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1. ÚVOD 
 

Současná etapa rozvoje lidské společnosti přináší neustálý růst životní úrovně a 

kulturnosti životního stylu. Vedle kladných znaků však také vyvstávají vedlejší účinky, 

které se projevují vyšší produkcí odpadů. Je proto nezbytné, aby se lidstvo více 

zabývalo tímto problémem a vyvinulo maximální úsilí ke koloběhu využití těchto 

materiálů i v dalším životním cyklu.  

Kompostování je vhodnou technologií pro zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů (BRO). Z ekologického hlediska kompostování přirozeně zpracovává BRO, 

uzavírá koloběh prvků v přírodě a má možnost doplnit humus do půdy.  

           Výstupem je kompost. Kompost je významnou složkou pro úrodnost půdy. 

Využitelný pro zemědělský i ostatní půdní fond. Z důvodu správného vývoje a průběhu 

výroby kompostu je nutné tento proces monitorovat a řídit.  

Je potěšitelné, že mnohá města i obce již pochopily, že tento způsob zpracování 

BRO napomůže nejen zlepšení stavu životního prostředí společnosti, ale může mít i 

nemalý ekonomický přínos.  

Vybudování zařízení na zpracování BRO patří v současné době k popředí zájmu 

plánování odpadového hospodářství obcí. Jednotlivé subjekty se rozhodují na základě 

vyprodukovaného množství bioodpadů v regionu, možnosti vhodného umístění 

kompostárny a finančních příspěvků různých subjektů (kraje, EU apod.)   

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním odpadů v Technických službách 

Vsetín, s.r.o..  

Cílem předložené diplomové práce je popis kompostovacího procesu, 

technického zařízení pro kompostování a zpracování jednotlivých druhů odpadů v 

Technických službách Vsetín, s.r.o.. Výstupem je návrh provozního řádu kompostárny. 
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2. CHARAKTERISTIKA KOMPOSTOVÁNÍ 

 

2.1. Základní pojmy 

 

Aerace je provzdušňování. 

 

Aerobní prostředí nebo proces - za přístupu molekulárního kyslíku. 

 

Anaerobní proces nebo prostředí – bez přístupu vzdušného kyslíku. 

 

Fermentor (bioreaktor) je technologické zařízení v němž probíhá řízený proces, který 

využívá živých organismů (bakterie, kvasinky, plísně, apod.).  

 

Bioplyn vzniká anaerobním vyhníváním BRO, je směsí metanu, oxidu uhličitého, 

dusíku, vodíku a dalších plynů, schopných hoření. 

 

Digestát je tuhá, nerozložená složka, která je výsledkem anaerobního vyhnívání BRO, 

před aplikací na půdu se upravuje na kompost. 

 

Domovní odpad vzniká v domácnosti jako spotřební odpad jejich obyvatel, je součástí 

komunálního odpadu. 

 

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob. 

 

Kompostování je biologická metoda využívání BRO, kterou se za kontrolovaných 

podmínek aerobních procesů a činnosti mikroorganismů přeměňuje na kompost. 

 

Kompost vzniká aerobním biologickým zráním rozložitelných odpadů, je stabilizovaná, 

nepáchnoucí hmota, hnědé až černé barvy, struktury drobtovité až hrudkovité, bohatá na 

rostlinné živiny a humusové látky 
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Humus je soubor odumřelých organických látek rostlinného i živočišného původu, 

získaných jejich řízeným biologickým rozkladem. Látky se nacházejí v různém stupni 

přeměny. Jedná se o nejúrodnější část půdy. [2] 

 

Objemový odpad je takový, který vzhledem ke svým rozměrům nelze odkládat do 

sběrných nádob. 

 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin uvedené v příloze č. 1 zákona. [8] 

 

Odpad ze zeleně je komunální odpad rostlinného původu z údržby hřbitovů, sadů, 

zahrad, hřišť, sídlištní a uliční zeleně. 

 

 

2.2. Biologicky rozložitelný odpad (BRO) 

 

Za biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je považován jakýkoliv odpad, 

který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu mikroorganismy (např. 

potraviny, papír, odpad ze zeleně, dřevní hmoty, piliny, hnůj a trus zvířat, seno, sláma, 

apod.). 

 

 

2.3. Druhy kompostování: 

 

2.3.1. Domovní kompostování:  

 

je nejlevnější zpracování bioodpadu přímo u zdroje. Můžeme ho provádět 

v kompostovaných zakládkách, boxech nebo kontejnerech. Kompostovaná zakládka by 

měla být vysoká 1–1,5 m, šířka u země asi 2 m, délka je libovolná. Při vrstvení odpady 

promícháváme, po 3–6 měsících překopáváme za účelem provzdušnění. Zakládka musí 

být porézní, kyprá a dostatečně vlhká. V uzavřeném kompostéru je kompost chráněn a 

dosahuje kvalitní hygienizace. [2] 
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2.3.2. Komunitní kompostování:  

 

se týká určité komunity občanů (zahrádkářské nebo chatové kolonie, sídliště a 

zahrady). Lidé třídí své odpady dle pokynů provozního řádu a přemísťují je na společné 

kompostoviště. Nejčastěji se využívá  technologie zakládek a otevřených boxů. 

Získávají tak pro svoji potřebu jednoduše a levně kvalitní hnojivo. [2] 

 

2.3.3. Komunální kompostování:  

 

organizují obce, jejich podniky veřejných služeb a další soukromé podnikatelské 

subjekty. Jedná se o náročnou činnost z hlediska plnění vodohospodářských a  

hygienických předpisů a legislativy odpadového hospodářství. Kompostování se 

zajišťuje na kompostovišti (roční produkce kompostu 50 až 500 tun) nebo 

v kompostárně (roční produkce kompostu minimálně 500 tun). Kompostuje se na 

kompostovaných zakládkách nebo v biofermentorech. Vzniká kompost, který se 

využívá pro úpravu veřejné zeleně. [2] 

 

2.3.4. Vermikompostování:  

 

jedná se o výrobu biohumusu pomocí žížal.  Získaný kompost dosahuje vyššího 

stupně přeměny organické hmoty. Nejcennější složkou jsou žížalí výkaly. Obsahují až 

35 % humusových látek a jejich agronomická účinnost je dle literárních údajů 60 – 70 

násobně vyšší než u běžných kompostů. Při přikrmování žížal se dají využít veškeré 

kuchyňské zbytky rostlinného původu, vylouhované čajové sáčky, starý chléb a pečivo. 

Pro vermikompostování je nutné dodržet optimální teplotu prostředí 19-22 0C, optimální 

vlhkost substrátu 78 – 82 % a neutrální pH. Vermikompostujeme na záhonech nebo 

v polypropylenových kontejnerech (např. v přepravkách s navrtanými otvory ve dně). 

Získává se velmi kvalitní organické hnojivo – vermikompost. [2] 

 

Řízený proces kompostování se skládá z těchto kroků: 

 

• výběr vstupních surovin 
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• příprava vstupních surovin 

• kompostování 

• stabilizace 

• zrání 

• konečná úprava 

• skladování. [3] 

 

 

2.4. Kompostovací technologie 

 

2.4.1. Kompostování v pásových hromadách  

 

Je technologie, při které jsou kompostované suroviny zakládány ve vrstvách do 

pásových hromad. Profil i velikost pásové hromady spolu souvisí, závisí na nich také 

velikost použité mechanizace (drtiče, překopávače, separátory, nakladače, prosévací 

zařízení). [4] 

 

2.4.2. Kompostování v biofermentorech (bioreaktorech) 

 

Biofermentor (bioreaktor) je zařízení určené ke zpracování BRO, jehož 

výrobkem je kompost. Podstatou přeměny odpadů a biomasy je metoda intenzívní 

řízené aerobní termofilní fermentace. Vyrobený kompost je po zpracování ve 

fermentoru biochemicky stabilizován a hygienizován (viz kapitola 6.3.). 

 

2.4.3. Kompostování ve vacích (Ag Bag kompostování)  

 

Při naskladňování materiálu do vaku jsou přidány aerobní bakterie a uložena 

perforovaná hadice pro přívod vzduchu. Během kompostování se kontroluje teplota a do 

hadic je vháněn vzduch, čímž se reguluje dodávka kyslíku nutného pro rozklad hmoty. 

Rozkladem uvolněné plyny jsou odváděny přes ventily , které jsou součástí vaku. Díky 

řízené regulaci procesu zrání kompostu probíhá rozklad s optimální intenzitou a 

kompost není nutné překopávat aby se provzdušnil.             
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Při plnění materiálu do vaku je nutná homogenizace a nadrcení materiálu na 

velikost částic do 10 až 15 cm, dále je třeba přidáním vody nastavit vlhkost na 50 až 60 

% a kompostovaná směs musí mít vhodný poměr uhlíku a dusíku, který by měl být mezi 

20 až 40:1. Pokud je obsah uhlíku větší, je rozkladný proces zbrzděn, při menším 

poměru C:N je rozklad příliš rychlý. Doba rozkladu je asi 12 až 15 týdnů. [20] 

 

 

2.5. Jakostní znaky kompostu 

 

Při laboratorních rozborech kompostu se postupuje dle ČSN 46 5735 

„Průmyslové komposty“. [18]  

Při agrochemickém hodnocení kompostu se stanovují tyto znaky jakosti: 

 

Tabulka č. 1- Jakostní znaky kompostu 

Znak jakosti   Hodnota 

Vlhkost (%) 

od zjištěné hodnoty spalit. látek do 
jejího dvojnásobku, avšak min. 40,0 a 
max. 65,0 

Spalitelné látky ve 
vysušeném vzorku (%) min. 25,0 

Celkový dusík jako N 
přepočtený  (%) min. 0,60 

Poměr C:N (-) max. 30:1 

Hodnota pH (-) od 6,0 do 8,5 

Nerozložitelné příměsi (%) max. 2,0 
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2.6. Stanovení zralosti kompostu 

 

Stanovení zralosti kompostu biologickou metodou - Řeřichový test fytotoxicity. 

Test je metoda vyhodnocování intenzity rozkladu organických materiálů a zralosti 

výsledného kompostu, která byla vypracována ve VÚRV pro použití v kompostárenské 

praxi. Jde o biologickou metodu hodnocení fytotoxicity výluhu vzorku indexem 

klíčivosti (IK) citlivé rostliny (řeřichy seté). Tento postup alespoň částečně eliminuje 

chyby vznikající při zjišťování stability finálního produktu kompostování pouze pomocí 

teploty. Znakem stability je sice teplota kompostu blízká teplotě okolí, nebo teplota 

alespoň nižší než 45 °C viz ČSN 46 5735, ta však může být ovlivněna i jinými faktory, 

jakými jsou např. nízká vlhkost či nedostatek kyslíku. 

Použití testu fytotoxicity je vhodné zejména při aplikaci nově stanovené 

receptury zakládky kompostu. V takovém případě je doporučováno využít test během 

aerobní fermentace několikrát a to ve fázích: 

 

• po homogenizaci, 

• před jednotlivými překopávkami a v době ukončování kompostování. [19] 

 

Tabulka č. 2 - Použitelnost kompostu dle indexu klíčivosti 

Kategorie IK (%) Použitelnost 

I. 100 a více substráty pro zahradnictví, květinářství 

II. 80 - 100 aplikace před setím 

III. 60 - 80 předjarní aplikace, rekultivace do pařenišť, pro pěstování hub 

IV. do 50 aplikace riskantní, neekonomická 

 

 

2.7. Legislativa   

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stanovuje povinnosti právnických a fyzických 

osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Vymezuje 

využívání, úpravu a zneškodňování odpadů. 
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Vyhláška č. 341/2008 Sb., MŽP 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 změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech s biologicky 

rozložitelnými odpady). 

 

Příloha č. 1 obsahuje pod písmenem: 

 

A. Seznam využitelných bioodpadů 

B. Seznam bioodpadů využitelných v malém zařízení. 

 

Příloha č. 2 obsahuje pod písmenem: 

 

A. Způsoby biologického zpracování bioodpadů 

B. Základní požadavky na zařízení 

C. Technologické požadavky na úpravu bioodpadů 

D. Kontrolu způsobů biologického zpracování bioodpadů z hlediska 

účinnosti hygienizace. 

 

Příloha č. 3 - Základní požadavky na zřízení malého zařízení k využívání bioodpadů 

(kompostování) a jeho provoz. 

 

Příloha č. 4 - Obsah provozního řádu zařízení  

 

Příloha č. 5 - Hodnocení a kontrola výstupů obsahuje pod písmenem: 

 

A. Požadavky a kritéria pro hodnocení a kontrolu výstupů ze zařízení 

k využívání bioodpadů 

B. Technické normy pro testy a analytická stanovení 

C. Četnost kontrol výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů 

 

Příloha č. 6 - Zařazování výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů do skupin podle 
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                    způsobu jejich využití 

 

Příloha č. 7 - Zásady zpracování plánu vzorkování výstupů ze zařízení 

 

Příloha č. 8 – Protokol o vzorkování 

 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., MŽP, kterou se 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 a dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů). Změny byly provedeny vyhláškou č. 503/2004 Sb., 168/2007 Sb., a 374/2008 

Sb.. 

 

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

 

 

3. PŘEHLED KOMPOSTOVATELNÝCH ODPAD Ů 

 

Seznam využitelných bioodpadů je uveden ve vyhlášce č. 341/2008 Sb., v  příloze č. 1 

písmeno A.,  

pod písmenem B. je uveden seznam bioodpadů využitelných v malém zařízení. 

 

 

4. ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ V TS VSETÍN, 

S.R.O. 

 

4.1. Základní údaje o společnosti 

 

Technické služby Vsetín, s.r.o. (dále TS Vsetín, s.r.o.). jejichž jediným 

zakladatelem  je město Vsetín, zahájily svou činnost k 1. 9. 2002. Byly zřízeny za 

účelem zajištění finančních úspor zakladatele. 



Zdenka Marková: Zpracování odpadů kompostováním v TS Vsetín, s.r.o. 

2009                                                                                                                                   10 

Společnost poskytuje své služby občanům i firmám nejen na území města 

Vsetína, ale i v okolních obcích.  

 

4.1.1. Činnosti poskytované společností: 

 

� Poskytování technických služeb 

� Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

� Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

� Správa a údržba nemovitostí 

� Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 

� Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících 

služeb (útulek pro zvířata) 

� Specializovaný maloobchod 

� Pronájem a půjčování věcí movitých 

� Montáž, opravy, revize a zkoušky vybraných elektrických zařízení 

� Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní do a nad 3,5 tuny, 

mezinárodní do 3,5 tuny 

� Provádění jednoduchých drobných staveb, jejich změn a  odstraňování. 

 

 

 

4.1.2. Střediska, ve kterých jsou soustředěny výše uvedené  činnosti: 

 

a) Středisko provozu a údržby komunikací: 

 

zajišťuje práce a služby pro plynulý a bezpečný letní i zimní provoz na místních 

komunikacích a veřejných prostranstvích města Vsetína. Dle možností poskytuje služby 

také privátnímu sektoru. Je vybaveno moderní technikou. 
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b) Středisko údržby veřejného osvětlení: 

 

zajišťuje správu, údržbu a rekonstrukci sítě veřejného osvětlení ve městě 

Vsetíně, okolních obcích i privátním sektoru. Provádí např.výměnu svítidel a 

světelných zdrojů, vánoční výzdobu města a údržbu slavnostního osvětlení. 

 

c) Středisko údržby veřejné zeleně:  

 

zajišťuje péči o veřejnou zeleň ve městě, firmách i privátním sektoru. Disponuje 

odpovídajícím technickým vybavením, potřebným k udržování velkých, malých, 

neudržovaných nebo nedostupných travnatých ploch ( traktorové a ruční sekačky, 

křovinořezy, motorové pily, štěpkovače, užitkové vozy, polostřihy, …).      

 

d) Logistické centrum odpadů:  

 

zajišťuje svoz a odstranění odpadů z odpadových nádob občanů i firem, 

rozmísťuje kontejnery na tříděný odpad (ve městě Vsetíně se třídí odpad od roku 1991). 

Dvakrát ročně přistavuje po celém území města velkoobjemové kontejnery. Podílí se na 

likvidaci černých skládek odpadů ve městě. Ke své činnosti využívá odpovídající 

moderní techniku. 

 

 

4.2. Druhy odpadů a způsob jejich zpracování v TS Vsetín, s.r.o. 

 

Shromažďování, třídění, předávání jednotlivých odpadů k dalšímu zpracování 

oprávněným osobám zabezpečuje v  TS Vsetín, s.r.o.  Logistické centrum odpadů (dále 

jen LCO). LCO je umístěno v okrajové části města, v jeho průmyslové zóně. Je 

rozděleno na sklad nebezpečného odpadu, fermentační jednotku – zařízení ke 

zpracování biologických odpadů, sběrný dvůr tříděného odpadu, třídící linku 

separovaného odpadu a překladiště komunálního odpadu. Svou činnost zahájilo k 3. 3. 

2008. 
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4.2.1. Sklad nebezpečného odpadu: 

 

přijímá   nebezpečné odpady od obcí, spoluobčanů, podnikajících subjektů a 

také odpad z jednotlivých zařízení provozovaných LCO. Stavebně je umístěn ve 

společném objektu spolu s chráněnou dílnou pro demontáže elektroniky.  

Bezprostředně navazuje na budovu, kde je umístěna administrativní složka společnosti. 

Jedná se o ocelovou montovanou konstrukci o rozměrech 15 x 36m, opláštěnou 

sendvičovými panely s výplní polyuretanovou pěnou. Jsou zde vybudované řádně 

zaizolované dvě odtokové jímky o rozměrech 100 x 80 x 120cm, které jsou zakryty 

přejezdnou mříží. Podlaha má povrchovou úpravu odolnou vůči ropným látkám a 

chemikáliím. 

 

Přehled odpadů, které zařízení přijímá: 

 

• 08 03 17    Odpadní tiskařský toner obsahující NL 

• 13 01 13    Jiné hydraulické oleje 

• 13 02 06    Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

• 14 06 03    Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

• 15 01 04    Kovové obaly znečištěné NL 

• 15 01 10    Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami 

                  znečištěné 

• 15 02 02   Absorpční činidla, filtrační materiály,olej.filtrů jinak blíže 

      neurčené), čistící tkaniny a  ochranné oděvy   

• 16 01 07    Olejové litry 

• 16 01 13   Brzdové kapaliny 

• 16 01 14   Nemrznoucí kapaliny obsahující NL 

• 16 02 11   Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, …. 

• 16 02 13   Vyřazená zařízení obsahující NS neuv.pod č. 16 02 0 

                       až 16 02 12 

• 16 02 15   Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

• 16 05 16   Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo  
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                       obsahují NL 

• 16 06 01   Olověné akumulátory 

• 16 06 02   Nikl – kadmiové baterie a akumulátory 

• 16 07 08   Odpady obsahující ropné látky 

• 17 02 04   Sklo, plasty a dřevo obsahující NL nebo NL znečištěné 

• 17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet 

• 20 01 13   Rozpouštědla 

• 20 01 14   Kyseliny 

• 20 01 15   Zásady 

• 20 01 17   Fotochemikálie 

• 20 01 19   Pesticidy 

• 20 01 21   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

• 20 01 26   Olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25 

• 20 01 27   Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující NL 

• 20 01 32   Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod č. 20 01 31 

• 20 01 33   Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 16 06 01,16 06 02 

                        nebo 16 06 03 

• 20 01 35   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení  obsahující   

                       NL neuvedené pod č. 20 01 21 a 20 02 23 

• 20 01 37   Dřevo obsahující NL 

 

Odpady z vlastní činnosti: 

 

• 15 01 04   Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami 

• 15 01 10   Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami 

                       znečištěné 

• 15 02 02   Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 

                       a   ochranné oděvy znečištěné NL  

• 20 01 21   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
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Obrázek č.1 – Sklad nebezpečných odpadů v LCO 

 

 

4.2.2. Sběrný dvůr t říděného odpadu 

 

Slouží k zabezpečení řádného a plynulého dočasného shromažďování odpadů do 

jejich předání oprávněným osobám. Má kapacitu 100 tun tříděného odpadu za rok.  

Používá tyto shromažďovací prostředky: 

plastové nádoby s objemem 240 litrů a 1 100 litrů, ocelové velkoobjemové kontejnery, 

univerzální kontejnery vybavené víky a dřevěné palety. 

 

Přehled přijímaných odpadů: 

 

• 15 01 04    Kovové obaly znečištěné 

• 16 01 03    Pneumatiky 

• 16 02 14    Vyřazená zařízení neuvedená pod č. 16 02 09 až 16 02 13 

• 16 02 16    Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené 

pod č. 16 02 15 

• 16 06 04   Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod  

                        č. 16 06 03) 

• 17 02 01    Dřevo 

• 17 02 03    Plasty 
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• 17 04 11    Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 

• 20 01 10    Oděvy 

 

 
                         Obrázek č.2 – Sběrný dvůr tříděného odpadu – BRO 

 

 

 

      

Obrázek č.3 – Sběrný dvůr – objemový odpad 
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Obrázek č.4 – Sběrný dvůr – skleněný odpad 

 

 

4.2.3. Třídící linka separovaného odpadu 

 

Je určena ke třídění odpadů z recyklačních kontejnerů a plastových nádob. 

Separovaný odpad se třídí především na papír, plasty a kompozitní obaly.  

Uvedené separované odpady jsou následně lisovány do balíků, ukládány ve 

skladu a následně odváženy k dalšímu zpracování.      

 

Přehled přijímaných odpadů: 

 

• 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

• 15 01 02 Plastové obaly 

• 15 01 05 Kompozitní obaly 

• 20 01 01 Papír a lepenka 

• 20 01 39 Plasty 

• 20 01 40 Kovy 
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      Obrázek č. 5 – Třídící linka separovaného odpadu 

 

 

4.2.4. Překladiště komunálního odpadu 

 

Slouží ke sběru a výkupu odpadů dodaných obcemi a podnikajícími subjekty. 

Komunální odpad ze sběrných vozů je vysypán na podlahu a odtud  nakladačem  

nakládán do velkokapacitního návěsu.  

V prostorách překladiště se nacházejí dva drtiče odpadů. Drtič Gigant slouží 

k rozmačkání velkoobjemových odpadů, drtič HGF II je určen k drcení dřevního 

materiálu. Je vybaven magnetickým separátorem k zachytávání kovů. 

Překladiště je vybaveno účinným filtračním zařízením, které slouží k záchytu 

pevných a plynných organických škodlivin.  

Musí být pravidelně udržováno a monitorováno. 

Předpokládaná kapacita komunálního odpadu je 20 000 tun ročně. 

 

Přehled přijímaných odpadů: 

 

• 19 12 12   Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu 

           neuvedené pod odpadem 19 12 11/výstup z třídírny 

• 20 02 03   Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

• 20 03 01   Směsný komunální odpad 
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• 20 03 03   Uliční smetky 

• 20 03 07   Objemový odpad 

 

          

 
Obrázek č.6 – Hala překladiště komunálního odpadu 

 

 

 

5. KOMPOSTOVÁNÍ ODPADŮ V TS VSETÍN, S.R.O. 

 

5.1. Technické zařízení pro kompostování 

 

Fermentační jednotka je zařízení určené ke zpracování BRO. Skládá se ze čtyř 

aerobních fermentorů typu EWA 1 (obr.č. 7), drtiče odpadu typu SAM 5-ME řady ECO 

LINE (výrobce SEKO) (obr.č. 8) a biofiltru (obr.č. 9). Technické popisy jednotlivých 

zařízení jsou uvedeny v kapitole 6.3..     

 

 

     

 

 



Zdenka Marková: Zpracování odpadů kompostováním v TS Vsetín, s.r.o. 

2009                                                                                                                                   19 

5.1.1. Fermentory EWA 1 – fermentační jednotka       

 

 

 
Obrázek č. 7 – FJ – fermentory  typu EWA 1 

 

 

 

 

 

5.1.2. Drtič odpadu typu SAM 5 – ME  

                   

                                    Obrázek č. 8 – Drtič odpadu typu SAM 5 – ME 
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5.1.3. Biologický filtr 

                         
Obrázek č. 9 – Biofiltr 

 

 

5.2. Druhy odpadů zpracovávaných v kompostárně 

 

Ve zkušebním provozu kompostárny se zpracovávají tyto druhy odpadů: listí, 

tráva, štěpky, hnůj a kompost. Ostatní kompostovatelné odpady, které se mohou  

zpracovávat ve fermentorech, jsou uvedeny kapitole 6.3.3.. 

 

5.3. Zkušební provoz kompostárny  

 

Provoz byl zahájen k 1. 6. 2008. Jednotlivé fermentory byly naskladňovány a 

vyskladňovány postupně v rámci zkušebního provozu. Pro zakládku fermentorů se 

využívaly tyto druhy odpadů: tráva, štěpky, hnůj, listí, kompost. Monitorování 

naskladnění fermentorů a jejich vyskladnění je uvedeno v následujících tabulkách 

(tab.č. 3, 4, 5). 
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Tabulka č. 3 - Naskladnění a vyskladnění fermentoru EWA I. (hodnoty jsou uvedeny v kg) 

      FERMENTOR EWA I.         

naskladnění               vyskladnění   

datum štěpky hnůj kompost tráva tráva+listí listí celkem datum celkem 

1.7.2008 6260 0 0 7430 0 0 13690 4.7.2008 12185 

7.7.2008 4800 0 0 5800 0 0 10600 11.7.2008 9752 

19.7.2008 4850 0 0 7600 0 0 12450 24.7.2008 11200 

30.7.2008 1350 1150 0 2100 0 0 4600 11.8.2008 3950 

4.9.2008 3900 0 3250 6750 0 0 13900 11.9.2008 12510 

9.10.2008 4350 0 3450 4200 0 0 12000 13.10.2008 10440 

17.10.2008 5450 0 1200 0 5000 0 11650 22.10.2008 10370 

22.10.2008 5300 0 750 0 4400 0 10450 29.10.2008 9410 

30.10.2008 650 0 1700 3400 0 5100 10850 11.11.2008 9550 

 

 
 
 
 
 

Tabulka č. 4 - Naskladnění a vyskladnění fermentoru Ewa II.(hodnoty jsou  uvedeny v kg) 
 

      FERMENTOR EWA II.         

naskladnění               vyskladnění   

datum štěpky hnůj kompost tráva tráva+listí listí celkem datum celkem 

30.6.2008 6125 1480 0 2830 0 0 15735 4.7.2008 14160 

9.7.2008 4800 1000 0 4170 0 0 9970 15.7.2008 8880 

16.7.2008 4630 650 0 6450 0 0 11730 18.7.2008 10090 

18.7.2008 3450 1950 0 6300 0 0 11700 28.7.2008 10070 

29.7.2008 5350 2400 0 7050 0 0 14800 7.8.2008 12660 

2.9.2008 5350 0 0 8000 0 0 13350 8.9.2008 12020 

30.9.2008 5450 0 2750 4450 0 0 12650 7.10.2008 11140 

21.10.2008 3450 0 1800 0 5260 0 10500 27.10.2008 9550 

31.10.2008 1100 0 2600 1950 0 5200 10850 6.11.2008 9700 
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Tabulka č. 5 - Naskladnění a vyskladnění fermentoru Ewa III.(hodnoty jsou uvedeny v kg) 
 

      FERMENTOR EWA III.         

naskladnění               vyskladnění   

datum štěpky hnůj kompost tráva tráva+listí listí celkem datum celkem 

23.7.2008 4000 1550 0 6700 0 0 12250 31.7.2008 10910 

28.8.2008 7250 0 0 7100 0 0 14350 4.9.2008 12350 

11.9.2008 4750 0 1650 5450 0 0 11850 17.9.2008 10190 

24.9.2008 5650 0 2050 4150 0 0 11850 2.10.2008 10430 

4.11.2008 0 0 0 3150 0 6400 9550 10.11.2008 8310 

 

 

 

6. NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU KOMPOSTÁRNY 

 

6.1. Všeobecná ustanovení       

 

6.2. Základní údaje o zařízení 

6.2.1. Název zařízení 

6.2.2. Identifikační údaje vlastníka zařízení 

6.2.3. Identifikační údaje provozovatele zařízení 

6.2.4. Sídla orgánů, telefonní spojení 

6.2.5. Údaje o pozemcích 

6.2.6. Údaje o ukončení stavby 

6.2.7. Údaje o kapacitě zařízení 

6.2.8. Platnost provozního řádu 

 

6.3. Charakter a účel zařízení 

6.3.1. Základní popis  

6.3.2. Předmět a účel zařízení 

6.3.3. Přehled druhů odpadů 

6.3.4. Popis zařízení 

6.3.5. Využitelné materiály nebo energie získávané v zařízení z odpadů a jejich 

množství ve vztahu k přijímaným odpadům 
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6.3.6. Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku 

přijímaných odpadů 

6.3.7. Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení ve vztahu 

k hmotnosti přijímaných odpadů 

 

6.4. Technologie a obsluha zařízení 

6.4.1. Provoz aerobního fermentoru 

6.4.2. Přejímka vstupního materiálu 

6.4.3. Vedení provozního deníku 

 

6.5. Monitorování provozu zařízení 

6.5.1. Princip ochrany před zápachem, hlučnost 

6.5.2. Způsoby ochrany horninového prostředí 

6.5.3. Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení 

6.5.4. Způsob a četnost sledování 

 

6.6. Organizační zajištění provozu 

6.6.1. Provozní doba zařízení 

6.6.2. Základní povinnosti provozovatele, obsluhy, vedoucího pracovníka 

zařízení 

 

6.7. Vedení evidence odpadů 

 

6.8. Zásady plánu vzorkování výstupu ze zařízení 

6.8.1. Plán vzorkování 

6.8.2. Postupy odběru vzorků 

6.8.3. Protokol o vzorkování 

 

6.9. Rozsah sledovaných ukazatelů stanovených pro hodnocení výstupu ze 

       zařízení a četnost jejich kontrol 

 

 



Zdenka Marková: Zpracování odpadů kompostováním v TS Vsetín, s.r.o. 

2009                                                                                                                                   24 

6.10. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro 

          případ havárie 

             6.10.1. Havarijní události 

             6.10.2. Opatření v případě havárie 

             6.10.3. Záznam o havarijních stavech 

 

6.11. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí  

            6.11.1.  Zásady poskytnutí první pomoci 

            6.11.2.  Školení zaměstnanců 

 

6.12. Závěrečná ustanovení 

 

      

 

 

 

 

6.1. Všeobecná ustanovení 

 

Provozovatel zařízení na zpracování organických odpadů - fermentační 

jednotky, právnické a fyzické osoby nakládající s odpady, musí dodržovat ustanovení 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a související prováděcí předpisy. 

Tento provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého  provozu zařízení 

zpracování organických odpadů - fermentační jednotky (dále jen FJ), bez škodlivého 

vlivu na životní prostředí, ochraně životů a zdraví osob. 

Tento provozní řád je zpracován dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., v příloze č. 4 a 

bude provozovatelem průběžně aktualizován v souladu se změnami zákonů, norem a 

nařízení platných na území ČR. 

Za dodržování tohoto provozního řádu zodpovídá provozovatel nebo jím 

pověřená osoba. Všichni uživatelé FJ a osoby, jímž byl povolen vstup do areálu FJ, jsou 

povinni dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů odpovědných 

osob. Nejméně jednou ročně jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem, všichni 
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pracovníci, kteří se podílí na provozu FJ. Tuto skutečnost musí potvrdit svým podpisem 

s uvedením přesného data. Za splnění tohoto ustanovení je odpovědný provozovatel 

zařízení. 

 

 

6.2. Základní údaje o zařízení 

 

6.2.1. Název zařízení 

 

Zpracování organických odpadů – fermentační jednotka ( FJ) 

 

6.2.2. Identifikační údaje vlastníka zařízení 

 

Název firmy:      Město Vsetín 

Sídlo firmy:        Svárov 1080 

                           755 01 Vsetín 

 IČ:                     00304450 

 

6.2.3. Identifikační údaje provozovatele zařízení 

 

 Název firmy:      Technické služby Vsetín, s.r.o. 

 Sídlo firmy:        Jasenice č. 528 

                            755  01 Vsetín 

 IČ:                       26782596 

                             tel.: + 420 571 428 881 

                             fax.: + 420 571 428 899 

 

 Statutární orgán: 

 

 Jednatel:               Květoslava Ottová 

 Jednatel:               Ing. Jaromír Kudlík 

 Jednatel:               Ing. Jan Horsák – ředitel společnosti 
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  Dozorčí rada: 

 

  Předseda:              Ing. Libor Podešva 

  Člen:                     Mudr. Pavel Buday 

  Člen:                     Mgr. Jiří Haas 

  Člen:                     MVDr. Jiří Šturala 

  Člen:                     Jana Matochová 

 

  Provozovna: Logistické centrum odpadů - Vsetín Bobrky (LCO) 

 

  Vedoucí provozu LCO/FJ – Lubomír Střelec 

                                                tel.: + 420 737 288 501 

 

6.2.4. Sídla orgánů, telefonní spojení 

 

  ČIŽP:                              Oblastní inspektorát Brno, 614 00, Liebertzova 14/48  

                                                tel.: + 420 545 545 111 

  KÚ ZlK:                          Krajský úřad Zlínského kraje, tř.T. Bati č. 21, 760  01 Zlín 

                                                tel.: + 420 577 043 380 

  MěÚ:                              Město Vsetín, Svárov 1080, 755  01 Vsetín, odbor ŽP 

                                                tel.: + 420 571 491 323 

  KHS:                               Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, ÚP Vsetín,   

                                                4. května 287, 755 01 Vsetín, odd. komunální hygieny 

              tel.: + 420 571 411 910 

 

  Záchranná služba:            155 

  IZS:                                  112 

  Policie ČR:                       158 

  Hasiči:                              150      
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6.2.5. Údaje o pozemcích 

 

FJ je součástí stavby LCO, která je umístěna na pozemcích: 

p. č. 12559, p. č. 12561, p. č. 12562, p. č. 12591, p .č. 14600, p .č. 14601.     

Zařízení organických odpadů – fermentační jednotka (FJ) se nachází na 

pozemku p. č. 12559. 

Vlastníkem pozemků je město Vsetín a veškeré výše uvedené parcely se nachází  

v katastrálním území Vsetín.  

 

6.2.6. Údaje o ukončení stavby 

 

Zařízení aerobních fermentorů EWA 1 nepodléhá stavebnímu řízení. 

 

6.2.7. Údaje o kapacitě zařízení 

 

Dle způsobu použití resp. využití konečného produktu (kompostu), kdy 

rozhodující je vlhkost, má zařízení na zpracování organických odpadů – 1ks 

fermentační jednotka následující roční kapacity: 

 

� v cyklu 48 hodin se zpracuje 2 000 t (kaly a biomasa) a vyrobí se 1 650 t 

kompostu (40% vlhkost) 

 

� v cyklu 96 hodin se zpracuje 2 000 t (kaly a biomasa) a vyrobí se 825 t 

kompostu (30% vlhkost) 

 

Celková roční kapacita je 4 000 tun.  

 

6.2.8.  Platnost provozního řádu 

 

Dle rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje. 
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6.3. Charakter a účel zařízení 

 

6.3.1. Základní popis 

 

Zařízení FJ se skládá ze 4 kusů aerobních fermentorů  typ EWA 1 (výrobce 

AGRO-EKO spol. s.r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava). Každý fermentor je 

umístěn na ocelové kontejnerové jednotce. Tyto mobilní kontejnery jsou umístěny na 

zabezpečené manipulační ploše o rozměrech 27 x 21 m, s celkovou výměrou 567 m2. 

Jedná se o plochu mezi skladem nebezpečného odpadu a  sběrným dvorem. 

 

Popis aerobního fermentoru  typ EWA 1 

 

Fermentor EWA 1 tvoří tepelně izolovaný pracovní prostor. Technologické uzly 

– tj. systém injektorů k intenzivní aeraci zakládky, systém překopávání zakládky 

sestávající ze segmentové podlahy a kapsového dopravníku umístěného po vnitřním 

obvodu fermentoru a integrované zařízení pro naskladnění a vyskladnění jsou uvnitř 40-

ti  stopého ISO kontejneru (ALL in ONE) následujících technických parametrů: 

 

délka                                                            12 192 mm 

šířka                                                               2 438 mm 

výška                                                             2 896 mm 

hmotnost zařízení                                               15 t 

max. hmotnost zařízení se zakládkou                 30 t 

max. hmotnost zakládky                                     15 t 

užitečný objem ( pracovní)                                 36 m3 

instalovaný elektrický výkon                              12 kW 

souběh příkonu                                                      7 kW 

 

Biomasa a BRO do zakládky musí být zpracován na velikost částic 50 x 50 x 50 

mm. K tomuto účelu bude využíván stroj typu SAM 5-ME řada ECO LINE (výrobce 

SEKO), který zajistí nakládání, řezání a míchání biologických materiálů. Stroj je 

vybaven noži a protiostřím pro řezání materiálu. Materiál je nakládán do stroje kolovým 
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nakladačem. Vykládání upraveného biologického materiálu je za pomocí pásového 

dopravníku o rozměrech: délka – 800 mm, šířka – 900 mm a vykládací výška 650/750 

mm. 

Součástí zařízení jsou i dva pásové dopravníky sloužící k přenosu biomasy a BRO. [9] 

 

Popis vzduchotechniky 

 

Vzduchotechnické zařízení slouží k odvětrávání pracovního prostoru aerobních 

fermentorů. Při aerobní fermentaci – intenzivním kompostování, vzniká směs plynů a 

vodní páry, která se nazývá odplyn. 

Odplyn je z pracovního prostoru vytěsňován čerstvým vzduchem, který do 

pracovního prostoru vhání ventilátor. Účelem je výměna plynů v kompostárenské 

zakládce, která se při dalším zpracování nachází v pracovním prostoru fermentoru. 

S čerstvým vzduchem se do zakládky přivádí kyslík, potřebný pro životní funkce 

aerobních mikroorganismů. Souběžně s tím probíhá vytěsňování (evakuace) plynů, 

které jsou vedlejšími produkty mikroorganismů. Výměna vzduchu funguje na principu 

komínového efektu uvnitř pracovního prostoru fermentoru. Vzniká vlivem rozdílu 

teploty mezi teplotou vnějšího vzduchu a teplotou uvnitř fermentoru. Díky samoohřevu 

může teplota zakládky uvnitř fermentoru dosáhnout až 80 0C. 

Čerstvý vzduch se při provzdušňování částečně mísí se vzduchem v pracovním 

prostoru, ohřívá se a sytí vodní párou. Jako odplyn může odcházet do: 

 

a) vnějšího prostředí … pokud nehrozí riziko přítomnosti zapáchajících plynů 

b) biofiltru 

 

Biofiltr 

 

Při dočišťování odplynu v biolfilterch, prochází odplyn filtrační vrstvou, kde se 

převážná část zápachu zachytí. Filtrační vrstva se vytvoří z aktivního kompostu, který 

vzniká v procesu aerobního fermentoru.  

Biolfiltr tvo ří dvě základní části, vyrobené ze svařovaného plastu. Komplet je 

usazen na ocelové konstrukci spolu s ventilátorem. 
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Je použit radiální ventilátor s výtlakem nahoru, označený VRN 400 – 6 – 2.2, 

v pozinkovaném provedení. Skříň ventilátoru je vyrobená z pozinkovaného plechu, 

držák elektromotoru z černého plechu a profilu tř. 11 s antikorozní úpravou. Oběžné 

kolo je pozinkované a sací ústí je hliníkové. 

Nosnou částí biofiltru je vana o rozměrech: šířka 1 250 mm, délka 5 470 mm a 

hloubka 300 mm. Pro odtok kondenzátu je vana osazena vypouštěcím ventilem 1. Pro 

připojení ventilátoru je na jedné z kratších stran vyrobeno zaústění ukončené přírubou. 

Vana má uvnitř osazení, na kterém sedí filtrační kazety. 

Vlastní filtrační částí biofiltru jsou filtrační kazety. Biofiltr tvoří celkem 5 kazet, 

každá o rozměrech 1 250 x 1 250 x 1 000mm. Jsou vyplněny filtrační vrstvou – 

aktivním kompostem. Každá kazeta má snadno odnímatelné plastové víko. Dno tvoří 

perforovaná deska o velikosti ok 50 mm. Jedna kazeta má víko opatřené odvětrávacím 

komínkem o průměru 100 mm. Proudění odplynu mezi jednotlivými kazetami sestavy je 

umožněno bočním kanálem, který je vytvořen proříznutím vždy sousední stěny. Pomocí 

speciální tvarovky z AK plechu se dosáhne poměrně těsného spojení mezi sousedními 

kazetami. Pro manipulaci s kazetami je každá jedna opatřená závěsnými oky. 

 

Homogenizér SEKO – slouží k přípravě zakládky. Při míchání dojde k homogenizaci 

směsi. Toto zařízení slouží také k smíchání různých druhů vstupních surovin 

v požadovaném poměru. 

 

Drti č HUSMANN – papír a dřevité suroviny je potřeba před vstupem do homogenizéru 

SEKO upravit na požadovanou velikost drcením. K tomu je určen kladivový drtič 

s elektrickým motorem. 

 

Štěpkovač HUSMANN – využívá se k výrobě štěpků z dřevní hmoty vhodných ke 

kompostování (keře, ořezy apod.). 

 

Kolový nakladač – používá se k manipulaci s uskladněnými odpady, při nakládání do 

homogenizéru SEKO apod. 
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Váhy – pojezdová váha je využita k vážení odpadů vstupujících a vystupujících ze 

zařízení. 

 

6.3.2. Předmět a účel zařízení 

 

Předmětem zařízení je zpracování organických odpadů pomocí aerobních 

fermentorů typu EWA 1 resp. FJ, která je určena ke zpracování BRO  s následným 

využitím výrobku: 

a) kompostu. 

b) kompostu pro energetické využití (biopaliva) 

Jedná se o zařízení označené R3 – získání/regenerace organických látek, které se 

nepoužívají jako rozpouštědla (vč. kompostování a dalších biologických procesů) - dle 

přílohy č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., které slouží k využívání odpadů dodaných 

obcemi a podnikajícími subjekty (např. právnickými a fyzickými osobami, živnostníky 

apod.).  

Podstatou přeměny odpadů a biomasy je metoda intenzivní řízené aerobní 

termofilní fermentace. Vyrobený kompost je po zpracování ve fermentoru biochemicky 

stabilizován a hygienizován, takže není zdrojem obtížného zápachu a  patologických 

mikroorganismů.   

 

6.3.3. Přehled druhů odpadů  

   

V aerobním fermentoru je možné zpracovávat tyto materiály:  

 

• biomasu (sláma obilná i z technických rostlin, piliny, dřevní štěpky, papír) 

• BRO (biologicky rozložitelné odpady)  

 

Na základě využití jsou kompostovatelné odpady rozděleny do skupin (pro potřeby 

provozního řádu): 

 

P – vhodné k výrobě kompostů pro půdu 
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E – vhodné k výrobě kompostů pro energetické využití 

S – odvodněné odpady (např. odstřeďováním) 

 

Odpady do zařízení vstupující:  

 

• 02 01 03   Odpad rostlinných pletiv                                                        P, E 

• 02 01 07   Odpady z lesnictví                                                                    P, E  

• 02 03 04   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování   P, E 

• 02 07 01   Odpady s praní, čištění a mechanického zprac.surovin   P, E 

• 02 07 02   Odpady z destilace lihovin      P, E, S 

• 03 01 01   Odpadní kůra a korek       P, E 

• 03 01 05   Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, …neuv. pod č. 03 01 04  P, E  

• 03 03 07   Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odp.papíru   -, E 

• 03 03 08   Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci   P, E 

• 03 03 10   Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování   P, E, S     

• 04 02 10   Organ.hmoty přírodních produktů (tuk, vosk)     -, E 

• 04 02 21   Odpady z nezprac. textilních vláken (bavlna, len)   P, E 

• 04 02 21   Odpady z nezprac. textilních vláken (PES)     -, E 

• 04 02 00   Odpady z nezprac. textilních vláken (bavlna, len)   P, E 

• 15 01 01   Papírové a lepenkové obaly      P, E 

• 15 01 03   Dřevěné obaly        P, E 

• 17 02 01   Dřevo stavební a demoliční      P, E 

• 19 06 05   Extrakty anaerobního zprac. odpadů živočišného původu  P, E        

• 19 12 01   Papír a lepenka        P, E 

• 20 01 10   Oděvy         P, E 

• 20 01 11   Textilní materiály        P, E 

• 20 03 02   Odpady z tržišť        - , E 

• 20 03 07   Objemový odpad        P, E 

 

Upozornění: příměsi jako např.: plasty, sklo, kov, beton, kameny, provazy a dráty musí 

být ze směsi před naskladněním do fermentoru odstraněny! 
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Vlastnosti materiálu ke zpracování: 

 

• vlhkost směsi vstupující do fermentoru maximálně 60 %, 

• směs do zakládky musí být nelepivá, sypná, drobtovitá až mírně prstovitá, 

• pH směsi 4,5 – 8, 

• biomasa a BRO do zakládky musí být zpracované (řezáním, drcením, 

štěpkováním) na velikost částic max. 50 x 50 x 50 mm, 

• větvičky a stvoly bylin do 1mm průměru maximálně v délce 100 mm, 

• stébla slámy a podobné vláknité odpady do 5mm průměru v délce max. 200 mm,  

• měrná hmotnost na vstupu v rozmezí 270 – 350 kg/m3, 

• papír po drcení, velikost útržku max. 100 x 100 mm, 

• příměsi minerálních částic max. do 15 % hmotnosti zakládky, velikost  max. 50 

x 50 x 50 mm. 

 

Výstupní materiál resp. výsledný produkt ze zařízení aerobních fermentorů EWA 1  

bude sloužit: 

 

• v rámci údržby zeleně města Vsetín. (kompost k aplikaci na půdu). 

• jako biopalivo (kompost po energetické využití). [9] 

  

6.3.4. Popis zařízení 

 

Biologický materiál se bude před navezením do zařízení FJ instalovaných ve 

středisku  LCO ukládat na plochy určené odborem životního prostředí Města Vsetín. 

Odtud bude dle potřeby převážen nákladní dopravou v typizovaných kontejnerech o 

objemech shodných s kapacitami jednotlivých aerobních fermentorů (tj. 20m3).  

 

Konstrukce 

Vnitřní uspořádání aerobního fermentoru se člení na  pracovní část a strojovnu. 

Fermentace zakládky probíhá v pracovní části, ve strojovně jsou umístěny jednotlivé 
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agregáty, elektrorozvaděč a řídící počítač. Aerobní fermentor sestává z těchto funkčních 

celků: 

• vnější ocelový plášť tvořený ISO kontejnerem 40' High Cube (40 stop/12 m) 

• vnitřní pracovní prostor fermentoru, provedení samonosné, bezodtokové 

• tepelná a hluková izolace 

• hydraulický systém pohonů  

• funkční celky pro naskladnění, provzdušňování, převrstvování a vyskladnění 

zpracovávaného materiálu, integrované uvnitř kontejneru 

• systém měření teplot v zakládce a zařízení pro měření obsahu kyslíku uvnitř  

pracovního prostoru fermentoru 

• systém pro diagnostiku a regulaci jednotlivých funkčních skupin fermentoru 

• elektrický rozvaděč a silové obvody 

• průmyslový počítač pro automatické řízení procesu a dotykový monitor pro 

komunikaci. 

Identifikace fermentoru je uvedena na výrobním štítku, který se nachází na vnitřní 

straně dveří strojovny. [9] 

 

Princip zpracování 

 

Směs BRO a strukturální (nasákavé) biomasy se naskladní do pracovní části 

fermentoru. Optimální vlhkost zakládky (50 až 60 %) a dostupnost vzdušného kyslíku 

aktivuje metabolický aparát aerobních bakterií. Aerací a překopáváním uvnitř 

fermentoru dochází k provzdušňování zakládky. Vysoká úroveň metabolické aktivity a 

současné množení bakterií se navenek projevuje zvyšováním teploty zakládky. Za 

stejných podmínek probíhá v celém profilu zakládky intenzivní termofilní aerobní 

fermentace, čímž se urychlují kompostovací procesy.  

Složité organické látky se rozkládají a přeměňují v jiné, díky optimálním 

podmínkách zde probíhá bouřlivá oxidace, teplota v zakládce se zvyšuje nad 70 0C a 

dochází k postupné denaturaci bílkovin. 

Vysoké teploty v zakládce po definovanou dobu způsobují inaktivaci 

přítomných mikrobů a patogenních organismů (např. viry, kvasinky, plísně, červi atp.). 
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Tento proces se nazývá aerobní termofilní stabilizace a hygienizace zakládky. 

Působením vysoké teploty se tedy snižuje celkové množství mikroorganismů a semena 

plevelů ztrácejí svou klíčivost.  

Pokračování fermentace při teplotách kolem 50 0C a intenzivní aerace zakládky 

umožňují tzv. biologické dosoušení zakládky. Doba zdržení zakládky ve fermentoru 

EWA 1 závisí na charakteru zakládky a požadovaném finálním materiálu (hnojivo, 

energetické palivo apod.) a trvá cca 48 až 96 hodin.  

 

Pracovní cyklus 

 

Pracovní cyklus aerobního fermentoru EWA1 se řídí na základě snímání 

provozních stavů a veličin, které charakterizují aerobní fermentaci: 

 

1) fáze naskladnění – pracovník obsluhy zařízení (cca 8 hodin) 

2) fáze fermentace – bezobslužný provoz řízení automaticky (cca 48 až 96 hodin) 

3) fáze biologického dosušování – bezobslužný provoz řízení automaticky (cca 48 

hodin) 

4) fáze vyskladnění – pracovník obsluhy zařízení (cca 6 hodin). 

 

6.3.5. Využitelné materiály nebo energie získávané v zařízení z odpadů a jejich 

           množství ve vztahu k přijímaným odpadům  

 

Využitelným materiálem získávaným úpravou odpadů v tomto zařízení je 

kompost, který bude použit v rámci údržby zeleně města Vsetín (např. revitalizace 

ploch, rekultivace násypů silnic atp.).  

 

Cyklus 48 hodin se zpracuje 2 000 t  (kaly, biomasa)  / 1 650 t kompostu 

 (40% vlhkost)  

Cyklus 96 hodin se zpracuje 2 000 t (kaly, biomasa) / 1 650 t kompostu 

(30% vlhkost) 
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6.3.6. Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku   

          přijímaných odpadů 

 

Energetická náročnost zařízení spočívá v množství a v kvalitě přijímaných 

materiálů či odpadů: 

   

1 t kompostu na výstupu (vlhkost 40 %), cyklus 48 hodin … 3,5 kWh 

1 t kompostu na výstupu (vlhkost 30 %), cyklus 96 hodin … 4,8 kWh. 

 

6.3.7. Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení ve vztahu k hmotnosti 

           přijímaných odpadů 

      

Hmotnostní podíl odpadů ze zařízení vystupujících k hmotnosti přijímaných 

odpadů je závislý na vlhkosti.  

 

 

6.4. Technologie a obsluha zařízení   

 

6.4.1. Provoz aerobního fermentoru 

 

Provozovat aerobní fermentor smí jen osoba starší 18 let, seznámená s návodem 

k obsluze vyhotoveným výrobcem (tj. AGRO-EKO spol. s r.o.), náležitě poučená a 

určená k obsluze odpovědnou osobou provozovatele. Obsluha může být, ve smyslu 

platné legislativy, i pracovníkem bez elektrotechnického vzdělání. 

Stroj se při prvním spuštění zapíná hlavním vypínačem na skříni rozvaděče 

uvnitř strojovny. Strojovna je při běžném provozu zavřená a zabezpečená proti vniknutí 

nepovolaných osobami uzamčením. Ovládání fermentoru se provádí dotykovým 

monitorem, který je umístěn na vratech. Kryt monitoru se otevře po přihlášení platným 

ID kódem. Nad tímto monitorem je dále umístěno zařízení světelné a akustické 

výstrahy. Vedle dotykového monitoru panelu je umístěn bezpečnostní vypínač a 
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manometr pracovního tlaku v hydraulickém systému. Nezbytnou součástí technologie je 

homogenizér SEKO. [9] 

 

Před spuštěním zařízení musí obsluha zkontrolovat zejména: 

 

• zda se v blízkosti stroje nenacházejí nepovolané osoby 

• zda všechny osoby opustily vnitřní prostor a servisní dveře jsou zavřené a 

zajištěné, pokud se prováděl servisní úkon uvnitř fermentačního zařízení: přesný 

popis této činnosti viz. Postup pro vstup do vnitřního pracovního prostoru stroje 

• zda jsou zavřené a zajištěné všechny kryty pohyblivých částí, zejména kryty 

hydraulických pohonů fréz a kryt pohonu korečkového dopravníku 

• zda není poškozena mřížka a rám vstupního vzduchotechnického kanálu do 

radiálního dmychadla vzduchu 

• zda je uzavřeno víko otvoru pro naskladnění a vyskladnění a zda není v jeho 

blízkosti překážka, která by mohla bránit jeho automatickému otevření a zavření 

• zda jsou pásové systémy pro dopravu materiálu připravené k činnosti a jsou 

umístěné tak, aby spolehlivě dopravovaly materiál pro naskladnění a 

vyskladnění  

• zda je zapnutý hlavní vypínač a ovládací panel je aktivní a v základním stavu 

(základní monitor) 

• vznikne-li jakákoliv porucha, která by mohla ohrozit bezpečnost obsluhy nebo 

zařízení, je nutno zařízení odstavit a neprovozovat až do odstranění závady 

• bez povolení výrobce nesmí být měněny bezpečnostní prvky a nesmí být 

prováděny úpravy, které by snížily bezpečnost zařízení 

• revizi elektrického zařízení může provádět jen autorizovaný revizní technik 

• v případě úniku oleje z hydraulického zařízení, stroj ihned zastavit, odstranit 

netěsnosti nebo vyměnit vadnou část. Uniklý olej odstranit a likvidovat (viz. 

kapitola č. 6.10.). [9]   
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Naskladnění: 

Obsluha zvolí na ovládacím panelu funkci „Naskladnění“ a postupuje podle 

instrukcí. Po spuštění procesu se automaticky otevře víko pro naskladnění a 

vyskladnění, vysune se N/V (#) dopravník a rozběhnou se příslušné mechanizmy 

(korečkový dopravník, N/V dopravník směrem dovnitř, rozmetadlo). Poté obsluha 

spustí vlastní systém dopravy pro přísun naskladňovaného materiálu. Pro správnou 

funkci zařízení je třeba naplnit celý objem fermentačního zařízení. Stav naplnění je 

definován interním čidlem naskladnění, které způsobí ukončení naskladňovacího 

procesu. Proces naskladnění lze ukončit také zadáním celkové doby naskladňování na 

ovládacím panelu. [9] 

 

Fermentace: 

Vlastní proces fermentace probíhá zcela automaticky. Obsluha zadá na 

ovládacím panelu vybranou typovou recepturu podle druhů vstupních materiálů ve 

směsi a podle požadovaného výstupního materiálu. Typové receptury obsahují souhrn 

optimalizovaných instrukcí pro řídící systém. Na základě těchto instrukcí a dále 

aktuálních údajů měřených čidly zahájí systém sofistikované řízení procesu. Vzhledem 

k rozdílným hodnotám měřených veličin (teplota, vlhkost, fyzikální charakter zakládky) 

se může doba i průběh zpracování mírně lišit i pro stejnou recepturu.  

Typové receptury, jejich definice a popis jsou uvedeny v samostatné příručce, která je 

dodávána zákazníkovi na základě uzavřené kupní smlouvy na aerobní fermentor EWA. 

[9] 

 

Vyskladnění: 

Obsluha zvolí na ovládacím panelu funkci Vyskladnění a postupuje podle 

instrukcí. Před spuštěním vlastního vyskladnění spustí obsluha vlastní systém dopravy 

pro odběr vyskladňovaného materiálu. Po spuštění procesu se automaticky otevře víko 

pro naskladnění a vyskladnění a rozběhnou se příslušné mechanizmy (korečkový 

dopravník, N/V dopravník směrem ven, frézování materiálu). Ukončení procesu 

vyskladnění zadá obsluha ručně na ovládacím panelu. Proces vyskladnění lze ukončit 

také předchozím zadáním celkové doby vyskladňování na ovládacím panelu. [9] 
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Používání vzduchotechniky: 

 

Na základě vypozorované skutečnosti je třeba rozhodnout, zda se bude filtrovat 

odplyn preventivně, vždy po založení základky. Pokud ano, je třeba zvolit dobu (dle 

místní zkušenosti), po kterou bude klapka uzavírat přímý vstup do ovzduší. Po tuto 

dobu bude odplyn proudit do biofiltru. Pohyb odplynu hlavní vzduchotechnické trase 

v tom případě bude zajišťovat transportní ventilátor, který bude spuštěný.  

Zbývající fermentory, v pokročilejší fázi fermentace, budou odplyněny přímo do 

ovzduší. V případě potřeby lze současně provzdušňovat dva a více fermentorů, a odplyn 

přivádět na biofiltr. V tom případě je třeba vzít v úvahu nasycenost odplynu vodními 

párami, teplotu okolního vzduchu, protože v tom okamžiku je biofiltr ohrožen 

převlhčením. 

Odplyn přivedený pod perforované dno filtračních kazet je tlačen do filtrační 

náplně. Pokud nebude v chodu transportní ventilátor, bude pronikaní plynu do 

filtračního lože pouze difuzí. Pomalé, až velmi pomalé proudění odplynu není na 

závadu. Naopak při rychlém průstupu a převlhčené filtrační vrstvě nestačí 

mikroorganismy izolovat jednotlivé molekuly zápašných látek, účinnost biofiltru se 

snižuje. 

Filtrační lože je třeba udržovat v optimální vlhkosti a ta je různá pro různá 

složení kompostu. Zbahnělá filtrační náplň nefiltruje optimálně a klade odplynu velký 

odpor. 

 

6.4.2. Přejímka vstupního materiálu 
 

Vedoucí zařízení nebo pověřená osoba zabezpečí při přejímce materiál popř. odpadu 

předcházející jeho přijetí následující činnosti: 

 

a) vizuální kontrolu každé dodávky, 

b) namátkovou kontrolu dodávky s cílem ověření shody se skutečnostmi 

uvedenými v dokumentech předložených dodavatelem,  

c) zaznamenání množství a kvality přijatého materiálu. V případě příjmu odpad: 

záznam obsahuje název a kód druhu odpadu, kategorii, údaje původu, datum 
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dodávky, totožnost dodavatele odpadu. V případě příjmu jiného materiálu: 

záznam obsahuje specifikaci (tj. název), údaje původu, datum dodávky a 

totožnost dodavatele,  

d) základní popis odpadu podle přílohy č. 1, písm. B vyhlášky č. 341/2008 Sb. vč. 

protokolu o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 8 

k vyhlášce č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s BRO … vztahuje se na 

příjem odpadu, 

e) protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), ne starší než 1 rok, 

zaměřený na zjištění, zda není odpad vyloučen z nakládání v tomto zařízení …  

vztahuje se na příjem odpadu, 

f) písemné potvrzení o každé dodávce přijaté do zařízení.  

 

 

Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu 

(resp.původce či oprávněná osoba) poskytnout provozovateli zařízení v případě  

jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce jsou následující : 

 

A) identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ) 

B) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ) 

C) název odpadu, katalogové číslo odpadu, kategorie a popis jeho původu 

D) prohlášení dodavatele odpadu o vlastnostech odpadu – čestné prohlášení, že 

odpad nemá nebezpečné vlastnosti 

E) předpokládané množství odpadu v dodávce 

F) předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané 

množství odpadu dodaného do zařízení za rok. 

 

Dokumenty o kvalitě odpadů přijatých do zařízení jsou součástí provozního deníku a 

budou archivovány po dobu 5 let. 
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6.4.3. Vedení provozního deníku 

 

Vedoucí pracovník FJ je zodpovědný za vedení provozního deníku obsahující 

následující údaje: 

 

a) název zařízení  

b) datum, místo a čas provozu zařízení, 

c) jméno vedoucího pracovníka a jména obsluhy zařízení,  

d) katalogové číslo, název, hmotnost přijatého odpadu, popis odpadu,   

e) záznam o specifikaci (tj. název) vstupního BRO, údaje původu, datum 

dodávky a totožnost dodavatele, 

f) hmotnost a druhy odpadů vzniklých činností zařízení. 

 

Součástí provozního deníku budou doklady o kvalitě odpadu dodané dodavatelem 

odpadu (viz. kapitola č. 6.4.3.). 

 

V provozním deníku budou dále uvedeny záznamy týkající se :  

 

• monitorování spotřeby el. energie (dle kapitoly č. 6.5.), 

• odborného vzdělávání pracovníků zařízení - datum, rozsah školení, jméno a 

podpis účastníků školení, jméno a podpis školitele (dle kapitoly č. 6.11.2.), 

• poruch a havarijních stavů (dle kapitoly č. 6.10.), 

• pracovních úrazů (dle kapitoly č. 6.11.). 

• údržba a kontroly zařízení (poruchy, revize, nápravná opatření). 

 

Veškeré záznamy a dokumenty budou archivovány po dobu 5 let.  
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6.5. Monitorování provozu zařízení 

 

Během provozu zařízení bude prováděno zejména monitorování spotřeby el. 

energie. Údaje o spotřebě el. energie budou zapisovány obsluhou zařízení do 

provozního deníku. Kontrola elektrických zařízení se provádí 1 x za 6 měsíců. 

Technologie FJ bude v rámci pravidelné údržby revidována. Aerobní fermentor 

EWA 1 obsahuje mechanické, hydraulické a elektrické systémy – tyto vyžadují 

pravidelnou údržbu, která bude prováděna v intervalech daných výrobcem zařízení. Pro 

účely údržby a servisu Proces řízení umožňuje ruční ovládání. Tak je možné postupně 

prověřit funkci jednotlivých funkčních celků a krokovat i jednotlivé frézy podlahy. Při 

kontrole jednotlivých funkčních celků je však třeba dodržovat maximální opatrnost! 

Systém řízení zamezuje spuštění pohonů, pokud je otevřen vstup do vnitřního prostoru 

fermentoru. Pracovník obsluhy je povinen při servisním provozu dbát zvýšené 

opatrnosti. Přísně se zakazuje svévolně demontovat ochranné kryty a pak spouštět 

pohyblivé části!  

Na základě provedených revizí budou vzniklé závady odstraněny a následně 

budou přijeta další nezbytná opatření. 

Kontroly FJ a  manipulační plochy ke shromažďování odpadu jsou pravidelně 

kontrolovány odpadovým hospodářem a bezpečnostním technikem a minimálně 1 x 

ročně je vyhotoven z provedené kontroly zápis, který je založen do provozního deníku. 

Obdobným způsobem je prováděna kontrola používaných ochranných pomůcek při 

práci.  

 

 6.5.1. Předpokládané vlivy na ŽP 
 

Princip ochrany před zápachem 

 

Při zpracování BRO intenzivním kompostováním jsou emise zapáchajících látek 

minimální. Aerobní fermentor je svou podstatou zařízením pro biochemické omezování 

nežádoucích zápachů, protože zpracování probíhá v prostředí s dostatkem vzdušného 

kyslíku (aerobní podmínky). 
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Po dokonalém provzdušnění základky se začnou množit aerobní bakterie 

(vyžadující pro svůj život kyslík). Jejím vedlejším produktem metabolismu je 

především oxid uhličitý, který nezapáchá. Zápach typický pro kvasné a hnilobné 

procesy nevzniká. V kompostárenství je zápach tvořen zpravidla amoniakem, který je 

provázen dalšími látkami se specifickým zápachem. Může se jednat o sulfan, 

merkaptany, aminy, vyšší mastné kyseliny, metan a další látky.  

 

Zápach z fermentoru se může uvolňovat : 

 

a) v době po naskladnění – tehdy jsou příčinou zapáchající suroviny (BRO), použité 

do základky. Tato fáze může trvat 6-8 hodin, výjimečně i déle, v závislosti na 

charakteru základky (vlhkost, složení, zrnitost)  

 

b) při procesu aerobní fermentace – proces není veden optimálně (porucha, lidské 

selhání, nevhodně zvolený způsob zpracování). 

 

V těchto případech je třeba odplyn, vznikající při provzdušňování základky, 

bezpodmínečně filtrovat pomocí biofiltru, aby nedocházelo k emisím zápachu do 

ovzduší a obtěžování se minimalizovalo. 

 

Hlučnost 

 

Deklarované časově průměry emisní hladiny akustického tlaku A na stanovišti 

obsluhy FJ je  podle ČSN EN ISO 11202: 

 

 LpAeq,T =67,0+4 (dB)        (pracovní režim-naprázdno – naskladňování)  

LpAeq,T =67,0+4 (dB)        (pracovní režim-naprázdno – chod ventilátoru)      

LpAeq,T =64,0+4 (dB)        (pracovní režim-naprázdno – překopávání)      

LpAeq,T =66,0+4 (dB)        (pracovní režim-naprázdno – vyskladňování)      

 

Hlukové emise ani emise do ovzduší nepřekročí stanovené limity. [9]  
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6.5.2. Způsob ochrany horninového prostředí 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o ocelový monolitický kontejner, který je těsný, 

není možné ohrozit jakýmkoliv způsobem horninového prostředí. 

Manipulace se vstupním a výstupním materiálem se bude po nezbytně nutnou 

dobu provádět na stejné manipulační ploše, kde je zařízení „Zpracování organických 

odpadů – FJ“ umístěno.  

 

6.5.3. Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení  

 

Ze zařízení vystupují odpady uvedené v kapitole č. 6.3.3.. Při provozování 

zařízení nedochází k únikům emisí do vnějšího ovzduší a nejsou produkovány odpadní 

vody.  

 

 

6.6. Organizační zajištění provozu 

 

6.6.1. Provozní doba zařízení pro příjem odpadů: 

 

Pracovní dny                           pondělí - pátek………….06:00 až 18:00 hodin 

 

Provozní doba zařízení FJ je nepřetržitá. 

 

 Návozy vstupních materiálů budou do FJ realizovány  nákladními auty 

společnosti TS Vsetín s.r.o., pomocí typizovaných kontejnerů o objemech shodných 

s kapacitami jednotlivých aerobních fermentorů (tj. 20m3). 

Návoz musí probíhat na základě pokynů vedoucího pracovníka provozu nebo pověřené 

osoby. V případě potřeby a po odsouhlasení vedením společnosti, lze provádět návoz i 

v jinou dobu. 

Odvozy výstupního materiálu budou realizovány jak nákladními auty společnosti 

TS Vsetín s.r.o., tak nákladními auty ostatních spolupracujících společností. Nakládání 

a odvoz musí probíhat na základě pokynů vedoucího pracovníka provozu nebo pověřené 
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osoby. Při výjezdu ze zařízení musí být nákladní auta naplněna tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému prášení a aby se zabránilo úletu  do okolí a nedocházelo tak ke 

znečišťování okolního prostředí (pracovního i životního). 

  

6.6.2. Základní povinnosti provozovatele zařízení:  

 

• provozovatel  je povinen  zamezit   možnosti  nekontrolovatelného  navážení   

odpadu na třídící linku separovaného odpadu, 

• auta, přivážející odpad na třídící linku separovaného odpadu musí nahlásit na 

vrátnici účel vjezdu do areálu – zde je nahlášen dodavatel odpadu (resp.původce 

či oprávněná osoba – např. firma, organizace, občan…),  SPZ vozu, …., 

• po nahlášení jede auto na pojezdovou váhu ke zvážení,  

• po obdržení vážního lístku oznámí řidič auta vedoucímu zařízení nebo pověřené 

osobě údaje o druhu odpadu, 

• řidiči automobilů, přivážející odpad, ale i odpad odvážející, jsou povinni dbát 

pokynů pověřené osoby  a dodržovat tento provozní řád, 

• automobily přivážející odpad, se mohou v areálu LCO pohybovat jen v určeném 

směru jízdy maximální pojezdovou rychlostí 20 km/hod, 

• jestliže má vedoucí zařízení či pověřená osoba pochybnosti, že přivezený odpad 

neodpovídá zatřídění v kapitole č. 6.3.3. tohoto provozního řádu, může náklad  

prohlédnout,  popř. odpad vrátit. Toto bude písemně oznámeno do 5 dnů na 

odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje 

s odůvodněním vzniklé situace, 

• jestliže je odpad vrácen  pro nevhodnost – hradí veškeré náklady dodavatel 

odpadu, který daný druh odpadu přivezl do LCO.    

 

 Základní povinnosti obsluhy zařízení  
 

Před započetím prací, v průběhu práce FJ a po ukončení provozu zařízení má 

obsluha následující povinnosti: 

• provést přejímku odpadu dle stanoveného postupu (viz. kapitola č. 6.4.2), 



Zdenka Marková: Zpracování odpadů kompostováním v TS Vsetín, s.r.o. 

2009                                                                                                                                   46 

• před započetím prací se seznámit s charakteristikou tříděného odpadu (např. 

základní popis odpadu), 

• v průběhu chodu zařízení zaznamenávat do provozního deníku všechny potřebné 

údaje, 

• dodržovat zásady bezpečnosti práce,  

• po ukončení provozu provést kontrolu zařízení a provést úklid haly ,  

• mít k dispozici všechny pracovní pomůcky,  

• používat všechny předepsané osobní a ochranné pracovní pomůcky (OOPP) a 

provádět jejich pravidelnou údržbu, 

• dodržovat pravidla osobní hygieny. [9] 

 

Povinnosti vedoucího pracovníka zařízení 

 

Vedoucímu pracovníkovi zařízení FJ přísluší zajišťovat  kromě všeobecných 

úkolů vedení provozu i bezpečnost technologie, čistotu a sjízdnost komunikace vedoucí 

k zařízení. Vedoucí zařízení stanovuje všechna opatření k zajištění bezchybného chodu 

provozu. Povinnostmi jsou:  

 

• Organizuje nakládání s odpady popř. vstupními materiály. Kontroluje nakládání 

s odpady. Dodržuje schválený provozní řád.  

• Zajišťuje školení obsluhy zařízení a vybavení ochrannými pomůckami. 

• V případě potřeby přijímá vedoucí pracovník zařízení návštěvy i kontroly. 

Datum i účel zaznamená do provozního deníku.  

• Zvláštní události, podněty nebo reklamace sděluje řediteli společnosti, v případě 

nepřítomnosti ředitele vše sděluje jeho zástupci. 

• Zajišťuje dokonalou vstupní kontrolu naváženého odpadu. 

• Kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. 

• Odpovídá za dodržování provozní doby a zakládá veškeré dokumenty (zápisy, 

revize, vážní lístky apod.) do provozního deníku. 

• Kontroluje řádnou přejímku odpadů a vede předepsanou evidenci odpadů (viz 

kapitola č. 6.7.). 
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• Kontrolu realizaci pravidelných údržeb a revizí. 

• Vede provozní deník  a knihu úrazů. 

• Realizuje opatření vedoucí k odstranění mimořádných havárií.  

• Při požáru a dýmu uvědomí hasičský záchranný sbor. Až do jejich příchodu se 

požárním řádem a požárními poplachovými směrnicemi. Tyto dokumenty jsou 

vyvěšeny na viditelném místě. 

 

Povinnosti při údržbě zařízení 

 

Pracovníci provádějící údržbářské a úklidové práce jsou povinni bezpečně 

postupovat tak, aby neohrozili své vlastní zdraví – např. v případě potřeby zajistí 

vypnutí elektrického proudu, zablokování a zajištění všech pohyblivých částí atp..  

 Prostor kolem FJ se pravidelně čistí suchým procesem. Jedná se hlavně o 

zametení hrubých nečistot.  

 

Přítomnost obsluhy u fermentoru je nutná: 

 

• po dobu  naskladnění a vyskladnění zakládky, 

• při ručním ovládání naskladňování, vyskladňování a překopávání, 

• při občasné kontrole automatizovaného chodu zařízení. [9] 

 

 

6.7. Vedení evidence odpadů  

 

Evidence odpadů vstupujících a vystupujících ze zařízení bude vedena v rozsahu 

uvedeném ve vyhlášce č. 341/2008 Sb., v elektronické podobě a bude obsahovat 

následující údaje : 

 

a) název, katalogové číslo, kategorie a množství přijatého nebo vzniklého 

odpadu  

b) kód způsobu nakládání s odpadem 
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c) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, právní forma, sídlo, sídlo 

provozovny, IČ, kód okresu) 

d) identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán (název, 

právní forma, sídlo, sídlo provozovny, IČ, kód okresu) 

e) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence 

 

Podkladem pro vedení evidence odpadů budou i údaje uvedené v provozním 

deníku (viz. kapitola č. 6.4.3.). Přijatý odpad bude využíván v zařízení označené R3 – 

získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (vč. 

kompostování a dalších biologických procesů) - dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 341/2008 

Sb.. 

Průběžná evidence odpadů využívaných v zařízení, odpadů produkovaných 

provozem zařízení FJ a další doklady budou archivovány po dobu 5 let.  

Hlášení o produkci a nakládání s odpady v zařízení bude každoročně v daném 

termínu zasíláno na příslušný orgán státní správy. 

 

 

6.8. Zásady plánu vzorkování výstupů ze zařízení 
 

6.8.1. Plán vzorkování  

 

Při stanovení plánu vzorkování postupujeme dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., přílohy č. 7. 

 

Plán vzorkování je souhrn všech informací vztahujících se ke konkrétnímu 

vzorkování. Stanoví postup výběru nebo tvorby vzorku, odběru vzorku, program 

zkoušení, porovnává dosažené výsledky.  

V průběhu vzorkování musí být dodržovány požadavky na řízení kvality 

vzorkování a postup vzorkování musí být dokumentován. 

 

Údaje, které je potřeba zpracovat do plánu vzorkování výstupu ze zařízení: 

 

� Plán vzorkování zpracoval 
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� Firma, původce obalu (adresa, kontakt) 

� Další zúčastněné strany 

� Vzorkování bude provádět (firma, jméno vzorkaře, kontakt) 

� Cíl vzorkování 

� Metoda vzorkování 

� Počet vzorkovaných jednotek, počet dílčích vzorků, které mají být odebrány ze 

vzorkované jednotky 

� Adresa provozovny, kde bude odběr prováděn 

� Upřesnění místa odběru (např.výsypka, dopravník nebo hromada) 

� Hmotnost, případně objem dílčího vzorku 

� Způsob odběru dílčích vzorků 

� Typ vzorkovacího zařízení 

� Postup úpravy vzorků 

� Velikost laboratorního (zkušebního a archivního) vzorku 

� Požadavky na zkoušky v místě odběru vzorku 

� Opatření k zajištění kvality vzorkování 

� Určení odpovědnosti za průběh vzorkování a personálního zabezpečení 

vzorkování 

� Ochrany zdraví a zásady bezpečnosti práce 

� Materiální zabezpečení odběru vzorků (např. OPP, lékárnička, fotoaparát, 

pracovní deník, označení vzorkovnic, tiskopis protokolu o vzorkování) 

� Identifikace zkušební laboratoře 

 

Při vzorkování se postupuje podle ČSN 14899 (Charakterizace odpadů -

Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití). [6] 

 

6.8.2. Postupy při odběrů vzorků 

 

Při odběru vzorků se postupuje následovně: 

 

a) vzorek ke zkoušce vybraných rizikových látek a prvků (tabulka č. 5.1.) se vytvoří  

    smíšením dílčích vzorků odebraných  rovnoměrně z celého objemu vzorkovaného 
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    celku podle přílohy č. 8. Pro kontrolu hygienizace (tabulka č. 5.4.) se odebírají prosté 

    vzorky v počtu uvedeném v tabulce č. 5.4., 

b) velikost vzorku a způsob úpravy (např.drcení) vzorku se stanoví po dohodě s  

    laboratoří, 

c) vzorek pro kontrolu hygienizace se před předáním do laboratoře uchovává při teplotě 

    do 60 0C a předává do laboratoře tak, aby byl vzorek zpracován do 48 hodin po  

    odběru, 

d) vzorek kompostu je možno odebrat jen v případě, že teplota kompostu je nižší než 

    40 0C. [6] 

 

6.8.3. Protokol o vzorkování 

 

Protokol o vzorkování obsahuje dle vyhlášky 341/2008 Sb., přílohy č. 8 tyto údaje: 

 

� Číslo protokolu 

� Označení protokolu 

� Datum odběru 

� Podpis vzorkaře 

� Původce odpadu (firma, kontakt) 

� Adresa provozovny, kde je odběr prováděn 

� Odběr provedl (firma, vzorkař, kontakt) 

� Cíl vzorkování ( důvod odběru odpadu) 

� Popis vzorku, smyslové posouzení – vzhled (např.barva, konzistence, 

homogenita), zápach (přítomnost těkavých uvolňujících se složek) 

� Postup vzorkování – popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly 

vzorkovány, popis použité metody vzorkování 

� Místo a bod odběru vzorku 

� Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného 

odpadu 

� Osoby přítomné odběru 

� Použité zařízení 

� Počet odebraných dílčích vzorků 
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� Velikost dílčího vzorku/vzorků 

� Pozorování při odběru (např.vývin plynu, tepla, chemické reakce) 

� Popis stanovení na místě (pokud je protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

� Bezpečnostní opatření 

� Dělení a předúprava vzorku – určení místa (např.v terénu nebo v laboratoři, 

uvést, zda venku nebo v místnosti) a postupu 

� Balení, konzervace, skladování a doprava vzorku 

� Odchylky od plánu vzorkování 

� Doručení do zkušební laboratoře – Laboratoř, datum doručení, přijato kým. [6] 

 

6.9. Rozsah sledovaných ukazatelů stanovených pro hodnocení výstupu ze  
       zařízeni a četnost jejich kontrol 

 

a) Požadavky a kritéria pro hodnocení výstupů – limitní koncentrace vybraných 

rizikových látek a prvků pro zařazení výstupů do 2 skupiny podle vyhlášky č. 341/2008 

Sb., přílohy č. 6, tabulky 5.1. 

 

b) Znaky jakosti rekultiva čního kompostu dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., přílohy č. 5 

jsou uvedeny v tabulce 5.2. 

 

c) Kritéria pro kontrolu ú činnosti hygienizace prováděné na základě sledování 

indikátorů mikroorganismů - vyhláška č. 341/2008 Sb., příloha č. 5, tabulka 5.4. 

 

d) Četnost kontrol výstupů v závislosti na roční produkci  je stanoven v rozsahu dle 

vyhlášky č. 341/2008 Sb., přílohy 5, tabulky 5.6.: 

 

rozmezí: 1 001 – 5 000 tun     četnost: 4 x za rok. 

 

e)  Výstupy ze zařízení FJ jsou zařazeny dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., přílohy č. 6,  

bodu  b), 2. Třída II. [6] 
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6.10. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení  a opatření pro    

       případ havárie 

 

6.10.1. Havarijní události 

 

Při provozu zařízení může dojít k následujícím havarijním stavům : 

a) požáru,  

b) úniku látek závadných vodám ze zařízení fermentoru, z aut a z mechanismů (např. 

PHM, oleje, aj. ). 

 

6.10.2. Opatření v případě havárie 

 

Uvedené situace budou řešeny následujícím způsobem : 

 

a) Požár 

Pro případ požáru je prostor sběrného dvora tříděného odpadu vybaven 

příslušným počtem funkčních přenosných hasicích přístrojů (dále jen PHP). PHP budou 

pravidelně 1 x ročně kontrolovány odbornou firmou. Únikovými cestami jsou  vrata do 

volného terénu a tyto vyhovují z hlediska délky i kapacity. V objektu je zaveden vnitřní 

požární vodovod pro tzv. vnitřní požární vodu. Vnější požární voda 

je zajištěna  hydrantem. Příjezdová  komunikace  vyhovuje požadavkům pro příjezd 

požárních vozidel. 

Dojde-li k požáru, bude zařízení okamžitě odpojeno od zdroje el. energie. 

K likvidaci požáru bude použit PHP. Nebude – li schopna obsluha zařízení zabránit 

rozšíření požáru dostupnými prostředky, je povinna neodkladně ohlásit na určeném 

místě (ohlašovna požáru – tel. č. 150) zjištěný požár, nebo zabezpečit jeho ohlášení.  

 

V hlášení je nutno uvést : 

• kdo volá 

• kde hoří 

• co hoří 
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• v jakém rozsahu 

• číslo telefonu, z něhož je voláno. 

 

Obsluha zařízení poskytuje veliteli zásahu potřebné informace, upozorňuje na 

možná nebezpečí (přítomnost hořlavých látek, charakteristika přítomných odpadů), 

předává informace o umístění uzávěru plynu, přívodu vody a elektrické energie. 

Zajišťuje volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární vozidla, 

organizuje evakuaci osob z míst ohrožených požárem. 

Obsluha zařízení je povinna na výzvu velitele zásahu nebo vedoucího požárem 

ohroženého úseku poskytnout osobní pomoc jednotce hasičského záchranného sboru. 

 

 b) Únik látek závadných vodám  

Nutno postupovat dle pokynů Havarijního plánu vyhotoveného dle § 39 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a schváleného příslušným vodoprávním 

úřadem. Havarijní plán je vyvěšen na viditelném místě. 

 

6.10.3. Záznam o havarijních stavech  

 

Vedoucí pracovník zařízení sepíše po ukončení zásahu zápis, obsahující 

následující fakta : 

 

• místo a čas vzniku havarijního stavu 

• jméno a příjmení osoby, která poruchy či havarijní stav zpozorovala 

• příčina 

• rozsah a následky 

• způsob odstranění, provedená opatření  

• návrh preventivních opatření. 

 

Záznam bude uložen do provozního deníku. 
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6.11. Bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí a ochrana zdraví lidí 
 

Pro zajištění bezpečnosti práce musí být dodržována následující opatření: 

 

• Veškeré práce musí pracovníci konat pouze podle pokynů přímého nadřízeného, 

postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo životů jiných osob a 

k ohrožení ŽP. 

• Při práci jsou pracovníci povinni používat předepsaný pracovní oděv a ochranné 

pracovní pomůcky, udržovat je v čistotě a provádět jejich údržbu. 

• Zamezit nekontrolovatelnému příjmu a odvozu odpadů. 

• Zamezit vstup do areálu nepovolaným osobám. 

• Pravidelně kontrolovat technický stav zařízení FJ, v případě zjištění závady 

vyloučit zařízení z provozu. 

• Používat zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno. 

• Před uvedením do provozu je pracovník povinný se přesvědčit o 

provozuschopnosti zařízení. 

• Na všech komunikacích v areálu se musí dodržovat předpisy o provozu na 

veřejných komunikacích, dodržovat max. povolenou rychlost stanovenou pro 

areál. 

• Práce na nebezpečných a nepřehledných místech je povolena pouze pod dozorem 

nebo za pomoci druhé osoby. 

• Veškeré práce prováděné v blízkosti vysokého či nízkého napětí, jsou povoleny 

pouze při dodržení platných bezpečnostních opatření. 

• Rozlité, popř. vyteklé pohonné hmoty neprodleně odstranit, aby nedošlo k úrazu či 

požáru. 

• Důsledně dbát na pravidla osobní hygieny, bezpečnostních a požárních předpisů. 

• Při jakémkoliv úrazu musí pracovník uvědomit svého přímého nadřízeného, 

poskytnout první pomoc nebo přivolat lékaře. 

• Pracovníci jsou povinni se zúčastňovat pravidelných školení PO a BOZ a 

odborných školení v oblasti zpracování organických odpadů – FJ. 

• Pracovníci musí být seznámeni se zásadami první zdravotnické pomoci. 
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• Pracovníci jsou povinni se podrobit pravidelným lékařským prohlídkám, případně 

očkování. 

Před zahájením prací bude obsluha prokazatelně seznámena s tímto provozním řádem. 

Na pracovišti jsou k dispozici OOPP, vybavená lékárnička a asanační prostředky. 

 

Doporučené osobní ochranné pomůcky a oděvy ( OOPP) pro obsluhu fermentoru: 
 

• pracovní ochranný oděv (ústroj dle venkovních teplot) 

• ochranná obuv s protiskluzovou podrážkou 

• ochranné rukavice prstové kožené 

• ochranné rukavice prstové gumové 

• ochranná přilba pro práci ve výškách, u zvedacího zařízení a uvnitř pracovního 

prostoru fermentoru 

• ochrana dýchacího ústrojí (např. vhodný typ respirátoru) 

• vesta s reflexními prvky pro navigaci dopravních prostředků. 

 

Při obsluze FJ je zakázáno: 

 

• jíst, pít a kouřit mimo dobu a prostory k těmto činnostem určené 

• používat alkohol nebo přípravky otupující mysl, taktéž je přísně zakázán vstup 

do zařízení osobám, které již alkohol nebo omamné látky požily a jejich chování 

a soustředěnost je těmito látkami omezena 

• manipulovat s otevřeným ohněm 

• provádět při výkonu práce jakékoliv manipulace nebo činnosti, které by mohly 

vést k odpoutání pozornosti a soustředěnosti a taktéž se nesmí bezdůvodně 

vzdalovat od zařízení. 

 

Po práci je obsluha povinna umýt si znečištěné části pokožky teplou vodou, 

nedráždivými čisticími prostředky (toaletní mýdlo, Solsapon apod.) a následně ošetřit 
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vhodným regeneračním krémem. Šatny a hygienické zázemí je umístěno 

v administrativní budově areálu LCO.   

Pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců jsou realizovány smluvně zajištěným 

lékařem. Způsob realizace zdravotních prohlídek pracovníků předepisuje firemní 

směrnice, která je vypracovaná dle platných právních předpisů. 

 

6.11.1. Zásady poskytnutí první pomoci 

 

Poskytování první pomoci: 

 

Při krizové situaci voláme linku 155 (112) – RZP 

 

� nahlásíme jméno volajícího 

� místo krize ( v rámci možností vyšleme někoho, kdo ukáže lékaři cestu) 

� popíšeme momentální zdravotní stav postiženého (zda je v bezvědomí, krvácí 

apod.) 

 

Před příchodem lékaře zajistěte PRVNÍ POMOC zraněným dle níže uvedených pokynů 

havarijního plánu poskytnutí první pomoci v krizových situacích. 

 

Omdlení: 

 

• položíme na záda, hlavu dáme na bok – hlídáme, aby nezapadl jazyk, zvedneme 

dolní končetiny, můžeme je podložit židlí, zapřít stolem apod.( autotransfuze) 

 

Bezvědomí: 

 

• zajistíme volné dýchací cesty 

• pokud pacient nedýchá a nemá srdeční puls - je neodkladná resistutace! 
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Dýchání z úst do úst 

 

Nemocného položíme na záda, mírně mu zakloníme hlavu, chytíme nos a vdechujeme, 

při výdechu musíme nos uvolnit. 

 

Nepřímá masáž srdce 

 

Napjatýma rukama rytmicky stlačujeme hrudní kost uprostřed hrudníku do hloubky cca 

5 cm asi 2 x za sekundu. 

 

Počet vdechů a masírování srdce: 

 

1 zachránce   pouze masírujeme 

2 zachránci      30 stlačení ku 2 vdechům 

 

Masáž srdce musí být pravidelná. 

Pokud je pacient v bezvědomí a má puls i dech – stabilizovaná poloha – pacienta 

položíme na bok, pokrčíme mu nohu a  ruku pokrčíme tak, aby si dlaní podpíral hlavu.  

Hlídáme dýchání! 

 

Popáleniny:  

 

• ránu poléváme studenou vodou 

• nedezinfikujeme! 

• překryjeme sterilní gázou (lékárnička by měla obsahovat speciálně upravenou 

pro popáleniny) 

• vyvarujeme se prachu a nečistotám 

• pokud v lékárničce chybí sterilní gáza, můžeme v akutním případě použít čistě 

vyžehlený ručník         
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Tepenné krvácení: krev proudí z rány silným proudem (vytryskuje), je jasně červená 

• přiložíme tlakový obvaz (tj. velká vrstva obinadla 2-3 pevně přivázaná k ráně) 

• pokud i nadále krev protéká, je nutné čímkoliv elastickým (elastické obinadlo, 

škrtidlo) asi 10 cm nad ránou zaškrtíme končetinu (je nutné zapsat čas zaškrcení) 

• pacienta vždy zklidňujeme, usadíme či položíme, zajistíme dostatek vzduchu 

 

Žilní krvácení:   

 

• vydezinfikujeme (peroxid vodíku, ajatin), překryjeme gázou – nikdy nedáváme 

vatu!  

• a převážeme 

 

• nikdy se nesnažíme končetinu narovnat či upravit do správné polohy 

• zastavíme krvácení (při otevřené zlomenině nelze použít tlakový obvaz) – 

nejlépe při tepenném krvácení prstem zatlačíme krvácející tepnu a držíme do 

příchodu lékaře 

 

Otevřené zlomeniny: 

• překryjeme gázou, sterilními polštářky – dle vybavení lékárničky 

 

Zlomeniny: 

 

• končetinu pomocí nějakého předmětu (dlahy) zpevníme a postiženého 

dopravíme k lékaři 

 

Při každé krvácející ráně je nutno zastavit tepenné krvácení, ránu přikrýt-!!! 

Nepoužívat vatu - !!!! 

 

Epileptický záchvat: 

Projevy: křeče, pomočení, pokálení, pozvracení 
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• zkontrolovat průchodnost dýchacích cest - vyčistíme ústní dutinu (zvratky, krev, 

zubní protéza) 

• odstraníme z dosahu veškeré ostré předměty 

• nenarovnáváme křečí pokrčené končetiny 

 

6.11.2. Školení zaměstnanců a odborná způsobilost 

 

Podmínkou pro zajištění bezpečnosti provozu FJ je odborná způsobilost všech 

lidí, kteří se na provozu FJ podílejí. 

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni absolvovat: 

 

• pravidelné školení PO a BZOP, včetně školení o zásadách poskytnutí první 

pomoci, 

• školení, které seznámí pracovníky s provozním řádem a jeho dodatky, 

• odborná školení zaměřená na základní povinnosti při provozu a  zařízení FJ, 

v závislosti na jednotlivých činnostech pracovníků a v návaznosti na úpravy 

právních předpisů. 

 

6.12. Závěrečná ustanovení 

 

Změna tohoto provozního řádu může být provedena za souhlasu provozovatele a 

příslušného orgánu státní správy životního prostředí. 

S provozním řádem musí být seznámeni všichni pracovníci provozovatele a 

provozní řád musí být přístupný v kanceláři vedoucího FJ. 
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7. ZÁVĚR 
 
 

Město Vsetín se trvale a intenzívně zabývá vedením občanů města i právnických 

osob ke třídění odpadů a jejich  následnému zpracování. V  loňském roce nabídlo svým 

občanům, žijícím v rodinných domech kompostéry do zahrad zdarma za účelem 

snadnějšího zpracovávání vlastního  zahradního  bioodpadu.  

V předcházejícím období se více zaměřilo na biooodpad a zřídilo v rámci LCO 

fermentační jednotku na kompostování BRO. Pro zakládky fermentorů byl využíván 

veškerý BRO z území města a blízkého okolí. Veškerý provoz fermentační jednotky byl 

monitorován a kontrolován. Během provozu docházelo nahodile k menším závadám na 

fermentorech a tím se zpozdila doba vyskladnění fermentorů. Tento jev je patrný 

z tabulek  naskladnění jednotlivých fermentorů  a jejich vyskladnění.  

Kompost ze zkušebního provozu byl používán  pro úpravu terénu v rámci LCO a 

také následně jako jedna ze složek zakládky fermentorů. 

Vypracovaný návrh provozního řádu kompostárny v návaznosti na vyhlášku č. 

341/2008 Sb., má zajistit plynulý, bezpečný, ekonomický a řádný provoz tohoto 

zařízení. 

Kompostováním BRO v kompostárně vyzíská město Vsetín kvalitní komposty, 

které v budoucnu využije pro zřízení, obnovu a úpravu veřejné zeleně města a 

biopalivo.  

Navrácením odpadů formou kompostu zpět do přírody dochází ke zlepšení 

životního prostředí a ke zkvalitnění půdy a zlepšení podmínek pro vegetaci rostlin. 

Biopalivo by v budoucnu chtělo město Vsetín využít na vytápění areálu LCO. 

Vytápění biopalivem má ekologický i výrazný ekonomický přínos. 
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