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Anotace  

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením zavedení kompostérů pro domácnosti 

v městě Šenov. Práce popisuje metody a způsoby kompostování, způsoby zpracování a 

likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu, jehož původcem jsou 

domácnosti v městě. Dále pak charakterizuje využití biokompostérů v jednotlivých 

domácnostech, vliv jejich zavedení na celkové množství odpadů na území města Šenov 

a porovnání vlivu zavedení se sousedními srovnatelnými městy. 

Klíčová slova: Kompostování, kompostér, biologicky rozložitelný odpad, biologicky 

rozložitelný komunální odpad, odpadové hospodářství, zákon o odpadech, plán 

odpadového hospodářství. 

 

Summary  

The thesis deals with the evaluation of the introduction of composters for households 

in the town of Šenov. The work describes methods and methods of composting, methods 

of processing and disposal of biodegradable municipal waste, which is caused 

by households in the city. Furthermore, it characterizes the use of biocomposters 

in individual households and the impact of their introduction on the total amount of waste 

in the town of Šenov, and comparing the impact of introduction with neighboring 

comparable cities. 

Keywords:  Composting, composter, biodegradable waste, biodegradable municipal 

waste, waste management, waste law, waste management plan. 
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1. Úvod a cíl práce 

Nejenom lidská společnost je producentem jedné z důležitých surovin, ale i samotná 

příroda, touto důležitou surovinou je bioodpad. Nejedná se o produkt, který vzniká 

v přírodě samovolně ale o surovinu, jejímž původce je člověk a lidská činnost. V literatuře 

můžeme dohledat různé definice bioodpadu, někde je definován například jako jakýkoli 

odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu. (Pastorek Z., 2004; 

Amlinger F., 2004) Jinak řečeno, jedná se o přírodní nebo spíš přirozený materiál, 

který lze likvidovat rozkladem, jako je například zeleň, hlína, dřevěný odpad nebo zbytky 

potravin, ale i mnoho dalších obdobných odpadů. Bioodpad jako surovina je velice bohatá 

na obsah uhlíku a živin. V současné době je snaha omezovat objem likvidace odpadů 

formou skládkování. Částečným řešením je využití či přeměna bioodpadu na znovu 

využitelnou surovinu. Recyklace kompostu a digestace na půdě, jakož i energetické využití 

biologického odpadu přispívají k ochraně klimatu a ochraně zdrojů. (Schüch A. a kol., 

2016) 

K nejúčinnějším metodám zpracování bioodpadu patří kompostování, fermentace 

nebo vermikompostování. Všechny tyto metody jsou velmi šetrné vůči životnímu prostředí. 

Přičemž kompostování se jako takové může na první pohled jevit jako snadná 

a jednoduchá metoda zpracování bioodpadu. Skutečnost je ale taková, že se jedná 

o složitý proces, na který má vliv řada faktorů. (Kalina M., 2016) Další formou zpracování 

je vermikompostování, což je proces kompostování bioodpadu pomocí zvířat, 

přesněji řečeno o využití žížal, jedná se o žížaly hnojní nebo žížaly kalifornské. 

(Plíva P., 2016) Poslední metodou je metoda fermentace. Mezi různými technologiemi 

a postupy dostupnými pro využití energie (např. využití odpadních plynů na skládkách, 

hydrotermální zplyňování, spalování, zplyňování, pyrolýza) anaerobní digesce se z velké 

části využívá pro přeměnu bioodpadu na použitelnou elektřinu, teplo anebo palivo. 

(Di Maria F., 2019) 

V praktické části diplomové práce jsem se zaměřil na možnost řešení likvidace 

bioodpadů z domácností formou zapůjčení, respektive poskytnutím biokompostérů 

jednotlivým domácnostem. Přičemž je zkoumán vliv, jak se tato skutečnost projeví zpětně 

na množství odpadů obce. Veškeré výše uvedené jevy jsou zaměřeny na území města 
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Šenov. Pro porovnání různých forem řešení bioodpadů je způsob srovnán na dvou 

sousedních městech, jenž mají obdobnou velikost a typ zástavby. 
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2. Technologie kompostování 

2.1. Co je to bioodpad a kompostování 

2.1.1. Bioodpad 

Bioodpad neboli přesněji nazváno biologicky rozložitelný odpad, je ve smyslu zákona 

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

pozdějších právních předpisů, jakýkoliv odpad, který podléhá aerobnímu či anaerobnímu 

rozkladu. Za bioodpad lze pokládat například potraviny, odpad ze zeleně, dřevěný odpad, 

hlína, nábytek, textil z přírodních vláken a papír. (zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění) 

Bioodpad je brán jako velice bohatý typ odpadu, z čehož vyplývá, že je v našem zájmu, 

aby bioodpad byl v co největší míře materiálově a energeticky znovu využit. 

S bioodpadem může být nakládáno jak s pozitivním, tak i s negativním vlivem na životní 

prostředí. (Hgf10.vsb.cz, 2019; Brožová S. a kol, 2014) 

V rámci odpadového hospodářství je bioodpad považován za jednu 

z nejvýznamnějších skupin komunálního odpadu. Stále více se vynakládá na přeměnu 

odpadu na nové materiály pro nahrazení „tradičních“. Hlavním zdrojem obav jak pro vládu, 

tak pro společnost je zejména biologický odpad z měst. (Russo I., 2019) Jinou skladbu 

bioodpadu má vesnice a jinou městská zástavba. V městy produkovaném bioodpadu 

zaujímá velkou část obsah organické složky tzv. městský tuhý odpad (tj. odpad 

z domácností a restaurací), dále pak přebytečný kal z městských ČOV, zahradní 

a parkový odpad a jiný komerční potravinářský odpad. (Russo I., 2019) Kupříkladu dopady 

potravinového bioodpadu na životní prostředí se projevují mnoha způsoby. Významná 

je například uhlíková stopa související s životním cyklem potravinářského výrobku 

(tj. pěstování, přeprava, skladování a prodej jinak dobrých potravin, které jdou do odpadu). 

(Soysal a kol., 2014) 

Odpad je tradičně kategorizován s ohledem na jeho původ a zahrnuje: zemědělské, 

průmyslové, živočišné a komunální (městské) odpady. (Chen a kol., 2016)  

Bioodpady, lépe řečeno kompostovatelné odpady, se rozdělují do dvou skupiny: 

1) biologicky rozložitelné odpady (zkráceně BRO), 
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2) biologicky rozložitelné komunální odpady (zkráceně BRKO). (Plíva P., 2016; 

Slejška A., 2004) 

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) 

Biologicky rozložitelný odpad zahrnuje veškeré organické látky v odpadech, 

které lze rozdělit na oxid uhličitý, vodu, metan nebo jednoduché organické molekuly 

mikroorganismy a jiné živé látky působící aerobní digesci, anaerobní digesci 

nebo podobném procesu. (Katina V., 2019) Mezi biologicky rozložitelný odpad 

můžeme zařadit mimo jiné kompostovatelné odpady z prvovýroby v zemědělství, 

z výroby, potravinářského průmyslu a kupříkladu i odpady z rybářského průmyslu. 

Do této skupiny dále patří i odpady z dřevozpracujícího průmyslu, jako jsou odpady 

z výroby nábytku, papíru, celulózy a lepenky. Rovněž i odpady vznikající v kožedělném 

a textilním průmyslu. Mimo výše uvedených oborů do kategorie biologicky rozložitelného 

odpadu spadají i odpady z čištění odpadních vod. (Zemánek P. a kol., 2010; 

Plíva P., 2016)  

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) 

Do skupiny biologicky rozložitelného komunálního odpadu spadají odpady 

z domácností, od podnikajících osob, z obecních a městských úřadů. Dále zde patří 

také separovaný odpad z domácností a zahrad, z veřejné zeleně, tržišť, odpady z kuchyní 

a stravoven. (Chudárek T., 2013; Hgf10.vsb.cz, 2019) Biologicky rozložitelný materiál, 

primárně složený z potravinového odpadu, představuje 40–70 % hmotnosti městského 

komunálního pevného odpadu. Z uvedeného důvodu je, pro vytvoření systému 

udržitelného nakládání s odpady, nezbytné oddělit a recyklovat biologicky rozložitelný 

organický materiál z komunálního odpadu. Ze všech recyklačních metod se doporučuje 

kompostování, a to vzhledem k jeho environmentálním a ekonomickým výhodám. 

(Wei Y. a kol., 2017) 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny typy kompostovatelných odpadů, 

a to včetně jejich katalogových čísel. Tyto typy kompostovatelného odpadu jsou v souladu 

se zákonem zakázány ukládat na skládky, a to na všechny typy skládek. (Mzp.cz, 2019) 
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Tabulka 1: Přehled kompostovatelných odpadů včetně katalogových čísel (zdroj: Mzp.cz, 2019, vlastní 
zpracování) 

Katal. č. skupina/druh odpadu 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

02 01 01 Kaly z praní a z čištění 

02 01 02 Odpad živočišných tkání 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

02 01 06 
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované 
oddělené a zpracovávané mimo místo vzniku 

02 01 07 Odpady z lesnictví 

02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu 

02 02 01 Kaly z praní a z čistění 

02 02 02 Odpad živočišných tkání 

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 03 
Odpady z výr. a ze zprac. ovoce, zelen., obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tab., 
odpady z konzerv. a tabák. prům. z výr. droždí a kvas. extr., z příp. a kvašení melasy 

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstraňování a separace 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 04 Odpady z výroby cukru 

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy 

02 04 02 Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti 

02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 07 Odpady z výroby alko. a nealko. nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) 

02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechan. zpracování surovin 

02 07 02 Odpad z destilace lihovin 

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místech jejich vzniku 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01 Odpadní kůra a korek 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřís. desky a dýhy, neuved. pod č. 03 01 04 
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03 03 Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

03 03 02 Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) 

03 03 05 Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru 

03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 

03 03 09 Odpadní kaustifikační kal 

03 03 10 
Výmět. vlákna, kaly z mech. odděl. obsah. vlákna, výplně a povrch. vrstvy z mech. 
Třídění 

03 03 11 Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10 

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu 

04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka 

04 01 06 Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

04 01 07 Kaly neobsah. chrom, zejména kaly z čištění odpad. vod v místě jejich vzniku 

04 02 Odpady z textilního průmyslu 

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 

04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpad. vod v místě jejich vzniku neuvedené pod č. 04 02 19 

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení 

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a před. a výrobků z nich vyráběných 

10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna 

10 13 06 Úlet a prach (krom odpadů uvedených pod č. 10 13 12 a 10 13 13) 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

17 02 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 Dřevo 

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu 

19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerob. zprac. živočišného a rostlinného odpadu 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 08 12 Kaly z biologického čistění prům. odpad. vod neuvedené pod č. 19 08 11 

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění prům. odpad. vod neuvedené pod č. 19 08 13 
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19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění 

19 09 02 Kaly z čiření vody 

19 12 Odpady z úpravy odpadů neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) 

19 12 01 Papír a lepenka 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

2.1.2. Kompostování 

Kompostování je řízený mikrobiální bio-oxidační proces, který zahrnuje heterogenní 

organický substrát v pevném stavu, který se vyvíjí termofilním stupněm a dočasným 

uvolňováním fytotoxinů, což vede k produkci oxidu uhličitého, vody, minerálních solí 

a stabilizovaného odpadu obsahujícího huminové látky. (Biological Processes, 2006) 

Hlavním účelem zpracování organického odpadu je: 

a) snížení množství uložených odpadů s cílem snížit škody na zdraví lidí a dopady 

na životní prostředí; 

b) výroba užitečných výrobků a jejich použití všude, kde je to možné. 

(Katina V., 2019) 

Kompostování je jedním ze známých způsobů recyklace biologicky rozložitelného 

odpadu, kdy biologicky rozložitelný odpad má být přeměněn na půdní kondicionér, 

čímž dojde k uzavření přirozené smyčky. Touto přirozenou smyčkou je myšleno to, 

že organická hmota byla dána půdou rostlině a nyní ji půda chce, aby mohla pokračovat 

ve výrobě zdravých plodin pro udržitelný rozvoj. I když zemědělec poskytuje půdě 

chemické „umělé“ hnojivo, které kompenzuje půdu pro její ztrátu organických látek, plodiny 

nikdy nebudou mít stejnou kvalitu jako přírodní hnojivo a úrodnost půdy bude trpět. 

(Haggar S., 2007; Božek F. a kol., 2003, Hejátková K. a kol., 2007) 

K důležitým faktorům ovlivňujících účinnost a rychlost kompostovacího procesu 

kompostování, patří: 

1) surovinová skladba vstupní suroviny, poměr uhlíku k dusíku (C:N), 

2) dostatečný přístup kyslíku (O2), 

3) přiměřená vlhkost, 

4) výskyt mikroorganismů.  
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Kompostování je důležitým a potřebným nástrojem v rámci odpadovém 

hospodářství. (Božek F. a kol., 2003). 

Rozlišujme dva základní typy kompostovacích procesů: 

a) kompostování v nádobě, 

b) otevřené kompostování. 

Kompostování v nádobě je obecně lepší volbou pro kompostování biologicky 

pevných látek, protože rovnoměrného ohřevu lze dosáhnout v důsledku správného 

míchání. (Toze S. a Sidhu J., 2011) 

Kompostování může rovněž i účinně snížit počet patogenů v kalech odpadních vod 

na velmi nízká čísla, přičemž úroveň odstranění je vysoká. Výsledný produkt 

poté může být distribuován pro neomezené použití. Úplné sterilizace je však obtížné 

dosáhnout, vzhledem k náročnosti udržování rovnoměrné teploty v hromadách kompostu. 

(Toze S. a Sidhu J., 2011) Kvalita kompostu vyrobeného kompostováním je vysoká, 

a to jak v případě průmyslového, respektive velkoobjemového kompostování, 

které je prováděno za ideálních řízených podmínek, ale i v případě domovního 

kompostování. Touto účinností domovního kompostování se zabýval výzkum 

M.A.Vázquez a M.Soto. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že účinnost domácího 

kompostování byla průměrně 77 %. Výzkum byl prováděn na 880 kompostovacích 

nádobách, ve kterých byl zpracováván veškerý domácí biologicky rozložitelný odpad, 

a to včetně zbytků masa a ryb. Výsledný kompost obsahoval jen nízké množství těžkých 

kovů (94 % vzorků splňovalo požadované normy pro zemědělské použití) a vysoký obsah 

živin (2,1 % N, 0,6 % P, 2,5 % K, 0,7 % Mg a 3,7 % Ca v průměru, suchá hmota). 

Vysoká vlhkost (nad 70 % ve 48 % vzorků) neohrožovala kvalitu kompostu. 

Výsledky této studie ukazují, že domácí kompostování organického odpadu z domácností 

včetně zbytků masa a ryb je vhodným způsobem likvidace biologicky rozložitelného 

materiálu. Domácí kompostování pomáhá snížit množství biologicky rozložitelného 

odpadu z domácnosti a zároveň získat hnojivo (kompost) vynikající kvality pro zahrady 

nebo zemědělskou půdu. (Vázquez M.A a Soto M., 2019) 

Parametry kompostu vyrobeného na kompostárně jsou usměrněny platnou normou 

ČSN 465 735 "Průmyslové komposty". Uvedená norma je však závazná jen v některých 
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bodech. Podle normy ČSN 465 735 musí být průmyslový kompost hnědá, šedočerná 

až černá homogenní hmota, drobtovitá až hrudkovité struktury bez nerozpojitelných 

částic. Nesmí vykazovat pachy svědčící o přítomnosti nežádoucích látek. Závazný 

je požadavek ČSN na nejvyšší přípustné množství sledovaných látek 

v kompostovatelných odpadech. Další ustanovení ČSN jsou závazné pouze při výrobě 

registrovaného průmyslového kompostu. (Váňa J., 2002) 

 
Tabulka 2: Požadavky na jakost a parametry kompostu podle normy ČSN 465 735 jsou uvedeny v tabulce 
č. 2 (zdroj: Váňa J., 2002, vlastní zpracování) 

Znak jakosti Hodnota 

Vlhkost v % 
od zjištěné hodnoty spalitelných látek do jejího 
dvojnásobku, avšak min. 40,0 a max. 65,0 

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 25,0 

Celkový dusík jako N přepočtený na 
vysušený vzorek v % 

min. 0,60 

Poměr C:N max. 30:1 

Hodnota pH od 6,0 do 8,5 

Nerozložitelné příměsi v % max. 2,0 

Homogenita celku v % relativních ± 30 

 

2.2. Historie kompostování 

Samotný výraz kompost pochází z latiny, a to z latinského slova „compositus“, 

jehož překlad znamená materiál složený z více součástí. Od nepaměti lidstvo řešilo 

likvidaci zbytků potravy, a to ať už ze zemědělské a živočišné výroby. Vznikali tak prvotní 

pokusy o formu „kompostování“.   

Ve staročínské „Svaté knize o setí a sázení“ můžeme nalézt první písemně doloženou 

zmínku o kompostování. Tento písemný pramen doporučuje k přípravě kompostu užívat 

organické odpady, fekálie, hnůj a rovněž i usazeniny ze zavodňovacích kanálů. 

(Flowerdew B., 2011; Kompostuj.cz, 2019) 

Koncem 19. století bylo na našem území uplatňováno kompostování tzv. nízkého 

kompostu, které spočívá v tom, že se bioodpad ukládal přímo na ornou půdu. 

Ukládaný bioodpad o mocnosti maximálně půl metru se redukoval přirozeně pod vlivem 

povětrnostních podmínek, kdy docházelo k přirozenému provzdušňování daného 
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kompostu. Vzniklý a vyzrálý kompost byl následně distribuován na zbývající části polí. 

(Brožová a kol., 2014) 

Na našem území vznikla již v roce 1912 první kompostárna s řízenou technologií, 

takže tradice kompostování je v České republice jedna z nejstarších v Evropě. 

Do roku 1987 došlo na našem území k obrovskému rozvoji a rozmachu kompostování, 

kdy objem vyprodukovaného kompostu dosahoval kolem 2,5 milionů tun za rok. Po roce 

1989 došlo k útlumu tohoto odvětví až na produkci kolem 200 – 400 tisíc tun za rok. 

(Flowerdew B., 2011). V minulosti bylo kompostování považováno za důležité z hlediska 

udržení úrodnosti zemědělské půdy s cílem dosažení soběstačnosti státu ve výrobě 

potravin. V podmínkách restrukturalizace zemědělství a současné agrární politiky 

není zájem zemědělského resortu o podporu kompostování. Kompostování však zůstává 

významným nástrojem v odpadovém hospodářství a při uplatňování nové legislativy 

odpadů jeho význam a podpora z resortu životního prostředí bude stoupat. (Váňa J., 2002) 

 

2.3. Co ovlivňuje proces kompostování  

V kompostování je substrátem odpad, který má být kompostován, a podobně 

jako jakýkoli jiný biologický proces jsou chemické a fyzikální vlastnosti substrátu kritické 

pro životaschopnost procesu. (Disaz L.F., Savage G.M., 2007) Proces kompostování 

je ovlivněn řadou faktorů, a to:  

1. vlhkost, 

2. vzduch, 

3. složení výchozího materiálu, 

4. přídavek půdy, 

5. promíchání, 

6. tma a teplo, 

7. hodnota pH. 

2.3.1. Vlhkost  

Vlhkost substrátu je považován za základní parametr v procesu kompostování.  

(Margaritis M. a kol. 2018) Pro živé mikroorganismy, které se podílejí na procesu 
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kompostování, je vhodná vlhkost substrátu nezbytná. Vhodná úroveň vlhkosti je nutná 

ke správnému procesu kompostování. (Proietti P. a kol., 2016) Počáteční vlhkost 

kompostové hromady by měla být vyšší než vlhkost zralého kompostu. Pórovitostí 

substrátu se činnost mikroorganismů zmenšuje, a tím klesá i potřeba vlhkosti. (Macourek 

M., 2002) 

Pokud má kompost nedostatečnou vlhkost, rozkladné mikroorganismy okamžitě 

přerušují svou činnost do doby zvýšení vlhkosti na požadovanou úroveň. 

Jestliže však vlhkost kompostu přesáhne optimální množství, převládnou nežádoucí 

hnilobné procesy, jež jsou zapříčiněny nedostatečným přísunem vzduchu. Vlhkost 

čerstvého kompostu optimalizujeme na hodnotu, při níž je cca 70 % objemu pórovitosti 

kompostu zaplněno vodou. (Kára J., 2002) Nedostatečná vlhkost způsobuje vývoj 

nevhodné mikroflóry s převahou plísní a aktinomycet.  

Při nadbytečné vlhkosti dochází rychle k nedostatku kyslíku v kompostu a k vývoji 

anaerobní mikroflóry. Komposty zemité vyžadují optimální vlhkost 50 – 55 % a komposty 

s převahou dřevní štěpky nebo stromové kůry vlhkost 65 – 70 %. (Váňa J., 2002) Správná 

úroveň vlhkosti kompostu je možná zjistit jednoduchou zkouškou a to tak, že do ruky 

nabereme vhodné množství kompostu a zmáčkneme jej. Pokud má kompost optimální 

vlhkost, tak se mezi prsty neobjeví voda, kompost musí zůstat celistvý (obr. 1).  

 
Obrázek 1: Kompost s optimální vlhkostí (zdroj: Kalina M., 2004)  
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Pokud však po otevření dlaně se kompost začne drolit, je kompost příliš suchý 

(obr. 2). V uvedeném případě má kompost příliš malou vlhkost, kterou je nutno zvýšit.  

 
Obrázek 2: Kompost s nedostatečnou vlhkostí (zdroj: Kalina M., 2004) 

V případě že ze vzorku po otevření dlaně kape voda (obr. 3), jedná se o kompost 

s příliš velkou a nevyhovující vlhkostí. (Kalina M., 2004) 

 

Obrázek 3: Kompost s příliš vekou vlhkostí (zdroj: Kalina M., 2004) 

Pravidlem pro zakládání kompostu je volba raději nižší vlhkosti, která se snadněji 

koriguje závlahou kompostu. Převlhčený kompost se upravuje mnohem obtížněji. 

 

2.3.2. Vzduch  

Obdobně jako vlhkost, je pro kompost důležité množství kyslíku, které je rovněž 

nezbytné k řádnému fungování rozkladných mikroorganismů. (Guo X. a kol., 2008) 

Velikost částic surovin může významně ovlivnit propustnost vzduchu, čímž ovlivňuje 

obsah kyslíku. (Huet J. a kol., 2012) Aby byl zajištěn optimální přívod kyslíku ke kompostu, 

je nutné zajistit, aby kompostovaný materiál byl vhodně prokypřen, tj. v celém objemu. 

Proto se používají pro zakrytí hromad fólie, se schopností propouštět vzdušný kyslík. 
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Dalším faktorem ovlivňující množství kyslíku v kompostu, je množství přítomného 

strukturního materiálu, jako je například seno, sláma, piliny, nebo dřevěná kůra. 

Platí přímá úměrnost toho, že čím více je v kompostu takového strukturního materiálu, 

tím je kompost lépe provzdušněn. (Váňa J., 2002)  

U procesu tlení dochází k rozpadu kompostu a jeho následné sedimentaci, 

z tohoto důvodu se musí kompost čas od času překopat. V případě menšího množství 

kompostu nám k překopání mohou posloužit vidle. Ale v případě většího množství 

kompostu je už nutné užít specializované mechaniky. (Kalina M., 2004; 

Brožová a kol., 2014) 

2.3.3. Složení výchozího materiálu  

Složení suroviny pro kompostování by mělo být co nejpestřejší při zachování 

doporučeného poměru C:N (kolem 30:1). Obecně řečeno, počáteční poměr C:N v rozmezí 

25 až 30 je považován za optimální pro aerobní kompostování. (Guo X. a kol., 2008; 

Proietti P. a kol., 2016) Pokud je tento poměr dodržen, je kompost optimální a nedochází 

k velkým ztrátám. Poměr C:N je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících proces a kvalitu 

kompostování a kompostu. (Wang X.H. a kol., 2015; Margaritis M. a kol. 2018) Vysoký 

počáteční poměr C:N podporuje oxidaci organických látek, což vede k rychlejší stabilizaci, 

zatímco nízký počáteční poměr C:N podporuje akumulaci částečně oxidovaných 

organických látek, a k nedostatečnému dozrání výsledného kompostu a ztrát dusíku. 

(Silva M.E. a kol., 2014) 

Jestliže z nějakého důvodu není tento poměr dodržen, dojde k nadbytku dusíku, 

který pak do ovzduší uniká formou amoniaku (P2O5), neboli čpavku. Poněvadž má čpavek 

specifický zápach, je možné z tohoto charakteristického zápachu zjistit, zda daný 

kompost neobsahuje nadbytek dusíku. Nadbytek uhlíku v kompostu se projeví tak, 

že dojde k úniku oxidu uhličitého do ovzduší. Používají se tabulky, které udávají přibližně 

poměr C:N v jednotlivých surovinách používaných ke kompostování. Příklady poměru C:N 

jsou uvedeny v tabulce č. 3, jedná se o vybrané suroviny s vysokým nebo naopak malým 

poměrem. (Brožová a kol., 2014; Macourek M., 2002; Hejátková K. a kol., 2007) 
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Tabulka 3: Poměr C:N v některých komponovacích surovinách (zdroj: Váňa J., 2002, vlastní zpracování) 

Suroviny C N Suroviny C N 

Piliny 500 1 Močůvka 2 1 

Papír 350 1 Drůbeží trus 10 1 

Kůra 120 1 Kejda skotu 10 1 

Sláma (pšenice, ječmen) 100 1 Odpad z kuchyně 15 1 

Sláma (žito, oves) 60 1 Posekaná tráva 20 1 

Listí 50 1 Odpad ze zahrady 40 1 

Podle barvy kompostu je možné odvodit i množství uhlíku a dusíku. 

Pokud je kompost zbarven více do hněda, a čím je kompost starší, tím víc obsahuje 

uhlíku. V případě že je barva kompostu zelenější a kompost čerstvější, tím vetší je i obsah 

dusíku. (Čermák O. a Kebísek M., 2008) Rozhodujícími faktory ovlivňujícími průběh 

kompostování nejsou jen vlhkost a poměr C:N, je jím také obsah fosforu. V zemědělských 

odpadech je jeho minimální obsah (0,2 % amoniaku (P2O5) v sušině) převážně zaručen. 

Výjimečně doplňujeme amoniak (P2O5) s přídavkem superfosfátu (maximálně 2 kg 

na 1 t odpadu) u kompostů s převažujícím podílem stromové kůry, dřevní štěpky a pilin. 

(Macourek M., 2002)  

2.3.4. Přídavek půdy  

Do kompostu se přidává i určité množství půdy, a to pro zlepšení podmínek pro život 

mikroorganismů. Dalším důvodem, proč se přidává půda, je rovněž i vznik stabilnějších 

částic, které mají za následek to, že hotový kompost není moc vláknitý. Velká vláknitost 

je u kompostu nežádoucí jev. (Kalina M., 2004) 

2.3.5. Promíchání  

Promíchávaní kompostu slouží jednak k homogenizaci, a to tak aby v celém objemu 

byly zajištěny stejné podmínky tlení, a dále aby bylo zajištěno dostatečné provzdušnění 

celého objemu kompostové hromady. V rámci postupu homogenizace dochází 

k promíchávání suché složky s vlhkou a jemné složky s hrubou.  

Po určité době dochází v kompostu na základě rozdílných podmínek pro tlení 

ke vzniku tří odlišných zón. Tyto zóny jsou zakresleny v obrázku č. 4. 
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Obrázek 4: Jednotlivé zóny v hromadě kompostu (zdroj: Plíva P., 2013) 

a) Okrajová zóna (povrchová zóna) – jedná se o část, která je nejsušší z celého 

kompostovaného objemu, v této části v průběhu času dojde k zastavení 

veškerých procesů přeměny.  

b) Zóna intenzivního tlení – v této části kompostu dochází k velmi rychlému 

zahřívání materiálu, procesy přeměny v této zóně probíhá nejintenzivněji. 

Vlivem vysokých teplot může však dojít k rychlému vyschnutí, 

které se projevuje bílým plísňovým povlakem. 

c) Jádro tlení (vnitřní zóna) – jedná se o nejvnitřnější zónu kompostovaného 

objemu, vyznačující se častým nedostatkem kyslíku, tento stav 

má za následek hnilobné procesy. Pokud nastanou v kompostu hnilobné 

procesy, tak se kompost zbarví do typického červeno-modrého zbarvení 

a dále se začne uvolňovat typický zápach. 

Promíchávání kompostu je prováděno do té doby, než jsou částice natolik stabilní 

tak, aby nedocházelo k vytváření výše popsaných zón. (Kalina M., 2004) 

Dle Fan Y. a kol. (2019) dochází vlivem promíchávání kompostu a jeho vliv 

na zmírnění plynných emisí. Tato studie prokázala, že promíchávání kompostu, 

má výrazný vliv, na redukci produkovaného amoniaku, metanu a oxidu dusného. Míchání 

kompostu sníží produkci amoniaku (NH3) o 58,0 %, produkci metanu (CH4) o 44,8% 

a produkci oxidu dusného (N2) o 73,6%. V důsledku tohoto snížení produkce plynů, 

může být produkovaný dusík konzervován ve výsledném kompostu. Z uvedeného důvodu 

dojde ke zvýšení obsahu živin, a dále pak ke zvýšení indexu klíčivosti kompostu. 
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Rovněž bylo zjištěno, že mícháním zralého kompostu došlo k zachování živin a tím pádem 

k zvýšením kvality kompostu. 

2.3.6. Teplo a světlo  

Důležité pro kompostování je rovněž i teplota a tma. Pro zahájení rozkladných 

procesů je nejvhodnější teplota v rozmezí 20 – 25 °C. Co se týče světla, 

tak pro kompostování je nezbytně nutná absolutní tma. Z uvedeného důvodu 

se kompostovaný objem zakrývá kyslíku propustnou fólii a další krytinou. (Kalina M., 2004) 

Teplota kompostování, mezi jinými fyzikálními, chemickými a provozními aspekty, 

má zásadní úlohu v „samočisticích schopnostech“ kompostu, protože vysoká teplota 

pomáhá ničit patogenní mikroorganismy, pomáhá eliminovat nepříjemné pachy a omezuje 

životaschopnost semen plevelů. (Arrigoni J.P. a kol., 2018) Většina mikroorganismů 

v organickém materiálu jsou mezofilní (optimální teplota jejich rozvoje je 20 – 30 °C). 

Avšak až při vyšších teplotách začíná převažovat skupina termofilních aerobních 

mikroorganismů, které jsou pro správný průběh kompostování nezbytné. Optimální výše 

této teploty se pohybuje v rozmezí 45 – 65 °C. (Kára J. a kol., 2002) Při vyšších teplotách 

(50 – 70 °C) se urychluje mikrobiální fermentace a semena plevelů se snadno rozpadají 

spolu s patogenními mikroorganismy, což vede ke ztrátě vody odpařováním. (Vázquez 

M.A. a kol., 2015) 

2.3.7. Hodnota pH 

Optimální hodnota pH u čerstvého kompostu se pohybuje v rozmezí 6 - 8, 

protože většina mikroorganismů vykazuje nejpříznivější rozvoj a aktivitu 

právě v tomto rozmezí. U kompostů založených z převážné části z travní biomasy 

je toto rozmezí udržitelné bez přídavku vápenatých látek. (Kára J. a kol., 2002; Proietti P. 

a kol., 2016) Hodnota pH blízká neutrální hodnotě indikuje stabilitu hmoty kompostu. 

(Milinkovic M. a kol., 2019) Studie ukázali, že zralý a dobře strukturovaný kompost 

je charakterizován hodnotou pH v rozmezí od 7,96 do 8,45. (Rashad F.M a kol., 2010) 

Vhodnou skladbu zakládky kompostu, přeměňujícího zbytkovou biomasu, 

lze podle jednotlivých charakteristik materiálů této zakládky optimalizovat těmito kroky: 

a) určení hmotnosti a vlhkosti zbytkové biomasy určené ke kompostování, 
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b) propočet složení kompostové zakládky (hmotnost, vlhkost, C:N), 

c) výpočet předpokládaného množství kompostu. (Kára J. a kol., 2002; Slejška A. 

2001) 

Prvotní zvyšování pH kompostu vzniká procesem degradace organických kyselin 

a uvolňování amoniaku, zatím co pozdější pokles pH lze přičíst uvolňování organických 

kyselin a CO2 a NH3 a mikrobiální aktivitě. Výchozí pH substrátu 6–8 je považováno 

za vhodné pro kompostování. (Guo X. a kol., 2008 ) 

2.4. Fáze kompostování  

Proces kompostování je kontinuální proces a složitý proces, který se rozděluje do tří 

fází. Toto dělení však není možné úplně přesně časově vymezit na jednotlivé fáze tlení.  

Fáze rozkladu kompostu se dělí na: 

1) mineralizační fáze (rozkladná), 

2) přeměnná fáze, 

3) fáze syntézy (výstavby).  

 

1) Mineralizační fáze (fáze rozkladu)  

Jedná se o první fáze rozkladu, trvající zhruba 3 až 4 týdny. Teplota kompostu 

v této fázi vzrůstá až do 70 °C. (Kára J., 2002) Vývoj teploty v kompostu je znázorněn 

na obrázku č. 5. Rostoucí teplota kompostu je způsobena činností rozkladných 

mikroorganismů. Rozkladné mikroorganismy rozkládají bílkoviny, cukry a škrob 

na jednodušší částí, na tzv. „stavební kameny“. Pod tímto pojmem je možné si představit 

kupříkladu dusičnany, polysacharidy, aminokyseliny, čpavek a oxid uhličitý. 

Živiny navázané na organickou hmotu se uvolňují a přecházejí do minerálního stavu, 

podle které je pojmenovaná tato fáze kompostování. (Huleš L., 2007; Kalina M., 2004) 
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Obrázek 5: Teplotní průběh tlení v závislosti na čase (zdroj: Plíva P. a kol., 2006) 

2) Přeměnná fáze 

Po mineralizační fázi nastává přeměnná fáze, která trvá zhruba 4 až 6 týdnů, 

kdy dochází k postupném poklesu teploty a zakomponování živin do humusového 

komplexu. V rámci této fáze dochází i ke změn barvy, vůně a struktury kompostu. 

Co se týče množství živin, tak jich kompost po této fázi obsahuje nejvíce. (Huleš L., 2007) 

3) Fáze syntézy (výstavby)  

Poslední stádiem kompostování je fáze syntézy, kdy dochází ke změně struktury 

a kompost začíná mít spíše zemitou strukturu. Kompost po této fázi má vyšší účinnost 

než kompost po přeměnné fázi, ale množství živin je oproti přeměnné fázi menší. 

(Kalina M., 2004) 

U jednotlivých fází kompostování dochází rovněž k poklesu hmotnosti kompostu, 

tento pokles hmotnosti je naznačen v Sankey diagramu, viz obrázek č. 6. 
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Obrázek 6: Sankeyův diagram pro proces kompostování (zdroj: Juchelková, Raclavská, 2009) 

2.5. Organizace kompostování  

Likvidace biologicky rozložitelných odpadů představuje pro místní komunity 

významný ekologický problém . Hlavní způsob odstraňování biologicky rozložitelných 

materiálů (např. prořezaných větví, listů, pilin , řezané trávy a plevelů) z městských 

zelených ploch je stále k dispozici na skládkách. Naopak biologicky rozložitelný podíl 

komunálního odpadu je potenciálním zdrojem živin rostlin a vhodné techniky 

kompostování ho mohou přeměnit na kompost s vysokým obsahem živin a nízkou 

prevalencí patogenních mikroorganismů. (Sanasam S.D. a Talukdar N.Ch., 2017) 

Kompostování se z hlediska organizace se dá rozdělit do tří forem:  

1. domovní kompostování (domácnosti a zahrady), 

2. komunitní kompostování (větší sídelní útvary), 

3. průmyslové kompostování (zemědělské a průmyslové). 

 1. Domovní kompostování  

Domácí kompostování je jednoduchý způsob, jak omezit podíl odpadu ze zahrad 

a kuchyňského bioodpadu v směsném tuhém domovním odpadu. 
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Podpora tohoto způsobu kompostování by měla být prostřednictvím informačních akcí 

a finančních výhod vyplývajících z nižších poplatků za odvoz odpadu. (Váňa J., 2002) 

Z pohledu legislativy je domácí kompostování považováno za formu předcházení vzniku 

odpadů. Předcházení vzniku odpadů je v hierarchie odpadového hospodářství na prvním 

místě a mělo by být upřednostňováno. Tato forma je z tohoto důvodu podporováno 

různými národními dotačními programy. Vhodnou formou takovéhoto domácího 

kompostování je kompostování v prefabrikovaných plastových nebo dřevěných 

kompostérech. Přiklad plastového domovního kompostéru je vyobrazen na obrázku č. 7. 

Tyto domovní kompostéry jsou snadno k dostání, v mnoha formách a provedení. 

V případě že jsou dodrženy pokynu výrobce, je možné si snadno doma kompost vyrobit. 

(Plíva P. a kol., 2016; Váňa J., 2002) 

 
Obrázek 7: Domácí plastový kompostér (zdroj: autor, 2019) 

Co se týče možností domovního kompostování, může mít takovéto kompostování 

mnoho podob, mezi takovéto možnosti je možné zařadit: 

 Kompostovací sáčky a tašky – sběr a převoz organického odpadu, 

 Kompostovací pytle – alternativa klasického kompostování, pytel je vhodné umístit 

do pevné nádoby (např. květináče), 

 Kuchyňské nádoby na kompostování – odvětrávané košíky, keramické nádoby 

nebo obyčejné plastové kyblíky, 

 Fermentátor (mikrokompostér) - způsob kompostování na bázi anaerobní 

fermentace, 

 Otočný kompostér – tvar sudu s klikou na rotování nádoby, 
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 Vermikompostér – klasický kompost provzdušňovaný díky všudypřítomným 

žížalám. (Slejška A., 2001) 

 

Vermikompostování 

Vermikompostování využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi 

kvalitní organické hnojivo – vermikompost. Vermikompostér co se týče velikosti je nabízen 

v různých velikostech a to podle jeho využití. V případě domovního využití 

nejsou jeho rozměry nikterak velké. Z tohoto důvodu je možné domovní vermikompostér 

umístit na chodbu, na balkón, kuchyně nebo do třídy ve škole, případně na jiné vhodné 

místo. (Vermikompostování - Kompostuj.cz, 2019) 

K vermikompostování se používá žížala hnojní (Eisenia fetida), speciálně 

vyšlechtěné kalifornské hybridy (Eisenia andrei). 

Pro správné fungování vermikompostéru je nutné zajistit žížalám optimální teplotu 

a vhodnou vlhkost substrátu. Optimální teplota pro žížaly je okolo 20 o C. Z tohoto důvodu 

je nutné v zimním období vermikompostér, který je umístěný ve venkovním prostředí, 

opatřit tepelnou izolaci. Rovněž v letním horkém prostředí je nutné zajistit to, 

aby nebyl vystavován přímému slunci. Tato podmínka je nutná k tomu, aby nedocházelo 

k výparu vody a k přehřívání. (Steel H. a kol., 2018; Vermikompostování - Kompostuj.cz, 

2019) 

Vhodnou nádobu na vermikompostování je v současné době možné snadno koupit 

nebo vyrobit.  V případě výroby je nutné vést v patrnost, že plocha nádoby je odvislá 

od množství kompostovaného bioodpadu. Na 1 kg biologicky rozložitelného materiálu 

týdně je potřeba asi 0,2 m2 vermikompostovací plochy. Rovněž žížaly potřebují ke svému 

životu dostatek vzduchu, z tohoto důvodu je nutné, aby nádoba byla dostatečně prostorná, 

ale ne přes příliš hluboká. Stěny případně dno by mělo být opatřeno otvory k odvodu 

nadbytečné vlhkosti. Nádoba by měla být opatřena víkem zabraňující vysoušení. 

Vermikompostér mají často i několik pater umožňující intenzivnější kompostování. 

Příklad vermikompostéru, který je rovněž použitelný pro komunitní kompostování, 

je vyobrazen na obrázku č. 8. 
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Obrázek 8: Vermikompostér (zdroj: Ekonakup, 2019) 

 2. Komunitní kompostování 

Komunitním kompostováním je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků 

z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený 

kompost. V rámci samostatné působnosti obce je rozhodnutí, jaké opatření 

pro předcházení vzniku odpadů zvolí. Jednou z možnosti je rozhodnutí o zavedení 

systému komunitního kompostování. Toto rozhodnutí se provádí opatřením obecné 

povahy. Vzniklý kompost je možné využit k údržbě a obnově veřejné zeleně na území 

obce. Komunitní kompostéry je vhodné umístit na veřejnosti přístupném 

místě  tak, aby kompostování probíhalo na veřejném prostranství. (OPZP.cz, 2019) 

Komunitní kompostování je vhodné pro určité větší komunity nebo sídelní útvary. 

Příkladem větší komunity mohou být kupříkladu zahrádkářské osady, případně školky, 

školy, sídliště. Při této formě kompostování se užívají větší a společné kompostéry 

a otevřené boxy, jako jsou třeba vermikompostéry a automatické 

kompostéry. (Plíva P., 2016; Pears P., 2017) Příklady komunitních kompostovacích 

nádob jsou vyobrazeny na obrázku č.9. 
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Obrázek 9: Příklady komunitních kompostérů (zdroj: OPZP.cz, 2019) 

Komunitním kompostováním se v souladu s § 10a odstavce 1 písmene a) 

zákona o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, rozumí systém sběru 

a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce. 

Dále pak jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Z tohoto ustanovení 

je zřejmé, že pokud bude kromě rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad sbírat 

a shromažďovat i jiné věci, kupříkladu odpady rostlinného původu z kuchyní, nebo věci, 

které se staly odpadem ještě před jejich předáním do kompostárny, nejednalo 

by se o komunitní kompostování ve smyslu § 10a zákona o odpadech, 

ve znění pozdějších právních předpisů. (Slejška A., 2002) 

V případě, že obec bude mít v záměru zřídit komunitní kompostování ve smyslu 

výše uvedeného zákonného ustanovení, musí takovýto záměr splňovat určité požadavky. 

Mezi požadavky patří: 

1. Musí vydat obecně závaznou vyhlášku obce, ve které stanoví systém komunitního 

kompostování (komunitní kompostování viz. výše) a způsob využití zeleného 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. 

2. Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, 

aby nedošlo k narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou 

zvláštními právními předpisy (např. zákon o vodách - § 39, zákon o ochraně 

přírody a krajiny). 

3. Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální 

rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu. 
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Tyto požadavky se vztahují na veškeré komunitní kompostování, a to bez ohledu 

na kapacitu takovéto komunitní kompostárny. S ohledem na velikost komunitní 

kompostárny se však na komunitní kompostování může vztahovat ale jiné právní předpisy. 

Příkladem takovéhoto zákonného předpisu může být kupříkladu stavební zákon. 

(Slejška A., 2002) 

3. Průmyslové kompostování   

Průmyslovým kompostováním se ve většině případů zabývají specializované 

podnikatelské subjekty, jenž ho provozují za účelem zisku. Jedná se vždy o kompostování 

většího množství materiálu, kdy je již zapotřebí specializované strojní vybavení. 

Na obrázku č. 10 je vyobrazena forma kompostování na hromadách. (Hgf10.vsb.cz, 2018; 

Kalina M., 2004; Plíva P. a kol., 2005) 

 

Obrázek 10: Kompostování na hromadách (zdroj: Nehlsen Třinec, 2019) 

Průmyslové kompostování je finančně náročné s ohledem na investiční náklady 

vodohospodářského zabezpečení kompostáren. Výkonná mechanizace, zabezpečující 

jednotlivé operace při kompostování odpadů, je soustava většinou jednoúčelových strojů. 

V případě použití univerzálních mechanizačních prostředků-nakladačů, není možno 

zabezpečit takovou kvalitu prováděných technologických operací jako u použití 

jednoúčelových strojů. (Váňa J., 2002) 

2.6. Technologie kompostování  

Z pohledu technologického hlediska se kompostování dělí na tři způsoby:  

1) kompostování ve vacích,  
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2) kompostování na volné ploše (na hromadách),  

3) kompostování v uzavřeném nebo polouzavřeném zařízení.  

 

1) kompostování ve vacích  

Jedná se o ekonomicky výhodný způsob kompostování bioodpadu, který je rovněž 

i poměrně rychlou formu zpracování odpadu. Kompost je ukládán do polyethylenových 

vaků s délkou až 60 m a kapacitou od 80 do 175 tun. Před naplněním vaku je nutné zjistit 

charakteristiky plněné vstupní suroviny, a to z důvodu že po naplnění, 

není možné již dané charakteristiky nijak ovlivnit. Do vaku je přivedena hadice, 

která po celou dobu procesu přivádí vzdušný kyslík. Proces tohoto způsobu kompostování 

trvá v rozmezí 8-12 týdnů. Po dokončení kompostování je potřeba vak rozříznout a hotový 

kompost buď uskladnit, nebo jej rovnou vyexpedovat. Jednotlivé užívané vaky lze z tohoto 

důvodu použít pouze jednou, z důvodu ekologické šetrnosti jsou používané vaky 100 % 

recyklovatelné. 

Tato forma kompostování je vhodná pro kompostárny nacházející se v blízkosti 

aglomerace. Kompostování ve vacích má výhodu v menším zápachu, a to z důvodu, 

že vaky omezují zápach vypouštěný do okolí. Ve světě se tato metoda používá nejčastěji 

v USA a v Evropě je tato metoda nejrozšířenější ve skandinávských zemích. 

(Plíva P., 2010; Plíva P. a kol., 2006; Hgf10.vsb.cz, 2019; Slejška A., 2002) Na obrázku 

č. 11 je pro ilustraci vyobrazena kompostárna využívající metodu kompostování ve vaku.  

  
Obrázek 11: Kompostování ve vacích (zdroj: CRS Marketing, 2019) 
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2) kompostování na volné ploše (na hromadách)  

Kompostování na volné ploše je nejúčinnějším a ekonomicky nejvýhodnějším 

způsobem kompostování velkých objemů. Princip tohoto způsobu kompostování spočívá 

ve vrstvení materiálu do pásových hromad, mající převážně lichoběžníkový, 

případně trojúhelníkový tvar. Kompostování lze provádět na kompostovišti – polní 

kompostárně (roční produkce kompostu do 500 t) nebo na stálé kompostárně 

(roční produkce kompostu je větší než 500 t). Kompostoviště se musí nacházet 

na vodohospodářsky zabezpečené ploše. Vodohospodářsky zabezpečená plocha vždy 

závisí na konkrétních podmínkách a musí ji individuálně navrhnout odpovědný projektant. 

(Plíva P., 2010)  

Kompostování na volné ploše se však řídí přísnými normami stanovující 

dané parametry hromad, a to: 

 hydroizolování hromad, a to tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových 

nebo podzemních vod, 

 odvod srážek – z hromad musí být zajištěn dostatečný odvod srážek, 

a to do jímek, přičemž minimální spád kompostovací plochy je 5 %, 

 manipulační prostor – kolem jednotlivých hromad musí být zajištěn 

dostatečný manipulační prostor pro používané kompostovací stroje. 

(Plíva P. a kol., 2008; Hgf10.vsb.cz, 2019; Huleš L. 2007) 

Na obrázku č. 12 je vyobrazena stálá kompostárna na volné ploše a popis 

jednotlivých části jmenované kompostárny.   

 
Obrázek 12: Stálá kompostárna na volné ploše (zdroj: Plíva P., 2010) 
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Popis obrázku:   

1 dovoz surovin, 

2 drcení surovin, 

3 manipulace s kompostem, 

4 překopávání kompostu, 

5 manipulace s kompostem, 

6 prosévání kompostu, 

7 dovoz kapalin, 

8 dávkování kapalin. 

3) kompostování v uzavřeném nebo polozavřeném zařízení  

Princip kompostování v uzavřeném nebo polouzavřeném zařízení spočívá 

v provzdušnění kompostovaného materiálu vedoucí ke zvýšeným teplotám a k urychlení 

celého procesu kompostování. Nevýhodou této metody je však vysoká vstupní investice 

spočívající v nákladech na vybudování zařízení.  

 
Uvedený způsob dělíme na:  

1. polouzavřená zařízení 

a. kompostovací žlaby, 

2. uzavřená zařízení 

b. kompostovací boxy, 

c. rotační biostabilizátory, 

d. věžové a tunelové bioreaktory. 

1.a. kompostovací žlaby  

Kompostování v kompostovacích žlabech je kompostování na ploše umístěné 

mezi dvěma koryty. Nejčastěji jsou žlaby vyrobené z železobetonu, ale není to přímou 

podmínkou, příklad kompostovacího žlabu bez železobetonového zahrazení je vyobrazen 

na obrázku č. 13. Samotný proces kompostování probíhá metodou kontrolovaného 

aerobního rozkladu. Kompost následně postupnými vnitřními pochody ubývá 

na základkovém objemu. 
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Obrázek 13: Kompostovací žlaby s volnou plochou pro kompostování (zdroj: Plíva P., 2019). 

 2.b. rotační biostabilizátory  

Kompostování pomocí rotačních stabilizátorů spočívá v tom, že rozklad kompostu 

se děje v uzavřeném rotačním válci. Rotace uzavřeného válce zabezpečuje vhodné 

provzdušnění, do bubnu je za pomocí ventilátoru vháněn vzduch. Samotný proces 

v zařízení probíhá v rámci několika dnů, a to tak dlouho, dokud není kompost plně 

stabilizovaný a hygienizovaný. Samotné rotační stabilizátory se v současné době vyrábějí 

v několika velikostech, a to podle jeho využití. (Hgf10.vsb.cz, 2019; Biom.cz, 2019)  

2.c. uzavřené kompostovací boxy   

Uzavřené kompostovací boxy je možno rozdělit na stacionární nebo na mobilní.  

Stacionární uzavřené kompostovací boxy se vyrábějí o objemu až do 50 l. Mobilní 

uzavřené kompostovací boxy jsou vyráběné o maximálním objem 10 l. Menší objem 

je u mobilních boxu nutný pro zajištění jejich mobility. U obou variant je samotný 

chod zajišťován vsádkovým bioreaktorem, do kterého je přiváděn vzduch. 

Oproti výše uvedeným rotačním stabilizátorům je nevýhodou, že přiváděný vzduch 

není rovnoměrně distribuován v celém objemu boxu, a to z důvodu, že nedochází 

k rotačnímu pohybu. (Hgf10.vsb.cz, 2019)   

2.d. Věžové a tunelové bioreaktory  

Věžové bioreaktory se vyrábějí jako zařízení o válcovém tvaru s výškou 7 m 

a o průměru 8 m. Tunelové bioreaktory oproti tomu mají vodorovný obdélníkový tvar. 
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Jak věžový, tak i tunelový bioreaktor je konstruován jako uzavřený, tepelně izolovaný 

a oba mají kontinuální dávkování. Oba tyto bioreaktory rovněž fungují na základě 

obdobného principu. Mechanismus věžového bioreaktoru se skládá z válcové frézy, 

která se pohybuje okolo osy dané věže. Plnění věžového bioreaktoru je prováděno 

seshora pomocí dopravního pásu a vyprázdnění se provádí skrze spodní otvor, 

odkud hotový kompost vypadává ven. Tunelový bioreaktor má ve spodní části systém 

kanálků, jež slouží k přívodu vzduchu. Pohyb kompostu je zajišťován buď čelním štítem, 

nebo za pomoci pohyblivého dna. Tunelový bioreaktor má oproti věžovému bioreaktoru 

výhodu rovnoměrného provzdušňování a kontinuálního režimu. (Hgf10.vsb.cz, 2019)  

2.7. Dezinfekce kompostu 

Dezinfekce kompostu je proces, který má za účel zničit škodlivé mikroorganismy 

nebo prevenci růstu mikroorganismů, a je zásadní pro kontrolu přenosu infekčních chorob 

a uchovávání potravin a biologicky rozložitelných materiálů. Dezinfekce se nejčastěji 

provádí teplem, chemikáliemi, filtrací nebo zářením. (Gerba Ch.P., 2009)  

V rámci samotných procesů kompostování, kdy dochází k dosažení při vyšších 

teplotách (50 – 70 °C) se urychluje mikrobiální fermentace a semena plevelů se snadno 

rozpadají spolu s patogenními mikroorganismy, což vede ke ztrátě vody odpařováním. 

(Vázquez M.A. a kol., 2015) 

Zahřívání působí tak, že zabíjí nebo inaktivuje denaturací esenciálních proteinů 

(enzymy, virové kapsidy) a nukleových kyselin. Chemikálie mohou působit mnoha různými 

způsoby, jak zabíjet organismy nebo bránit jejich růstu, včetně destrukce membrán 

a buněčných stěn, a interferencí s enzymatickým působením a replikací nukleových 

kyselin. Filtrace je proces, který fyzicky odstraní organismy vylučováním velikosti 

a nevede ke zničení organismů. Ultrafialové světlo a gama záření působí přímo 

na nukleové kyseliny. (Pepper I.L. a kol., 2015) 

2.8. Využití kompostování a kompostu 

Kromě všeobecně známému využití kompostu jako kvalitního hnojiva, existují i další 

možnosti jeho využití, respektive samotného procesu kompostování. V současné době 
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existují studie zabývající se možnostmi dalšího využití kompostování, jednou 

z další možnosti využití kompostování je výroba energie. (Roy A. a kol., 2013) 

V současné době jsou popsány dva způsoby energetického zhodnocení procesu 

kompostování: 

1) přímé spálení pro výrobu tepla, případně elektřiny, 

2) získávání tepla vznikajícího v průběhu kompostovacího procesu jímáním. 

První způsobem je možné kompost energetickému využití uplatnit, ale v porovnání 

se standardními biopalivy mají nesrovnatelně horší parametry. Bylo zjištěno, 

že výhřevnost kompostů se pohybovala pod 7 MJ.kg-1, což je výrazně méně 

než u standardních tuhých biopaliv na bázi dřevní štěpky nebo agroproduktů, 

jejichž hodnota výhřevnosti se dle požadavků odběratelů běžně pohybuje nad 15 MJ.kg-1 

(u pelet a briket) a zpravidla neklesá pod 10 MJ.kg-1. (Roy A. a kol., 2013) 

Druhým způsobem využití je rekuperace vznikajícího tepla při kompostování. 

Rekuperace tepla může být zvažována ve třech fázích: výroba tepla, zachycení tepla 

a využití tepla. Tyto fáze jsou vysoce vzájemně závislé. Konečná energie dostupná 

ze substrátu kompostování je stejná jako energie, která je k dispozici při spalování 

substrátu, který lze nalézt ve stávajících datech nebo analýzách jako je kalorimetrie. 

Kompostování zdaleka nevede k úplné oxidaci organických sloučenin a uvolnění vlastní 

energie. Skutečné množství vyrobeného tepla je určeno faktory, jako je energetický obsah 

vstupní suroviny, rozložitelnost vstupní suroviny, doba trvání kompostování a podmínky 

převládající během kompostování (např. vlhkost, teplota, konzistence substrátu a velikost 

částic). Odhady uvolňování energie se liší podle vstupní suroviny a toho jak vyšetřovatelé 

charakterizují energii. (Smith M. a kol., 2017) 

Míry zachycení energie ve studii byly 17 700 – 32 940 kJ/h při teplotách výparů 

kompostu 51 – 66 °C. Mezi tvorbou kompostové hromady existoval 5 denní teplotní 

zpožděný čas a když teploty par kompostu byly dostatečně vysoké pro energetické 

využití (≥ 50 °C). Časová prodleva druhé teploty také existovala během 

každého provzdušňovacího cyklu, kdy teploty přiváděných par bezprostředně po výstupu 

z kompostové hromady ještě neodrážely to, co dosahoval výměník tepla, přičemž rozdíl 
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je 4,4 °C po první minutě provzdušňování a 1,3 °C po minutě šesté. Zatímco tyto teplotní 

zpoždění jsou v souladu s kompostovacími systémy používajícími provzdušňování, 

snižují potenciál využití energie. Provozovatelé zařízení pro kompostování, kteří zvažují 

využití energie, by proto museli znovu zvážit návrh a provzdušňování aeračních systémů, 

pokud je cílem dosažení maximálního zachycení energie. (Smith M. a Aber J.D., 2018)   
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3. Legislativa v oboru kompostování  

Legislativu zasahující do působnosti nakládání s odpady, tudíž i do oblasti kompostování 

je možno rozdělit do dvou odvětví. Jednou oblastí jsou normová nařízení platící 

nejen u nás, ale i v rámci celé EU a dále pak normová nařízení platící v rámci ČR.  

3.1. Legislativa s platností jak v ČR, tak v EU 

V rámci Evropské unie je hlavní zákonnou normou Směrnice č. 2008/98/ES, 

ve znění pozdějších právních předpisů, o odpadech. Tato směrnice stanovuje právní 

rámec vztahující se k nakládání s odpady v rámci EU. Hlavní úkolem této směrnice 

je řádné nakládání s odpady, kvalitní technologie pro využívání odpadů a jejich následná 

recyklace. (EVROPSKÁ KOMISE, 2019; Pastorek Z., 2004) 

Další Směrnice upravující nakládání s odpady jsou:  

• 94/31/ES Směrnice Rady, o nebezpečných odpadech, kterou se mění 

směrnice 91/689/EHS, 

• 31/99/ES Směrnice Rady, o skládkách odpadu,  

• 1013/2006/ES Nařízeni EP a Rady, o přepravě odpadů, 

• 1069/2009/ES Nařízení EP a Rady, o hygienických pravidlech pro vedlejší 

produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určené 

k lidské spotřebě. 

3.2. Legislativa v ČR  

 Základní pravidla pro nakládání s odpady v České republice definuje zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších právních 

předpisů. V § 1 novely zákona č. 223/2015 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, 

je v předmětu uvedeno mimo jiné: „upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů 

a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví 

a trvale udržitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů 

a zlepšování účinnosti tohoto využívání, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.“ (zákon o odpadech, 

Zákony pro lidi, 2019; Věstník MŽP) 
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Co je to odpad, nám výše uvedený zákon o odpadech definuje v § 3. V následném 

§ 4 jsou popsány formy nakládání s odpadem, recyklace a rovněž je definován pojem 

skládka. Druhá část zákona o odpadech popisuje vybrané druhy odpadů. 

(Hgf10.vsb.cz,  2019; Pastorek Z., 2004) 

3.2.1. Zákony a vyhlášky v dané problematice  

Mimo výše zmíněný zákon je nutné respektovat i další legislativu, jenž se dotýká 

dané problematiky například:  

• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších právních 

předpisů,  

• zákon č. 114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Vyhlášky mají za úkol doplňovat a zpřesňovat zákonné úpravy. S problematikou 

odpadů souvisejí:  

• vyhláška č. 294/2005, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

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

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních 

předpisů,  

• vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších právních předpisů, 

• vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky 

č. 381/2001 Sb., kterou stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších právních předpisů, 

• vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů, ve znění pozdějších právních 

předpisů, 
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• vyhláška č. 7/2015 Sb., o místním poplatku za provoz systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů, 

• vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších právních 

předpisů, 

• vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

ve znění pozdějších právních předpisů, 

• vyhláška č. 83/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších právních 

předpisů. (Hgf10.vsb.cz, 2019; Pastorek Z., 2004) 

3.3. Plány odpadového hospodářství 

Aktuální Plán odpadového hospodářství České republiky byl schválen pro období 

let 2015 - 2024 a můžeme ho nalézt jako přílohu nařízení vlády č. 325/2014 Sb., o plánu 

odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024, v platném a účinném 

znění. (Mzp.cz, 2019; POH ČR, 2014) 

Tento schválený dokument nám slouží jako nástroj pro řízení odpadového 

hospodářství na území České republiky. Plán odpadového hospodářství slouží 

rovněž i jako plán dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. Je zpracován 

v souladu s platnou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2008/98/ES, o odpadech, 

a zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.  

Plán odpadového hospodářství ČR představuje strategii pro předcházení vzniku odpadů, 

zvýšení recyklace a dalšího materiálového využití vzniklých odpadů. (Mzp.cz, 2019; 

POH ČR, 2014) 

Program předcházení vzniku odpadů, jenž je součástí schváleného 

Plánu odpadového hospodářství ČR, se řídí celoevropskou odpadovou hierarchií. 

Samotný program předcházení vzniku odpadů je zaměřen na plnění evropských cílů 

s nakládání s odpady, a to v rámci všech oblastí.  

Cílem plánu odpadového hospodářství ČR je předcházení vzniku odpadů, 

snížení jejich produkce, maximalizace využívání odpadů jako náhrady za primární zdroje, 
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přechod na oběhové hospodářství a minimalizace nepříznivých účinků odpadů na lidské 

zdraví a životní prostředí. (Mzp.cz, 2019; POH ČR, 2014) 

3.3.1. Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského 

kraje  

Plán odpadového hospodářství v Moravskoslezském kraji byl schválen 

zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 18. zasedaní konaného dne 25.02.2016. 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje zároveň vydalo i Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2016 a vyhlásilo jí jako závaznou část tohoto plánu odpadového hospodářství.  

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje obsahuje několik částí: 

 Úvod, 

 Analytická část, 

 Závazná část, 

 Směrná část. 

Přičemž závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 

(POH MSK) je tvořena těmito body: 

A) Strategické cíle a zásady odpadového hospodářství, 

B) Obecné zásady pro nakládání s odpady, 

C) Cíle, zásady a opatření kraje na období 2016–2026,  

D) Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady, 

E) Zásady při rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů, 

F)  Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená 

(černé skládky, littering) a zajištění nakládání s odpady, jejichž majitel 

není znám anebo zanikl, 

G) Program předcházení vzniku odpadů, 

H) Opatření pro přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování 

odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, 

I) Odpovědnost za plnění POH MSK a zabezpečení kontroly plnění POH MSK, 

J) Zajištění datové základny pro hodnocení odpadového hospodářství 

a POH MSK. (POH MSK, 2016) 
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Působnost a doba platnosti POH Moravskoslezského kraje 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, co se týče doby 

platnosti, je vypracován na období 10 let, tj. na období let 2016 - 2026. 

Co se týče působnosti, tak jeho působnost se vztahuje na území celého 

Moravskoslezského kraje. Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 

se musí změnit v případě, že dojde k zásadní změně podmínek, pro které byl vypracován, 

a to nejpozději do 6 měsíců od změny těchto podmínek. (POH MSK, 2016) 

Cíle 

V rámci stanovených cílů pro kategorii biologicky rozložitelného odpadu 

a biologicky rozložitelného komunálního odpadu je uvedeno, že za účelem splnění cílů 

směrnice Rady č. 1999/31/ES, o skládkách odpadů, je nutno omezení množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a dosáhnout:  

Cíl 8: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

vyprodukovaných v roce 1995. (POH MSK, 2016) 

K dosažení výše uvedeného cíle byly stanoveny zásady:  

a) V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných 

odpadů a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady 

rostlinného původu.  

b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů.  

c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů 

z jejich zpracování.  

d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky 

rozložitelného odpadů. (POH MSK, 2016) 
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3.3.2. Plán odpadového hospodaření obce 

Každá obec v České republice tvoří systém umožňující shromažďování, sběr, svoz, 

třídění, využívání a odstraňování produkovaných odpadů. Obce s rozšířenou působností 

zajišťují pro obce ve svém správním obvodu výkon přenesené působnosti státní správy. 

Pro srovnání byly vybrány tři plány odpadového hospodářství velikostí, typologii 

a počtem obyvatel srovnatelných obcí. Jedná se o město Šenov, město Vratimov 

obě okres Ostrava-Město a město Petřvald spadající do okresu Karviná. Město Šenov 

a město Vratimov spadají pod obec s rozšířenou pravomocí Magistrát města Ostravy. 

Město Petřvald spadá pod Magistrát města Orlové, jako úřadu s rozšířenou působností. 

3.3.2.1. Plán odpadového hospodářství města Šenov 

Město Šenov po schválení plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského 

kraje vypracovalo a schválilo Plán odpadového hospodářství města Šenov. Tento plán 

odpadového hospodářství byl schválen v březnu 2017 a je platný na období 2017 - 2022. 

Zpracovatel tohoto plánu odpadového hospodářství je Městský Úřad Šenov, 

Ing. Petra Slívová a Bc. Ida Chrásková.  

Plán odpadového hospodářství města Šenov je rozdělen na: 

1) Analytickou část, 

2) Závaznou část,  

3) Směrnou část. 

Účel Plánu odpadového hospodářství města Šenov 

Jako důvod k zpracování plánu odpadového hospodářství je splnění povinnosti 

stanovené ustanovením § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. že roční produkce odpadů je vyšší 

než stanovený limit, a to jest 1000 t ostatních odpadů. 

Účelem Plánu odpadového hospodářství města Šenov je v souladu s Plánem 

odpadového hospodářství České republiky a s Plánem odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje stanovit: 

a) výhled pro systém odpadové hospodářství města Šenov na období 5 let, 
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b) cíle a opatření/programy pro předcházení vzniku odpadů, omezování 

jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání 

se vznikajícími odpady, 

c) opatření pro splnění cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi, 

v reálném časovém a ekonomickém scénáři, 

d) způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení odpadového 

hospodářství města Šenov. 

Působnost a doba platnosti POH města Šenov 

Plán odpadového hospodářství města Šenov, co se týče doby platnosti, 

je vypracován na období 5 let. Co se týče působnosti, tak jeho působnost se vztahuje 

na území města Šenov. Plán odpadového hospodářství města Šenov se musí změnit 

v případě, že dojde k zásadní změně podmínek, pro které byl vypracován, a to nejpozději 

do 6 měsíců od změny těchto podmínek. (POH Šenov, 2017) 

Cíle 

V závazné části pro biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné 

komunální odpady byl stanoven cíl: 

a) Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů vyprodukovaných v roce 1995. (POH Šenov, 2017) 

Cílová hodnota 

Jako cílová hodnota bylo stanoveno množství BRKO uloženého na skládky 

(cílová hodnota pro rok 2020 je maximálně 700 tun). 

Předcházení vzniku odpadů 

Předcházení vzniku odpadů je na území městě Šenov řešeno především 

ekologickou a společenskou výchovou, kdy jsou v městském zpravodaji 

a na internetových stránkách města uveřejňovány články se zaměřením 

na tuto problematiku. Ve školských zařízení je prováděna soustavná vzdělávací činnost, 

a to v rámci ekologické výchovy. Dalším způsobem osvěty je využívání spolupráce 
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se společností OZO Ostrava a.s. a jeho školicího střediska, ve kterém jsou občané 

z řad studentů, důchodců a děti případně další zájemci seznamování s problematikou 

odpadů. 

Mezi konkrétní opatření k předcházení vzniku odpadů na území města Šenov 

je domácí a komunitní kompostování, jež se město rozhodlo podporovat. V roce 2014 bylo 

v rámci prvního kola výběrového řízení pořízeno a rozdáno celkově 1006 ks kompostérů 

a v rámci druhého kola v roce 2015 bylo rozdáno dalších 500 ks kompostérů. Tyto 

kompostéry mají za účel předcházení vzniku biologických odpadů. 

Rovněž město pořídilo štěpkovač odevzdané dřevní hmoty s cílem předcházení 

vzniku odpadů. Vzniklá štěpka může být využívána jak pro potřeby města třeba k úpravě 

veřejného prostranství, tak pro soukromou potřebu občanů. (POH Šenov, 2017) 

3.3.2.2. Plán odpadového hospodářství města Vratimov 

Město Vratimov na základě schválení Plánu odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje vypracovalo a schválilo Plán odpadového hospodářství města 

Vratimov. Tento plán odpadového hospodářství byl schválen zastupitelstvem města 

v prosinci 2017, a je platný na období let 2018 - 2023. Zpracovatelem tohoto plánu 

byla společnost AZ ENVI s.r.o. 

Plán odpadového hospodářství města Vratimova je rozdělen na: 

1) Analytickou část, 

2) Závaznou část,  

3) Směrnou část. 

Účel Plánu odpadového hospodářství město Vratimov 

Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství města (dále jen „POH“) 

ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). (POH Vratimov, 2017) 

Působnost a doba platnosti POH města Vratimov 

Plán odpadového hospodářství města je závazným podkladem pro jeho činnost. 

Plán odpadového hospodářství města se zpracovává na dobu nejméně 5 let 



Bc. Procházka Stanislav: Vyhodnocení zavedení kompostérů pro domácnosti 

v městě Šenov 

 

 
duben ’2019  40 

 

a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, 

a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek. Platnost POH je stanovena na 6 let 

od schválení. Působnost POH je dána územní působností města Vratimov. 

(POH Vratimov, 2017) 

Cíle 

V závazné části pro biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné 

komunální odpady byl stanovený cíl č. 8. 

Cíl 8: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

vyprodukovaných v roce 1995. Indikátory plnění cíle: Množství BRKO uloženého 

na skládky. 

Cílová hodnota 

Jako cílová hodnota byla stanovena pro rok 2020 maximálně 51,8 kg/obyvatele. 

(POH Vratimov, 2017) 

Termín 

Termín pro splnění cíle byl stanoven na rok 2020. (POH Vratimov, 2017) 

Opatření k splnění stanoveného cíle č.8 

Ke splnění předepsaného cíle byly určeny i opatření pro plnění cíle: 

a) Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných 

odpadů. 

b) Na úrovni města informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky 

obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu 

odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. 

Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku 

biologicky rozložitelných odpadů. 

c) Podporovat osvětovými kampaněmi domácí kompostování biologicky 

rozložitelných odpadů u fyzických osob. 

d) Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů, tj. biologických odpadů získaných z odděleného sběru 
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biologicky rozložitelných komunálních odpadů k aplikaci do půdy. Důsledně 

kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání biologicky 

rozložitelných odpadů provozovaných v areálu skládky odpadů s cílem 

zamezit skládkování těchto odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky. 

(POH Vratimov, 2017) 

3.3.2.3. Plán odpadového hospodářství města Petřvald 

Město Petřvald po schválení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského 

kraje vypracovalo a schválilo Plán odpadového hospodářství města Petřvald. Tento plán 

odpadového hospodářství byl schválen v únoru 2017 a je platný na období let 

2017 - 2021. Zpracovatelem Plánu odpadového hospodářství města Petřvald 

byla společností enviroDESIGN – Ing. Petr Šulc. (POH Petřvald, 2017) 

Plán odpadového hospodářství města Petřvald je rozdělen do několika částí, a to: 

1) Analytickou část, 

2) Závaznou část,  

3) Směrnou část, 

4) Společnou část POH SMOOK (jenž je samostatným dokumentem 

nepředkládaným Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje). 

Účel Plánu odpadového hospodářství města Petřvald 

Účelem POH je, v souladu s POH ČR a POH MSK, stanovit: 

• výhled pro systém odpadového hospodářství města Petřvald na období 5 let, 

• cíle a opatření / programy pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich 

množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání se vznikajícími 

odpady, 

POH je zpracováván za účelem stanovení cílů a souboru opatření 

(programů) k jejich dosažení ve stanovených termínech. 

POH obsahuje hlavní cíle POH, které musí být v souladu se závaznou 

částí POH MSK, resp. POH ČR, a další cíle stanovené obcí. POH zahrnuje 

pouze takové cíle, jejichž naplnění může obec v rámci svých kompetencí 

garantovat nebo ovlivnit použitím vhodných nástrojů řízení OH 

nebo realizací navržených opatření (programů). POH definuje nástroje 
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a opatření (programy) k dosažení cílů POH, včetně odpovědnosti 

za jejich realizaci, nutné zdroje a termíny kontroly jejich dosažení. 

Pro vybrané skupiny odpadů stanoví POH zásady pro předcházení 

a omezování vzniku odpadů, optimalizaci nakládání s nimi a cíle, nástroje 

a opatření (programy) pro dosažení těchto cílů. Pro cíle definuje cílové 

hodnoty vybraných indikátorů, které je možné hodnotit (měřit). 

Cíle jsou rozděleny na cíle dlouhodobé (5 a více let), střednědobé (2–5 let), 

krátkodobé (do 2 let) a operativní (ihned). 

• opatření pro splnění cílů závazné části POH MSK ve způsobech využití odpadů 

a nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři, 

Opatření a programy pro naplnění cílů jsou uspořádány do časového 

scénáře (v tabelární formě) v členění: 

a) opatření (programy) základní (podporující hlavní cíle vyplývající 

z právních předpisů POH ČR, POH MSK nebo vyplývající z odkazu 

na významné odborné argumenty), 

b) opatření (programy) doporučené, jejichž aplikace vychází z dalších, 

specifických cílů a podmínek obce a povedou prokazatelně k naplnění cílů 

POH ve smyslu předcházení vzniku odpadů, omezování 

jejich množství a nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání 

s nimi (např. dobrovolné nástroje, optimalizace rozhodovacích procesů 

orgánů obce). 

Pro navrhované základní opatření (programy) je posouzen jejich dopad 

z hlediska ekonomické náročnosti, environmentální účinnosti a sociální 

akceptovatelnosti, včetně posouzení možných rizik realizace. 

• podmínky pro realizaci navrženého systému OH původce, 

• způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH města. 

(POH Petřvald, 2017) 

Působnost a doba platnosti POH města Petřvald 

Plán odpadového hospodářství města Petřvald je vypracován na období 5 let. 

Jeho působnost se vztahuje na území města Petřvald. Plán odpadového hospodářství 

města Petřvald musí být změněn:  
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1. při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, 

a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek,  

2. v případě změny POH MSK. (POH Petřvald, 2017) 

Cíle 

V závazné části pro biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné 

komunální odpady byl stanoven cíl: 

Cíl 8 - Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

vyprodukovaných v roce 1995. (POH Petřvald, 2017) 

Cílová hodnota 

Jako cílová hodnota byla stanovena, že v roce 2020 smí být uloženo na skládky 

odpadů max. 1640 t BRKO (35 % hm. z produkce roku 1995). (POH Petřvald, 2017) 

Zásady pro splnění stanoveného cíl č. 8 

Plánem odpadového hospodářství města Petřvald byly stanovené zásady, 

na základě kterých by mělo dojít ke splnění stanoveného cíle, těmito zásadami jsou: 

1. podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí kompostování 

a komunitní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob 

a případně podnikatelů zapojených do systému obce, 

2. podporovat rozšiřování odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů 

a zajištění jejich využití, 

3. podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů, tj. biologických odpadů získaných z odděleného sběru 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů k aplikaci do půdy, 

4. podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky 

rozložitelných odpadů. (POH Petřvald, 2017) 

Opatření k splnění stanoveného cíl č. 8 

Kromě výše uvedených zásad byly schváleným Plánem odpadového 

hospodářství města Petřvald stanovené i opatření pro dosažení stanoveného cíle, 

mezi tyto opatření patří: 
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a) na úrovni města informovat občany a ostatní účastníky obecního systému 

nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru 

biologicky rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. Součástí 

jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku biologicky 

rozložitelných odpadů. Zveřejňovat kvantifikované výsledky odpadového 

hospodářství obce, 

b) upravovat obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, 

odděleného sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území 

obce, a to minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, 

dále povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení 

na systém obce odděleně odkládat biologicky rozložitelné odpady, 

minimálně biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, 

c) podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů, v rámci péče o veřejnou zeleň a vegetační úpravy 

při výstavbě, 

d) podporovat využití kompostu obyvateli. (POH Petřvald, 2017) 
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4. Popis využívaných typových kompostérů 

Město Šenov na základě vzrůstající množství produkovaných biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů a plánu odpadového hospodářství města Šenov, 

kde byl stanoven cíl na snížení produkovaného biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu, bylo nuceno přistoupit k nějaké formě nebo způsobu řešení. Město Šenov 

vzhledem ke svému charakteru, kdy převažující typem výstavby jsou rodinné domy 

se zahradami, kdy podstatná část produkovaných biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů vznikala na jednotlivých zahradách. Z různých možností řešení tohoto problému 

město zvolilo formu, kdy je likvidace biologického komunálního odpadu řešena 

na počátku, a to přímo v místě vzniku, tj. u jednotlivých rodinných domů. Bylo rozhodnuto, 

že budou pořízeny kompostovací nádoby a ty budou následně zapůjčeny do jednotlivých 

domácností. 

V roce 2014 proběhlo výběrové řízení na pořízení kompostérů. Pro jednotlivé 

domácnosti byly zvoleny kompostéry o objemu 903 l a pro městská zařízení 

(školy a školky) kompostéry o objemu 2000 l. Výběrové řízení vyhrála společnost 

Meva - Ostrava a.s. Termín pro dodání kompostérů byl stanoven do 30.09.2014, 

v rozsahu 1000 ks kompostérů o objemu 903 l a 6 ks kompostéru o objemu 2000 l. 

Přičemž celkové náklady na pořízení kompostovacích nádob byly ve výši 

2 867 566,90 Kč. 

Kompostovací nádoby byly pořizovány v rámci dotačního titulu prioritní 

osy – 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, 

kdy způsobilé náklady činily 2 849 380,60 Kč. Výše dotace z ERDF/FS 

činila 2 421 973,51 Kč a výše dotace z SFŽP/SR činila 142 469,03 Kč. Skutečné náklady 

města na pořízení kompostérů tak byly ve výši 303 124,36 Kč. Dodané kompostéry 

byly následně distribuovány jednotlivým domácnostem, a to formou zápůjčky. Po dovršení 

doby zápůjčky, která byla stanovena do doby udržitelnosti projektu, se dané nádoby 

stávají vlastnictvím jednotlivých občanů. 

Zavedení kompostérů pro jednotlivé domácnosti mělo vliv na množství 

produkovaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Rovněž ze strany občanů 



Bc. Procházka Stanislav: Vyhodnocení zavedení kompostérů pro domácnosti 

v městě Šenov 

 

 
duben ’2019  46 

 

byl pozitivní ohlas, což se projevilo velkým zájmem o další kompostéry. Důsledkem toho 

všeho bylo, že město přistoupilo v roce 2015 k druhému výběrovému řízení s poptávkou 

celkem 500 kusů kompostérů o objemu minimálně 1000 l. Na základě výběrového řízení 

byla vybrána firma Meva-Ostrava a.s., kterou byly nabídnuty kompostéry o objemu 1050 l. 

Přičemž celkové náklady na pořízení kompostovacích nádob činili 1 796 245,00 Kč.  

Kompostovací nádoby byly pořizovány v rámci dotačního titulu prioritní 

osy – 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, 

kdy způsobilé náklady byly vyčísleny na 1 772 045,00 Kč. Výše dotace z ERDF/FS činila 

1 506 238,25 Kč, a výše dotace z SFŽP/SR činila 88 602,25 Kč. Náklady města 

na pořízení byly 201 404,50 Kč. Po dodání jednotlivých zařízení byly následně 

distribuovány kompostéry občanům. Obdobně jako u prvního kola byly tyto kompostéry 

občanům poskytovány formou zápůjčky, kdy rovněž jako v minulém kole se po dovršení 

udržitelnosti projektu stanou vlastnictvím jednotlivých občanů.  

V rámci obou dvou kol pořizování kompostovacích nádob byly občanům poskytnuty 

tři druhy kompostérů, jedná se o tyto tři druhy: 

A) Kompostér o objemu 903 l, 

B) Kompostér o objemu 1050 l, 

C) Kompostér o objemu 2000 l. 

 

A) Kompostér o objemu 903 l 

Kompostér o objemu 903 l byl dodán společností Meva-Ostrava a.s., 

jedná se o certifikovaný výrobek. Výška kompostovací nádoby je 95 cm, průměr podstavy 

je 136 cm a tloušťka stěny je 7 - 8 mm. Kompostér je vyroben z recyklovatelného vysoko 

hustotního polyetylénu. 

Kompostovací nádoba je vyrobena z recyklovaného (zároveň recyklovatelného) 

plastu, který je odolný vůči UV záření a poškození. Kompostér má kónický tvar bez dna. 

Tvar pravidelného šestistěnu umožňuje výběr kompostu z kompostéru z jakékoliv strany. 

Kompostér je opatřen dvoudílným víkem s pojistkou proti samovolnému otevření větrem 

a možností plnění z vrchu. Zařízení je současně vybaveno větracími otvory, 
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které jsou opatřeny systémem zabraňující jejich ucpání. Kompostér o objemu 903 l 

je  vyobrazen na obrázku č. 14. (technický list, Meva-Ostrava a.s.) 

 

Obrázek 14: Kompostér o objemu 903 l (zdroj: autor, 2019) 

B) Kompostér o objemu 1050 l 

Kompostér o objemu 1050 l byl dodán společností Meva-Ostrava a.s., 

jedná se o certifikovaný výrobek o typovém označení 8903. Výška kompostovací nádoby 

je 107 cm, průměr podstavy je 136 cm a tloušťka stěny je 8 - 9 mm. Kompostér je vyroben 

z recyklovatelného vysoko hustotního polyetylénu. 

Konstrukce kompostovací nádoby o objemu 1050 l je totožná s konstrukcí 

kompostovací nádoby o objemu 903 l.  Kompostér o objemu 1050 l je vyobrazen 

na obrázku č. 15. (technický list, Meva-Ostrava a.s.) 

 

Obrázek 15: Kompostér o objemu 1050 l (zdroj: Meva-tec, 2019) 
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C) Kompostér o objemu 2000 l 

Kompostér o objemu 2000 l byl dodán společností Meva-Ostrava a.s., 

jedná se o certifikovaná výrobek. Výška kompostovací nádoby je 108 cm, průměr 

podstavy je 170 cm a tloušťka stěny je 7 - 8 mm. Kompostér je vyroben 

z recyklovatelného vysoko hustotního polyetylénu, který je odolný vůči UV záření 

a poškození. Kompostér má kónický tvar bez dna. Tvar pravidelného šestistěnu umožňuje 

výběr kompostu z kompostéru z jakékoliv strany. Kompostér je opatřen dvoudílným víkem 

s pojistkou proti samovolnému otevření větrem a možností plnění z vrchu. Zařízení 

je současně vybaveno větracími otvory, které jsou opatřeny systémem zabraňující jejich 

ucpání. 

Kompostér o objemu 2000 l je vyobrazen na obrázku č. 16. (technický list, Meva-

Ostrava a.s.) 

 

Obrázek 16: Kompostér o objemu 2000 l (zdroj: Meva-tec, 2019) 

Kompostovací nádoby o objemu 2000 l, které byly pořízeny v rámci prvního kola, 

byly výhradně určeny pro kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

v rámci školských zařízení na území města Šenov.  
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5. Systém sběru kompostovatelných odpadů 

5.1. Systém sběru kompostovatelných odpadů v městě Šenov 

5.1.1. Základní údaje 

Polohou se město Šenov nachází v Ostravské pánvi, a to na trase mezi městem 

Ostravou a městem Havířovem, rozloha města je 16,63 km 2. Město Šenov je rozdělen 

přirozeným tokem řeky Lučiny na dvě části, na sever a jih. Rozdělení je zvýrazněno 

ještě trasováním silnice I/11, která je důležitou dopravní tepnou spojující Ostravu 

s Havířovem, a trasováním železničního koridoru. Město Šenov se dělí na několik 

místních částí, jako je Vraclav, Na sedlácích, Podlesí, Zadky, Na Farském, Škrbeň, 

Šimška, Podvihov, Lapačka, Šajar a Volenství. Převládajícím typem výstavby 

je rozptýlená slezská zástavba. Šenov spadá pod okres Ostrava-Město, kdy příslušnou 

obcí s rozšířenou působností je Magistrát města Ostravy. (mesto-senov.cz [online], 2019; 

POH Šenov, 2017) 

5.1.2.  Systém sběru 

Město Šenov vzhledem ke svému charakteru, kdy se jedná převážně o individuální 

rodinné domy, v části s převahou rodinných domů typu slezské výstavby, tj. rozptýlené 

zástavby, zvolilo spořádání sběru více systémově.  

Tento více systém je založen na tom, že město Šenov provozuje jeden centrální 

řízený sběrný dvůr, ve kterém jsou umístěny velkoobjemové kontejnery. 

Tyto velkoobjemové kontejnery slouží k shromažďování biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu z domácností a objektů ve vlastnictví města Šenov, jakou jsou školy 

a školky. Převážná část ukládaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu jsou 

zbytky z údržby individuální zeleně, pokosená tráva a jiný biologicky rozložitelný 

komunální odpad, který kupříkladu není možné likvidovat v biokompostérech umístěných 

v jednotlivých zahradách. Z centrálního sběrného dvoru je následně tento biologicky 

rozložitelný komunální odpad odvážen a likvidován společností OZO Ostrava a.s. 

Centrální sběrný dvůr přijímá bioodpad pouze v stanoveném období, které odpovídá 
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vegetačnímu období. Biologicky rozložitelný komunální odpad je přijímán od občanů 

Šenova bezplatně. 

Druhým typem sběru kompostovatelného odpadu je způsob, kdy společnost 

OZO Ostrava a.s. na území města Šenov provozuje službu pro občany, kdy zajišťuje 

odvoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu z biopopelnic, které zapůjčuje přímo 

daná společnost. Tyto biopopelnice jsou zapůjčeny na základě uzavřené smlouvy 

mezi vlastníkem nemovitosti a společnosti a umístěné u jednotlivých objektů. 

Svoz biopopelnic je jednou za dva týdny, tj. v každý sudý týden. Služba není poskytována 

celoročně, ale pouze v určeném období. V rámci uzavíraných smluv si občané 

mohou vybrat velikost dané biopopelnice. Občané mají na výběr tři velikosti biopopelnic. 

Biopopelnice: 

a) G201 – o objemu 120 l, 

b) G301 – o objemu 240 l, 

c) G401 – o objemu 770 l.  

Měsíční poplatek se liší podle zvolené velikosti biopopelnice. Tato služba 

je občanům Šenova nabízena od roku 2011. Od roku 2011 do roku 2019 tuto službu 

využilo a využívá celkem 198 vlastníků nemovitostí. 

Třetím typem zajištění likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

je výše uvedený způsob, tj. v kompostovacích nádobách umístěných v jednotlivých 

zahradách u rodinných domů. 

5.1.3. Využití systému sběru 

Biologicky rozložitelný komunální odpad, který vznikne na území města Šenov 

a je odevzdán v centrálním sběrném místě, je odvážen společností OZO Ostrava a.s. 

a ta jej dále zpracovává v zařízení, které je v jejím vlastnictví. Obdobným způsobem 

je nakládáno s biologicky rozložitelným komunální odpadem odváženým z jednotlivých 

biopopelnic od občanů. Společnost OZO Ostrava a.s. provozuje mimo jiné kompostárnu, 

která se nachází v Ostravě-Hrušově, viz obrázek č. 17. V této kompostárně je dovezený 
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bioodpad zpracováván a je z něho vyráběn kompost a substrát, obě tyto komodity 

jsou dále společností prodávány zájemcům. (OZO Ostrava a.s., 2019) 

 

Obrázek 17: Kompostárna OZO Ostrava (zdroj: ČAOH, 2019) 

5.2. Systém sběru kompostovatelných odpadů v městě Vratimov 

5.2.1. Základní údaje 

Město Vratimov se nachází v Ostravské pánvi, rozloha města je 14,2 km 2. 

Město Vratimov se skládá ze dvou částí, Vratimov a Horní Datyně. Převládajícím typem 

výstavby je zástavba rodinnými domy (cca 65 %). Město Vratimov totožně jako město 

Šenov spadá pod okres Ostrava-Město, kdy příslušnou obcí s rozšířenou působností 

je rovněž Magistrát města Ostravy. (vratimov.cz [online], 2019; POH Vratimov, 2017) 

5.2.2.  Systém sběru 

Město Vratimov má obdobně jako město Šenov převahu rodinných domů. 

Zvolilo dvou systémový sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu.  

Hlavním centrem tohoto sběru je centrální sběrné místo umístěné v areálu 

Technických služeb Vratimova (Vratimovské služby, spol. s r.o.). Ze zmíněného 

centrálního sběrného dvora je následně odevzdaný biologicky rozložitelný komunální 

odpad odvážen společností Vratimovské služby, spol. s r.o. na příslušnou skládku 

k následné likvidaci. Centrální sběrný dvůr přijímá bioodpad pouze ve stanoveném 

období, které odpovídá vegetačnímu období. Tento způsob je pro občany města 

Vratimova bezplatně. 
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Druhý způsob sběru kompostovatelného odpadu je totožný jako v případě města 

Šenov. Společnost FCC Česká republika s.r.o. provozuje službu pro občany na území 

města Vratimova, společnost zajišťuje odvoz biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu ze svých biopopelnic, které jsou občanům Vratimova zapůjčeny. Svoz biopopelnic 

je jednou za dva týdny. Tato služba rovněž jako ve městě Šenov není poskytována 

celoročně, ale pouze v určeném období. 

5.2.3. Využití systému sběru 

Biologicky rozložitelný odpad je v městě Vratimově soustředěn v centrálním 

sběrném místě a v jednotlivých biopopelnicích. Odvoz je prováděn společností 

FCC Česká republika s.r.o., kdy je biologicky rozložitelný materiál odvážen k likvidaci 

podle aktuálního stavu. Jednak je společnosti FCC Česká republika a.s. využívána 

kompostárna, která se nachází na Frýdecké skládce v Bruzovicích. 

Případně na kompostárnu společnosti OZO Ostrava a.s. V případě obou kompostáren 

je dovezený bioodpad zpracováván a je z něho vyráběn kompost a substrát, 

obě tyto komodity jsou dále společností prodávány zájemcům. Poslední možností 

je odvoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu na zařízení společnosti DEPOS 

Horní Suchá a.s., ve kterém je tento odpad dále zpracováván a likvidován. 

(FCC Česká republika a.s., 2019) 

5.3. Systém sběru kompostovatelných odpadů v městě Petřvald 

5.3.1. Základní údaje 

Město Petřvald se nachází v Ostravské pánvi, rozloha města je 12,63 km 2. 

Převládajícím typem výstavby je zástavba rodinnými domy, oproti městu Šenov 

s větší plochou průmyslu. Město Petřvald ale spadá pod okres Karviná, kdy příslušnou 

obcí s rozšířenou působností je Magistrát města Orlové. (petrvald-mesto.cz [online], 2019; 

POH Petřvald, 2017) 
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5.3.2. Systém sběru 

Město Petřvald má obdobně jako město Šenov více systémový sběr biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu.  

Prvním článkem systému sběru jsou pytlové svozy, kdy je biologicky rozložitelný 

komunální odpad shromažďován ve speciálních pytlích, které jsou v určený termín 

sváženy. Svoz pytlovaných odpadů provádí na základě podepsané smlouvy společnost 

DEPOS Horní Suchá a.s.  

Druhým článkem systému sběru spočívá v umístění biokontejnerů, 

které jsou umístěny u jednotlivých objektů, v místě zástavby bytových domů 

a dalších nemovitostí. Svoz těchto biokontejnerů je prováděn rovněž společností 

DEPOS Horní Suchá a.s., a biologicky rozložitelný odpad je likvidován 

obdobně jako v případě pytlovaného sběru.  

Třetím systémem je shromažďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

v centrálním sběrném místě. Toto sběrné místo je vlastněno a provozováno společností 

DEPOS Horní Suchá a.s., která zajištuje následnou likvidaci. Tato likvidace je prováděna 

totožně jako v obou uvedených způsobech. Centrální sběrný dvůr přijímá bioodpad 

pouze v stanoveném období, které odpovídá vegetačnímu období. Biologicky rozložitelný 

komunální odpad sběrný dvůr přijímá od občanů města Petřvald bezplatně. 

Čtvrtým způsobem je likvidace biologicky rozložitelného odpadu vzniklého na území 

města Petřvald v jednotlivých biokompostérech. Obdobně jako město Šenov, tak i město 

Petřvald pořídilo kompostovací nádoby, a to ve dvou kolech.  

První kolo proběhlo v roce 2015, kdy v rámci dotace bylo pořízeno celkově 

335 kompostérů. V rámci prvního kola byly pořízeny tyto kompostovací nádoby: 

a) Kompostéry o objemu 700 l – 5ks, 

b) Kompostéry o objemu 1400 l – 80 ks, 

c) Kompostéry o objemu 2000 l – 250 ks. 
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Výběrové řízení bylo provedeno v roce 2015, které vyhrála společnost 

MEVA Ostrava a.s., vítězná cena dodávky byla 2 253 tisíc korun. Dodání kompostérů 

proběhlo v roce 2015, tyto dodané kompostéry byly následně poskytnuty občanům města 

Petřvald.  

V roce 2018 město Petřvald přistoupilo k druhému kolu pořizování kompostovacích 

nádob, kdy rovněž v rámci dotačního titulu bylo pořízeno dalších 370 kusů kompostérů. 

V rámci druhého kola byly pořízeny tyto kompostovací nádoby: 

a) Kompostéry o objemu 700 l – 43 ks, 

b) Kompostéry o objemu 1400 l – 135 ks, 

c) Kompostéry o objemu 2000 l – 192 ks. 

Výběrové řízení bylo provedeno v roce 2018, které opětovně vyhrála společnost 

MEVA Ostrava a.s., vítězná cena dodávky byla 2 591 tisíc korun. Dodání kompostérů 

proběhlo v roce 2018, dodané kompostéry byly následně poskytnuty občanů města 

Petřvald. 

Poskytnutí jednotlivých kompostovacích nádob občanům proběhlo obdobnou formou 

jako v případě města Šenov, tj. zápůjčkou. 

5.3.3. Využití systému sběru 

Biologicky rozložitelný komunální odpad vznikající na území města Petřvald 

je svážen společností DEPOS Horní Suchá a.s. Tato společnost biologicky rozložitelný 

materiál sváží z jednotlivých biopopelnic, anebo z pytlového sběru na centrální 

sběrného místa. Vzniklý biologicky rozložitelný komunální odpad je odvážen 

a následně likvidován v zařízení společnosti DEPOS Horní Suchá. Likvidace 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu se provádí dvěma způsoby, 

a to jednak v kompostárně a jednak v bioplynové stanici. V kompostárně je dovezený 

bioodpad zpracováván a je z něho vyráběn kompost a substrát, obě tyto komodity 

jsou dále společností prodávány zájemcům.  (DEPOS Horní Suchá a.s., 2019) 
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Obrázek 18: Kompostárna DEPOS Horní Suchá (zdroj: DEPOS HS, 2019) 

 

Obrázek 19: Bioplynová stanice DEPOS Horní Suchá (zdroj: DEPOS HS, 2019) 
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6. Vyhodnocení zavedených systémů 

Plán odpadového hospodářství města Šenov byl vypracován na základě 

dat pocházejících za období let 2011 až 2015. Plán odpadového hospodářství města 

Šenov v části řešící biologicky rozložitelný komunální odpad graficky znázorňuje vývoj 

celkové produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě Šenov 

za období let 2011–2015, viz. graf č. 1. 

 

Graf  1: Vývoj celkové produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu v městě Šenov v letech 
2011 – 2015 (zdroj: POH Šenov, 2015) 

Z výše uvedeného grafu je patrný postupný nárůst produkce biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu, a to až do roku 2014. Mezi údaji roku 2014 a roku 

2015 je patrný výrazný pokles produkce, a to o 138 t, tj. 35 %. Tento pokles je zapříčiněný 

prvním kolem pořizování kompostovacích nádob. Platný plán odpadového hospodářství 

předpokládal, že v dalších letech dojde k nárůstu produkce tohoto odpadu. 

(POH Šenov, 2017) 

Na základě poskytnutých měsíčních a ročních hlášení produkce odpadů 

byl sestaven graf vývoje produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

na  území města Šenov. Je zřejmé, že růst množství produkovaného biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu se zvyšuje s růstem počtu obyvatelstva na daném 

území.  
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Graf  2: Vývoj celkové produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu v městě Šenov v letech 
2011 – 2018 (zdroj: město Šenov, 2019, vlastní zpracování) 

Z grafu č. 2 je zřejmé, že na celkovou produkci biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu má vliv demografický vývoj.  

Celkové množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu vyprodukovaného 

na území města Šenov  je uvedeno v tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Produkce BRKO v městě Šenov, podle ročních výkazů (zdroj: město Šenov, 2019, vlastní 
zpracování) 

 

Z výše uvedeného grafu č. 2 a tabulky č. 4 vyplývá, že vývoj produkce odpadu 

od roku 2011 do roku 2013 vykazuje zvyšování vyprodukovaného biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu, jež je přímo úměrný růstu počtu obyvatel města. 

V roce 2014 došlo k výraznějšímu nárůstu množství biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu, které bylo ovlivněno jednak zvýšením počtu obyvatel 

a dále pak klimatickými podmínkami daného roku.  

Roční produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu za rok 2015 oproti 

roku 2014 poklesla o 35 %, tj. o 138 t. Tento pokles byl zapříčiněn tím, že v roce 2014, 

v rámci 1. kola, byly pořízeny a distribuovány kompostéry občanům města a komunitní 
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 produkce BRKO v Šenově 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

množství BRKO 
(t) 

272 292 307 394 256 248 344 389 
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kompostéry do škol a školek. Z důvodu úspěšnosti prvního kola, rozhodlo město 

v roce 2015 o pořízení dalších kompostovacích nádob. V druhém kole bylo pořízeno 

dalších 500 ks kompostovacích nádob. Na základě tohoto druhého kola i přes růst počtu 

obyvatel, došlo za rok 2016 k dalšímu poklesu produkce biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu, tentokrát o další 3 %, tj. o 8 tun.  

Produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu za rok 2017 a 2018 vykazuje 

skokové zvýšení vyprodukovaného odpadu. Důvodem byla změna způsobu započítávání 

ve vykazování celkového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu. 

Od roku 2016 se začal započítávat do vykazovaného množství i biologicky rozložitelný 

odpad, který byl vyprodukován na území města Šenov, ale dále odvezen a zpracován 

přes poskytovanou službu společnosti OZO Ostrava a.s. V obou případech likvidace 

biologicky rozložitelného odpadu nebyla hrazena z rozpočtu města Šenov. Toto množství 

je zjistitelné pouze a jenom z měsíčních výkazů odpadů za daný rok. Na základě 

měsíčních hlášení o produkci odpadů bylo zjištěno, že za rok 2016 to bylo 87,3775 tun, 

za rok 2017 se jednalo o 102,7929 tun a za rok 2018 o 127,5167 tun 

biologicky rozložitelného odpadu.  

Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu po odpočtu této skutečnosti 

je uvedeno v tabulce č. 5. 

Tabulka 5: Skutečná produkce BRKO v městě Šenov (zdroj: město Šenov, 2019, vlastní zpracování) 

 produkce BRKO v Šenově 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

množství BRO 
(t) 

272 292 307 394 256 161 241 262 

 

Po zohlednění tohoto uvedeného rozdílu množství biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu je možné vypracovat skutečný vývoj produkce biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu vyprodukovaného na území města Šenov. 

Vývoj produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu s výše uvedenou 

korekturou je znázorněn v grafu č. 3. 
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Graf  3: Vývoj celkové skutečné produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu v městě Šenov v 
letech 2011 – 2018 (zdroj: město Šenov, 2019, vlastní zpracování) 

 

Z grafu č. 3, ve kterém je znázorněn vývoj skutečně vyprodukovaného biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu, je zřejmé, že pokles produkce za rok 2016 

není původních 8 tun, ale pokles o 95 tun, tj. o 37 %. Tento pokles je zapříčiněn druhým 

kolem pořizování a distribucí domovních kompostovacích nádob, které byly pořízeny 

a distribuovány občanům města Šenova. Za rok 2017 došlo k růstu množství 

vyprodukovaného biologicky rozložitelného komunálního odpadů o 80 tun, tj. o 50 %, 

který je možné zdůvodnit růstem počtu obyvatel v daném roce. Rok 2018 vykazuje růst 

o 21 tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu, jenž je přímo úměrný růstu počtu 

obyvatel. 

Na základě skutečné produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

vzniklého na území města Šenov a počtu obyvatel můžeme stanovit množství 

produkovaného odpadu na osobu a rok.  Průměrná produkce biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu přepočtena na jednoho obyvatele je uvedena v tabulce č. 6. 

 

 

 

5800

5900

6000

6100

6200

6300

6400

6500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produkce BRKO Šenov

BRKO počet obyvatel



Bc. Procházka Stanislav: Vyhodnocení zavedení kompostérů pro domácnosti 

v městě Šenov 

 

 
duben ’2019  60 

 

Tabulka 6: Průměrná produkce BRKO v městě Šenov (zdroj: město Šenov, 2019, vlastní zpracování) 

rok 
BRKO na obyvatele  

(kg) 

2011 45,17 

2012 47,77 

2013 49,36 

2014 62,51 

2015 40,38 

2016 25,20 

2017 37,56 

2018 40,58 

Ø 43,57 

 

Jako srovnání vývoje produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

vůči městu Šenov byly zvoleny dvě sousední města, které mají podobný charakter 

a přibližně podobný počet obyvatel.  

Prvním srovnávacím městem je město Vratimov. Vývoj produkce biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu, který byl vyprodukován na území města, 

je znázorněn v grafu č. 4.  

 

Graf  4: Vývoj celkové produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu v městě Vratimov (zdroj: 
město Vratimov, 2019, vlastní zpracování) 
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Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že produkce biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu v městě Vratimov má rovněž vzrůstající tendenci odpovídající růstu 

počtu obyvatel, i když jeho vývoj je velmi rozkolísaný. Na území města Vratimov byl zvolen 

jiný způsob řešení likvidace BRKO. Z tohoto důvodu jednotlivé poklesy produkce 

nejsou způsobeny, oproti případu města Šenova, zavedením kompostovacích nádob, 

ale spíše vlivem aktuálních klimatických vlivů.  

Množství vyprodukovaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého 

na území města Vratimov je uvedeno v tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Produkce BRKO v městě Vratimov (zdroj: město Vratimov, 2019, vlastní zpracování) 

 produkce BRKO Vratimov 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

množství BRO 
(t) 

339 393 300 386 363 458 364 414 

 

Na základě výše uvedené produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

vzniklého na území města Vratimov a počtu obyvatel můžeme stanovit množství 

biologicky rozložitelného odpadu na osobu a rok. Tato průměrná produkce na osobu 

je uvedena v tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Průměrná produkce BRKO v městě Vratimov na osobu za rok (zdroj: město Vratimov, 2019, 
vlastní zpracování) 

rok 
BRKO na obyvatele 

(kg) 

2011 48,77 

2012 56,59 

2013 42,43 

2014 53,45 

2015 49,99 

2016 62,69 

2017 49,82 

2018 56,24 

Ø 52,50 
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Jako druhé srovnávané město bylo zvoleno město Petřvald. Město Petřvald 

má opět podobný charakter zástavby a obdobnou rozlohu jako výše uvedené 

město Vratimov a město Šenov. 

Na základě údajů z ročních hlášení produkce odpadů produkovaných na území města 

Petřvald byl sestaven graf č. 5. Na tomto grafu je znázorněn vývoj biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu v jednotlivých letech. 

 

Graf  5: Vývoj Celkové produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu v městě Petřvald v letech 
2011 – 2018 (zdroj: město Petřvald, 2019, vlastní zpracování) 

 

Z uvedeného grafu č. 5 je zřejmé, že produkce biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu ve městě Petřvaldu má obdobně vzrůstající tendenci jako v případě 

výše uvedených srovnávacích městech. Tento růst je přímo úměrný růstu počtu obyvatel. 

Na produkci biologicky rozložitelného komunálního odpadu za rok 2015 je zřejmý 

pokles zapříčiněný zavedením prvního kola kompostovacích nádob. Největší nárůst 

množství vyprodukovaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu je zřejmý 

za rok 2016, obdobně jako v případě grafu č. 4 jedná se o vliv klimatických podmínek 

daného roku. Na grafu č. 3 produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

města Šenov růst není patrný, a to z důvodu že v roce 2016 proběhlo druhé kolo pořízení 

kompostovacích nádob. Obdobně jako město Šenov, tak i město Petřvald řešilo likvidaci 
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biokompostu zavedením kompostovacích nádob. Tento následný pokles produkce 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu je zřejmý na produkci za rok 2015. 

Oproti roku 2014 došlo k poklesu o 96 tun. Tento pokles není však porovnatelný 

s poklesem jako v případě města Šenov, a to z důvodu, že byly pořizované kompostovací 

nádoby jiného charakteru než v případě města Šenov. 

Množství vyprodukovaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého 

na území města Petřvald je uvedeno v tabulce č. 9. 

Tabulka 9: Produkce BRKO v městě Petřvald (zdroj: město Petřvald, 2019, vlastní zpracování) 

 produkce BRKO Petřvald 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

množství BRKO 
(t) 

939 895 999 1095 999 1223 1120 1169 

 

Na základě produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého 

na území města Petřvald a počtu obyvatel města můžeme stanovit množství odpadu 

na osobu a rok. Tato průměrná produkce na osobu je uvedena v tabulce č. 10. 

Tabulka 10: Průměrná produkce BRKO v městě Petřvald na osobu za rok (zdroj: město Petřvald, 2019, 
vlastní zpracování) 

rok 
BRKO na obyvatele  

(kg) 

2011 134,21 

2012 126,69 

2013 140,77 

2014 154,37 

2015 139,95 

2016 171,63 

2017 156,05 

2018 162,62 

Ø 148,29 
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7. Diskuze 

Vyhodnocení efektu zavedení kompostérů na území města Šenov je možné z mnoha 

úhlů pohledu. Jednak vyhodnocení z pohledu ekonomického a návratnosti investic 

a dále z pohledu splnění cíle stanoveného ve schváleném Plánu odpadového 

hospodářství města Šenov. Další možností komparace je srovnání produkce na osobu 

za rok a to vůči srovnávaným městům. 

Vyhodnocení zavedení kompostérů na území města Šenov je možné posuzovat 

z ekonomického pohledu, a to jednak z ušetřených nákladů na likvidaci 

nevyprodukovaného biologicky rozložitelného odpadu a jednak z pohledu návratnosti 

vynaložených finančních prostředků. Pro zhodnocení zavedení kompostovacích nádob 

z ekonomického hledisky je nejprve nutné sestavit tabulku produkce biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu na obyvatele za rok a průměrnou produkci, 

viz. tabulka č. 11.  

Tabulka 11: Produkce BRKO na občana za rok (zdroj: město Šenov, 2019, vlastní zpracování) 

rok 
BRO na obyvatele 

 (kg) 

2011 45,17 

2012 47,77 

2013 49,36 

2014 62,51 

2015 40,38 

2016 25,20 

2017 37,56 

2018 40,58 

Ø 43,57 

 

Na základě průměru na osobu za rok je možné spočítat množství biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu, který nebyl likvidován na náklady města Šenov. 

Posuzované období je zaměřeno na období pořizování kompostovacích nádob. 

Jedná se o rozmezí mezi roky 2015 – 2018, kdy množství biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu by činilo zhruba 1 764 tun. Skutečná produkce však byla 919 tun, 

tudíž rozdíl mezi předpokladem a skutečností činí 845 tun. V případě přepočtu na finanční 
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náklady, představuje úsporu cca 621 tisíc korun bez DPH. V případě započítání 15 % DPH 

se jedná o částku cca 714 tisíc korun. 

Pořizovací cena za kompostéry, pořizované městem v rámci první i druhé kolo 

výběrového řízení, byla ve výši 4 555 tisíc korun. Tyto kompostovací nádoby 

byly pořizovány v rámci dotačního titulu, takže celkové náklady hrazené z rozpočtu 

města Šenov činily pouze 504 528,86 Kč. Z vedených údajů vyplývá, že vložené náklady 

na pořízení kompostovacích nádob se městu vrátily přibližně za 2,9 let. V rámci výše 

uvedeného dotačního titulu bylo stanoveno, že udržitelnost tohoto projektu je 5 let. 

Samotná životnost kompostovacích nádob je uváděna výrobcem na dobu 20 let. (město 

Šenov, 2019, vlastní zpracování) 

Přičemž ekonomická návratnost nebyla hlavním cílem, který byl zavedením 

kompostérů pro občany na území města Šenova sledován. Jednalo se spíš o doplňkové 

kritérium při volbě tohoto způsobu likvidace odpadu. 

Další možností hodnocení zavedení kompostérů pro domácnosti v městě Šenov 

je hodnocení na základě splnění cíle stanoveného ve schváleném Plánu odpadového 

hospodářství města Šenov, kdy bylo stanoveno v kapitole 3.3.2.1 „snížení maximálního 

množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, 

aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. Jako cílová 

hodnota bylo stanoveno množství BRKO uloženého na skládky (cílová hodnota pro rok 

2020 je maximálně 700 tun)“. (POH Šenov, 2017) Je možné, že zavedením 

kompostovacích nádob byl, respektive bude splněn jak tento cíl, tak i množství 

vyprodukovaného odpadu.  

Pokud budeme srovnávat produkci biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

vůči jednotlivým srovnávacím městům. V případě města Šenov a města Petřvald 

bylo v obou případech přistoupeno k zavedení kompostovacích nádob na základě 

výpůjčky občanům dané obce. V případě města Vratimov tento způsob nebyl zvolen 

a bylo postupováno jiným směrem. Jak v případě města Šenov, tak i v případě města 

Petřvald došlo vlivem zavedení kompostovacích nádob k výraznému a relativně 
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stabilnímu snížení produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu. U obou obcí 

to bylo okolo 100 tun biologického odpadu za rok, který nemusel být likvidován na náklady 

dané obce. 

Z důvodu rozdílných velikostí srovnávaných obcí je nutné pro vzájemné srovnání 

převést propočet produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu na osobu a rok, 

viz. tabulka č.12. 

Tabulka 12: Srovnání produkce BRKO na osobu a rok (zdroj: město Šenov, Vratimov a Petřvald, 2019, 
vlastní zpracování) 

produkce BRKO na osobu a rok 
(kg) 

rok Šenov Vratimov Petřvald 

2011 45,17 48,77 134,21 

2012 47,77 56,59 126,69 

2013 49,36 42,43 140,77 

2014 62,51 53,45 154,37 

2015 40,38 49,99 139,95 

2016 25,20 62,69 171,63 

2017 37,56 49,82 156,08 

2018 40,58 56,24 162,61 

Ø 43,57 52,50 148,29 

  

Z výše uvedené tabulky č. 12 je zřejmé, že produkce biologicky rozložitelného 

odpadu je v jednotlivých obcí výrazně odlišná. Průměrná produkce biologicky 

rozložitelného odpadu ve městě Šenov a městě Vratimov je mnohonásobně nižší 

než produkce ve městě Petřvald. Tento rozdíl je dán jednak charakterem obce, ale hlavně 

zvoleným způsobem likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu. 

I když v městě Petřvald došlo k zavedení komunitního způsobu kompostování umístěných 

v místech s větší koncentrací bytových a rodinných domů, tak hlavním způsobem 

likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu je odvoz bioodpadu 

specializovanou firmou do odborného zařízení (kompostárny a bioplynové stanice).  

Průměrná produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů přes svou 

rozdílnost je však pod průměrem Moravskoslezského kraje, který uvádí průměrnou 

produkci na občana a rok 206,02 kg. (POH MSK, 2015) Tento průměr se však vztahoval 
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na období let 2009 – 2014. Ve schváleném plánu odpadového hospodářství České 

republiky se ve výhledu průměrné produkce biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu můžeme setkat s údajem 230,36 kg na osobu a rok. (POH ČR, 2014) Tato 

predikovaná hodnota byla vztahována na výhled let 2013 – 2017, skutečná průměrná 

hodnota však může být trošku odlišná. V literatuře však můžeme dohledat jiný uváděný 

průměr, u velkých zástaveb je to 30 - 60 kg na osobu za rok, u malých zástaveb 20 - 40 

kg na osobu za rok. Tato čísla lze dnes považovat za překonaná, průměrná produkce 

se v posledních 6 - 8 letech pohybuje mírně nad 80 kg na osobu za rok. (Zemánek P. 

a kol., 2010) Současná úroveň produkce BRKO se pohybuje u velkých zástaveb (města) 

v hodnotách 60 - 120 kg na osobu za rok, u malých zástaveb (vesnice) v hodnotách 

40 - 80 kg na osobu za rok. (Zemánek P. a kol., 2010)  

Z výše uvedeného je zřejmé, že průměrná produkce v městě Šenov se pohybuje na 

spodní hranici průměrné produkce vesnické zástavby. Město Vratimov se pohybuje ve 

středním pásmu průměru produkce vesnické zástavby. V případě města Petřvald, je jeho 

průměrná produkce nad uváděnou průměrnou městskou produkcí, i když pod průměrem 

uváděným jak v POH MSK, tak i POH ČR. 

Na rozdílu mezi městy Šenov a Vratimov je zřejmé, že zavedení kompostovacích 

nádob pro jednotlivé domácnosti znamená o 8,93 kg nižší průměrnou produkci biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu vyprodukovaného na daném území za rok.  

Pokud se však produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu přepočítá 

na náklady na jeho likvidaci, pro zjednodušení a přehlednost vztaženo na náklady hrazené 

v městě Šenov, viz tabulka č. 13. 
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Tabulka 13: Srovnání nákladů na likvidaci BRKO na osobu a rok (zdroj: město Šenov, Vratimov a Petřvald, 
2019, vlastní zpracování) 

náklady na likvidaci BRKO na osobu a rok 
(kč) 

rok Šenov Vratimov Petřvald 

2011 33 36 99 

2012 35 42 93 

2013 36 31 103 

2014 45 39 113 

2015 30 37 103 

2016 19 46 126 

2017 28 37 115 

2018 30 41 120 

Ø 32 39 109 

 

Z orientačních nákladů uvedených v tabulce č. 13 je možné nastínit, že náklady 

na občana a rok hrazené z veřejného rozpočtu je v případě srovnání města Šenov 

a města Vratimov s městem Petřvald skoro třetinové. Pro představení celkových nákladů 

na rozpočet města je v tabulce č. 14 provedeno orientační vyčíslení ročních nákladů 

na likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Pro přehlednost byly použity 

náklady hrazené městem Šenov. 

Tabulka 14: Srovnání nákladů měst na likvidaci BRKO (zdroj: město Šenov, Vratimov a Petřvald, 2019, 
vlastní zpracování) 

roční náklady na likvidaci BRKO 
(Kč) 

rok Šenov Vratimov Petřvald 

2011 199 920 249 239 690 011 

2012 214 620 288 887 657 899 

2013 225 645 220 232 733 964 

2014 289 590 283 352 805 009 

2015 188 160 266 727 734 243 

2016 118 041 336 718 898 905 

2017 177 282 267 834 823 200 

2018 192 203 267 834 859 215 

Ø 200 683 272 603 775 306 

 

Toto zjednodušení bylo zvoleno z důvodu porovnatelnosti srovnávaných měst. 

Náklady na likvidaci bioodpadu jsou v každém městě rozdílné, a v případě města Petřvald 
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jsou náklady tvořeny jednak samotným množstvím bioodpadu a jednak náklady na svoz 

pytlovaný bioodpadů z jednotlivých domácností. Na základě tohoto zjednodušení 

je z tabulky č. 14 patrné, že zavedení kompostovacích nádob pro likvidaci biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu má velký dopad do rozpočtu dané obce. 

Dalším možným pohledem pro vyhodnocení je kritérium neekonomické, tj. kritérium 

ekologické výchovy a udržitelnosti. Pokud budeme posuzovat zavedení kompostovacích 

nádob z toho pohledu, tak každý kilogram takto ušetřený je dobrým posunem 

k udržitelnějšímu způsobu likvidace odpadů vzniklých na území obce. Což je jedním 

z požadavků daných jednak zákonem, jednak závazky vůči Evropské únii, 

a jednak platnými plány odpadového hospodářství (ČR, MSK a jednotlivých obcí). 

(Pastorek Z., 2004; Šlejška A., 2004; Ščasný M., 2002, POH ČR, 2014; POH MSK, 2016; 

POH Šenov, 2017) Přičemž výsledný produkt kompostovacích nádob, tj. kompost, 

je možný zpětně využít na zahradách jednotlivých domácnosti jako hnojivo. 

(Váňa J., 2009) Dochází tím k sekundární ekonomické úspoře, protože není nutný nákup 

prodávaných hnojiv. Tento ekonomický přínos však není nikterak závratný, 

ale není také zanedbatelný. 

Pořízení kompostovacích nádob mělo významný vliv na produkci biologicky 

rozložitelného odpadu na území města Šenov, jehož likvidace byla hrazena z rozpočtu 

města. Zároveň přetrvává zájem ze strany občanů města o kompostovací nádoby 

umožňující likvidaci biologického komunálního odpadu v jednotlivých domácnostech. 

Město Šenov přistoupilo k plánu dalšího pořízení kompostovacích nádob. Podle informací 

ze strany města Šenov se další kolo pořízení a distribuce kompostovacích nádob 

uskuteční v roce 2019 s tím, že předpokládaný vliv na produkci biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu bude viditelný v roce 2020, kdy dojde k finálnímu vyhodnocení 

splnění cíle stanoveného v Plánu odpadového hospodářství města Šenov. 

(POH Šenov, 2017) V porovnání se sousedními městy, tak splnění cíle daného plánem 

odpadového hospodářství bude nejenom v Šenově, ale i v městě Petřvald, 

ale v tomto případě, je stanovený cíl velice mírný. (POH Petřvald, 2017) V současné době 

to zatím vypadá, že v městě Vratimov, cíl stanovený plánem odpadového hospodářství 

splněna nejspíš nebude, pokud nedojde k zavedení nějakého opatření k jeho snížení. 

(POH Vratimov, 2017)  
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8. Závěr  

Název této diplomové práce byl „Vyhodnocení zavedení kompostérů pro domácnosti 

v městě Šenov“.  V úvodní části diplomové práce bylo popsáno, co to je vlastně biologicky 

rozložitelný komunální odpad (BRKO) a co to je kompost, fáze vývoje kompostu a způsoby 

jeho výroby. Dále pak jeho složení a co ovlivňuje jeho výslednou kvalitu.  

V třetí kapitole diplomové práce je nastíněna legislativní stránka zasahující do oblasti 

kompostování, a to dané jednak ze strany EU a jednak ze strany ČR. V této kapitole jsou 

popsány hierarchicky jednotlivé plány odpadového hospodářství (POH), které zasahují 

a regulují řešenou problematiku.  Ve čtvrté kapitole jsou popsány informace a parametry 

o pořízených kompostovacích nádobách, jež byly poskytnuty občanům města Šenov. 

Další pátá kapitola se zaobírá systémy sběru BRKO vznikajícího na území řešených měst, 

a to včetně popis systému sběru a jeho využití. 

V předposlední šesté kapitole byl popsán vývoj produkovaného biologicky 

rozložitelného odpadu na území města Šenov, a to včetně popisu ovlivňujících faktorů. 

Rovněž je uvedeno ovlivnění, které bylo způsobeno zavedením prvního i druhého kola 

kompostérů. U obou případů bylo zjištěno, že pokles produkce BRKO byl více jak o 100 t 

za příslušný rok, kdy celková úspora za období let 2014 až 2018 byla 845 tun BRKO. Vliv 

zavedení kompostovacích nádob byl srovnán se sousedními srovnatelnými městy 

Vratimov a Petřvald. 

V poslední sedmé části diplomové práce, tj. v rámci diskuze je vyhodnoceno 

zavedení kompostovacích nádob pro domácnosti v městě Šenov, kdy je hodnocení pojato 

z vícero stran. Jednak z čistě ekonomického pohledu, kdy při využití stávajících dotační 

titulů je návratnost pořízení do tří let a roční ekonomická úspora cca 150 tisíc korun. 

Další pohledem je kritérium vlivu na splnění stanovených cílů dle schválených POH, 

kdy je zřejmé, že tento cíl byl již v současné době naplněn. Posledním z pohledů 

je hledisko výchovné, kdy jakákoliv snaha o omezení jakéhokoliv odpadu, respektive 

jeho zpracování a využití samotným producentem, je přínosná pro společnost a životní 

prostředí. 
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Ze všech hodnotících pohledů se prokázalo, že zavedení kompostovacích nádob 

pro domácnosti v městě Šenov se ukázalo jako velice dobré a účinné řešení problematiky 

likvidace BRKO. Tento způsob řešení je pro obec obdobného typu výhodný, a nejenom 

pro danou obec, ale i pro občany je mnohostranně přínosný a tudíž vhodný. 

Z výše uvedených zjištění je zřejmé, že cíl diplomové práce byl splněn. 
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