kompostu 3 – 6 měsíců 

v závislosti na surovinové skladbě, mechanizací rozhodujících činností, zakrývání 

ploch geotextilií a průběžným sledováním kompostovacích podmínek. 

Jedná-li se o trvalé stanoviště, je nutné, aby měl povrch sklon 1.5 – 3 % směrem 

k jímce, také je nutné zamezení vniknutí přívalových vod na nepropustnou plochu. 

Proto je nepropustná plocha realizována ze železobetonu nebo živice. Okraje 

obrubníku plochy jsou vyvýšeny 0.4 m nad terénem. Také by mělo být zařízení 

zabezpečeno systémem pro zjištění případného úniku závadných látek. 

5.5.2 Intenzivní kompostovací technologie 

Pokud okolnosti nebo požadavky nedovolí použít kompostování na volné ploše 

(zpracování živočišných složek, malé dostupné plochy), je možné využívat 

technologie s nucenou aerací. Tyto technologie jsou už značně automatizované 

– umožňují čištění odpadního vzduchu, zkrápění kompostu, aj. Oproti 

kompostování na volných plochách dochází ke značnému zkrácení procesů. 

Můžeme hovořit o rychlokompostování, kdy rozklad proběhne za 6 – 8 týdnů. 

Investiční náklady jsou vyšší a závislé na způsobu provedení, stupni automatizace, 

finalizaci produktu apod. Pohybují se v rozmezí 1500 – 5000 Kč za tunu instalované 

roční kapacity. 

Pokud je sběr zaměřen na zahradní odpady a kuchyňské odpady bez vedlejších 

živočišných produktů, není nutné kompostování v uzavřených boxech. Je důležité 

uživatele kompostárny informovat o vhodnosti kompostovatelných odpadů. 
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6 PRODUKCE ODPADŮ  

Dle POH ČR průměrně jeden obyvatel vyprodukuje okolo 500 kg komunálního 

odpadu za rok. V roce 2012 obsahoval 5,8 % biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu.11 Prognóza produkce biologicky rozložitelných odpadů vykazuje celkově 

klesající trend, protože se v něm odráží vliv prevenčních opatření předcházení 

vzniku odpadů (komunitní kompostování). Odráží se to v menším podílu biologicky 

rozložitelných odpadů v komunálním odpadu. 

Tabulka 2. Prognóza produkce BRKO od všech subjektů v ČR (mil. t). Zdroj: POH ČR. 

Roky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Celkem 2,44 2,44 2,43 2,42 2,41 2,40 2,39 2,38 2,37 2,36 2,35 2,35 

Obce 1,70 1,71 1,71 1,70 1.70 1,70 1,70 1,69 1,69 1,69 1,68 1,70 

Neko-

munální 

subjekty 

0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 0,69 0,69 0,68 0,67 0,67 0,66 

Z analýzy toků odpadů v POH ČR vyplývá, že ve směsném komunálním odpadu 

zbývá přibližné 13,1 % kuchyňského a zeleného odpadu. 

 

Obrázek 11. Složení KO v roce 2012 z pohledu odpadních toků MVO, BRKO a SKO. Zdroj: POH ČR. 

                                                      
11 POH ČR 
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V prognóze nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem se 

počítá s navýšením kompostování z 0,25 Mt (10,4 %) odpadu v roce 2013 na 0,85 Mt 

(36,2 %) v roce 2024. Skládkování se sníží z 1,11 Mt (45,4 %) na 0,23 Mt (9,9 %) ve 

stejném období. Navýšení kompostování hraje povinnost obcí sbírat BRKO od 

občanů a podpora kompostování dostavbou nových kapacit kompostáren. 

Projevuje se zde požadavek Směrnice Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, 

která stanovuje snížení množství BRKO do roku 2020 na 35% produkci BRKO v roce 

1995. 

 POH ČR také zmiňuje, že současná kapacita kompostáren je nerovnoměrná v ČR 

a bude třeba ji dobudovat tam, kde tyto kapacity chybí. Síť zařízení k nakládání 

s odpady má být nastavena z regionálního hlediska (Pardubického kraje). Při 

vytváření této sítě je potřeba brát v potaz reálnou potřebu, ekonomickou 

konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro nakládání s odpady v daném 

regionu. 

V Pardubickém kraji dle POH Pardubického kraje bylo vyprodukováno v roce 2013 

pouze 39,87 kg BRO na obyvatele. Dle metodiky výpočtu indikátoru I. 22 (soustava 

indikátorů POH ČR 2013) činila v tomto roce složka BRKO 204,08 kg/ob. Celkem tedy 

průměrný obyvatel Pardubického kraje vyprodukuje 263,52 kg BRO. 

Tabulka 3. Koeficienty podílu biologicky rozložitelných odpadů v komunálním odpadu. Zdroj: POH ČR. 

Katalogové 

číslo odpadu 

Název Koeficienty podílu 

BRO v KO 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (z obcí) 1 

20 01 01 Papír a lepenka 1 

20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven 
1 

20 01 10 Oděvy 0,75 

20 01 11 Textilní materiály 0,75 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod k. č. 20 01 37 1 

20 01 01 
Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a 

parků) 
1 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,48 

20 03 02 Odpad z tržišť 0,75 

20 03 03 Uliční smetky 0,10 

20 03 07 Objemný odpad 0,30 
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V Králíkách v roce 2016 činila celková produkce 1814 tun odpadu. Z toho největší 

podíl měl směsný komunální odpad a bioodpad. Současná produkce BRO je dána 

pouze údržbou zeleně. Množství BRKO není známo. 

Tabulka 4. Celkové množství vyprodukovaných odpadů na území města Králíky v letech 2012 – 2015 

v  tunách. Zdroj: Služby města Králíky, s.r.o. 

Název 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Nebezpečný odpad 1,980 1,915 2,940 2,578 2,353 

Plast 42,918 38,487 37,331 43,664 40,600 

Papír 54,807 43,216 43,005 49,573 47,650 

Sklo 50,595 60,825 70,457 91,606 68,371 

Kompozitní obaly 2,057 2,124 1,677 1,812 1,918 

SKO 1034,290 1046,588 1010,940 924,099 1003,979 

BRO 149,550 149,320 149,810 149,060 149,435 

Kovy 8,410 5,900 9,730 19,688 10,932 

Ostatní tříděný 

odpad 
25,974 36,084 107,260 239,595 102,228 

Celkem 1370,861 1384,459 1433,150 1521,675 1427,536 
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7 NÁVRH KOMPOSTÁRNY 

Pro realizaci zamýšleného projektu výstavby nového zařízení pro využití BRO je 

potřeba brát dle příručky Projektování nakládání s bioodpady v obcích (HŘEBÍČEK, 

2011) v potaz několik faktorů: 

1. Dostatečná svozová oblast. 

Projekt může předpokládat využití svozu odpadu z více obcí (sdružení, svazek). 

Město Králíky má spádové obce (tj. obce k. ú. Králíky, Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, 

Horní Lipka, Prostřední Lipka, Červený Potok, Dolní Hedeč a Heřmanice u Králík), které 

obhospodařují Služby města Králíky. Také je zde potenciál poskytnutí kapacity 

okolním obcím, jako je Dolní Morava, Červená Voda nebo Lichkov, neboť zde není 

postaveno jiné kompostovací zařízení. 

2. Umístění technologií přibližně v těžišti zamýšlené svozové oblasti 

s dobrým dopravním napojením. 

Dle zadání Služby města Králíky jsou k dispozici dva prostory – ve sběrném dvoře 

v ulici Hradecká nebo na místě současné komunitní kompostárny u ČOV. Tyto místa 

jsou napojena na zpevněnou komunikaci a jsou snadno dostupná pro lehkou  

i těžkou techniku. Obě lokality jsou v západní části města. Jelikož město leží v centru 

oblasti spádových oblastí, dají se obě lokality považovat za vhodně umístěné 

vzhledem ke spádovému území. 

3. Dotační finanční podpora z OPŽP (podporovaná technologie). 

V současné době běží programové období 2014-2020, kdy je možné žádat  

o dotace v oblasti nakládání s bioodpady z OPŽP. Konkrétně se jedná o prioritní  

osu 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Z této prioritní osy je 

možné financovat pořízení kompostérů a biopopelnic, kompostáren a sběrných 

dvorů, systémů pro sběr, svoz a separaci tříděného odpadu či svozové  

a manipulační techniky apod. Typ podporovaných aktivit je vždy upřesněn v aktuální 

výzvě.12  Lze žádat o dotaci do výše až 85 % potřebné částky. 

4. Garantované výkupní ceny energie (v případě energetického využití). 

Energetické využití se dle zadavatele neuvažuje. 

  

                                                      
12 www.opzp2014-2020.cz 
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5. Zajištění odbytu výsledného produktu (kompost, digestát). 

V současné době je zpracováván pouze odpad z veřejné zeleně. Výsledný 

produkt je opět používán pro hnojení veřejné zeleně. Pokud by byl zájem, je možné 

výsledný kompost prodávat místním zemědělcům jako hnojivo. K těmto účelům je 

potřeba kompost registrovat podle zákona o hnojivech (vykonává Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský, zkr. ÚKZÚZ).  

6. Politická podpora (kraj, region). 

Politická podpora na úrovni státu, kraje i města stoupá. Viz kapitola 4 – Stávající 

legislativa odpadového hospodářství. 

 

Za další výhody projektu se považují: 

1. Vlastní pozemek – město Králíky nebo Služby města Králíky, s.r.o. mají 

vlastní pozemky, kde by případná kompostárna mohla být zřízena. 

2. Provozování ve vlastní režii – provozovatelem by byly Služby města 

Králíky, jejichž zřizovatelem je město Králíky. 

3. Smluvní využití digestátů nebo kompostu (rekultivace skládky). 

Při navrženém postupu bude potřeba hodnotit také rentabilitu. Ta ale není 

součástí zadání této práce. Práce se bude zabývat pouze finančním zhodnocením 

návrhových variant.  
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7.1 Zájmové území 

Řešenou oblastí je město Králíky a spádové obce. Obec se nachází v okrese Ústí 

nad Orlicí v nadmořské výšce 550 m n. m. Jedná se o obec s rozšířenou působností. 

Má rozlohu 52,77 km2. K 1. 1. 2017 zde žilo 4289 obyvatel. Zástavbu z většiny tvoří 

rodinné domy. 

Tabulka 5. Domovní fond dle sčítání 2011. Zdroj: Český statistický úřad. 

Obydlené domy celkem 916 

Obydlené rodinné domy 775 

Obydlené bytové domy 114 

Domy podle vlastnictví 

soukromých osob 762 

obce, státu 30 

spoluvlastnictví vlastníků a bytů 94 

nezjištěno 11 

 

Město Králíky podporuje snižování množství BRKO ukládaného na skládky dle 

zásad pro nakládání s odpady POH ČR: 

Tabulka 6. Plnění zásad POH ČR městem Králíky. 

Zásada POH Plnění 

V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru 

biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, 

minimálně pro biologicky rozložitelné odpady 

rostlinného původu.  

Splněno v plné míře, 

existuje  

Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů.  

Dotace na kompostéry,  

viz kap. 7.1 

Podporovat maximální využívání biologicky 

rozložitelných odpadů a produktů z jejich zpracování.  

Sběrný dvůr,  

pravidelný svoz 

Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k 

zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů. 

Komunitní kompostárna, 

návrh kompostárny ve 

městě 
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Obrázek 12. Poloha sběrných dvorů, komunitní kompostárny a zemníku v Boříkovicích. Zdroj: JÍLKOVÁ, 

2017. 

7.1.1 Komunitní kompostárna 

Komunitní kompostárna se nachází u areálu ČOV a slouží pro shromažďování 

rostlinných zbytků z údržby zeleně veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť a zahrad, 

vznikající na území Králík a integrovaných obcí. Dále pro jejich úpravu a následné 

zpracování na zelený kompost. Produktem komunitního kompostování je výhradně 

zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním zelených zbytků), který je 

využíván k údržbě a obnově veřejné zeleně na území Králík včetně integrovaných 

obcí. Komunitní kompostárna má kapacitu 150 tun/rok. 

Jako povrch komunitní kompostárny je využita zpevněná vyasfaltovaná 

manipulační plocha, která je vyspádována. Odpadní voda je svedena do areálu ČOV. 

Další dvě plochy slouží k dočasnému skladování vzniklého kompostu nebo větví 

před jejich dalším zpracováním. Kompostárna je vybavena traktorem s čelním 

nakladačem, štěpkovačem a překopávačem kompostu. 

Do areálu mají přístup pouze pověření pracovníci. Všem ostatním nepovolaným 

osobám je přístup zakázán.13 

                                                      
13 JÍLKOVÁ, 2017 
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7.1.2 Dotace 

V roce 2017 Služby města Králíky, s.r.o. zažádaly o dotaci z OPŽP na pořízení 

kompostérů, kontejneru na oděvy a drtiče ve výši přibližně 3 600 000 Kč. Navazují na 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, která stanovila hierarchii 

způsobů nakládání s odpady. Dále také na cíle POH Pardubického kraje – plněním 

„Programu předcházení vzniku odpadů“. Prostředky pořízené z dotace sloužily 

k předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů a zamezení jejich ukládání 

na skládky. Kromě toho bylo cílem posílit a zkvalitnit nakládání s odpady  

ve spádové oblasti. 

Do odděleného sběru odpadů byly zapojeny domácnosti, které vlastní zelené 

plochy a které vyjádřily v dotazníkovém šetření v roce 2016 zájem o domácí 

kompostér. Celkem bylo zažádáno o 600 kompostérů, které dle projektové 

dokumentace žádosti pokrývají 324 t/rok z celkové možné výtěžnosti 368,5 t/rok 

(při výměře zahrad 56,7 ha a výtěžnosti 6,5 t/ha).  Ke dni 11. prosince 2018 bylo 

vydáno 478 kusů kompostérů.  

Kompostéry o objemu 900 litrů jsou vyrobeny z recyklovaného plastu s tepelnou 

odolností -30 °C až 45 °C. odpovídající našim klimatickým podmínkám. Dle 

průzkumu na internetu bývá uváděn jako materiál thermolen, který má výborné 

termoizolační vlastnosti, odolnost proti UV záření a velkou mechanickou odolnost. 

7.2 Kapacita 

Vhodné vstupní odpady lze rozdělit do skupin14: 

1. odpady závislé na počtu obyvatel 

a. biologický odpad ze tříděného sběru 

b. odpady z údržby veřejné zeleně 

c. kaly z ČOV 

Pro zájmovou oblast je potřeba stanovit produkci, potenciál a dosažitelnosti BRO 

vhodných ke zpracování. Pro návrh lze využít data z Informačního systému 

odpadového hospodářství, který pro MŽP spravuje Česká informační agentura 

životního prostředí (CENIA), nebo lze využít koeficienty pro výpočet množství na 

základě počtu obyvatel. 

                                                      
14 HŘEBÍČEK, 2011 
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2. odpady ze služeb, průmyslu a zemědělství 

a. odpady z kuchyní a restaurací 

b. odpady z potravinářského průmyslu 

c. odpady ze zemědělství 

d. odpady jateční. 

V těchto případech je potřeba využít analýzu podnikatelských subjektů. Pro 

minimální variantu kapacity není potřeba uvažovat zemědělské a jateční odpady, 

případně kaly z ČOV. 

Potenciální množství bioodpadu ze zahrad a domácností občanů se dá 

odhadnout na základě dat z Českého statistického úřadu. Ostatně o tomto postupu 

také pojednává projektová dokumentace a analýza potenciálu tvorby odpadů 

v zájmové oblasti a materiálových toků z července 2017, která byla vyhotovena pro 

projekt „Pořízení kompostérů se štěpkovačem – Služby města Králíky, s.r.o.“ 

7.2.1 Bioodpad ze separovaného sběru 

Do této kategorie spadá sběr odpadů z odděleného systému sběru 

v domácnostech u zdroje. Jedná se o zbytky jídel, odpad ze zahrádek aj. Jelikož je 

zástavba v Králíkách a přilehlých územích převážně zahradní, Služby města Králíky, 

s.r.o. zažádaly o příspěvek pro pořízení kompostérů se štěpkovačem z dotačního 

fondu. Tyto kompostéry jsou umístěny na zahrady občanů, kteří projevili zájem  

o tento kompostér v dotazníkovém šetření. Ostatní budou moci využít mobilních 

sběrů velkoobjemových odpadů v jarním a podzimním termínu. Ve zbývajícím 

období je možno odvážet bioodpad do sběrného dvora v ulici Růžová. Svoz ze 

zvláštních nádob přímo u občana zadavatel díky získané dotaci na kompostéry do 

domácností v krátkodobém horizontu neuvažuje. 

V projektové dokumentaci k získání dotaci pro pořízení kompostérů se 

štěpkovačem – Služby města Králíky, s.r.o., byl pro výpočet potenciálního množství 

bioodpadu ze zahrad použit koeficient 6,5 t/ha (dle dat z průzkumů, které uvádí 

množství BRO z udržovaných komunálních ploch se tento koeficient pohybuje 

v rozsahu 4,5 t/ha až 16,5 t/ha). V katastru obce je dle Českého statistického úřadu 

56,7 ha zahrad. Odhadovaná produkce ze zahrad je tedy 368,5 t/rok.  

 

 



NÁVRH KOMPOSTÁRNY 

 

38 

 

V minimální variantě návrhu se práce zabývá zpracováním takového množství 

bioodpadu ze zahrad, který nepojmou domácí kompostéry. Dle Analýzy potenciálu 

tvorby odpadů v projektové dokumentaci k žádosti o dotace je projektovaná 

kapacita 328,5 t/rok při 600 kusech kompostérů. Celkem se tedy jedná  

o nezpracovaných 40 t/rok, které jsou obyvatelům umožněny separovat ve sběrném 

dvoře nebo při velkoobjemových svozech. V minimální variantě proto není počítáno 

se separací BRKO z domácností, protože je tento odpad započítán ve výpočtu 

množství získaného z velkoobjemového svozu. 

 

V budoucnu lze očekávat, že kompostéry bude potřeba obměnit. Proto se práce 

bude zabývat i druhou (maximální) variantou, kdy kompostéry budou nahrazeny 

kapacitou centrální kompostárny (368,5 t/rok).  Také lze uvažovat zvýšení efektivity 

separace BRKO ze SKO. Bezpečný návrh maximální kapacity produkce biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu z domácností vychází z průměrných hodnot 

složení SKO v ČR.  Směsný komunální odpad v České republice obsahuje 20 až 40 % 

biologicky rozložitelného odpadu dle typu zástavby a je-li obyvatelům umožněno 

separovat BRO u původce.  Je-li v letech 2012-2015 průměrné množství 

vyprodukovaného směsného komunálního odpadu 1003,979 tun, pak 20% z této 

produkce je 200,79 t/rok.  

 

Svoz velkoobjemového odpadu se v Králíkách koná ve dvou termínech – v dubnu 

a v říjnu. Kontejnery pro sběr BRO od občanů, kteří si o kompostér nezažádají, jsou 

umísťovány na 11 lokalitách dle zvyklostí s přihlédnutím na doporučených lokacích 

v bakalářské práci Optimalizace odpadového hospodářství města Králíky (JÍLKOVÁ, 

2017). Přistavován je kontejner o objemu min. 10,14 m3.  

Celkový objem svezeného materiálu při zaplnění každého kontejneru o objemu 

10,14 m3 v každém svozu bude: 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 (𝑉) = 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑗𝑛𝑒𝑟𝑢 ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑣𝑜𝑧ů = 10,14 ∙ (11 ∙ 2) = 223,08𝑚3 
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Budeme vycházet ze stejné objemové hmotnosti vstupního materiálu (ve 

výpočtu jako OHVM) pro Analýzu potenciálu tvorby odpadů – odpad z údržby 

trávníků o objemové hmotnosti 326 kg/m3.  15 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑗𝑛𝑒𝑟𝑢 = 𝑉 ∙ 𝑂𝐻𝑉𝑀 = 223,08 ∙ 0,326 = 72,72 𝑡/𝑟𝑜𝑘 

 

Celkem ze svozu velkoobjemového sběru kompostovatelného odpadu lze 

uvažovat 72,72 t/rok. 

7.2.2 Odpady z údržby komunální zeleně 

Do této kategorie spadá údržba veřejných trávníků, hřišť, parků, hřbitovů apod. 

Odpad je zařazen pod kódem 20 02 01 Katalogu odpadů. Množství lze vypočítat 

z rozlohy komunálních travnatých ploch a její výtěžnosti 4,5 t/ha za rok dle metodiky 

Projektování nakládání s bioodpady v obcích16.  

Ze statistických dat však víme, že BRO tvoří 9,8 % z celkového vyprodukovaného 

množství (zdroj Služby města Králíky, s.r.o.). Dle údajů z let 2012 – 2015 se množství 

vyprodukovaného BRO pohybovalo průměrně 149,435 t/rok. Jelikož se množství 

zeleně výrazně nemění, lze uvažovat pro návrh hodnotu 150 t/rok. 

Tabulka 7. Celkové množství vyprodukovaných odpadů na území města Králíky v letech 2012 – 2015 

v  tunách. Zdroj: SMK. 

Název 2012 2013 2014 2015 

SKO 1034,290 1046,588 1010,940 924,099 

BRO 149,550 149,320 149,810 149,060 

Ostatní tříděný 

odpad 
186,741 188,551 272,4 448,516 

Celkem 1370,861 1384,459 1433,150 1521,675 

 

  

                                                      
15 HOUŠKA, 2013 

16 HŘEBÍČEK, 2011 
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7.2.3 Kaly z ČOV 

Kaly z městských a obecních čistíren odpadních vod patří také mezi BRO. Pro 

výpočet je použit koeficient 0,05 t/EO, který byl stanoven dle výsledů projektů 

výzkumu a vývoje MŽP (na základě dat z POH měst a obcí v Jihomoravském kraji).   

Z dat uveřejněných na webovém portálu Informační systém odpadového 

hospodářství od MŽP byl0 průměrné množství vyprodukovaných kalů v letech  

2012 – 2015 z čištění komunálních odpadních vod 29,772 t/rok.  

Tabulka 8. Celkové množství vyprodukovaných kalů z čistění komunálních odpadních vod na území 

města Králíky v letech 2012 – 2015 v  tunách. Zdroj: Služby města Králíky, s.r.o. 

Název 2012 2013 2014 2015 

SKO 34,618 29,890 21,833 32,746 

 

Tento BRO lze na kompostárnu využívat pouze při pečlivém sledování limitů 

množství těžkých kovů a mikrobiálních patogenů. Pokud by se patogenní 

mikroorganismy dostaly z kalu do kompostu a následně by se s nimi hnojila zeleň 

nebo zemědělská půda, vzniklo by vážné riziko kontaminace potravy nebo ploch 

veřejné zeleně. Například na dětských hřištích, kde jsou drobná otevřená zranění 

častá, je riziko nakažení dané osoby vyšší. Je proto potřeba dbát pozornosti 

technologickým postupům kompostování či jiného biologického zpracování, které 

tyto nežádoucí mikroorganismy odstranit. 

V současné době dle akreditovaných testů z laboratoře čistírenské kaly obsahují 

těžké kovy z místní galvanovny. Jedná se hlavně o Zi, Ni a Al. Kaly z ČOV jsou proto 

odváženy na skládku nebezpečného odpadu. Aby se dal kal využívat, musely by se 

tyto těžké kovy složitě odstraňovat nebo by se u původce znečištění zavedla vlastní 

jímka, aby nedocházelo ke znečišťování splašků od ostatních původců. 

Pokud by se kaly z čistění komunálních odpadních vod (kat. č. 19 08 05), pevné 

odpady z primárního čištění (z česlí, filtrů) (kat. č. 19 09 01) a kaly ze septiků a žump 

(kat. č. 20 03 04)  v kompostárně zpracovávaly, musela by být zavedena kontrola 

účinnosti hygienizace vnesenými indikátorovými mikroorganizmy dle vyhlášky  

č. 341/2008 Sb. 
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7.2.4 Odpady z kuchyní a restaurací, potravinářský průmysl 

Odpady z kuchyní a restaurací nyní Služby města Králíky, s.r.o. neodvážejí ve 

větším množství, než jsou běžné domácnosti. Může to být dáno převážně domovní 

zástavbou a takto vzniklý odpad nejspíš končí v domácnostech pro výkrm domácích 

zvířat. 

V okolí se nenachází žádné mlékárny, pivovary, konzervárny, lihovary atp., které 

by měly významný vliv na produkci BRO. Jediným potenciálním významným 

producentem odpadu může být místní pekárna. Ta se však nepodílí na zvýšeném 

množství produkce odpadu nebo není její produkce BRKO veřejně známa. 

Pokud by se zpracovával v kompostárně biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 

a stravoven (kat. č. 20 01 08) obsahující vedlejší živočišné produkty, musela by být 

zavedena kontrola účinnosti hygienizace vnesenými indikátorovými 

mikroorganizmy dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.  

7.2.5 Odpady z obchodních řetězců 

Zde by se daly uvažovat zbytky ze zeleniny a ovoce obchodních řetězců ve 

městě: 

 COOP Ústí nad Orlicí 

 Penny Market 

 Konzum Ústí nad Orlicí 

Také by zde mohly být uvažovány odpady od drobných podnikatelů (květinářství, 

prodejna potravin Falta, trhy). Odhad tohoto odpadu se nepodařilo zjistit. 

Vyjmenované subjekty mají nasmlouvány externí odběratele a jedná se o interní 

informace, které na vyžádání nebyly sděleny. Drobní podnikatelé jsou pro 

zjednodušení zanedbáni. 

7.2.6 Odpady jateční 

V dané lokalitě se nenachází žádná jatka nebo vzniklý odpad je odvážen do 

kafilérie. 

7.2.7 Materiály a odpady ze zemědělství 

V lokalitě jsou jen drobní zemědělci, kteří své vyprodukované odpady využijí pro 

svou vlastní potřebu. 
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7.3 Výpočet velikosti kompostovací plochy  

Pro výpočet kompostovací plochy budeme uvažovat dvě varianty: 

 minimální – pouze z údržby veřejné zeleně a běžného velkoobjemového 

svozu 

 maximální – veškerá produkce z domácností bez vedlejších živočišných 

produktů, velkoobjemového svozu a údržby veřejné zeleně 

Tabulka 9. Uvažované množství produkce bioodpadu pro jednotlivé návrhové varianty. 

Původ bioodpadu Minimální varianta Maximální varianta 

Zahrady - 368,50 t/rok 

Domácnosti - 200,79 t/rok 

Velkoobjemový sběr 72,72 t/rok 72,72 t/rok 

Veřejná zeleň 150,00 t/rok 150,00 t/rok 

Kaly ČOV 
obsahují těžké kovy, pro kompostování 

nevhodné 

Služby, průmysl a zemědělství není známo 

Celkem 222,72 t/rok 792,01 t/rok 

 

Pro výpočet velikosti kompostovací plochy byla použita metodika Výpočet 

velikostních parametrů kompostáren na zpevněných plochách 17 . Používaná 

kompostovací technologie bude používat v obou případech trojúhelníkové 

hromady. 

  

                                                      
17 ALTMANN, PLÍVA, 2005 
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7.3.1 Minimální varianta 

Zájmové území vyprodukuje za rok 150 t z údržby zeleně a 72,72 tun ze 

separovaného sběru v kontejnerech od občanů. Celková kapacita (Mc) je 222,72 tun 

BRKO za rok. Období kompostování bude pouze ve vegetačním období, tj. od 1. 4.  

do 31. 10. (31 týdnů). 

Objemová hmotnost výsledného kompostu při zanedbání změn vlhkosti se 

stanoví jako 

𝜌𝑠 =
𝑀1 ∙ 𝜌1 + 𝑀2 ∙ 𝜌2

𝑀𝑐
 

 

Hodnota ρs byla stanovena jako aritmetický průměr objemových hmotností trávy 

(0,17 t/m3), štěpky (0,45 t/m3) a BRKO (0,6 t/m3) 18 , kdy tráva tvoří min. 50 %  

z celkového množství BRKO a dalších 50 % štěpky a BRKO jsou rozděleny stejným 

dílem (25 % každá). 

𝜌𝑠 = 0,5 ∙ 0,17 + 0,25 ∙ 0,45 + 0,25 ∙ 0,6 ≅ 0,24 𝑡/𝑚3 

Používaná kompostovací technologie a vybraný způsob mechanizace určuje 

průřezové plochy základky kompostované hmoty. Pro minimální návrh byl zvolen 

NP 2.0 mechanicky otočný překopávač kompostu 19  pro kompostování 

v trojúhelníkových základkách. Výška základky je 1,3 m a šířka rotoru je 2,0 m.  

Plocha průřezu vzniklého trojúhelníkového tělesa je 

𝐴 =
š ∙ ℎ

2
=  

2,0 ∙ 1,3

2
= 1,3 𝑚2 

kde: 

h - výška pásové hromady (m)  

š - šířka základny pásové hromady - pracovní záběr překopávače (m)  

 

 

 

 

 

                                                      
18 ZEMÁNEK, 2010, str. 59 – 61 

19 www.eurobagging.com 
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Objem kompostu připadající na 1 m2 kompostovací plochy P (m3/m2) 

𝑃 =
𝐴 ∙ 𝐿

š ∙ 𝐿
=

𝐴

š
=  

1,3

2
= 0,65 𝑚3/𝑚2 

kde:  

A - plocha průřezu pásové hromady (m2)  

š - šířka základny pásové hromady - pracovní záběr překopávače (m)  

L - délka hromady (m)  

 

Potřebnou velikost kompostovací plochy S (m2) lze potom vypočítat ze vztahu: 

𝑆 =  
𝑀𝐶

𝜌𝑠
∙

𝑇

52
∙

1

𝑃
=

222,72

0,24
∙

12

31
∙

1

0,65
= 552,65 𝑚2 

kde:  

T - doba trvání 1 kompostovacího cyklu v týdnech (od navezení surovin po 

vyskladnění kompostu) číslo 

52 - počet týdnů v roce (nekompostuje-li se celoročně, je třeba toto číslo upravit 

podle počtu týdnů, kdy se skutečně kompostuje) ⇒ sníženo na 31 týdnů ve 

vegetačním období duben až říjen 

P – objem kompostu připadající na 1 m2 kompostovací plochy 

 

Vypočtená plocha je pouze orientační. Dle metodiky je potřebu u technologie bez 

pracovních mezer zvětšit plochu s ohledem na otáčení překopávačů. Skutečně 

potřebnou kompostovací plocha je nakonec určíme vynásobením výsledné plochy 

koeficientem k, dle zvoleného způsobu překopávání (šnekový překopávač k = 1,1). 

Pro zvolený šnekový překopávač vychází plocha: 

𝑆𝐶 =  𝑘 ∙ 𝑆 =  1,1 ∙ 552,65 = 607,92 𝑚2  
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7.3.2 Maximální varianta 

Maximální varianta je počítána na 792,01 t/rok. Období kompostování bude 

celoroční díky sběru z domácností, avšak bude v průběhu roku množství 

nerovnoměrně rozdělené. Mimo vegetačním období bude množství pouze 

z produkce domácností (tj. celoroční produkce 200,79 t/rok) a maximální kapacita 

nebude naplno využívána. Výpočet se proto skládá ze dvou částí – plocha pro 

vegetační období a plochy celoroční. Postup je analogický postupu použitému 

v minimální variantě v kap. 7.3.1. 

 

Objemová hmotnost výsledného kompostu při zanedbání změn vlhkosti se 

stanoví jako 

𝜌𝑠 =
𝑀1 ∙ 𝜌1 + 𝑀2 ∙ 𝜌2

𝑀𝑐
 

 

Hodnota ρs byla stanovena jako aritmetický průměr objemových hmotností trávy 

(0,17 t/m3), štěpky (0,45 t/m3) a BRKO (0,6 t/m3), kdy: 

 vegetační období – 80 % tráva, 20 % štěpka 

𝜌𝑠1 = 0,8 ∙ 0,17 + 0,2 ∙ 0,45 ≅ 0,226 𝑡/𝑚3 

 celoroční sběr z domácností – 100 % BRKO 

𝜌𝑠2 = 0,6 𝑡/𝑚3 

Používaná kompostovací technologie a vybraný způsob mechanizace určuje 

průřezové plochy základky kompostované hmoty. Pro minimální návrh byl zvolen 

NP 2.5 mechanicky otočný překopávač kompostu 20  pro kompostování 

v trojúhelníkových základkách. Výška základky je 1,3 m a šířka rotoru je 2,0 m.  

Plocha průřezu vzniklého trojúhelníkového tělesa je 

𝐴 =
š ∙ ℎ

2
=  

2,5 ∙ 1,5

2
= 1,875 𝑚2 

kde: 

h - výška pásové hromady (m)  

š - šířka základny pásové hromady - pracovní záběr překopávače (m)  

 

                                                      
20 www.eurobagging.com 
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Objem kompostu připadající na 1 m2 kompostovací plochy P (m3/m2) 

𝑃 =
𝐴 ∙ 𝐿

š ∙ 𝐿
=

𝐴

š
=  

1,875

2,5
= 0,75 𝑚3/𝑚2 

kde:  

A - plocha průřezu pásové hromady (m2)  

š - šířka základny pásové hromady - pracovní záběr překopávače (m)  

L - délka hromady (m)  

 

Potřebnou velikost kompostovací plochy S (m2) lze potom vypočítat ze vztahu: 

𝑆1 =  
𝑀𝐶,1

𝜌𝑠1
∙

𝑇

52
∙

1

𝑃
=

591,22

0,226
∙

12

31
∙

1

0,75
= 1350,20 𝑚2 

𝑆2 =  
𝑀𝐶,2

𝜌𝑠2
∙

𝑇

52
∙

1

𝑃
=

200,79

0,6
∙

12

52
∙

1

0,75
= 102,97 𝑚2 

kde:  

Mc,1 – množství z produkce zahrad, velkoobjemového sběru a veřejné zeleně, tj. 

𝑀𝑐,1 = 368,50 + 72,72 + 150,00 = 591,22 𝑡/𝑟𝑜𝑘 

Mc,2 – množství z produkce domácností, tj. 200,79 t/rok 

T - doba trvání 1 kompostovacího cyklu v týdnech (od navezení surovin po 

vyskladnění kompostu)  

52 - počet týdnů v roce (nekompostuje-li se celoročně, je třeba toto číslo upravit 

podle počtu týdnů, kdy se skutečně kompostuje) ⇒ pro odpad S1 

z velkoobjemového sběru a zahrad upraveno na 31 týdnů ve vegetačním období 

duben až říjen 

P – objem kompostu připadající na 1 m2 kompostovací plochy 

 

Sečteme-li S1 a S2, získáme plochu potřebnou pro zpracování bioodpadu ve 

vegetačním období, tj. 1453,17 m2. 

Vypočtená plocha je pouze orientační. Dle metodiky je potřebu u technologie 

bez pracovních mezer zvětšit plochu s ohledem na otáčení překopávačů. Skutečně 

potřebnou kompostovací plocha je nakonec určíme vynásobením výsledné plochy 

koeficientem k, dle zvoleného způsobu překopávání (šnekový překopávač k = 1,1).  
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Pro zvolený šnekový překopávač vychází plocha: 

𝑆𝐶 =  𝑘 ∙ 𝑆 =  1,1 ∙ 1453,17 = 1598,49 𝑚2 

 

Tabulka 10. Shrnutí množství zpracovaného bioodpadu a potřebné plochy pro kompostárnu. 

 Minimální varianta Maximální varianta 

Původ bioodpadu 
velkoobjemový svoz, 

veřejná zeleň 

zahrady, domácnosti, 

velkoobjemový svoz, 

veřejná zeleň 

Množství zpracovaného 

bioodpadu 

sezóna – 222,72 t/rok 

celoroční – nepočítá se  

sezóna – 591,22 t/rok 

celoroční – 200,79 t/rok 

Potřebná plocha 607,92 m2 1598,49 m2 

 

7.4 Lokalita 

K dispozici jsou dvě předem vytipované lokality – stávající sběrný dvůr v ulici 

Hradecká nebo plocha komunitní kompostárny u čistírny odpadních vod města. Obě 

lokality jsou umístěny na periferii města mimo zástavbu, avšak v přibližném těžišti 

svozové oblasti integrovaných obcí. Je tak předejito negativním vlivům na ovzduší 

a případnou hlučnost. Navíc se jedná o lokality, kde v současnosti dochází ke 

zpracovávání odpadů. 

7.4.1 Sběrný dvůr ulice Hradecká 

Sběrný dvůr leží v ulici Hradecká na západním okraji města při výjezdu na 

Letohrad u silnice I/43. Zde zaměstnanci firmy EKO Králíky, v. o. s. zajišťují sekundární 

separaci odpadu (tzv. dotřídění) a jsou zde odkladné plochy na jednotlivé 

separované složky odpadu do doby, než je zajištěna výhodnost výkupu a odvozu ke 

zpracovateli. 
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Areál o celkové rozloze 13 911 m2 se nachází na následujících parcelách: 

Tabulka 11. Parcely tvořící sběrný dvůr v ul. Hradecká. Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz. 

Číslo parcely Rozloha (m2) Druh pozemku 

1048/2 345 zastavěná plocha a nádvoří 

1048/3 1404 zastavěná plocha a nádvoří 

1048/4 1848 zastavěná plocha a nádvoří 

1048/5 1352 zastavěná plocha a nádvoří 

1725/3 976 orná půda 

1725/4 2391 orná půda 

1725/5 1033 orná půda 

1725/6 1356 orná půda 

1725/7 3206 orná půda 

 

 

Obrázek 13. Schématická mapa rozmístění parcel ve sběrném dvoře v ul. Hradecká. Zdroj: 

nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

Na pozemcích se nachází montovaná hala bez čísla popisného. Hala má sedlovou 

střechu krytou plechem. Obvodové stěny jsou provedeny z profilovaného plechu. 

Podlaha je z betonových panelů. Na pozemcích se nachází také mobilní buňka 
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s oddechovou místností, sociálním zařízením a šatnami pro zaměstnance.  

U vjezdu na pozemek je umístěná mostní váha pro evidenci přijímaného odpadu.  

Zpětně odebrané velké elektrospotřebiče a papír jsou shromažďovány na 

podlaze plechové haly, zpětně odebrané malé elektrospotřebiče v big bagu, 

pneumatiky volně na zpevněné ploše.  

Směsný stavební odpad, zemina a kameny jsou postupovány na třídící zařízení. 

V hale areálu se také nachází třídící linka odpadů, kde dochází k jejich úpravě. Linku 

lze využít pro zpracování papírových obalů a lepenky, plastů, směsného KO, 

velkoobjemového odpadu a dřeva neuvedeného pod číslem 20  01  37. Odpady pro 

tuto linku jsou shromažďovány ve velkoobjemových kontejnerech zabezpečenými 

proti úletům sítí nebo přímo na podlaze haly.  

Pro manipulaci s odpady jsou v zařízení používány paletovací vozík a kolový 

nakladač.21 

 

Obrázek 14. Ortofoto sběrného dvoru v ul. Hradecká s vyznačením účelových ploch: 1 – stávající 

ocelová montovaná hala, 2 – rampa pro návoz do kontejneru, 3 – sociální zázemí zaměstnanců,  

4 – dočasné skladování dřevěného odpadu, 5 – prostor pro slisované balíky plastů, 6 – mostní váha,  

7 – kontejnerový prostor, 8, 9, 10 – uložená stavební suť, zdroj: mapy.cz a osobní průzkum. 

                                                      
21 JÍLKOVÁ, 2017 
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V roce 2016 bylo započato jednání mezi zástupci firmy a města  

o revitalizaci areálu v ulici Hradecká. V návaznosti na tato jednání byla uzavřena na 

konci roku 2016 smlouva o dílo mezi Městem Králíky a firmou B K N, spol. s r.o.  

o vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení22. 

V červnu 2017 vydal Městský úřad Králíky územní rozhodnutí o umístění stavby 

Revitalizace areálu pro skladování a separaci odpadů v Králíkách. 

Stavba by měla obsahovat: 

 halu na skladování a třídění odpadu (SO 01), 

 halu pro garážování (SO 02) 

 objekt sociálního zázemí zaměstnanců (SO 03) 

 rampu pro návoz do kontejneru (SO 04) 

 přípojku vodovodu, rozvod kanalizace, kabelové rozvody NN, 

prodloužení plynovodu, přípojku plynu, oplocení a sadové úpravy 

(IO 01 až 09). 

Projekční firma se musela zabývat omezeními území, jako je ochranné pásmo 

železniční tratě Dolní Lipka – Štíty a podmínkami vydanými příslušnými orgány 

(Drážní úřad, Ředitelství silnic a dálnic a dalších).  

Po projednání s investorem a zadavatelem této práce vznikl finální návrh, kdy 

stará hala bude zachována. Ta však neodpovídá požadavkům provozu pro zajištění 

separace odpadů s třídicí linkou. Vnitřní technologie proto bude demontována  

a přemístěna do nové železobetonové haly (separační část haly 325,3 m2, skladová 

část haly 543,3 m2) na jižním okraji areálu na pozemcích 1725/3 a 1725/7. Jako 

sociální zázemí bude využit buňkový systém na prefabrikovaných základech  

(29,7 m2). Na těchto pozemcích se nachází skládky stavební sutě a netříděné hlíny. 

Tyto pozemky a z části i pozemek 1725/4 mají být vyjmuty ze zemědělského 

půdního fondu, kde jsou vedeny jako orná půda.  

                                                      
22 Město Králíky - Smlouva o dílo - "Revitalizace areálu pro skladování a separaci odpadů v Králíkách" 
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Obrázek 15. Situační výkres druhé varianty řešení se zachováním stávající haly a rampy pro návoz 

kontejneru, červená – hala skladování a třídění odpadů, bílá s červeným okrajem – sociální zázemí 

zaměstnanců, šedá – stávající zpevněné plochy, světle modrá – komunikace a zpevněné plochy, 

bledě zelená – sadové úpravy, zdroj: KOLEKTIV PKN S.R.O. Celkový situační výkres M 1:250: 

Revitalizace areálu pro skladování a separaci odpadů v Králíkách. Vysoké Mýto, 8/2017. 

 

Tento návrh však nepočítá s umístěním kompostárny. Služby města Králíky s.r.o. 

mohou vyhradit prostor o rozloze 1000 m2 východně od nové haly pro skladování  

a třídění odpadů. Na obrázku č. 15 se jedná o zelenou plochu vpravo od objektu  

SO 01. 

Do sběrného dvora v ulici Hradecká má dostatečnou plochu pro umístění 

minimální varianty návrhu kompostárny. 
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7.4.2 Plocha komunitní kompostárny u ČOV města 

Plocha komunitní kompostárny leží na nezpevněné ploše na západním okraji 

města při výjezdu na obslužné cestě z ulice Předměstí vedoucí do Dolní Lipky 

(50.0824364N, 16.7360489E).  

 

Obrázek 16. Ortofoto pohled na ČOV a komunitní kompostárnu, zdroj: mapy.cz. 

 

 

Obrázek 17. Komunitní kompostárna u ČOV v zimě. Zdroj: JÍLKOVÁ, 2017. 
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Areál se nachází na parcele č. 3168/4 o rozloze 725 m2, která je ve vlastnictví 

města. Lze však uvažovat rozšíření o parcely č. 3168/5, 3169/2 a o část parcely  

č. 3170, které jsou taktéž ve vlastnictví města. Lze také uvažovat parcelu 3168/2, 

pokud bude kompostárna vodohospodářsky zabezpečena, aby neohrožovala jakost 

povrchových vod a podzemních vod. 

 

Obrázek 18. Schématická mapa rozmístění parcel komunitní kompostárny a parcel ve vlastnictví 

města. Modře označena stávající parcela komunitní kompostárny, žlutě označeny další parcely, 

o které by bylo možné kompostárnu rozšířit. Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

Tabulka 12. Parcely, o které je možné rozšířit kompostárnu (ZPF = zemědělský půdní fond). Modře 

označena stávající parcela komunitní kompostárny, žlutě označeny další parcely, o které by bylo 

možné kompostárnu rozšířit. Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz. 

Číslo parcely Rozloha (m2) Druh pozemku 

3168/4 725 ostatní plocha – manipulační plocha 

3168/2 949 jiná plocha – ostatní plocha 

3170 1488,33 trvalý travní porost (ochrana ZPF) 

3169/2 1431 trvalý travní porost (ochrana ZPF) 

3168/5 917 trvalý travní porost (ochrana ZPF) 

 

Využívaná plocha pro komunitní kompostárnu má dostatečnou plochu pro 

umístění minimální varianty. Pro umístění maximální varianty návrhu kompostárny 

by bylo potřeba využít rozšiřující parcely. Optimální možností je využití stávající 

parcely č. 3168/4 s rozšířením o parcelu č. 3168/5 s využitím pro kompostovací 

plochu. Parcela č. 3168/2 a část stávající parcely by se využily pro manipulační 

plochy. 
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7.5 Využití kompostu 

Produktem komunitního kompostování je výhradně zelený kompost, který může 

být využit k údržbě a obnově veřejné zeleně obce. Jiné využití zeleného kompostu 

je možné pouze za splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy 

(Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech). Především je nutné provést registraci u ÚKZÚZ 

a splnit všechny požadavky vyplývající ze zákona o hnojivech a jeho prováděcích 

právních předpisů.23   

Při podávání žádosti o registraci musí žadatel poskytnout potřebné vzorky či 

umožnit jejich odběr, jejichž odběr se provádí podle vyhlášky o odběrech  

a chemických rozborech hnojiv. Odběr provádí pouze kvalifikovaná, nezávislá 

osoba. Dále je potřeba uhradit správní poplatek (kolek v hodnotě 3000 Kč), uhradit 

náklady na rozbory vzorků a přiložit veškerou požadovanou dokumentaci24. Podle  

§ 5 odst. 2 zákona o hnojivech platí rozhodnutí o registraci 5 let, pokud není doba 

jeho platnosti zkrácena. Za prodloužení platnosti rozhodnutí je účtován správní 

poplatek 500 Kč. 

Pro rekultivační komposty se odběr vzorků provádí dle ČSN 14899 

(Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu 

vzorkování a jeho použití) v souladu s přílohou č. 7 a č. 8 vyhlášky. 

Metodický návod odboru odpadů o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů23 ve čl. 3.2.2. uvádí 

doporučené množství využití zeleného kompostu. Jedná se o maximální hodnoty 

dávek, neboť tyto hraniční dávky více podporují růst zeleně, což znamená vyšší 

produkci odpadní biomasy ke zpracování. 

Pro využití produktu (zeleného kompostu) k údržbě veřejné zeleně se může 

použít v dávkách do 30 tun původní hmoty/ha (tj. 3 kg kompostu/m2) jednou za tři 

roky.  

Z výpočtu je možné obohatit minimálně plochu veřejné zeleně o výměře: 

𝐴1,𝑚𝑖𝑛 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒 ∙ 𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣á𝑛í ℎ𝑛𝑜𝑗𝑒𝑛í

𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑑á𝑣𝑘𝑦
=

222,72 ∙ 3

30
= 22,272 ℎ𝑎 

𝐴1,𝑚𝑎𝑥 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒 ∙ 𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣á𝑛í ℎ𝑛𝑜𝑗𝑒𝑛í

𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑑á𝑣𝑘𝑦
=

792,01 ∙ 3

30
= 79,201 ℎ𝑎 

                                                      
23 BENEŠ, 2009 

24 ČERMÁK, BLÁHOVÁ, 2005 
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Služby města Králíky, s.r.o. na území katastrálního území Králíky obhospodařují 

18,24 ha ploch veřejné zeleně. Včetně spádových obcí (Červený Potok, Dolní 

Boříkovice, Dolní Hedeč, Dolní Lipka, Heřmanice, Horní Lipka a Prostřední Lipka) 

obhospodařují 23,66 ha zelených ploch.  

Pro toto množství je dostatečná produkce z minimální varianty. Při využití 

maximální produkce by vznikal přebytečný kompost, pro které by se muselo najít 

využití, např. prodejem. 

Pro porovnání jsou zde uvedeny další možné zpracování zralého kompostu dle 

Metodického návodu odboru odpadů o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů a velikosti ploch, které je 

možné takto obhospodařovat. 

Pro zapravení do půdního profilu o hloubce 5 – 10 cm může být jednorázová 

dávka až 100 tun původní hmoty/ha jednou za 8 let. 

Z výpočtu je možné zapravit kompost do půdního profilu o výměře: 

𝐴2,𝑚𝑖𝑛 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒 ∙ 𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣á𝑛í ℎ𝑛𝑜𝑗𝑒𝑛í

𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑑á𝑣𝑘𝑦
=

222,72 ∙ 8

100
= 17,818 ℎ𝑎 

𝐴2,𝑚𝑎𝑥 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒 ∙ 𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣á𝑛í ℎ𝑛𝑜𝑗𝑒𝑛í

𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑑á𝑣𝑘𝑦
=

792,01 ∙ 8

100
= 63,361 ℎ𝑎 

 

Při zapravení do půdního profilu o hloubce větší než 10 cm může být jednorázová 

dávka až 200 tun původní hmoty/ha jednou za 10 let. 

𝐴3,𝑚𝑖𝑛 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒 ∙ 𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣á𝑛í ℎ𝑛𝑜𝑗𝑒𝑛í

𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑑á𝑣𝑘𝑦
=

222,72 ∙ 10

200
= 11,136 ℎ𝑎 

𝐴3,𝑚𝑎𝑥 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒 ∙ 𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑣á𝑛í ℎ𝑛𝑜𝑗𝑒𝑛í

𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑑á𝑣𝑘𝑦
=

792,01 ∙ 10

200
= 39,601 ℎ𝑎 
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8 ŘEŠENÍ 

8.1 Návrh technologie 

V obou variantách produkce je počítáno s kapacitou přijímaného bioodpadu nad 

150 t/rok a do 10 t/den. Je tedy nutné zajistit vodohospodářsky zabezpečenou 

plochu. Podle příručky Přípravy a výstavby kompostáren25  musí být zabezpečen 

teplotní režim ≥ 55 °C po dobu 21 dní nebo ≥ 65 °C po dobu 5 dní. 

 Kompostování bylo v této studii navrženo v pásových hromadách (krechtové 

kompostování) trojúhelníkového tvaru. Pro výpočet byl zvolen rozměr hromad 

podle velikostí dostupných mechanicky otočných překopávačů zjistitelných na 

internetu26. 

 

Obrázek 19. Rotorový překopávač kompostu. Zdroj: ZEMÁNEK, 2010. 

 

 

Obrázek 20. NP mechanicky otočný překopávač kompostu. Zdroj: eurobagging.com 

                                                      
25 HABART, 2009 

26 www.eurobagging.com 
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Pro minimální variantu je možné využít lokalitu jak ve stávajícím sběrném dvoře 

v ulici Hradecká, tak na ploše současné komunitní kompostárny u ČOV města Králíky. 

Pro maximální variantu produkce kompostu je přípustná pouze lokalita u ČOV 

města Králíky. 

Ke kompostárnám také patří příslušné manipulační plochy a zařízení: 

 mostová váha pro záznam přijímaného množství materiálu, 

 plocha pro složení přijatého materiálu podle surovinové skladby, 

 drtič nebo štěpkovač pro dezintegraci zpracovávané suroviny na 

požadovanou velikost, 

 čelní nakladač pro zakládání pásových hromad, 

 překopávač, 

 síto a plocha pro skladování vyzrálého kompostu, 

 vodní jímka pro zachytávání vody z vodohospodářsky zabezpečené 

plochy, 

 sociální zázemí a parkovací plochy. 

Souslednost jednotlivých úkonů popisuje příručka Příprava a výstavba 

kompostáren využívající biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby 

městské zeleně27 . Přivezené BRO jsou po zvážení na mostové váze složeny na 

zabezpečené ploše (2), v případě potřeby je provedena jemná dezintegrace drtičem 

či štěpkovačem a zpracovávané suroviny jsou podle předem určené surovinové 

skladby založeny pomocí čelního nakladače do pásové hromady (3). Překopávání 

kompostu je zabezpečeno samojízdným překopávačem (4). Během 

kompostovacího procesu jsou pásové hromady přikryty kompostovací plachtou (5) 

a v předepsaných intervalech je měřena teplota kompostu (6). Hotový kompost je 

expedován buďto v hrubém stavu (8) – neprosátý anebo je dále finalizován 

(prosévání, balení, přidávání dalších příměsí apod.). Neopomenutelnou součástí 

kompostárny s vodohospodářsky zabezpečenou plochou je vodní jímka (7), ze které 

je podle potřeby využívána voda na zavlažování zpracovávaných BRO. Pokud 

vznikne při provozu více vody, je svedena do kanalizace. 

                                                      
27 HABART, 2009 
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Obrázek 21. Stálá kompostárna na volné, zabezpečené ploše (Kollárová, Plíva, 2008). Zdroj: HABART, 

2009. 

 

Zrání kompostu trvá 8 – 12 týdnů. V průběhu přeměny je potřeba hromadu 

překládat (provzdušňovat). Pokud při kompostování vznikají pachové emise, 

poukazují na vznik anaerobních podmínek zejména v jádru hromady. Zápachu lze 

předejít právě provzdušňováním a zajištěním správné struktury materiálu (úprava 

drtičem, řízení materiálového složení). 

Služby města Králíky, s.r.o. většinu mechanizace mají k dispozici z vlastních 

zdrojů:  

 mostní váha je součástí sběrného dvora v ul. Hradecká,  

 štěpkovač byl získán z dotací při pořízení domácích kompostérů,  

 kolový traktor s čelním nakladačem je využíván k údržbě pozemků města 

po celý rok,  

 rotační třídič pro finalizaci kompostu je umístěn na sběrném dvoře  

v ul. Hradecká pro zpracování stavebního odpadu a zemin, 

 svozový vůz a kontejnery pro maximální variantu jsou taktéž dostupné.  

Jedinou chybějící mechanizací je překopávač a v maximální návrhové variantě 

sběrné nádoby. 
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Vzhledem k dostupnosti výše uvedených prostředků byla pro návrh 

kompostárny zvolena kompostovací linka s jedním mobilním energetickým 

prostředkem28. 

 

Obrázek 22. Kompostovací linka s jedním mobilním energetickým prostředkem. Zdroj: ZEMÁNEK, 2010. 

 

8.2 Financování 

8.2.1 Investiční náklady 

Investiční náklady jsou počítány z údajů zveřejněných příručkách MŽP 

Projektování nakládání s odpady v obcích 29  a Příprava a výstavba kompostáren 

využívaných biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské 

zeleně30. 

Jeden metr čtvereční vodohospodářsky zabezpečené výrobní plochy 

kompostárny je možno pořídit za 1 800 Kč až 2 000 Kč.29 Stroje nebudou využívány 

pouze pro potřeby kompostárny. Některé mechanizační prostředky Služby města 

Králíky, s.r.o. již vlastní. Hotový kompost může být složen na volných plochách ve 

sběrném dvoře v ul. Hradecká. 

 

                                                      
28 ZEMÁNEK, 2010 

29 HŘEBÍČEK, 2011 

30 HABART, 2009 
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Do investiční části tak bude započítávána: 

 výstavba vodohospodářsky zpevněné plochy – 1900 Kč/m2, 

 výstavba jímky – od 350 000 Kč, 

 pořízení překopávače – od 600 000 Kč, 

 drobné vybavení – 100 000 Kč, 

 projektová dokumentace – 2% z investičních nákladů. 

V maximální kapacitě je potřeba počítat navíc se 120 l nádobami k rodinným 

domům a bytovým domům. Celkem je počítáno s 775 rodinnými domy  

a 114 bytovými domy (zdroj Český statistický úřad), kdy je nádoba pořízena ke 

každému rodinnému domu a bytovému domu. Cena za jednu nádobu je přibližně 

1000 Kč. Tento náklad může být nižší, použije-li se stávajících nádob na směsný 

odpad. 

Tabulka 13. Investiční náklady. 
 

Minimální varianta Maximální varianta 

Výstavba 

Pozemky dvůr v ul. Hradecká vlastník město 

Zpevněná plocha - 1900 Kč/m2 1 155 048 Kč 3 037 131 Kč 

Jímka 350 000 Kč 

Mostní váha ve vlastnictví Služby města Králíky, s.r.o. 

Stroje 

Kolový traktor s čelní lopatou ve vlastnictví Služby města Králíky, s.r.o. 

Překopávač 600 000 Kč 

Štěpkovač ve vlastnictví Služby města Králíky, s.r.o. 

Prosévací zařízení ve vlastnictví Služby města Králíky, s.r.o. 

Drobné vybavení 100 000 Kč 

Zázemí (WC, šatna) v rámci dvora v rámci areálu ČOV 

Svoz 

Kontejnery na velkoobj. odpad ve vlastnictví Služby města Králíky, s.r.o. 

Svozové vozidlo  ve vlastnictví Služby města Králíky, s.r.o. 

Nádoby pro sběr od občanů 120 l neřeší se 889 000 Kč 

Projektová dokumentace 44 101 Kč 99 523 Kč 

Celkem 2 249 149 Kč 5 075 654 Kč 
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Financování je částečně možné z různých dotačních fondů, např. OPŽP – podpora 

až 90% z celkových způsobilých výdajů, SFŽP, dotace krajů, Norské fondy aj. 

8.2.2 Provozní náklady 

Provozní náklady se skládají ze mzdy personálu, spotřeby elektrické energie  

a pohonných hmot na manipulaci se vstupním materiálem, provozem strojů pro 

úpravu materiálu, založení kompostu, překopávání (stroje, textilie na zakrývání), 

finalizaci kompostu, údržbu kompostárny, režijní náklady (účtárna, evidence 

odpadů, údržba a opravy, pojištění) a v případě prodeje kompostu jako hnojiva, tak 

náklady na jeho registraci u ÚKZÚZ. 

Průměrné provozní náklady jsou od 350 Kč za tunu zpracovávaného materiálu. 

Tabulka 14. Provozní náklady. 
 

Minimální varianta Maximální varianta 

Množství zpracovaného materiálu 222,75 t 729,01 t 

Cena za zpracování 77 952 Kč 277 204 Kč 

 

8.2.3 Příjmy 

Příjmy byly spočteny jako cena za zpracování podle příručky Projektování 

nakládání s bioodpady v obcích a kalkulovaného poměrového složení vstupního 

materiálu v kap. 7.3 Výpočet velikosti kompostovací plochy. 

V případě prodeje přebytečného kompostu se cena na internetu se pohybuje 

okolo 500 Kč za tunu kompostu (mupe.cz, kompostárna.com, ekoso.cz). 

Tabulka 15. Příjmy. 
 

Minimální varianta Maximální varianta 

Množství zpracované trávy 167,04 t 591,22 t 

Zpracování trávy – 300 Kč/t 50 112 Kč 177 366 Kč 

Množství BRKO ze separ. sběru 55,68 t 200,79 t 

Zpracování BRKO 22 272 Kč 80 316 Kč 

Další odpady neřeší se 

Prodej kompostu/hnojiva 0 Kč 28 000 Kč 

Příjmy celkem 72 384 Kč 285 682 Kč 
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9 RIZIKOVÁ ANALÝZA PROJEKTU 

Pro ohodnocení kladů a záporů výstavby kompostárny ve městě Králíky byla 

provedena SWOT analýza. 

Tabulka 16. SWOT analýza výstavby kompostárny. 

V
n

it
řn

í 
p

ro
s
tř

e
d

í 

Silné stránky Slabé stránky 

 dlouholeté zkušenosti se 

svozem, tříděním a 

prodejem separovaného 

odpadu 

 zavedený provoz 

komunitní kompostárny 

 obchodní kontakty 

 stabilní a dlouhodobý 

zdroj surovin pro min. 

variantu 

 podnikatelské zkušenosti 

 podpora města Králíky 

v oblasti zakázek 

 snížení podílu BRKO ve 

SKO a úspora poplatků za 

skládkování 

 získání hnojiva pro péči o 

veřejnou zeleň 

 žádná historie 

 nedůvěra veřejnosti 

 rizikovost při práci se 

zaměstnanci (dělnické 

profese, zaměstnání 

sociálně slabých) 

 neznalost nové 

technologie 

 časová pracnost 

výrobního procesu 

 finanční náročnost 

minimální varianty 

 možná vyšší cena za 

zpracování bioodpadu 

V
n

ě
jš

í 
p

ro
s
tř

e
d

í 

Příležitosti Hrozby 

 podpora ze strany EU, 

státu, kraje 

 absence pokut městu za 

porušování zákona při 

likvidaci bioodpadu 

 zelený trend a možnost 

medializace 

 zájem o pravidelné 

kvalitní odběry 

 vysoká regionální 

nezaměstnanost = tvorba 

pracovních míst 

 možnost nabídnout 

volnou kapacitu okolním 

obcím 

 nedostatečný odbyt 

kompostu 

 nevyužití maximální 

kapacity nedostatečnou 

produkcí 

 nedodržování pravidel 

občany 

 vznik „konkurence“ 

v okolních obcích 

 ekonomická krize 
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10 ZÁVĚR 

Kompostování je jedním z řešení udržitelného nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady. Pomáhá snižovat podíl BRO na skládkách a tím snižuje emisi 

skleníkových plynů. Výsledný produkt, humus, zlepšuje po zapracování do půdního 

profilu vlastnosti půdy – struktura, výživnost, množství zadržené vody. 

Kompostování je také trendem, který je legislativně ať už ze strany Evropské unie, 

nebo legislativy České republiky podporován. V současné době se pracuje na 

několika projektech zabývající se touto tématikou a je tendence kompostování 

nadále rozšiřovat. Na financování výstavby nových zařízení pro zpracování odpadu 

je možné žádat o dotace. 

Město Králíky má nakládání s biologicky rozložitelnými odpady dostatečně 

vyřešeno – fungující komunitní kompostárna a domácí kompostéry z roku 2018 plní 

požadavek na snižování množství BRO na skládkách a předcházení vzniku odpadu 

u původce. Pokud by byla zachována produkce BRO do 150 t/rok pouze z veřejné 

zeleně, zadavateli se nevyplatí budovat jiné zařízení pro zpracování bioodpadu. 

Stávající komunitní kompostárna vyhovuje požadavkům vodohospodářsky 

nezabezpečené plochy a pro toto množství postačuje.  

V budoucnu lze však očekávat nárůst produkce bioodpadu. V práci se minimální 

i maximální varianta zabývala zpracováním bioodpadu s absencí vedlejších 

živočišných produktů. Pokud by zpracovávaný materiál obsahoval tyto produkty, 

musela by být použita jiná technologie než navrhovaná (krechtové kompostování). 

V minimální variantě je počítáno s produkcí 222,72 t BRO/rok. Pro toto množství 

odpovídá vodohospodářsky zabezpečená plocha o výměře 607,92 m2. Minimální 

variantu je možné umístit jak do areálu sběrného dvoru v ulici Hradecká, tak 

v lokalitě stávající komunitní kompostárny u ČOV. K dostupnosti prostředků (mostní 

váha, překladač, rotační separátor, aj.) doporučuji tuto variantu umístit do areálu 

sběrného dvora. V areálu je možné využít prostor o rozloze 1000 m2 a je zde 

možnost drobného navýšení kapacity.  

Produkce kompostu získaná v minimální variantě pokrývá množství využitelné 

pro péči o veřejnou zeleň. V tomto případě není potřeba registrovat kompost jako 

hnojivo u ÚKZÚZ. Investice pro výstavbu této varianty je odhadnuta na 2 249 149 Kč. 

Odhadnuté provozní náklady (77 952 Kč) jsou přibližně stejné jako předpokládané 

příjmy (72 384 Kč). 
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Maximální varianta počítá se separací BRO u původce – domácností. Sběr 

bioodpadů z domácností je nutné provádět tak, aby vedlejší živočišné složky 

neobsahoval, např. vhodnou osvětou obyvatel, aby materiály, které přišly do 

kontaktu s masem, mlékem, vejci nedávali do separovaného sběru bioodpadu, ale 

do směsného komunálního odpadu. Celková produkce je 792,01 t BRO/rok. 

Potřebná plocha pro zpracování tohoto množství odpadu je 1597,49 m2. Tuto plochu 

je možné využít v lokalitě stávající komunitní kompostárny s rozšířením na sousední 

parcely, které jsou ve vlastnictví města. Nevýhodou této varianty je nevyužití 

maximální kapacity během celého roku, ale jen ve vegetačním období. Také v této 

lokalitě nejsou lokalizovány prostředky, kterými disponuje areál v ulici Hradecká. 

Při využití maximální produkce by vznikal přebytečný kompost, se kterým by bylo 

možné po registraci u ÚKZÚZ dále prodávat. Náklady na výstavbu maximální 

varianty jsou odhadnuty na 5 075 654 Kč. Jedná se o značně vyšší náklady kvůli 

nutnosti zřízení větší vodohospodářsky zabezpečené plochy a pořízení nádoby pro 

sběr od občanů. Provozní náklady jsou odhadnuty na 277 204 Kč. Díky prodeji 

vyrobeného kompostu jako hnojiva se dostaneme na odhadnuté příjmy ve výši 

285 682 Kč. Tato varianta je zisková. Rizikem však je nedůslednost občanů v separaci 

kompostovatelných odpadů, nedostatečný odbyt kompostu a nevyužití maximální 

kapacity zařízení.  

Pokud zadavatel zvažuje rozšíření kapacity pro zpracování BRO, je mu 

doporučeno v současné chvíli zpracovat detailní studii pro výstavbu kompostárny 

ve sběrném dvoře v ulici Hradecká – pro minimální variantu a pro variantu s využitím 

maximální dostupné plochy ve dvoře. Pokud by bylo předem nasmlouvané 

množství zpracovaného odpadu i odbytu kompostu jako hnojiva okolními obcemi, 

jeví se maximální varianta jako výhodný podnikatelský záměr. 
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