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Anotace práce 

 Tato bakalářská práce je zaměřená na činnost společnosti ASOMPO, a.s. 

podnikající v oblasti nakládání s odpady v regionu Novojičínska. Předmětem 

práce je systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V první části je 

vysvětlen pojem biologicky rozložitelný odpad a jsou zde uvedeny nejčastější 

metody jeho využití, především kompostování, dále pak legislativní předpisy 

spojené s nakládáním s biologicky rozložitelnými odpady. Praktická část se 

orientuje na systém nakládání s BRO v konkrétní společnosti ASOMPO a.s. a 

v závěru práce jsou uvedeny možnosti zlepšení stávajícího technického 

vybavení. 

Klíčová slova: ASOMPO, a.s., biologicky rozložitelný odpad, kompostování, 

kompost, zařízení na úpravu BRO    

 

Summary 

 This thesis is focused on the company's operations ASOMPO, a.s. 

business in the field of waste management in the region Novojičínsko . This thesis 

investigates the system management of biodegradable waste. The first part 

explains the concept of biodegradable waste and are the most common methods 

of its use, especially composting, as well as legislative regulations for the 

management of biodegradable waste. The practical part focuses on waste 

management system of biodegradable waste in specific companies as ASOMPO, 

a.s. and at the end of the work are given the possibility of improving the existing 

hardware .  

Keywords: ASOMPO, a.s., biodegradable waste, composting, compost, 

treatment facilities of biodegradable waste 
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1. Úvod a cíl práce 

Bioodpady mají na životní prostředí negativní vliv, především tím, že jejich 

rozkladem dochází k tvorbě skleníkových plynů, kyselé výluhy z hydrolytických 

procesů mohou znečistit a znehodnotit okolní povrchové i podpovrchové vody a 

velkým zdravotním rizikem pro obyvatelstvo  i živočichy je výskyt patogenních 

mikroorganismů, virů a prionů.  

Skleníkový plyn methan, který výrazně přispívá k tvorbě skleníkového efektu 

má cca 50x vyšší účinnost než CO2. Emise skleníkových plynů z odpadového 

hospodářství zahrnují téměř 5% celkové produkce skleníkových plynů ze všech 

odvětví [1]. 

Legislativní předpisy v současné době v podstatě skládkování BRO zakazují 

a množství BRKO ukládaného na skládku musí být postupně snižováno. Přestože 

je problematika BRO čím dál víc v popředí zájmu, bohužel se však nedaří tento 

trend zvrátit a množství biologických odpadů ukládaných na skládku se neustále 

zvyšuje.  

Přitom potenciál bioodpadů je možné využít v mnoha oblastech – od 

produkce organických hnojiv, výroby alternativních paliv, bioplynu a jiných až po 

recyklaci odpadů z papíru a jejich přeměnu na stavební izolační  hmoty nebo 

palivový bioetanol [1]. 

.  Tato bakalářská práce je zaměřena na činnost společnosti ASOMPO, a.s. v 

oblasti nakládání  s biologicky rozložitelným odpadem. Vzhledem k plánovanému 

nárůstu množství zpracovávaného BRO nebude stávající stav technického 

vybavení k zpracování BRO v budoucnu zcela dostačující. Proto se v této práci 

zaměřím také na nalezení dalších možností, jak současný stav technicky vylepšit a 

zefektivnit. 
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2. Biologicky rozložitelný odpad a možnosti jeho využití 

Biologicky rozložitelným odpadem rozumíme dle zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb., § 33a jakýkoliv odpad, který lze rozložit aerobním či anaerobním 

způsobem. Jedná se o odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, 

rybářství, výroby a zpracování potravin, odpady ze zpracování dřeva a výroby 

desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky, dále z kožedělného, kožešnického a 

textilního průmyslu, odpadní obaly jako jsou absorpční činidla, čisticí tkaniny, 

filtrační materiály, stavební a demoliční odpady a čistírenské a vodárenské kaly a 

také komunální odpad [2]. 

BRO jsou z hlediska množství významnou složkou komunálního odpadu, 

v celé Evropě tvoří 30 – 40 % komunálního odpadu [3]. Produkce BRKO, tj. 

bioodpadů z domácností a jim podobných odpadů z živností, průmyslu a úřadů, je 

odlišná u městských a venkovských zástaveb ze zcela logických důvodů – ve 

vesnicích si občané jsou schopni ze zahrad a polí likvidovat BRO ve vlastních 

kompostérech. Novodobým trendem se však stávají okrasné zahrady s velkým 

podílem odpadů z trávy a dřevin, což již možnost využití v kompostérech komplikuje 

[4]. V současné době se hodnoty produkce BRKO ve městech pohybují v rozmezí 

60 – 120 kg os./rok, na vesnicích v rozmezí 40 – 80 kg os./rok. [3].  

Členské státy EU mají na základě Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách 

odpadů za úkol snížit v průběhu let množství BRO ukládaného na skládky v roce 

1995 v tomto procentuálním vyjádření: do 5 let od vstupu této směrnice v platnost 

snížit toto množství na 75% celkového množství BRKO uloženého na skládku v roce 

1995, do 8 let snížit množství BRKO na 50% množství BRKO uloženého na skládku 

v roce 1995 a do 15 let snížit množství BRKO na 35% celkového množství BRKO 

uloženého na skládku v roce 1995 [5] . 

V číselných hodnotách dle pana Zemánka vychází požadované snížení 

BRKO ukládaného na skládky takto: v ČR se uložilo na skládky v roce 1995  

1.530.000 tun BRKO. Z této výchozí hodnoty je vypočteno pro období roku 2010 – 

2012 množství 1.147.500 t.rok-1, v roce 2013 – 2019 množství 765.000 t.rok-1 a od 

roku 2020 množství 535.000 t.rok-1  [3]. 
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Hlavními důvody, proč vznikla tato opatření, je omezení emisí skládkového 

plynu metanu, který významně přispívá k tzv. skleníkovému efektu a tím ke 

globálním změnám klimatu a dále také omezení škodlivých průsaků ze skládek. 

Důležitým faktem je skutečnost, že uložením BRO na skládku či jeho spalováním 

dojde k nevyužití či přímo destrukci rostlinných živin a organické hmoty 

přeměnitelné na humusové látky, jež jsou velmi důležité pro úrodnost půdy [1]. V ČR 

mají zemědělské půdy nízký podíl organických látek (humusu). Na rozdíl od 

organických hnojiv je použití minerálních hnojiv spojené s rizikem vyplavování živin 

do povrchových a podzemních vod, protože půda s nedostatkem humusu špatně 

váže vodu a je vystavena vodní i větrné erozi. BRO lze tedy výhodně využít jako 

zdroj organických hnojiv [4] . 

Nejčastějšími způsoby, jak využívat potenciál BRO jsou především 

kompostování a anaerobní digesce. Podrobněji jsou tyto metody popsány 

v následujících kapitolách.  

3. Kompostování 

Kompostování je nejrozšířenějším způsobem využívání BRO. Historie 

kompostování se začala již před staletími psát v Číně. Do Evropy tento způsob 

využívání kompostu jako hnojiva pronikl až ve viktoriánském období, kdy v Anglii 

pěstitelé experimentovali s procesem kompostování a snažili se vyrobit kvalitní 

hnojivo [6]. V České republice byla první kompostárna s technologií řízeného 

procesu kompostování založena v roce 1912 a rozvoj kompostování se neustále 

zvyšoval. Po roce 1989 došlo k útlumu výroby kompostu, nicméně v současné době 

díky dotačním programům zájem zemědělců o kompost opět vzrostl [7].      

Proces kompostování probíhá aerobním způsobem, tj. za přístupu vzduchu. 

K přeměně organických látek mikroorganismy dochází stejným způsobem jako při 

přirozených půdních procesech s tím rozdílem, že tento proces lze za použití 

vhodné technologie řídit a tím docílit získání humusových látek rychleji a efektivněji 

[8].   
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Nejčastěji používanou a ekonomicky výhodnou technologickou metodou je 

kompostování na volné ploše v pásových hromadách. Dalšími způsoby zpracování 

BRO je kompostování v polouzavřeném či uzavřeném zařízení, nebo 

v kompostovacích vacích.  

3.1 Fáze kompostování 

Proces kompostování dělíme v závislosti na různých odborných zdrojích 

informací nejčastěji na 3 fáze, které se odlišují především teplotou uvnitř zakládky, 

která je ukazatelem správné činnosti mikroorganismů a strukturou kompostu v dané 

fázi.  

Organismy ovlivňující jednotlivé fáze kompostování dělíme do 3 základních 

skupin: 

 Microflóra (aktinomycety a bakterie) 

 Mesofauna (roztoči, hlístice a prvoci) 

 Macrofauna (brouci, žížaly, mnohonožky) 

Pomocí očkování kompostové zakládky aerobními bakteriemi, houbami a 

aktinomycetami lze podpořit a urychlit jednotlivé fáze procesu. Dostatečně vyzrálý 

kompost obsahuje 108 – 1010 jednotek aerobních bakterií tvořící kolonie na 1 g 

sušiny, aktinomycety 106 – 108   /1g sušiny a houby 103 – 104  /1g sušiny [9].      

3.1.1 Fáze rozkladu (mineralizace) 

Tato fáze, nazývaná také jako fáze „mineralizace“, je typická délkou trvání 3 

– 4 týdny (v případě velkého podílu dřevní hmoty až 2 měsíce), kdy teplota zakládky 

dosahuje 50 - 70 oC. V této fázi dochází vlivem vysoké teploty k tzv. hygienizaci, při 

níž jsou zahubeny patogenní bakterie a zničena schopnost klíčení semen. 

Působením milionů termofilních bakterií a hub dochází k rozkladu lehce 

rozložitelných látek (cukry, bílkoviny, škrob apod.) a následnému vzniku malých 

„stavebních kamenů“, jako jsou dusičnany, oxid uhličitý, čpavek, aminokyseliny a 

polysacharidy. Dochází k uvolňování živin z organické hmoty a jejich částečnému 
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přechodu až do formy minerálů. Vlivem tvorby organických kyselin se zvyšuje Ph 

kompostu. Pokles původní hmotnosti materiálu je až 30% [8], [10].      

3.1.2 Fáze přeměny 

Fáze přeměny trvá od 4. až do zhruba 10. týdne. Je charakteristická 

postupným poklesem teploty na 40 - 25 oC, původní termofilní bakterie a houby jsou 

nahrazeny jinou skupinou mikroorganismů nebo nižší formou hmyzu. Původní 

skladba kompostu již není rozeznatelná, barva kompostu je stejnoměrně hnědá 

s drobtovitou strukturou a lehkou vůní po lesní zemině. V této fázi rozkladu je 

docíleno nejlepšího hnojařského účinku kompostu [8], [10].      

3.1.3 Fáze syntézy (zralosti) 

Teplota kompostu se vyrovnává s okolní teplotou, kompost získává zemitou 

strukturu a obsahuje hmyz a drobné živočichy, jako jsou žížaly, stonožky apod. 

Zvyšuje se účinnost humusu a snižuje kyselost substrátu [8], [10].      

 

Graf. č. 1 – Fáze kompostování [7].      
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Z hlediska organizace rozlišujeme kompostování domácí, komunitní a 

průmyslové. 

3.2 Domácí kompostování  

Domácí kompostování vyžaduje přímou účast občanů, kteří si kompost vyrábí 

z domovních a zahradních BRO. Kompostování je uskutečňováno převážně 

v kompostovacích nádobách malých rozměrů, ze dřeva, plastu, pletiva apod., 

případně také v jámách či volných hromadách. V minulosti nebylo domácí 

kompostování většinou ze strany obcí podporováno a často vznikaly černé skládky 

BRO ze zahrad v okrajových částech vesnic. V současné době je však již tento trend 

opačný a domácí kompostování se dostává do popředí zájmu obcí. Podpora 

domácího kompostování by měla být uskutečňována informační osvětou a také 

finančně formou snižování poplatků za odvoz odpadu [11]. 

3.3 Komunitní kompostování 

V ČR se komunitní kompostování provádí především v blízkosti 

zahrádkářských kolonií [11]. Komunitní kompostování je v podstatě výroba 

kompostu určitou skupinou lidí (zahrádkáři  dané kolonie, obec, panelový dům, 

skupina rodinných domů, škola apod.) s využitím vlastního bioodpadu, může však 

být zpracován bioodpad i z jiných zdrojů. Výsledný produkt je pak použit pro vlastní 

účely komunity. Jednotliví účastníci komunitního kompostování by měli být 

seznámeni s pravidly kompostárny tak, aby se zamezilo například navážce 

nevhodných odpadů [12].  

Obce, které mají zájem o zřízení své vlastní kompostárny, mají možnost buďto 

vybudovat zařízení pro nakládání s BRO, nebo využít komunitního kompostování.  

Dle zákona komunitním kompostováním rozumíme systém sběru a 

shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich 

úprava a následné zpracování na zelený kompost. Tento kompost pak obec může 

využít na údržbu a obnovu zeleně na svém území. Komunitní kompostování není 
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omezeno kapacitou či technologickým omezením (vodohospodářské zabezpečení 

apod.), není vyžadován provozní řád ani evidence přijímaných a produkovaných 

odpadů. Není třeba sledovat kvalitu kompostu ani jednotlivé procesy, jako jsou 

teplota, vlhkost apod. Je třeba pouze předejít zápachu a emisím metanu, zamezit 

poškození životního prostředí. Obec však musí vydat obecně závaznou vyhlášku, 

ve které je stanoven systém komunitního kompostování a způsob využití kompostu 

na údržbu a obnovu zeleně na území obce [13]. 

Podle vyhlášky MŽP o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů 321/2014 Sb., §2 odst. 6 tak obec 

zavedením systému komunitního kompostování rovněž splní povinnost zajistit místa 

pro oddělené soustřeďování BRKO [14], [15].  

3.4 Průmyslové kompostování 

Průmyslové, neboli-li také centrální kompostování, je organizováno obcemi, 

ale převážně však soukromými podnikatelskými subjekty. Uskutečňuje se na 

kompostovišti s roční produkcí 50 – 500 t kompostu, nebo na průmyslové 

kompostárně s roční produkcí min. 500 t kompostu. Na těchto zařízeních se 

kompostování provádí většinou na kompostových zakládkách nebo 

v biofermentorech. Při průmyslovém kompostování je nutné řídit se platnými 

legislativními předpisy, zařízení musí být zabezpečeno proti úniku závadných látek 

do vody nebo půdy a zároveň nesmí docházet k mísení závadných látek se 

srážkovými vodami [16].   

Tato opatření jsou finančně nákladné, proto se často využívají 

vodohospodářsky zabezpečené silážní žlaby, hnojiště, zemědělská složiště a areály 

bývalých uhelných skladů [16].     

Podrobněji se metodou kompostování budu zabývat v  kapitole týkající se 

systému nakládání s BRO ve společnosti ASOMPO, a.s.. 



Hana Veselková: Možnosti zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve společnosti 
ASOMPO, a.s. 

 

2015                                                                                                                                  8 

 

3.5 Vermikompostování 

Pro komunitní a především domácí kompostování je velice vhodné 

vermikompostování, tj. kompostování pomocí kalifornských žížal na rozdíl od 

běžného kompostování, které se uskutečňuje činností různých mikroorganismů. 

Tyto žížaly byly v Kalifornii vyšlechtěny z běžné žížaly hnojní (Eisennia foetida), 

dožívají se až 16 let, jejich výhodou je rychlé množení. Navíc nemigrují a tím tedy 

nedochází k jejich úniku z kompostéru či kompostovací plochy. Přežívají však pouze 

při teplotě 4 – 42oC. Pomocí jejich enzymů v trávicím traktu dochází k přeměně BRO 

na vermikompost. Důležité je zajistit žížalám vhodnou teplotu, vlhkost, správné 

krmivo (zpracovávané suroviny) a provzdušnění. 

Vstupními surovinami může být sláma, seno, výlisky z hroznů a ovoce, 

odpady ze zeleně, odpad z palíren, digestát či kaly z ČOV. Čerstvou trávu je třeba 

nechat alespoň dva týdny uležet (vyhřát). Nevhodnou surovinou je čerstvý hnůj a 

naprosto nevhodná je hlína, která žížalám poškozuje trávicí ústrojí. Proces 

vermikompostování je rychlejší oproti standardnímu způsobu a výsledný 

vermikompost je velice kvalitní, snadno se vstřebává do půdy, má vysokou 

schopnost retence a vysoké pH. Navíc obsahuje kvalitní humus a další látky, které 

mohou pomoci rostlinám v ochraně před nemocemi a škůdci. [17]. 

3.6 Fermentační boxy EWA a BEWA firmy Agro-Eko 

Kompostování ve fermentačních boxech je již na rozdíl od kompostování 

v pásových hromadách na volné ploše ekonomicky nákladnější, nicméně velice 

efektivní technologickou metodou. Aerobní fermentor EWA (Ecological Waste 

Apparatus) je certifikované zařízení pro zpracování BRO. Vnitřní část fermentoru se 

skládá z tepelně izolovaného pracovního prostoru, systému injektorů zajišťujících 

aeraci, kyvných fréz pro překopávání zakládky, korečkového dopravníku 

umístěného po obvodu vnitřní části a zařízení pro příjem a výdej materiálu. 

BRO se umístí do pracovní části fermentoru, kde díky zajištění optimálních 

podmínek pro kompostování probíhá intenzivní biologická oxidace. Ve všech 

částech zakládky dochází k intenzivní termofilní aerobní fermentaci a tím je proces  
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kompostování urychlován. Fáze aerobní termofilní stabilizace a hygienizace 

zakládky působením vysokých teplot, při nichž jsou zničeny patogenní 

mikroorganismy a klíčivost semen trvá min. 48 hodin od založení zakládky. 

Výsledným produktem je kompost vhodný k aplikaci na půdu, údržbě zeleně či jako 

rekultivační substrát. [18].  

Aerobní fermentor BEWA je inovace fermentoru EWA vyvinutá pro zařízení 

s vyšší kapacitou zpracovávaných BRO. Ve fermentoru BEWA lze zpracovat až 4x 

více BRO než ve fermentoru EWA. [18].     

 

 

Obr. č. 1 – Fermentační box EWA – vlevo celkový pohled na box, vpravo pracovní 

prostor fermentoru [18]    

4. Anaerobní digesce  

Vzhledem k tomu, že tato metoda není předmětem této bakalářské práce, 

jsou následující informace pouze okrajové.  

Anaerobní digesce (též anaerobní methanová fermentace organických látek, 

biomethanizace či biogasifikace, příp. u čistírenských kalů vyhnívání) [19] využívá 

BRO k výrobě tzv. bioplynu.  

Jedná se o soubor procesů, při nichž vlivem mikroorganismů dochází 

k postupnému rozkladu organické hmoty bez přístupu vzduchu. Jednotlivé procesy 

na sebe navazují a jsou označovány jako hydrolýza, acidogeneze, acetogeneze a 

metanogeneze. Konečným produktem je biomasa, plyny (CH4, CO2, H2, N2, H2S) a 

nerozložený zbytek organické hmoty [20].  
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V bioplynových stanicích lze zpracováním bioplynu ve finále získat 

elektrickou energii, teplo i kompost. Bioplyn řadíme mezi obnovitelné zdroje energie 

[21]. Je skladovatelný, lze jej využít mimo jiné k pohonu vozidel [20]. 

V roce 2014 bylo v ČR již 554 bioplynových stanic rozdělených dle druhu 

využívaného BRO na BPS zemědělské, komunální, průmyslové, stanice využívající 

skládkový plyn a také ČOV [19].   

Tato metoda je vhodná především pro zpracování BRO s vyšší vlhkostí [3].   

5. Nejdůležitější legislativní předpisy spojené 

s nakládáním s BRO 

V úvodu této kapitoly uvádím celkový přehled platné legislativy, v druhé části 

se zaměřím na legislativu spojenou s konkrétními situacemi v systému nakládání 

s BRO.  

5.1 Přehled související legislativy  

5.1.1 Zákony 

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

5.1.2 Vyhlášky 

 294/2005 Sb. , Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

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

podrobnostech nakládání s odpady  

 321/2014 Sb., Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů  

 341/2008 Sb., Vyhláška 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 
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vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)  

 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, 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, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

 382/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách 

použití upravených kalů na zemědělské půdě  

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

5.1.3 Nařízení 

 352/2014 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky pro období 2015 - 2024 

[22] 

5.2 Legislativa v praxi 

V této kapitole jsou uvedeny základní povinnosti provozovatele zařízení na 

úpravu BRO od zahájení provozu, evidence odpadů, monitoringu, kontroly výstupu 

až po případné ukončení provozu s odkazem na příslušné legislativní dokumenty. 

V první fázi je provozovatel zařízení povinen podat ohlášení zahájení 

provozu dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., § 39, odst. 3 obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zařízení do 2 měsíců od 

zahájení provozu [23].  Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, příloha č. 2 [24]. Tytéž předpisy stanovují 

povinnosti ohlášení ukončení provozu. 

Podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., § 14  [23]  uděluje Krajský úřad 

souhlas s provozem zařízení. Tento souhlas je vydán na základě provozního řádu 
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zařízení.  Veškeré náležitosti k žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení 

k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce 

383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, §1  [24]. 

Dle Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. a Nařízení vlády 469/2000 Sb. 

kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 

491/2004 Sb. a nařízení vlády č. 100/2005 Sb.  [25]   je provozovně udělen 

živnostenský list pro nakládání s ostatními odpady, výrobu hnojiv a obchodní 

činnost za splnění všeobecné podmínky vyplývající z tohoto zákona. V případě, že 

tuto živnost provozuje právnická osoba, je tato povinna určit odpovědného zástupce 

- fyzickou osobu, jejímž prostřednictvím právnická osoba živnost bude provozovat  

[26]. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb, §17 stanovuje povinnost ohlášení 

provozovny živnostenskému úřadu [26]. Toto ohlášení se doporučuje zaslat také 

finančnímu úřadu pro možnost daňového uplatnění nákladů na provozovnu [27].  

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady §4 stanovuje 

náležitosti označení zařízení, tzn. informace, které musí obsahovat informační 

tabule před zařízením [24].  

Důležitým dokumentem  při činnosti zařízení je Provozní řád. Tento je 

vypracován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a dále vyhláškami 

č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s BRO 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 biologicky 

rozložitelnými odpady. Obsahuje tyto informace [28],[29] : 

 Základní údaje o zařízení (název zařízení identifikační údaje vlastníka a 

provozovatele zařízení, jména vedoucích pracovníků, důležitá telefonní 

čísla, orgány státní správy atd.) 

 Charakter a účel zařízení (přehled druhů přijímaných odpadů, 

kvalitativní charakteristika odpadů a další suroviny využívané v zařízení, 

výstupy ze zařízení) 

 Stručný popis zařízení (technické vybavení, technologie) 

 Technologie a obsluha zařízení (příjem odpadů do zařízení, informace 

a doklady o kvalitě odpadu – Základní popis odpadu, povinnosti původce 
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při přejímce odpadů, povinnosti obsluhy, odpady a hmotnostní podíl 

odpadů vystupujících ze zařízení, odpadní vody atd.) 

 Monitorování provozu zařízení (sledování procesu kompostování, 

kontrola výstupů ze zařízení, plán vzorkování výstupů a protokol o 

vzorkování) 

 Organizační zajištění provozu 

 Vedení evidence a provozní deník v souladu s §21 vyhlášky č. 

383/2001 Sb. a v souladu s §39 zákona č. 185/2001 Sb. 

 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ 

havárie 

 Bezpečnost a ochrana zdraví osob 

Převzetí a vstupní kontrola materiálu do zařízení a náležitosti 

dokumentace k přejímce odpadů podléhá vyhlášce č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, dále také novelou k této vyhlášce č. 35/2014 

Sb. [30]. Do zařízení mohou být přijímány pouze odpady dle Katalogu odpadů – 

příloha č. 1 vyhlášky 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s BRO [2].  

K vedení průběžné evidence odpadů - Provoznímu deníku a uchovávání 

dokumentů najdeme informace ve vyhlášce 341/2008 Sb. o podrobnostech 

nakládání s BRO a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, kterou 

novelizuje vyhláška č. 35/2014 Sb. [2], [30].  

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §39 je povinností původce a 

oprávněné osoby evidovat a ohlašovat odpady a zařízení. Evidence je 

archivována po dobu 5 let [23].  

Monitorování průběhu kompostovacího procesu je uvedeno ve vyhlášce č. 

383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, příloha č. 1 a vyhláška č. 

341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s BRO, příloha č. 2 [24], [2].  

V případě, že je kompost registrován pro uvedení do oběhu, kontrola 

výstupu – uvedení do oběhu je podřízena zákonu o hnojivech č. 156/1998 Sb. 

(využívají se na zemědělskou nebo lesní půdu)  a vyhlášce č. 341/2008 Sb. o 



Hana Veselková: Možnosti zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve společnosti 
ASOMPO, a.s. 

 

2015                                                                                                                                  14 

 

podrobnostech nakládání s BRO (využívají se mimo zemědělskou a lesní půdu) 

[31], [2].  

6. Charakteristika společnosti ASOMPO, a.s.  

Společnost ASOMPO, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. 1. 

2001 a od 1. 1. 2002 zahájila podnikatelskou činnost v oblasti nakládání s odpady 

s výjimkou nebezpečných provozováním řízené skládky v Životicích u Nového 

Jičína [32].  

Historie této firmy se však začala psát již v roce 1991, kdy bylo založeno 

sdružení SOMPO (zájmové sdružení obcí a měst pro likvidaci odpadu). Toto 

sdružení založili starostové 45 obcí a měst okresu Nový Jičín s cílem řešit 

problematiku nakládání s odpady a zneškodňování odpadů v daném regionu. 

Prvním velkým a podstatným výsledkem práce tohoto sdružení bylo založení řízené 

skládky v Životicích u Nového Jičína, jejíž zkušební provoz byl zahájen 1. 7. 1993 a 

do trvalého provozu byla tato skládka uvedena 1. 1. 1994 [32]. 

Postupem času společnost ASOMPO, a.s. zahájila další aktivity, které 

navazují na skládkování odpadů [32]: 

 Výroba a prodej elektrické energie: elektrická energie a teplo je 

vyráběno pomocí kogeneračních jednotek. Jako pohon těchto 

kogeneračních jednotek je využíván tzv. skládkový plyn - methan (CH4), 

vznikající v nitru skládky rozkladem biologicky rozložitelného odpadu. 

První kogenerační jednotka byla zprovozněna v roce 2004, druhá v roce 

2007 a energie z nich získaná je využívána nejen k vytápění hlavní 

budovy společnosti, ale také sušáren řeziva, garáží a dílen. Energie je 

zároveň také dodávána do sítě ČEZ v objemu 260 – 300 kW/h.  

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 Poradenství v oblasti hospodaření s odpady a energií 

 Sušení řeziva: v roce 2009 byla zprovozněna teplovzdušná sušárna 

zaměřená především na sušení dubového dřeva s kapacitou 32m3. 
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V roce 2010 byl zahájen zkušební provoz druhé sušárny s kapacitou 

26m3. 

 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor: k tomuto 

účelu slouží dvě bytové jednotky, které se nacházejí přímo v hlavní 

budově společnosti ASOMPO, a.s. 

 Pronájem motorových vozidel a jiných strojů a přístrojů 

7. Systém nakládání s biologicky rozložitelným 

odpadem ve společnosti ASOMPO, a.s. 

Zkušební provoz zařízení k nakládání s BRO, které je umístěno na 1. etapě 

tělesa skládky odpadů, byl zahájen v roce 2007. Poté na základě integrovaného 

povolení pro zařízení „Skládka odpadů S-OO3 Životice u Nového Jičína čj. MSK 

101187/2008 ze dne 26. 6. 2008 byl zahájen plný provoz zařízení k nakládání 

s biologicky rozložitelným odpadem v areálu společnosti  ASOMPO, a.s. [28].  

V roce 2013 byla dále zahájena výstavba kompostárny a její provoz byl 

spuštěn v červenci roku 2014 [29]. 

Jak je patrné z následujícího grafu, do systému sběru BRO se postupně 

zapojilo až 40 obcí a postupně se také ze strany obcí zvýšila poptávka po množství 

umístěných kontejnerů. 
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Graf č. 2 – Počet obcí zapojených do systému v průběhu let 2007 – 2014 a počet 

umístěných kontejnerů [32]. 

V roce 2014 bylo do systému svozu BRO zapojeno těchto 39 obcí: 

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice n. O., Frenštát p. R., Fulnek, Heřmanice u O., 

Heřmánky, Hodslavice, Hostašovice, Jakubčovice n. O., Jeseník n. O., Kujavy, 

Kunín, Libhošť, Lichnov, Luboměř, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Odry, Příbor, 

Pustějov, Rybí, Sedlnice, Skotnice, Slatina, Studénka, Suchdol n. O., Šenov u 

Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Trnávka, Veřovice, Vražné, Vrchy, Závišice, 

Zbyslavice, Ženklava, Životice u Nového Jičína. 

7.1 Svoz BRO z měst a obcí 

Svoz BRO z měst a obcí zapojených do systému sběru bioodpadu je 

uskutečňován s pomocí sběrných nádob o objemu 770 l v hnědé barvě umístěných 

zpravidla na místech, kde se nacházejí další kontejnery určené pro třídění odpadu 

(papír, plast, sklo). Na těchto sběrných nádobách je uveden druh bioodpadu, pro 

který jsou určeny: travní hmota, plevel, košťály, celé rostliny, listí, hobliny, 

piliny, jemné větve, drcené větve, odpad ze zeleně, zeleniny a ovoce, 

nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina. Na kontejnerech je umístěna 

informace o svozových dnech, zpravidla 1 – 2x týdně dle potřeb obce. Svoz BRO je 

uskutečňován dle klimatických podmínek v období od dubna do listopadu. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obce 29 39 39 39 40 40 39 39

Kontejnery 207 503 626 678 712 855 884 917
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Obr. č. 2 – Kontejner na sběr bioodpadu  

7.2 Svozová technika 

Odpad z kontejnerů je svážen do areálu s pomocí nákladních vozidel se 

speciální rotační nástavbou (rotací je docíleno lepší homogenizace odpadu). 

Využívány jsou především dva třínápravové nákladní automobily MAN s rotační 

nástavbou značky M-U-T Rotopress typ 205, r. v. 2012 a 2014.  

 

Obr. č. 3 – Svozový automobil MAN s rotační nástavbou zn. M-U-T Rotopress 

 

Jako záložní vozidlo slouží nákladní vůz Renault s italskou lisovací 

nástavbou. 
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Obr. č. 4 – Svozový automobil Renult s italskou lisovací nástavbou 

 

7.3 Přehled odpadů pro úpravu BRO a kompostárnu 

Do zařízení na úpravu BRO a kompostárny lze přijmout pouze odpad, který je 

biologicky rozložitelný a neobsahuje příměsi látek, které nelze biologicky rozložit 

(např. plasty, kamení, sklo, stavební odpady, kovové předměty atd.) Pokud se 

v odpadu tyto příměsi nacházejí a vstupní kontrolou to nebylo možno odhalit, je 

nutné je vytřídit v průběhu procesu [28], [29].  

Do areálu nelze přijmout nebezpečné odpady a také odpady dle Nařízení 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1069/2009 týkající se vedlejších živočišných 

produktů [28], [29]. 

Dále je možné využít suroviny, které zlepšují jakost konečného produktu. 

Těmito surovinami může být například mletý vápenec využívaný pro úpravu pH 

kompostu. Zlepšení nebo úpravu vlastního procesu rozkladu organické hmoty lze 

docílit naočkováním založených zakládek tzv. očkovacím kompostem – přidáním 

zralého kompostu, nebo také zeminou, kterou lze přimíchat do konečného produktu 

[28], [29]. 
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Tabulka č. 1 – Seznam odpadů povolených k přejímce do zařízení pro úpravu BRO a 

kompostárny [28], [29]. 

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivost, rybářství 
a z výroby a zpracování potravin 

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

02 01 01 Kaly z praní a čištění 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

02 01 07 Odpad z lesnictví 

02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých 
olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového 
průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení 
melasy 

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování, 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 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu 

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 alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou 
kávy, čaje a kakaa) 

02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin 

02 07 02 Odpady z destilace lihovin 

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

  

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru 
a lepenky 

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, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 
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03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určeného k recyklaci 

03 03 09 Odpadní kaustifikační kal 

03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně 
a povrchové vrstvy z mechanického třídění 

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

  

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu 

04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 
vzniku 

04 02 Odpady z textilního průmyslu s výjimkou textilií ze syntetických vláken 

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

04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod      
04 02 19 

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

  

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

  

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky 

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 

  

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst) 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

  

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, 
z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich 
vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu 
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19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

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

19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného 
odpadu 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod 
číslem 19 08 11 

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod 
číslem 19 08 13 

19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové 
účely 

19 09 02 Kaly z číření vody 

19 09 03 Kaly z dekarbonizace 

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

19 12 01 Papír a lepenka 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

  

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného 
sběru 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 
01) 

20 01 01 Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní stravoven (pozn. pouze vytříděný 
kuchyňský odpad, tzn. že neobsahuje živočišné tkáně nebo se jedná o 
bioodpad již hygienizovaný u původce) 

20 01 10 Oděvy 

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 02 Odpad z tržišť 

20 03 07 Objemný odpad 
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7.4 Přejímka odpadů  

Na odpady přijímané do areálu je vedena samostatná evidence v souladu 

s požadavky na vedení průběžné evidence dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pokud 

se jedná o první nebo jednorázovou přejímku odpadů od daného původce v daném 

kalendářním roce, je třeba předložit Základní popis odpadu (příloha č. 1) v souladu 

s vyhláškou. Pokud se jedná o opakovanou přejímku odpadu od stejného původce, 

je možno předložit pouze čestné prohlášení vlastníka odpadu o tom, že tento odpad 

je v souladu se Základním popisem odpadu již dříve předloženým [28], [29]. 

Každé svozové vozidlo je při vjezdu do areálu firmy zváženo. Následně je 

vypracován protokol, tzv. „Vážní lístek“, kde je uvedeno datum přijetí odpadu, 

původce/odesílatel odpadu, jeho množství, dopravce, datum a čas 

příjezdu/odjezdu, kód odpadu, sektor umístění odpadu, jednotková cena. Druhým 

nezbytným dokladem k přijetí odpadu do zařízení k úpravě BRO je Identifikační 

list odpadu (příloha č. 2) [28], [29]. 

Doklad o převzetí odpadu obsahuje následující údaje: charakteristika 

přejímaného odpadu, množství, kód druhu odpadu, jeho kategorii, název a adresa 

původce nebo vlastníka odpadu, datum převzetí odpadu.  

Při přejímce odpadů jsou také ověřovány kritické ukazatele: 

- odpad neobsahuje nerozložitelné příměsi 

- odpad neobsahuje živočišné tkáně a neobsahuje odpady z mlékárenské 

výroby 

- odpad silně nezapáchá 

Dokumenty přijímaných odpadů jsou uchovávány po dobu min. 5 let. 

Pokud nelze odpad do areálu přijmout z důvodu jeho nevhodnosti k přijetí a 

není možné tento odpad ani uložit na skládku odpadů, je tento odpad vrácen zpět 

původci. Zároveň je povinností provozovatele zařízení (odpadového hospodáře) 

podat do 10 dnů hlášení na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství [28], [29]. 
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7.5 Popis zařízení k úpravě BRO a kompostárny 

Zařízení k úpravě BRO je umístěno na koruně 1. nebo 2. etapy skládky (dle 

aktuální potřeby provozovatele zařízení). Celková plocha zařízení činí 12.656 m2 a 

množství ročně zpracovaného odpadu je max. 10.000 tun/rok [28]. 

Kompostárna, jejíž provoz byl zahájen v červenci roku 2014, je umístěna na 

zpevněné ploše o celkové výměře 5.415 m2, maximální množství ročně 

zpracovaného odpadu nepřesahuje 10.000 tun/rok. Tato plocha je oplocená 2m 

vysokým pletivem. Má živičný povrch, je vyspádována podélně i příčně, obvod je 

zpevněn obrubníky a přechod k obslužné komunikaci má výškový zlom. To vše 

slouží k tomu, aby nedocházelo k únikům výluhů z fermentační plochy na 

komunikaci či do okolí kompostárny.  

Dešťová voda je svedena do jímky umístěné v areálu kompostárny. Tato voda 

je využívána k vlhčení kompostových zakládek a případně odvážena cisternovým 

vozidlem do čistírny odpadních vod [29]. 

7.6 Drcení odpadů 

Vzhledem k tomu, že úprava bioodpadu je prováděna aerobním způsobem 

v krechtech, je potřeba tento bioodpad podrtit tak, aby bylo možno zajistit co 

nejoptimálnější podmínky pro jeho rozklad. Větve se štěpkují štěpkovačem. Drcení 

materiálu probíhá po dobu 20 – 30 minut a poté je nakladačem odvezen na místo, 

kde bude provedena zakládka. 

 

Obr. č. 5 – Drtič odpadu (výrobce firma Černín) 
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7.7 Založení a překopávání zakládky 

Proces úpravy bioodpadu v kompostárně se provádí v hromadách, 

tzv. krechtech ve tvaru lichoběžníku či trojúhelníka. Zakládka je vytvořena třemi 

vrstvami: ve spodní vrstvě se nachází strukturovaný materiál tvořený podrcenými 

štěpkami, slámou apod. Na střední vrstvu zakládky se ukládá vlhčí materiál (ovoce, 

zelenina, tráva apod.) a třetí, horní vrstvou, je opět strukturovaný materiál.  

Při zakládání kompostové zakládky je velice důležité dodržet správný poměr 

C:N (uhlík:dusík), který činí 30 - 35:1 [33]. Tento poměr je závislý na surovinové 

skladbě zakládky, která má vliv na působení mikroorganismů v kompostu (dobu 

zrání kompostu), tvorbu humusu a celkově ovlivňuje konečný produkt procesu 

kompostování. Poměr C:U zralého kompostu se pohybuje v rozmezí 25-30:1  [34].  

Dalším důležitým faktorem při založení zakládky je počáteční vlhkost. Ta by 

měla být v úvodní fázi vyšší než vlhkost konečného produktu. Opět záleží na 

materiálové skladbě zakládky a % organických látek v sušině. Čím vyšší je % těchto 

organických látek v sušině, tím větší by měla být počáteční vlhkost zakládky [34]. 

 

Obr. č. 6 – Zakládka na kompostárně 

Jednou z nejdůležitějších operací v průběhu kompostování je překopávání 

kompostu za účelem jeho provzdušnění, což je předpokladem optimální  mikrobiální 

činnosti. První překopávka zakládky se provádí po 3 dnech a během procesu zrání 

se překopávka materiálu provede minimálně ještě 2x. Doba zrání trvá min. 60 dní a 

je závislá na skladbě surovin, teplotě a množství srážek [3], [28], [29].  
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Obr. č. 7 – Překopávač využívaný v kompostárně 

  

7.8 Sledování procesu kompostování a vzorkování  

Důležitým úkonem při sledování procesu kompostování je sledování teploty 

kompostu. Teplota je měřena vpichovacím teploměrem. Vpich sondou je veden 

přímo do středu zakládky v hloubce minimálně 1 m od povrchu u zakládky, jejíž 

výška je větší než 2 metry. U nižších zakládek se sonda vpichuje do hloubky 

nejméně 0,5 m. Místo vpichu musí být označeno a v následujícím období zrání se 

nesmí měnit. Naměřené hodnoty je nutné zapsat do provozního deníku [28], [29]. 

Teplota zakládky se měří každý den až do 10. dne od založení zakládky, 

v následujícím období postačí měřit teplotu 1x za 3 – 4 dny. V prvních 10 dnech by 

teplota měla dosáhnout 65 - 70 oC. Pro úspěšný proces kompostování a konečné 

hygienizace je nutné dodržet teplotu ≥ 55oC po dobu 21 dní nebo ≥ 65oC po dobu 5 

dní, pod tyto hodnoty by teplota neměla klesnout. Pokud teplota dosáhne 80 oC , 

provede se závlaha nebo překopávka kompostu. Teplota výsledného produktu 

nesmí být vyšší než 40oC [28], [29]. 

Důležité je také sledovat vlhkost kompostu. Používá se laboratorní metoda 

(gravimetrie), přenosný provozní vlhkoměr, nebo orientační (tzv. pěstní zkouška). 

Ta spočívá v tom, že se vezme kompost do dlaně a pevně se zmáčkne. Pokud se 

po otevření dlaně objeví voda, kompost je příliš vlhký, pokud se rozdrolí, je příliš 

suchý. Při optimální vlhkosti kompostu zůstane vzorek spojený [28], [29]. 
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Po ukončení procesu kompostování se provádí kontrola výstupu 

akreditovanou laboratoří. Četnost kontrol je závislá na roční produkci výstupu (např. 

1001 – 5000 t výstupu = kontrola 4x za rok). Odběr se provádí lopatou nebo 

spirálovým vzorkovačem rovnoměrně po celé zakládce po odkrytí 20 cm vysoké 

svrchní vrstvy. Jednotlivé dílčí vzorky jsou promíchány a podrceny na maximální 

velikost částic 50 mm. Tento hrubý vzorek o hmotnosti cca 30 kg se kvartací rozdělí 

na průměrný vzorek o objemu cca 3 dm3 a následně se rozdělí na 3 laboratorní 

vzorky, každý o objemu 1 dm3. Umístí se do čistého označeného sáčku či lahve. 

Vzorek je nutné uchovat při teplotě do 6oC a v laboratoři musí být zpracován do 48 

h od odběru [28], [29]. 

Cílem vzorkování je porovnat kvality kompostu s limity vybraných látek dle dle 

tab. č. 5.1 vyhlášky č. 341/2008 Sb. Sledované ukazatele jsou množství arsenu 

(As), cadmia (Cd), chromu (Cr), mědi (Cu), rtuti (Hg), niklu (Ni), olova (Pb), 

zinku (Zn), polychlorovaných bifenylů (PCB), polycyklických aromatických 

uhlovodíků (PAU – antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)pyren, 

benzo(b)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, fluoranthen, 

fenanthren, chrysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen a pyren)  a AT4 (test respirační 

aktivity odpadu – hodnocení stability bioodpadu na základě měření spotřeby kyslíku 

za 4 dny. Materiál je považován za biologicky nerozložitelný, jakmile je hodnota AT4 

nižší než 10 mg O3/kg sušiny) [2]. 

7.9 Konečný produkt 

Kvalita a následné využití hotového produktu je zařazována do kategorií dle 

vyhlášky č. 341/2008 Sb., přílohy č. 6 následovně [2]. 

a) „1. skupina – výstupy, které splňují požadavky na výrobky podle jiných 

právních předpisů (např. bioplyn, kompost, digestát). Výstupy, které nejsou 

uváděny do oběhu podle jiných právních předpisů musí odpovídat min. 

požadavkům na výstupy 2. skupiny  

b) 2. skupina – výstupy, které splňují požadavky této vyhlášky a využívají se 

mimo zemědělskou a lesní půdu. Na základě skutečných vlastností, složení 

a způsobu využití se skupina dělí na tyto třídy: 
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1. Třída I - určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro zeleň 

u sportovních a rekreačních zařízení včetně těchto zařízení v obytných zónách s 

výjimkou venkovních hracích ploch.  

2. Třída II - určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro 

městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních 

vrstev nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě rekultivačních vrstev, na území 

průmyslových zón, při úpravách terénu v průmyslových zónách (rekultivační 

kompost v doporučeném množství nepřesahujícím v průměru 200 t sušiny na 1 ha 

v období deseti let a rekultivační digestát v doporučeném množství nepřekračující 

20 t sušiny na 1 ha v období deseti let). Rekultivační digestát musí být aplikován v 

dělených dávkách tak, aby nedošlo k zamokření pozemku na dobu delší než 12 

hodin či k jeho zaplavení. Pro uvedená místa a účely je možné užívat i Třídu I; 

3. Třída III - určena pro využití na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními 

vrstvami zabezpečených skládek odpadů podle ČSN 83 8035 Skládkování odpadů 

- Uzavírání a rekultivace skládek, rekultivačními vrstvami odkališť nebo pro filtrační 

náplně biofiltrů (kompost). Pro uvedené účely je možné užívat i Třídu I a Třídu II. 

c) 3. skupina - stabilizovaný bioodpad určený k uložení na skládku v souladu s jiným 

právním předpisem nebo k jinému způsobu využití, než výstupy 1. a 2. skupiny. 

d) 4. skupina - výstupy ze zařízení k využívání bioodpadů, které nesplňují podmínky 

pro 1., 2. a 3. skupinu a které jsou odpady biologicky nerozložitelnými, určenými 

většinou k jejich odstranění.“ 

 V současné době jsou na základě výše uvedeného rozdělení na kategorie a 

skupiny dle vyhlášky č. 341/2008 Sb. výstupy z procesu kompostování v zařízení 

firmy ASOMPO, a.s. vyhodnoceny jako: 

1) Stabilizovaný bioodpad – 3. skupina vyhlášky – konečný produkt 

nedosahuje kvality požadované pro zařazení do skupiny 2 a její třídy 3, je 

zařazen pod katalogové číslo: 19 05 03 – Kompost nevyhovující jakosti, 

kategorie ostatní odpad a je určen k uložení na těleso skládky do rekultivační 

vrstvy nebo k překrytí denní navážky komunálních odpadů. 

2) Nerozložitelné biologické odpady – 4. skupina vyhlášky – jedná se o 

nežádoucí příměsi, které byly obsaženy v odpadu vstupujícím do zařízení k 

následné úpravě, dále nežádoucí příměsi vytříděné z odpadu v průběhu jeho 
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úpravy a kompostování a také bioodpad, u kterého nebylo dosaženo 

požadovaného rozkladu. Tyto nerozložitelné biologické odpady jsou 

zařazeny pod katalogové číslo: 19 05 03 – Kompost nevyhovující jakosti, 

kategorie ostatní odpad. Následně je tento odpad uložen na těleso skládky, 

případně předán k dalšímu využití či odstranění oprávněné osobě (papír, 

železné a neželezné kovy, plasty, sklo, textil, dřevo apod.) 

8. Současný stav technického vybavení a možnosti 

technického vylepšení 

Současný stav technického vybavení ve společnosti ASOMPO, a.s. je 

uveden v kapitole 6 této práce. Jedná se tedy ve stručnosti o dvě zařízení 

k úpravě BRO:  

1. První zařízení umístěné na  koruně 1. nebo 2. etapy tělesa skládky odpadů 

s celkovou plochou zařízení 12.656 m2. Úprava BRO probíhá na volné 

hromadě. Navážka odpadu, překopávka i odvoz výsledného produktu se 

uskutečňuje pomocí těžké techniky. 

2. Druhým zařízením je nová kompostárna umístěná na zpevněné ploše o 

celkové výměře 5.415 m2. Zde se BRO upravuje v pásových hromadách 

-  krechtech ve tvaru lichoběžníku. Využívá se zde: 

 drtič a štěpkovač odpadu 

 kolový traktor s čelní lopatou k vytváření pásových hromad a nakládání 

konečného produktu 

 tažený překopávač kompostu připojitelný ke kolovému traktoru 

 nákladní vozidlo k odvozu konečného produktu. 

Vzhledem k tomu, že konečný produkt úpravy BRO slouží jako technologický 

materiál využívaný v areálu skládky do rekultivační vrstvy nebo k překrytí denní 

navážky komunálních odpadů, dalo by se považovat stávající zařízení k současným 

účelům z hlediska kvality výstupu za technicky dostačující.  

V následujícím textu se zaměřím na některé z možností, jak proces úpravy 

BRO v dané společnosti zefektivnit, nebo jak docílit vyšší kvality konečného 
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produktu. Je zřejmé, že vylepšování a modernizace technické vybavenosti je 

spojeno s více či méně vysokými investičními náklady. Ekonomickou náročnost tedy 

nebudu v této práci zohledňovat. 

8.1 Intenzifikace kompostování 

Jedná se o technologii, při které dochází k zintenzivnění první fáze 

kompostování. Hlavním intenzifikačním prvkem je aerace. Té je docíleno pomocí: 

 kanálků umístěných v podloží zakládek, kterými je odsáván vzduch 

 tlakovou aerací v podloží zakládky a odsáváním plynu z foliového krytu 

zakládky 

 ventilačních systémů s komínovým efektem nebo ventilačních průduchů 

umístěných v zakládce kompostu 

 frézovými překopávači 

Na otevřených kompostovištích se pro omezení teplotních ztrát využívají 

porézní folie, které se na překopávanou zakládku umísťují i následně odstraňují 

speciálním zařízením na překopávači. Speciální překopávače mohou rovněž 

zabraňovat zápachu použitím mlžícího a skrápěcího zařízení, nebo aplikací 

dezodoračních přípravků. Tyto způsoby intenzifikace ovlivňují hlavně termofilní fázi 

kompostování, je však nutné zároveň dosáhnout optimálních hodnot ostatních 

faktorů, jako jsou poměr C:N a obsah vody v kompostu [35].  

Pro úspěšný proces intenzifikace kompostování je ideální zajistit potřebné 

množství vhodných mikroorganismů a hub. Složení správného druhu 

mikroorganismů a hub závisí především na skladbě bioodpadů určených ke 

kompostování. Například kaly z čistíren odpadních vod jsou po prvotním ošetření 

fermentovány bakteriemi typu Bacillus badius či  Cellulomonas, pro kompostování 

se využívají autotrofní bakterie (Autotropic S and H – oxidizing bacterias)  [36].  
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8.2 Kontejnerový systém KNEER 

Systém KNEER je známé modulární kompostovací zařízení, jimiž se 

kompostárny zdokonalují. Jedná se o speciální mobilní kontejnery připojené na 

přívod čerstvého vzduchu, odvod odplynu a na potrubí odvádějící přebytečnou 

vlhkost. Vzduch je ohříván teplem z odváděného plynu systémem aerace. 

Fermentační teploty jsou snímány snímačem v kontejnerech a tím se mění intenzita 

aerace. Dozrávání kompostu pak probíhá většinou v běžných zakládkách [1], [35].   

 

Obr. č. 8 – Kontejnerový systém KNEER [37].   

8.3 Kompostování ve vacích 

Systém uzavřeného kompostování (UKS) nabízí společnost Eurobagging 

s.r.o.. Jedná se o technologii, při které je kompostovaný materiál nejprve podrcen 

na max. velikost 10 – 15 cm, smíchán podle správného poměru uhlíku a dusíku 

společně s potřebnými bakteriemi a po přidání vody následně uzavřen do 

speciálního plastového vaku pomocí kompostovacího stroje. Vak je napojen na 

ventilátor, který zajišťuje přísun kyslíku. Díky tomu není proces kompostování 

ovlivňován povětrnostními podmínkami a nedochází k úniku zápašných látek ani 

výluhu z kompostu. Dalšími výhodami tohoto systému jsou úspora místa, není třeba 

průběžně překopávat kompost a proces je 2-3x rychlejší (12 – 15 týdnů) než při 

běžném kompostování v otevřených pásových hromadách. Celý proces se 

kontroluje správnou teplotou a nuceným přísunem kyslíku a tím je možno ovlivňovat 

i kvalitu konečného produktu [38]. 
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Obr. č. 9 – Kompostování ve vacích  [38]. 

8.4 Kompostovací boxy 

V kompostovacích boxech probíhá celkově automatizovaný proces 

kompostování 2 – 4 měsíce. Boxy jsou tvořeny monolitickými deskami v délce 10 – 

12 m, širokými 3 – 4 m a vysokými 2,5 – 3 m. Toto polouzavřené zařízení je 

vybaveno otevíratelnou boční stěnou a pojízdným jeřábovým mostem s kočkou, 

který se pohybuje na stěnách boxu. Na jeřábové kočce je umístěno překopávací 

zařízení se spirálou s výstupky. Dalšími prvky jsou zavlažovací zařízení a 

ventilátory, které provzdušňují kompost přes rošty umístěné na dně [7].  

 

Obr. č. 10 – Kompostovací boxy [7]. 



Hana Veselková: Možnosti zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve společnosti 
ASOMPO, a.s. 

 

2015                                                                                                                                  32 

 

8.5 Technologie řízeného procesu kompostování firmy Hantsch 

Francouzská firma Hantsch SAS se specializuje na komplexní technické 

řešení v oblasti mechanicko – biologického zpracování odpadů  kompostováním. 

Systém řízeného procesu s aktivním provětráváním využívá například kompostárna 

CMC Náměšť a.s.. Původně byla tato kompostárna s technologií zakládek na volné 

ploše vybavena běžnou technikou – traktorem zajišťujícím veškeré úkony od drcení, 

překopávání, manipulace a svozu materiálu. V roce 2011 kompostárna zavedla 

inovaci vybavení technologie kompostování na volné ploše v pásových hromadách 

technologií řízeného procesu s aktivním provětráváním firmy Hantsch. Tato 

technologie je založena na monitoringu se systémem řízení teplot a provzdušnění 

zakládek, což zvyšuje množství zpracovaného odpadu dvojnásobně při využití 

menší plochy pro kompostování (až 1/3 původní plochy) [39], [40].  

 

  

Obr. č. 11 – Technologie řízeného procesu s aktivním provětráváním firmy 

Hantsch[39] 

Pro výstup z hydrotermické úpravy odpadů, tj. úpravy BRO rostlinného i 

živočišného původu působením vysokého tlaku a teploty na biomasu (takto lze 

upravit materiál pro kompostování, anaerobní fermentaci, sterilizaci vedlejších 

živočišných produktu atd.) [41], lze využít mobilní aerační kompostovací 

kontejnery firmy Hantsch. Ty jsou vybaveny provzdušňovacím systémem, 

případně také skrápěcím zařízením, s napojením na společný kontejner pro filtraci 

pomocí koksového biofiltru s tkaninou. Vzduch je vháněn centrifugálním 

dmychadlem přes potrubní systém uložený v podlaze. Centrální řídící jednotka 

ovládá celý systém zapínáním a vypínáním jednotlivých dmychadel. Tento proces 

vede ke zvyšování teploty materiálu a tím k biologické stabilizaci. Výsledný materiál 
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dosahuje požadovaných hodnot AT4 a správné výhřevnosti. Stabilizovaný materiál 

je ve finále odvážen na skládku nebo je využíván jako palivo. Aerační boxy jsou 

stavěny v různých modulech a délkách dle potřeb kompostárny [40], [42]. 

 

Obr. č. 12 – Mobilní aerační kompostéry firmy Hantsch [42] 
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9. Závěr 

Hlavním tématem této bakalářské práce je systém nakládání s BRO ve 

společnosti ASOMPO, a.s., která působí v oblasti nakládání s odpady v regionu 

Novojičínska. Zařízení na úpravu BRO ani kompostárna však se svým stávajícím 

technickým vybavením nebude plně dostačovat pro plánované budoucí navýšení 

kapacity množství zpracovávaného BRO. 

Cílem této práce bylo nalézt vhodné řešení, jak tento stávající stav technicky 

vylepšit a zefektivnit tak celý proces kompostování a výsledného produktu.  

Jako nejvhodnější řešení jsem po prostudování technologických možností 

uvedených v předchozí kapitole vyhodnotila dvě varianty:  

1. Kompostování ve vacích 

2. Technologie kompostování na volné ploše v pásových hromadách 

technologií řízeného procesu s aktivním provětráváním firmy Hantsch 

Tyto metody urychlují proces kompostování systémem řízeného 

provzdušňování zakládek. Další výhodou těchto technologií je úspora plochy pro 

kompostování. V této práci jsem však nezohledňovala ekonomickou náročnost 

jednotlivých technologií. 

Ať už jsou tedy BRO zpracovány aerobním či anaerobním způsobem, při 

zajištění potřebných podmínek je výsledkem produkt, který lze výhodně využít – 

jako hnojivo, bioplyn, alternativní palivo atd. V oblasti separovaného sběru papíru, 

plastů či skla jsou obyvatelé ČR poměrně disciplinovaní, nicméně v oblasti separace 

BRO je třeba povědomí občanů o negativních účincích ukládání BRO na skládky a 

možnostech využití potenciálu BRO stále ještě zvyšovat. 
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