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Anotace: 

 

 
           Bakalá ská práce se zam! uje na problematiku nakládání s biologicky rozložitelným 

odpadem ve m!st! Brušperk. Popisuje charakter Brušperku a jeho sou"asné odpadové 

hospodá ství. Zabývá se stanovením množství biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu ve sm!sném komunálním odpadu. P edkládá návrh na  ešení této problematiky 

v Brušperku formou kompostárny s danu technologií a technickým vybavení. Sou"asn! 

navrhuje ekonomicky výhodné  ešení nakládání a zpracování bioodpad# pro m!sto 

Brušperk. 

 

Klí ová slova: biologicky rozložitelný odpad, sm!sný komunální odpad, kompostárna  

 

 

 

 

Summary: 

          The main target of my bachelor thesis is the issue with treatment of biological 

decomposition waste in Brušperk. It describes the character of the city Brušperk and the 

organization of current state of waste economy. The thesis deals with assesment of quantity 

of the biodegradable municipal waste in mixed municipal waste. It suggests the solution to 

this problems in Brušperk through composting plant with the technology and technical 

equipmen. At the same time the thesis also suggests advantageous management practices 

of how to treat and process with biological waste in the city Brušperk.  
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Seznam použitých zkratek  

AD - anaerobní digesce 

BRO - biologicky rozložitelné odpady 

BRKO - biologicky rozložitelné komunální odpady 

�R - �eská republika 

�SN - �eská státní norma 

ES - Evropské spole�enství 

EU - Evropská unie 

KO - komunální odpad 

OH - odpadové hospodá�ství 

POH - plán odpadového hospodá�ství 

SKO - sm�sný komunální odpad 

VŽP - vedlejší živo�išné produkty 
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1 Úvod 

 
        Sb r, zpracování a odstra!ování biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

p"edstavují v celé Evrop  významný problém [1]. Snížení emisí skleníkových plyn# je 

legislativn  podporováno Sm rnicí Rady 1999/31/EC o skládkách odpad#, která ukládá 

$lenským stát#m EU vypracovat národní strategii opat"ení k recyklaci, kompostování, 

produkci bioplynu nebo zhodnocení surovin a energie, jejíž realizace povede k omezení 

množství biologicky rozložitelných odpad# (BRO) odcházejícího na skládky. Podle této 

sm rnice se m lo v roce 2006 snížit množství biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu (BRKO) ukládaného na skládky na 75 % množství produkovaného v roce 1995, 

v roce 2010 na 50 % hmotnostních a na 35 % do roku 2016 [2]. 

Na tuto sm rnici navazuje novela našeho zákona o odpadech $. 314/2006 Sb., která 

p"ináší nová opat"ení na podporu recyklace odpad# v obcích, konkrétn  biologicky 

rozložitelných odpad#. Cílem novely zákona není zavád t povinnost m st#m a obcím 

t"íd ný sb r bioodpad# nebo výstavbu obecní kompostárny, ale pomoci ujasnit pravidla 

v oblasti s nakládáním s bioodpady a p"isp t k rozvoji recyklace této skupiny odpad#. 

Novela zákona podporuje rozvoj ekologicky šetrných za"ízení jako kompostování, 

mechanicko – biologická úprava $i anaerobní digesce. Zjednodušuje proces povolování 

provozu malých kompostáren do 150 tun bioodpad# ro$n , u nichž sta$í jen vyjád"ení 

obecního ú"adu obce s rozší"enou p#sobností. 

Biologicky rozložitelné odpady pat"í mezi kvantitativn  významnou skupinu odpad#. 

Jsou to odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu a m#žou pozitivn  i 

negativn  ovlivnit základní složky životního prost"edí. P"i nekontrolovatelném skládkování 

organických odpad# dochází k uvol!ování plyn# jako metan, který má až 27 krát vyšší 

ú$inek p"i globálním oteplování než oxid uhli$itý. Vznik skleníkových plyn# a následné 

globální oteplování má nevratný vliv na vznik klimatických zm n. P"i rozkladu 

organických odpad# se také uvol!ují kyselé výluhy obsahující látky, které mohou 

negativn  ovlivnit kvalitu spodních i povrchových vod. Mezi biologicky rozložitelné 

odpady pat"í zejména odpady ze zem d lství, lesnictví, z údržby zelen  a zahrad, 

domácností, potraviná"ství, papírenského a textilního pr#myslu, odpady ze zpracování 

d"eva, k#ží a dalších výrob. Biologický odpad lze zpracovávat na zahradách rodinných 

dom#, v zahrádká"ských osadách nebo ukládat na vyhrazené místo jako kontejner, sb rná 
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nádoba, kompostárna atd. Tyto bioodpady obsahují rostlinné živiny a organickou hmotu, 

kterou lze využít jako organické hnojivo. Pomocí technologie kompostování získáme 

kvalitní produkt kompost a anaerobní digescí bioplyn [3]. 

Hlavním cílem mé bakalá"ské práce je zam "ení na nakládání se zahradním a 

kuchy!ským vyt"íd ným bioodpadem, na jeho recyklaci v komunálních odpadových 

systémech m sta Brušperk v souladu s na"ízením Evropské komise 1069/2009 (ES), který 

stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živo$išných produkt# (VŽP), které 

nejsou ur$eny k lidské spot"eb . Najít nejlepší "ešení nakládání s BRKO pro spln ní 

podmínek daných Sm rnicí Rady 1999/31/EC o skládkách odpad#, snížit podíl biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu ve sm sném komunálním odpadu (SKO). 

V první kapitole popíšu charakteristiku obce Brušperk a jejího odpadového 

hospodá"ství. V druhé kapitole se budu zabývat stanovením bilance a koncepce sb ru 

biologicky rozložitelných odpad#, stanovím množství biologicky rozložitelného odpadu 

ve sm sném komunálním odpadu Brušperku. V další kapitole na základ  množství 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve sm sném komunálním odpadu stanovím 

kapacitu kompostárny a vyberu nejvhodn jší za"ízení, stavební a technické vybavení pro 

zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. V poslední kapitole 

ekonomicky vyhodnotím zp#soby nakládání s biologicky rozložitelným komunálním 

odpadem zam "ené na kalkulaci odklonu biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

ze sm sného komunálního odpadu domácím kompostováním a odvozovým sb rem. 
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2 Charakteristika obce Brušperk a jejího odpadového 

hospodá ství 

2.1 Charakteristika obce 

M sto Brušperk se nachází v okresu Frýdek-Místek, který sousedí s okresy Nový 

Ji$ín, Ostrava, Karviná a Vsetín. Leží uprost"ed území mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a 

Novým Ji$ínem na obou b"ezích "eky Ond"ejnice v oblasti zvané Lašsko.  

M sto svým vývojem doplatilo na to, že neleží na významné dopravní tepn  a je 

pom rn  vzdáleno železni$ním trasám. Od okresního m sta Frýdku-Místku je vzdáleno cca 

12 km a spojení je jen autobusovými linkami. 

Spádovost m sta je mírná a týká se jen sousedních obcí Fry$ovice, Krmelín, Stará 

Ves nad Ond"ejnicí, Trnávky, Kate"inic a mén  již Sta"í$e a Hukvald. Klimaticky pat"í 

m sto Brušperk do okrsku mírn  teplého, velmi vlhkého, pahorkatinového území, které je 

ovlivn no otev"eností k severu, blízkosti Moravské brány a horskou oborou Beskyd na 

jihu. 

Historická $ást m sta na pravém b"ehu "eky Ond"ejnice tvo"í m stská památková 

zóna, jejíž základní $ástí je nám stí J. A. Komenského. Mladší $ást m sta se základní a 

mate"skou školou, sportovním stadionem a rodinnými domy leží na levém b"ehu "eky. 

V sou$asné dob  žije v Brušperku 3 895 obyvatel a pro komunikaci se svými ob$any 

vydává m sto Brušperk zpravodaj a provozuje lokální televizní vysílání [4]. 
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Obrázek  . 2.2: Foto m!sta Brušperk (Zdroj: www.mesto-brusperk.cz) 

Obrázek  . 2.1: Mapa m!sta Brušperk (Zdroj:www.mapy.cz) 
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2.2 Odpadové hospodá ství m!sta Brušperk 

Odpadové hospodá"ství v Brušperku má na starosti smluvní organizace Marius 

Pedersen a.s., která je p"ední dánskou spole$ností zabývající se moderními metodami 

nakládání se všemi druhy odpad#, výstavbou silnic a výstavbou sportovních za"ízení, 

výstavbou a renovací speciálních povrch# na t chto objektech, a to nejen v Dánsku, ale i 

v dalších zemích Evropy.  První kontakty navázala v tehdejším %eskoslovensku po$átkem 

roku 1990 a b hem krátké doby se firma vypracovala na $elné místo v %eské republice 

mezi subjekty zabývající se nakládáním s odpady. 

Do nápln  její $innosti pat"í všechny systémy nakládání s odpadem, a to p"edevším 

výstavba a provozování zabezpe$ených a "ízených skládek, v$etn  skládek s využitím 

bioplynu. Sb r, svoz a doprava pr#myslových i domovních odpad#, r#zné systémy 

separovaného sb ru domovního odpadu v$etn  separovaného sb ru nebezpe$ného odpadu 

z domácností, atd. 

V %eské republice provozuje skupina firem Marius Pedersen Group za"ízení na 

úpravu a zneškod!ování nebezpe$ných odpad#, vlastní recykla$ní a t"ídící za"ízení, dále 

za"ízení pro biodegradaci materiál# kontaminovaných ropnými produkty, 16 skládek s 

ro$ním objemem uložených odpad# tém " 700 tisíc tun a více než 600 speciálních vozidel 

k p"eprav  a manipulaci s odpady.  

Spole$nost Marius Pedersen Group je organiza$n  $len na na mate"skou spole$nost 

Marius Pedersen a.s. a 29 dce"iných spole$ností, skupina firem má v %R více než 50 

provozoven. 

Od roku 2001 je vlastníkem 65% podílu ve spole$nosti Marius Pedersen a.s. 

francouzská spole$nost VEOLIA Environnement [5]. 

Provoz systému shromaž&ování, sb ru, p"epravy, t"íd ní, využívání a odstra!ování 

komunálních odpad# v Brušperku má na starosti provozovna v Ostrav  Hlu$ín , 

Markvartovická 1148. Ob$ané Brušperku platí ro$ní poplatek ve výši 396,- K$ dle obecn  

závazné vyhlášky. Každý poplatník, p"i zaplacení poplatku obdrží známku k nalepení na 

popelnici a t"i plastové pytle na osobu pro separaci plast#. Svoz KO v obci probíhá 

každých $trnáct dn# a svoz plast# podle rozpisu kde je ur$ený datum a ulice svozu. Pro 

shromaž&ování a t"íd ní KO jsou pro ob$any a podnikatele ur$eny sb rné nádoby o 
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objemu 70 l, 110 l, 240 l a 1100 l v závislosti na po$tu trvale bydlících osob v rodinném 

nebo bytovém dom  a dle rozpo$tu vycházejícího z normy odpadu ve výši 2l na osobu a 

den. 

 

 

 

Jednou z povinností obce jako p#vodce odpad# je odpady sbírat odd len , mimo jiné 

zajiš'ovat i t"íd ný sb r využitelných složek komunálních odpad#. M sto Brušperk 

provozuje sb r materiálových recyklovatelných komodit jako je papír, plasty, sklo a kovy. 

Svoz vyt"ízeného odpadu probíhá v obci dle pot"eby, obaly se vkládají do samostatných 

kontejner# (zvon#) odd len . Kontejnery pro vyt"íd ný KO jsou zvláš' ozna$ené a barevn  

rozlišené. Zelený kontejner na sklo, žlutý na drobné plasty a slisované PET láhve a modrý 

na papír. Po$et mobilních svoz# využitelných odpad# realizovala obec 54 za rok a má 

t"ináct stanoviš' kontejner# (hnízd). T"ikrát za rok se v obci sbírá nebezpe$ný a objemový 

odpad. Termíny sb ru v$etn  míst p"istavení velkoobjemových kontejner# jsou 

s dostate$ným p"edstihem zve"ej!ovány zp#sobem ve m st  obvyklým a to 

prost"ednictvím Brušperského zpravodaje, brušperské televize a na ú"ední desce M Ú. 

Sb r a výkup kovu provozuje v obci firma ALFER CZ s.r.o. Nádoby pro shromaž&ování 

upot"ebených a nevyužitých mono$lánk# a suchých baterií jsou umíst ny ve všech 

prodejnách s elektronikou na území m sta a v Základní škole Dr. V. Martínka.  Odd lený 

sb r elektroodpadu z domácnostní má obec zajišt ný firmou ASEKOL s.r.o. která 

Obrázek  .2.3: sb!rné nádoby na KO(Zdroj: autorka) 
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organizuje celostátní systém zp tného odb ru elektroza"ízení. Sb r biologicky 

rozložitelného odpadu obec neorganizuje, až na výjime$né jednorázové akce. 

Kompostování bioodpadu je možné pouze na vlastní nebo pronajaté nemovitosti, p"i$emž 

nesmí docházet k obt žování vlastník# nebo uživatel# sousedních nemovitostí nebo 

k porušování jiných p"edpis#[6]. 

 

 

 

M sto Brušperk je zapojeno do systému EKO-KOM což zajiš'uje sdružené pln ní 

povinností zp tného odb ru a využití odpad# z obal# prost"ednictvím systém# t"íd ného 

sb ru v obcích a prost"ednictvím $innosti osob oprávn ných nakládat s odpadem. To 

znamená, že spole$nost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale 

podílí se zejména na financování náklad# spojených se sb rem, svozem, t"íd ním a 

využitím obalového odpadu. Na základ  smlouvy pak obec získává nárok na odm nu za 

zajiš'ování zp tného odb ru a následného využití odpad# z obal#. Odm na se vypo$ítává 

na základ  pravidelného $tvrtletního hlášení o množství druzích a zp#sobech nakládání 

s využitelnými složkami komunálních odpad#. Výše odm ny je závislá zejména na 

množství vyt"íd ných odpad#, její výše roste spolu s ú$inností systému sb ru. Odm na 

pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sb ru využitelných složek KO [7]. 

 

 

Obrázek  . 2.4: Kontejnery pro vyt"íd!ný KO (Zdroj: autorka) 
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Název odpadu 2008 2009 2010 

Plast sm sný 40,478 t 36,984 t 44,206 t 

Papír 51,685 t 34,691 t 59,567 t 

Sklo 56,46 t 53,245 t 55,72 t 

Kovy 112,00 t 84,377 t 131,528 t 

Sm sný KO 855,78 t 850,08 t 785,11 t 

 

M sto Brušperk vyhovuje požadavk#m zákona $.185/2001 Sb., o odpadech a o 

zm n  n kterých dalších zákon#, ve zn ní pozd jších p"edpis# vydává Obecn  závaznou 

vyhlášku $. 1/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve m st  

Brušperku. Vyhláška upravuje podrobnosti o zp#sobu sb ru a p"eprav  KO, o zp#sobu 

t"íd ného sb ru jednotlivých složek KO, o zp#sobu nakládání se stavením odpadem a to i 

místa ur$ené na ukládání t chto odpad# a na zneškod!ování odpad#. Tato vyhláška se 

vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají na území m sta trvalé bydlišt  a na další 

osoby, které se na území m sta zdržují [6]. 

 

 

náklady na OH 

obce celkem  
[K /rok] 

p!íjmy obce 

z poplatk" celkem 
[K /rok] 

dotace EKO-

KOM + Asekol 
[K /rok] 

poplatek za 

produkci KO 
[ob an/rok] 

cena za 

skládkování KO 
[K /t] 

2 133 358 1 642 888 445 668,50 396 1 200 
  

Tabulka  .2.1: P"ehled množství a druhu odpad# v Brušperku (Zdroj: interní mat. m!sta Brušperk)  

Tabulka  . 2.2: P"ehled odpadového hospodá"ství v Brušperku za rok 2010 (Zdroj: interní mat.m!sta 
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3 Stanovení bilance a koncepce sb!ru BRO v obci 

3.1 Legislativa související s bioodpady 

Konkrétní cíle a opat"ení pro nakládání s odpady na území %eské republiky 

stanovuje Plán odpadového hospodá"ství %eské republiky, jehož závazná verze byla 

vydána na"ízením vlády $. 197/2003 Sb. Cílem POH je vytvo"ení vhodných podmínek jak 

pro p"edcházení a minimalizaci vzniku odpad#, tak i pro adekvátní zp#sob nakládání 

s odpady, k podpo"e materiálového využití odpad# a omezení jejich negativního vlivu na 

životní prost"edí. 

Podmínky pro využívání bioodpad# jsou dány p"edevším zákonem o odpadech $. 

185/2001 Sb., vyhláškou $. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady a na"ízením Evropského parlamentu a Rady 1069/2009 (ES), které 

stanoví hygienická pravidla pro VŽP, které nejsou ur$eny k lidské spot"eb . 

Pro ú ely zákona o odpadech §33a biologicky rozložitelný odpad, pod ozna ením 

„BRO“ je jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu (odpad ze 

zelen , potraviny, papír, kuchy!ský odpad z domácností, atd.). To znamená, že tento odpad 

je biologicky rozložitelný pomocí r#zných mikroorganism#, baktérií, plísní a živých 

organism#, p"i$emž vzniká stabilní organická hmota. Pomocí technologie kompostování 

získáme kvalitní produkt kompost, který lze využít jako organické hnojivo podle zákona o 

hnojivech 156/1998 Sb., nebo jako rekultiva$ní kompost dle parametr# uvedených ve 

vyhlášce 341/2008 Sb. A anaerobní digescí bioplyn, který podle zákona $.180/2005 Sb. je 

hodnocen jako obnovitelný zdroj energie a elektrická a tepelná energie z n j vyrobená je 

ekologicky šetrná. 

Zvláštní podskupinou BRO jsou biologicky rozložitelné komunální odpady 

ozna$ovány jako „BRKO“. Tyto odpady jsou z domácností, jim podobné odpady 

z živností, ú"ad#, pr#myslu a pat"í mezi n  separovaný odpad z domácností, zahrad, 

ve"ejné zelen , atd. Seznam využitelných odpad# uvádí p"íloha $. 1 vyhlášky 341/2008a 

Sb. podle katalogu odpad# tvo"í BRKO pod $íslem 20: 

20 01 01 papír a lepenka 

20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 
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20 01 10 od vy 

20 01 11  textilní materiály 

20 01 38 d"evo neuvedené pod $íslem 20 01 37 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a park#) 

20 03 01 sm sný komunální odpad (SKO) 

20 03 02 odpad z tržiš' 

20 03 07 objemový odpad 

 

Komunální odpady (KO) jsou odpady z domácností a podobné živnostenské, 

pr#myslové odpady a odpady z ú"ad#, v$etn  složek odd leného sb ru. Sou$ástí 

komunálního odpadu je domovní odpad, což je odpad z provozu domácností a z $inností 

spojených s provozem obytných budov. Je to ta $ást, která vzniká na území obce a má 

p#vod v $innosti fyzických osob tj. nepodnikatelských subjekt#. V zákonu o odpadech  

však pojem domovní odpad není vymezen. 

Biomasa podle %SN P CEN/TS 15440 /Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení 

obsahu biomasy, jsou za biomasu považovány: biologicky rozložitelný odpad, 

papír/lepenka, d"evo, hedvábný papír, látka, k#že a guma. Pokud se v bakalá"ské práci 

(BC) práci hovo"í o biomase podle této normy, je to uvedeno. Pokud ne jedná se o 

biologický rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven pod $íslem 20 01 08, biologicky 

rozložitelný odpad (ze zahrad a park#) 20 02 01 + 20 01 38 d"evo neuvedené pod $íslem 

20 01 37 – zde rovn ž zahradní bioodpad. Od vy 20 01 10, textilní materiály 20 01 11, 

papír a lepenka 20 01 01, sklo 20 01 02, plasty 20 01 39, kov 20 01 40. 

Inertní materiál – popel a odpady typu stavebních odpad# jako 17 01 Beton, cihly, 

tašky a keramika, 17 05 Zemina, kamení. 

%eská republika vykazuje trvalý nár#st BRKO, což je opa$ný trend, než jaký 

p"edpokládá Plán odpadového hospodá"ství %R. Skládkováním bioodpad# dochází ke 

vzniku skleníkových plyn#, tvorbu výluh# a výskytu patogenních organism# ohrožující 

zdraví lidí a zví"at. Na právní p"edpisy %R navazuje celá "ada norem %SN a také p"edpisy 

Evropské unie. Snížení emisí skleníkových plyn# je podporováno Sm rnicí Rady 

1999/31/EC o skládkování odpad#. Tato sm rnice ukládá $lenským stát#m EU vypracovat 

národní strategii opat"ení k recyklaci, kompostování, produkci bioplynu nebo zhodnocení 
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surovin a energie, jejíž realizací bude nejpozd ji v roce 2016 množství BRO ukládaných na 

skládku sníženo na 35% celkového vzniklého množství BRO v r. 1995 s možností oddálit 

spln ní t chto cíl# nejvýše o $ty"i roky[8]. 

3.2 Stanovení množství BRKO ve SKO Brušperku 

Volba optimální technologie pro nakládání s BRO v obcích s vesnickou zástavbou, 

jako m sto Brušperk, závisí na stanovení cíle, kterého chce obec dosáhnout. Cílem mé 

bakalá"ské práce je, aby m sto Brušperk dosáhlo spln ní podmínek daných Sm rnicí Rady 

1999/31/EC o skládkách odpad#, snížit podíl BRKO v SKO, se zam "ením na biomasu od 

ob$an# a z obecní zelen . Optimální strategie, která umožní obci snížení BRKO v KO je 

provést odhad celkového množství bioodpad# vyvážených na skládku za jeden kalendá"ní 

rok. Odhad vychází z podílu BRKO v SKO. 

Pro stanovení množství BRKO ve SKO jsem použila výsledky analýzy sm sného 

komunálního odpadu dle metodiky Hájkové 2010: Možnosti technologického využití BRKO 

z obcí s vesnickou zástavbou, která provedla vlastní výzkum v obci Fry$ovice, což je obec 

stejného charakteru i regionu jako m sto Brušperk. P"evážnou $ást zástavby tvo"í domy se 

zahradami s obyvateli p#vodní zástavby. 

Vzorkování bylo provedeno podle Metodického pokynu MŽP ke vzorkování odpad#. 

V stník MŽP $.5/2001 a normy %SN EN 14899 Charakterizace odpad# – Vzorkování 

odpad# – Zásady p"ípravy programu vzorkování a jeho použití. Odb r vzork# probíhal 

t"emi r#znými metodami. Vzorky sloužily ke stanovení podílu BRO ve SKO a jako 

materiál pro laboratorní m "ení. 

 První skupina vzork# pochází z obce Fry$ovice, která byla odebrána p"ímo na 

skládce po vysypání komunálního odpadu KO ze sb rných voz#. Procentuální zastoupení 

jednotlivých složek bylo sledováno v sušin  KO.  

Druhá skupina vzorku pochází také z obce Fry$ovice, ale t"íd ní na jednotlivé složky 

prob hlo odlišn , k analýze byl odvezen pouze reprezentativní vzorek biomasy. 

T"etí skupina, Frýdecká skládka, jsou vzorky, které tvo"ily náhodn  vybrané 

popelnice na SKO ob$an# z šesti r#zných obcí. T"íd ní na jednotlivé složky prob hlo na 

skládce, do chemické laborato"e byla odvezena pouze vyt"íd ná biomasa. Podíl biomasy ve  
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SKO stanovený r#znými metodami znázor!uje obrázek 3.5. 

 

 

Návrh opat"ení na snížení množství BRKO musí vycházet z podílu jednotlivých 

druh# BRO v komunálním odpadu obce. Proto je ú$elné zam "it analýzy SKO na ty složky 

bioodpad#, které vykazují rozdílné charakteristiky vzhledem k nárok#m na jejich využití. 

B žn  je p"i analýzách SKO rozlišováno papír, textil a biomasa. Výsledky analýzy podílu 

jednotlivých látkových skupin ve SKO Fry$ovice 2. Skupina uvádí tabulka $.3.3, biomasa 

24%, papír 14%, textil 5%. Pro odhad biomasy je také d#ležité znát množství SKO v obci. 

V Brušperku bylo v roce 2010 vyprodukováno 785,11 t sm sného komunálního odpadu viz 

tabulka $. 2.1. Z toho vyplývá, že ve SKO m sta Brušperku v r. 2010 bylo obsaženo 

188,42 t biomasy. 

 

Tabulka 3.3: Skladba SKO Fry ovice hm% (dodaný stav), 2. skupina (zdroj: Hájková 2010) 

Druh odpadu 07/09 02/10 Pr"m#r +sm.odchylka 

Plasty 17 19,16 18,08 + 1,53 
Sklo 2,5 4,41 3,46 + 1,35 
Textil 5,7 3,86 4,78 + 1,30 
Kov 2,57 6,20 4,39 + 2,57 
Stavební materiál 15,73 0,69 8,21 + 10,63 
Papír 14,6 13,44 14,02 + 0,82 
P#da a popel 8,88 29,08 18,98 + 14,29 
Biomasa 31,42 15,99 23,71 + 10,91 
pleny 1,6 7,17 4,38 + 3,94 

Obrázek  .3.5: Složky biomasy v SKO(v sušin!) dle r#zných metod (Zdroj: Hájková 2010) 
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Významným faktorem, který ovliv!uje nakládání s BRO je podíl inertního materiálu 

v BRO. Ve vzorcích biomasy v SKO Fry$ovice byl patrný vysoký podíl popelovin resp. 

inertních $ástic. P"í$inou vysokého obsahu popelovin byla z"ejm  ru$ní separace BRO ze 

sm sného komunálního odpadu, po vysypání sb rného vozu. Z dat uvedených v metodice 

Hájková 2010 vyplývá, že ru$n  vyt"íd ná biomasa je „je ješt  zatížená chybou“ 

p"ítomností dalších složek. Proto je nutné krom  vlhkosti sledovat i obsah „$isté složky 

BRO“. Stanovení reálného obsahu biomasy ve vyt"íd ném vzorku biomasy bylo provedeno 

podle %SN P CEN/TS 15440 (duben 2007), korekce vychází ze stanoveného množství 

nebiomasy v biomase. Výsledný korek$ní faktor pro biomasu je 0,52 a skute$ný podíl 

biomasy ve SKO Fry$ovice je 12 %. 

 

Tabulka 3.4: Odhad ro ního podílu Biomasy v SKO pro  m!sto Brušperk 

Složky SKO 
Množství 

[t/rok] 

Množství BRO po 

korekci [t/rok] 
Korek ní faktor BRKO 

Biomasa 188,42 97,96 
0,52 dle Hájková 2010 (%SN P 

CEN/TS) 
 

Z tabulky 3.4 tedy vyplývá, že se v m st  Brušperku vyprodukuje 97,96 t skute$ného 

množství biomasy za rok a z této hodnoty budu vycházet p"i další analýze. 

Vzhledem k rozdílným technologickým podmínkám a legislativním požadavk#m na 

bioodpady rostlinného p#vodu (zahradní a vyt"íd ný kuchy!ský) a bioodpad ozna$ovaný 

jako vedlejší živo$išné produkty (VŽP) podléhající na"ízení 1069/2009 (ES), je vhodné p"i 

analýze dále rozlišit biomasu na zahradní, kuchy!ský vyt"íd ný bioodpad a VŽP. 

 

Tabulka 3.5: Podíl složek biomasy v BRKO Brušperk 

Druhy biomasy v SKO 

[hm.%] v SKO 

Fry ovice 

[t/rok]* 

Brušperk 

Zahradní 14 57,15 
Kuchy!ský vyt"íd ný 7 28,57 
VŽP  3 12,24 

Poznámka: * vychází ze skute ného BRO v SKO (po korekci) 

 

Z tabulky 3.5 je patrná výrazná p"evaha zahradního a kuchy!ského vyt"íd ného 

bioodpadu, což umož!uje odklon významného množství biomasy za legislativn  
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nenáro$ných podmínek. P"i odklonu veškerého zahradního a kuchy!ského vyt"íd ného 

BRKO ro$n , dle odhadu, musí Brušperk zpracovat 85,72 t BRKO. 

Pro stanovení za"ízení ke zpracování BRKO od ob$an# musí být také zahrnuta 

obecní zele! což je cca 3t/rok. 

Stanovené množství BRKO v Brušperku vychází z p"edpokladu odklonu veškerého 

BRKO rostlinného charakteru ze SKO a z nulového navýšení bioodpad# vstupujících do 

systému odpadového hospodá"ství Brušperku. To znamená, že množství BRKO, které 

ob$ané vyhazují do popelnic nyní, budou ve stejném množství vhazovat do nádob na 

t"íd ný sb r bioodpad#. 

Celkový odklon BRKO ze SKO a skute$ná výt žnost bioodpad# se však bude odvíjet 

od zvolených postup# pro technologie domácího kompostování a odd leného sb ru [9]. 

Kalkulace odklonu BRKO ze SKO domácím kompostováním a odvozovým sb rem 

zahradních a kuchy!ských vyt"íd ných bioodpad# jsem ekonomicky vyhodnotila 

v kapitole páté.  

 

3.3 Koncepce postup" ke snížení BRKO ve SKO 

Diagram na obrázku $. 3.6 znázor!uje postup, který m#že úsp šn  dovést obce ke 

snížení BRKO ve SKO. 

1. Odd lený sb r zahradních a kuchy!ských vyt"íd ných bioodpad# s koncovkou 

kompostárny na volné ploše v pásových hromadách. Monitoring informací nutných 

pro zp tnou vazbu zavedených opat"ení tj. sledování množství SKO, chování a 

postoje obyvatel a ekonomických ukazatel#. 

2. Volba typu kompostárny vycházející z množství, druhu BRO a jeho p#vodce. P"i 

hodnocení je d#ležité p"ihlédnout k využití kompostu a ekonomickým možnostem 

obce. 

3. P"ed zavedením odd leného sb ru je vhodné, aby prob hla kampa! na podporu 

domácího kompostování. Celoplošnému sb ru má p"edcházet tzv. pilotní projekt – 

sb r na menší $ásti obce. Celoplošný odd lený sb r zahradních a kuchy!ských 
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vyt"íd ných bioodpad# se provádí 1 x 14 dn# st"ídav  se SKO (snížení náklad# za 

svoz, redukce zavedení zahradního odpadu do systému odpadového hospodá"ství 

obce). Možnost posílení t"íd ného sb ru ostatních složek KO. 

4. V pr#b hu procesu snižování BRKO ze SKO je zapot"ebí sledovat zapojení 

obyvatel na domácím kompostování, odd leném sb ru, výt žnost zahradních 

bioodpad# a jejich $istotu. V p"ípad  odchylek od požadovaného stavu je nutné 

zajistit nápravná opat"ení. Dosažení optimálního stavu nakládání s BRKO v obcích 

$asto trvá i n kolik let, což souvisí p"edevším s výchovou ob$an#. 

Uvedené postupy vycházejí ze stanoveného cíle snížení BRKO ze SKO dle požadavk# 

sm rnice rady 1999/31/ES s výstavbou vlastní kompostárny, se zam "ením na biomasu 

od ob$an# a obecní zelen  a zjišt ných skute$ností Hájková 2010: 

 

- Legislativa %R vyžaduje p"ísné podmínky pro vedlejší živo$išné produkty v$etn  

kuchy!ských bioodpad# avšak mimo vyt"íd ný kuchy!ský bioodpad. 

- Úsp šné obce v %R dosáhly snížení BRO ve SKO v souladu se sm rnicí 

1999/31/EC. 

- Optimální výt žnost sb ru je dle zahrani$ních zkušeností do 100 kg/osobu za rok. 

Vyšší výt žnost je neefektivní a nadm rn  zat žuje systém odpadového 

hospodá"ství obce. 

- Úsp šné obce %R s optimální výt žností používají odvozový („od domu“) sb r 

zahradních a kuchy!ských vyt"íd ných bioodpad#, odvoz BRKO je st"ídavý se 

SKO s frekvencí 1x14 dn# pro každý z nich, posílení ostatních využitelných 

složek KO. 

- Pro dosažení optimální výt žnosti a p"íznivých vlastností bioodpad# ($istota) p"i 

sb ru je zapot"ebí $asto delší $asové období 3 až 5 let. 

- Podpora domácího kompostování je d#ležitou složkou, p"edevším pro snížení 

množství zahradních odpad# do systému odpadového hospodá"ství obce. 

- Ob$ané jsou p"ízniv  naklon ní jak domácímu kompostování, tak odd lenému 

sb ru. 
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- V %R je špatn  rozvinutý trh z BRO, podnikatelské subjekty mají o služby 

spojené s vyžitím BRO malý zájem. 

- Anaerobní digesce je náro$ná technologie, vhodná pro sdružení obcí. 

- Anaerobní digesce je problematická vzhledem k nízké výt žnosti BRKO, 

p"ísným požadavk#m na energeticky bohatý kuchy!ský odpad, nízkým 

výkupním cenám za elektrickou energii. 

- Kompostování je nenáro$ná technologie, variabilní vzhledem k množství a druhu 

BRKO, variabilní vzhledem k technickým prost"edk#m, je vhodné jak pro malé 

obce, tak pro sdružení obcí. 

- Kompostování je problematické vhledem ke spln ní podmínek pro rekultiva$ní 

komposty dle vyhlášky 341/2008 Sb. (pom r C:N, pop". t žké kovy zejména Zn), 

registrace kompostu jako organického hnojiva dle 474/2000 Sb. vyhovuje kvalit  

kompost# z BRKO. 

- Špatn  rozvinutý trh s komposty. V %R neexistuje jeho organizovaná podpora na 

rozdíl od zemí, které dosáhly významného odklonu BRKO s významnou 

podporou kompostování. 

- Sledování úsp šnosti zavedeného systému je vhodné provád t sledováním zm n 

hmotnosti SKO a prost"ednictvím zm ny chování a postoj# obyvatel. 
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Zavedení sb ru BRKO na celou obec. 

- posílení odd leného sb ru 
ostatních t"íd ných složek 

- st"ídavý svoz BRKO a SKO 
#

Pravidelné hodnocení 

Identifikace odchylek a 
jejich p"í$in.  Nápravná opat"ení 

3-5 let 

Snížení podílu BRKO v SKO dle požadavku Sm rnice Rady 1999/31/EC 

Množství BKO: 

- BRKO od ob$an#, 
- obecní zele!, 
- pop". BRO podnikatelských subjekt#. 

Kampa! na podporu domácího 
kompostování a odd leného 
sb ru (min. 1 rok) 

Zavedení pilotního sb ru na $ásti 
obce 

(zpracování možné na komunitní 

Výchozí podmínky: 

- parametry po vyhodnocení zp tné vazby 
(mn. SKO t/rok,  chování a postoje obyvatel 
– dotazník) 

- sb r zahradního a kuchy!ského vyt"íd ného 
bioodpadu 

Produkce kompostu: 

množství BRO*0,4 

Volba typu kompostárny 

Využití kompostu:  

- plocha obecní zelen  

- cesty odbytu pro 
rekultiva$ní kompost $i 
hnojivo 

Proces výstavby kompostárny 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek  .3.6: Snížení BRKO ze SKO pro obce s vesnickou zástavbou dle požadavku Sm!rnice Rady 
1999/31/EC 
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4 Stanovení kapacity, stavební a technické vybavení 

kompostárny 

Biologicky rozložitelné odpady pat"í mezi kvantitativn  významnou skupinu odpad#. 

Jsou to odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu a m#žou pozitivn  i 

negativn  ovlivnit základní složky životního prost"edí. Biologické zp#soby zpracování 

bioodpad# mají nejvyšší potenciál rozvoje. BRO, zahradní a kuchy!ské bioodpady získané 

odd leným sb rem lze efektivn  zpracovat kompostováním v kompostárnách, nebo 

anaerobní fermentací v bioplynových stanicích. P"i vyžití BRKO je nutné vycházet 

z právních p"edpis#, technologických požadavk#, pot"eb a možností obce. Právní p"edpisy 

pro využívání BRO jsou dány p"edevším zákonem o odpadech 185/2001 Sb., vyhláškou 

341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a na"ízením 

Evropského parlamentu a Rady 1069/2009 (ES), které stanoví hygienická pravidla pro 

VŽP. 

Provoz a vybavení za"ízení, ve kterých mají být biologicky rozložitelné odpady 

zpracovány, se odvíjí od množství a charakteru p"ijímaných odpad# a možnosti využití 

výstupních produkt# tj. kompostu nebo digestátu. 

Pro zpracování BRO mohou obce využít: 

- komunitní kompostování 

- malá za"ízení 

- kompostárny  

- bioplynové stanice BPS 

P"i použití výstup# (kompostu a digestátu) na zem d lskou a lesnickou p#du, nebo jsou-li 

na trh uvád ny jako hnojivo, musí splnit podmínky vyplývající ze zákona o hnojivech 

156/1998 Sb. v platném zn ní. 
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4.1 Stavební a technické vybavení kompostárny 

Provoz a vybavení kompostáren, ve kterých mají být biologicky rozložitelné odpady 

zpracovány, se odvíjí od množství a charakteru p"ijímaných odpad# a možnosti využití 

výstupních produkt# tj. kompostu. 

Kompostování je finan$n  náro$né s ohledem na investi$ní náklady do 

vodohospodá"sky zabezpe$ené plochy a mechanizace. Mechanizace tvo"í soustavu 

v tšinou jednoú$elových stroj#, které i na velké kompostárn  nebývají dostate$n  využity. 

Snížení náklad# lze docílit využitím vodohospodá"sky zabezpe$ených za"ízení, která již 

neplní sv#j ú$el nap". bývalá hnojišt , sklady, jímky, stáje, atp. V p"ípad  mechanizace lze 

použít univerzálních prost"edk# tzv. naklada$#, ale nelze zabezpe$it takovou kvalitu 

provád ných technologických operací jako u použití jednoú$elových stroj#. Mimo to 

jednotkové náklady mzdové a na pohonné hmoty jsou u naklada$# zna$n  vyšší než u 

jednoú$elové výkonné mechanizace.  

V zahrani$í je tento problém "ešen p#j$ovnami výkonných stroj# na krátké období. 

V %eské republice spíše p"ipadají v úvahu placené služby provád jící technologické 

operace. Mobilní technologické linky se p"epravují v dohodnutých termínech od 

kompostárny ke kompostárn  a provád jí v tšinou št pkování a prosévání vyrobeného 

kompostu. Tento zp#sob zabezpe$ení je z ekonomického hlediska výhodn jší než po"ízení 

vlastní mechanizace. Jenou z dalších možností využívání mobilních linek je sdružování 

n kolika provozovatel# kompostáren v daném regionu, nebo provozování n kolika 

kompostáren jedním subjektem. Schopnost mobilní technologické linky je obsloužit až šest 

kompostáren o ro$ní kapacit  120 tisíc tun zpracovaných bioodpad#. 

 Na vodohospodá"sky zabezpe$enou a pln  vybavenou kompostárnu tzn. naklada$, 

p"ekopáva$, drti$, rota$ní bubnové síto, atd. viz obrázek 4.7, se investi$ní náklady obvykle 

pohybují od 1 000,- do 3 500,- K$ na jednu tunu instalované kapacity za"ízení za rok. 

Podle zkušeností Zery-Zem d lské a ekologické agentury o.s. je optimální kapacita takové 

kompostárny od 3 000 tun instalované kapacity zpracovaného BRO za rok [11,12]. 
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Pro malá za"ízení posta$uje pouze naklada$ a minimáln  dv  p"ekopávky základky 

kompostu. Provozní náklady pak $iní 80,- až 100,- K$ na tunu hotového kompostu [13]. 

Doba kompostovacího cyklu u klasických kompostáren je obvykle 3-4 m síce, ale u 

komunitní kompostárny je cyklus delší a závisí na konkrétním množství, druhu materiálu a 

kvalit  zpracování. P"i intenzivním kompostování je doba zrání kompostu 35 dní. 

Technologie kompostování vyžaduje: 

- Vodohospodá"sky zabezpe$enou plochu se záchytnou jímkou, mimo komunitní 

kompostování a malé za"ízení. 

- Prost"edky k p"ekopávání kompostu tj. p"ekopáva$ a naklada$. 

- Drti$ a št pkova$. 

- Prosévací za"ízení a váhu. 

- Teplom r k monitorování procesu. 

Obrázek  . 4.7: Schéma kompostovací linky (Zdroj: Plíva P. 2008 
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Umíst#ní kompostárny 

P"i vytipování vhodných stanoviš' kompostárny se vychází ze zpracované bilance 

biologických odpad#, vhodné dostupnosti pro dopravní a manipula$ní techniku, možnosti 

napojení na inženýrské sít , vzdálenosti od obytné zástavby, dostupnosti, sm ru 

p"evládajících v tr#, a podobn .  Dále je t"eba zvážit související $innosti za"ízení, které 

$asto napomáhají k finan$ní udržitelnosti nap". obchodní $innosti. Vhodné umíst ní 

kompostárny je v blízkosti skládek odpad#, mechaniza$ních st"edisek pro údržbu zelen  

nebo $istíren odpadních vod.  

Pokud je nutné, aby m la kompostárna vodohospodá"sky zabezpe$enou plochu, je 

ú$elné zvážit možnost využití stávajících za"ízení v obci, které tuto plochu mají nap". 

vodní jímky, bývalá hnojišt , stáje hospodá"ských zví"at, a podobn .  

P"i vytipování vhodného stanovišt  je d#ležité postupovat dle platné legislativy nap". 

územního plánování, p"írodních pom r# tj. ochranná pásma vod, záplavová území, aj. 

U menší obecní kompostárny je rozhodující, zda není p"íliš daleko za obcí, musí být 

p"ístupná jak pro ob$any, tak i pro pracovníky udržující obecní zele! a sou$asn  je 

zapot"ebí zvážit, zda umíst ní v blízkosti obytné zástavby nem#že vyvolávat negativní 

ohlasy z "ad ob$an# [10]. 

4.2 Komunitní kompostování 

Komunitní kompostování je chápáno stejn  jako domácí kompostování a je 

významný nástroj ke snížení množství BRKO ukládaného na skládky. Pat"í mezi 

jednoduché zp#soby jak omezit podíl zahradního a kuchy!ského bioodpadu ve SKO. 

 Komunitní kompostárna je spole$ným za"ízením ur$ité komunity lidí, které je 

vhodné p"edevším pro sídlišt , zahrádká"ské kolonie nebo pro spole$né kompostování 

n kolika majitel# zahrad. Komunitní kompostování probíhá tak, že ob$ané t"ídí své odpady 

a vyt"íd ný bioodpad p"inášejí na spole$né kompostovišt . Organizace bezproblémového 

komunitního kompostování není jednoduchou záležitostí a p"edpokladem úsp chu je dobrá 

informovanost ú$astník# a závazný provozní "ád. V p"ípad , že by bylo kompostovišt  

zp"ístupn no cizím osobám bez omezení, s nejv tší pravd podobností by se stalo 

samoobslužným sb rným dvorem. 
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Zpracování bioodpad# p"ímo u zdroje má n kolik výhod, mezi které pat"í p"edevším 

úspora pen žních prost"edk# v organizaci nakládání s odpady, vysokou kvalitu kompostu a 

v neposlední "ad  zvyšuje u ob$an# pov domí vlastní zodpov dnosti za nakládání 

s odpady. 

Ve smyslu zákona o odpadech je komunitní kompostování zp#sob p"edcházení 

vzniku odpad#, není proto za"ízení pro nakládání s odpady a povinnosti vyplývající 

z tohoto zákona jako nap". evidence použitých materiál# se na komunitní kompostování 

nevztahují. Obec m#že ve své samostatné p#sobnosti, jako opat"ení pro p"edcházení 

vzniku odpad#, stanovit obecn  závaznou vyhláškou systém komunitního kompostování a 

zp#sob využití zeleného kompostu k údržb  a obnov  ve"ejné zelen  na svém území. 

Zákonem jsou stanoveny pouze obecné podmínky, nesmí být ohroženy složky 

životního prost"edí a musí být zajišt n aerobní rozklad.   

Nevýhodou komunitního kompostování je zpracování pouze rostlinných zbytk# tzv. 

zelený kompost, p"íjem bioodpad# jen z území obce a použití kompostu pouze na ve"ejnou 

zele! v intravilánu obce, pokud nemá status organického hnojiva dle zákona156/1998 Sb. 

v platném zn ní. 

Výhodou komunitního kompostování jsou minimální investi$ní náklady, není nutný 

souhlas žádného pov "eného ú"adu, nejsou legislativou stanoveny podmínky provozu, 

avšak odborníci doporu$ují oplocení. Pro tento typ kompostáren lze p"ijmout 

technologický postup pro malá za"ízení.  

4.3 Malá za ízení 

Malá za"ízení dle zákona o odpadech jsou za"ízení na využití vybraných biologicky 

rozložitelných odpad#, provozována na základ  kladného vyjád"ení obecního ú"adu obce 

s rozší"enou p#sobností.  

Malá za"ízení mohou zpracovávat materiály pouze rostlinného p#vodu jako travní 

biomasa z údržby ve"ejné a soukromé zelen , sportovních h"iš' a další suroviny, které 

prokazateln  zlepšují kvalitu procesu kompostování a kvalitu výsledného kompostu. Tyto 

materiály jsou definované v seznamu B p"ílohy $. 1 vyhlášky $. 341/2008 Sb., o 
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podrobnostech nakládání s BRO. Seznam bioodpad# využitelných v malém z"ízení 

obsahuje: 

02 01  Odpady ze zem d lství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybá"ství 

02 01 03  Odpad z rostlinných pletiv  

20 01  Komunální odpady – složky z odd leného sb ru 

20 01 38  D"evo uvedené pod $íslem 20 01 37 

20 02  Odpady ze zahrad a park# (v$etn  h"bitovního odpadu) 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad 

20 03  Ostatní komunální odpady 

20 03 02  Odpad z tržiš' 

 

Malá za"ízení zpracovává využitelné biologicky rozložitelné odpady pro jednu 

základku v množství nep"ekra$ující 10 tun t chto odpad#. Ro$ní množství bioodpad# 

zpracovávaných malým za"ízení nesmí p"esáhnout 150 tun. 

Realizace t chto malých za"ízení lze formou kompostování v otev"ených pásových 

hromadách, sestavou "ady kompostér# nebo lze také použít uzav"ené aerované boxy. 

Investi$ní náklady mohou být 

minimální, záleží ovšem na zp#sobu 

provedení. Realizace kompostárny 

svépomocí se zakoupením jednoduché 

mechanizace je mnohem levn jší než 

projekty na klí$. Technologický postup 

pro malá za"ízení je min. dv  

p"ekopávky za pomocí naklada$e 

jakéhokoli typu a min. technické 

vybavení tj. drti$ a naklada$. Výhodou jsou zjednodušené podmínky na za"ízení a jeho 

provoz. Nap"íklad není nutná vodohospodá"sky zabezpe$ená plocha, není požadovaná 

váha – hmotnost lze ur$it na základ  odborného odhadu, nižší nároky na hygienizaci a její 

kontrolu, p"íjem odpad# není omezen na rozdíl od komunitního kompostování. 

Obrázek  .4.8: Kompostování v pásových hromadách 
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4.4 Komunitní kompostárna v Brušperku 

Stanovení kapacity  

Ke stanovení kapacity kompostárny v Brušperku, vycházím ze zpracované bilance 

BRO kde v kapitole 3.2 jsem stanovila množství BRKO ve SKO a p"i analýze podílu 

biomasy rozlišila zahradní a kuchy!ský vyt"íd ný bioodpad, který bude zpracován na 

kompostárn . Stanovené množství BRKO v Brušperku vychází z p"edpokladu odklonu 

veškerého BRKO rostlinného charakteru ze SKO a z nulového navýšení bioodpad# 

vstupujících do systému odpadového hospodá"ství Brušperku. Celkový odklon BRKO ze 

SKO a skute$ná výt žnost bioodpad# se však odvíjí od zvolených postup# pro technologie 

domácího kompostování a odd leného sb ru bioodpad#:  

- P"i odklonu veškerého zahradního a kuchy!ského vyt"íd ného BRKO musí 

Brušperk zpracovat 85,72 tun. Pokud p"ipo$tu obecní zele! cca 3t/rok celková 

kapacita kompostárny $iní 88,72 t/rok bioodpadu. 

- P"i variant , že obec dosáhne 90% ú$asti svých ob$an# na domácím 

kompostování, ostatní ob$ané budou používat nádoby na bioodpad. Kapacita 

kompostárny $iní 34,62 t/rok bioodpadu. 

- P"i variant , že ob$ané po zavedení odd leného sb ru za$nou využívat nádoby na 

bioodpad a to v$etn  t ch, kte"í d"íve s bioodpady nakládali jiným zp#sobem tj. 

kompostováním nebo uložením na hromadu. Kapacita kompostárny $iní 

319 t/rok bioodpadu. 

- P"i variant , že se bude obec pohybovat v mezích optimální výt žnosti pro 

odd lený sb r tj. do 100 kg/obyvatele za rok. Kapacita kompostárny $iní 

393t/rok.  
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Volba za!ízení ke zpravování BRKO 

Pro rozhodovací proces volby za"ízení ke zpracování BRKO ve m st  Brušperku 

jsou klí$ové parametry zjišt né z bilance BRO a ekonomicky výhodné možnosti: 

- P"evaha zahradního a kuchy!ského vyt"íd ného bioodpadu (tabulka 3.5) 

umož!uje odklon významného množství biomasy za legislativn  nenáro$ných 

podmínek.  

- Malé množství bioodpad# rostlinného charakteru. P"i odklonu veškerého 

zahradního a kuchy!ského vyt"íd ného BRKO ro$n , dle odhadu, musí Brušperk 

zpracovat 85,72 t, pokud p"ipo$teme obecní zele! cca 3t/rok celkové množství 

pro stanovení za"ízení ke zpracování BRKO $iní 88,72 t/rok. 

- Kvalita výsledného kompostu z BRKO dle analýzy Hájková 2010, nespl!uje 

limity pro rekultiva$ní kompost tzn. že vhodné využití bude pro obecní zele!, 

nebo registraci jako organické hnojivo. 

- Zpracování BRO p"ímo u zdroje. 

- Úspora pen žních prost"edk# v organizaci nakládání s odpady. 

- Obec m#že ve své samostatné p#sobnosti jako opat"ení pro p"edcházení vzniku 

odpad# stanovit obecn  závaznou vyhláškou systém komunitního kompostování 

a zp#sob využití zeleného odpadu. 

- Minimální investi$ní náklady – není pot"eba vodohospodá"sky zabezpe$ená 

plocha a složité mechanické vybavení. 

- Nejsou legislativou stanoveny podmínky provozu. 

Z výše uvedených skute$ností je 

nejvhodn jší technologií pro zpracování 

BRKO ve m st  Brušperku komunitní 

kompostárna v pásových hromadách. 

Jako základní technické vybavení 

kompostárny jsem navrhla drti$ nezbytný 

pro úpravu bioodpadu, který slouží 

Obrázek  .4.9: Naklada  JCB Robot 160 
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k rozm l!ování materiálu. Pro finalizaci 

kompostu použití vibra$ního síta. Obec 

nevlastní traktor ani naklada$ pro 

manipulaci se vstupním materiálem, tak 

jsem navrhla kolový naklada$, který bude 

sloužit jednak k manipulaci s kompostem, 

tak tvorb  hrázek a p"esévání. Orienta$ní 

investi$ní náklady na drti$ typu Pirana 

zapojitelný za jakýkoli traktor i malotraktor 

$iní 32 990 K$, prosévací za"ízení - vibra$ní síto rovinné s elektromotorem za 55 000 K$. 

Za po"ízení kolového naklada$e JCB Robot 160 obec zaplatí 690 000 K$. Celkové náklady 

za technické vybavení je 777 990 K$, ovšem daly by se snížit p"ípadným pronájmem 

n kterého z vybavení, které lze v tšinou zap#j$it [15]. 

Provozní náklady se pohybují, pokud 

p"ipustíme stejnou technologii pro malá 

za"ízení do 150t, dv  p"ekopávky naklada$em, 

kolem 80 – 100 K$/t hotového kompostu. P"i 

kompostování BRKO s hmotnostní ztrátou 60% 

tj. 40% z 88,72 t/rok bioodpadu $iní množství 

kompostu v Brušperku 35,5 t/rok, to znamená, 

že celkové provozní náklady na zpracování 

BRKO jsou velmi nízké cca 2 840 – 3 550 K$ za rok. 

 

 

technologické vybavení typ cena [K ] 

drti$ Pirana 32 990 

prosévací za"ízení Proséva$ka  PKS 1 55 000 

naklada$ JCB Robot 160 690 000 
 

  

Tabulka  .4.6: Doporu ené vybavení kompostárny a orienta ní ceny 

Obrázek  .4.10: Drti  Pirana 

Obrázek  .4.11: Prosévací za"ízení PKS 1 
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5 Ekonomické hodnocení 

V této kapitole bych cht la ekonomicky vyhodnotit n kolik postup# vedoucích k 

odklonu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ze sm sného 

komunálního odpadu (SKO) v Brušperku. Zvýšení recyklace biomasy v obci s vesnickou 

zástavbou je úzce spojeno se nížením jeho podílu ve SKO a tím i náklad# vynaložených na 

skládkování. V kombinaci s využitím zpracování bioodpadu v navržené komunitní 

kompostárn  se pokusím vyhodnotit nejefektivn jší zp#sob nakládání s bioodpadem 

v Brušperku.  

Celkový odklon BRKO ze SKO a skute$ná výt žnost bioodpad# se bude odvíjet od 

zvolených postup# pro technologie domácího kompostování a odd leného sb ru. 

Kalkulace pro odklonu BRKO ze SKO domácím kompostováním a odvozovým sb rem 

vychází z metodiky Hájková 2010. 

Klí$ové parametry pro rozhodování jsou: 

- nebyl prokázán významný pokles BRKO ze SKO donáškovým sb rem 

-  podporou domácího kompostování lze dosáhnou snížení SKO až o 20 %, 

zapojení domácností na domácím kompostování až 90% 

- odvozovým sb rem bioodpad# lze dosáhnout napln ní požadavk# sm rnic 

1999/31/EC (snížení hmotnosti SKO o 30 %) 

5.1 Kalkulace odklonu BRKO ze SKO domácím kompostováním 

Volba technologie odklonu BRKO ze skládek odpad# je ve zna$né mí"e závislá na 

chování a postojích obyvatelstva respektive jejich ochot  s obcí spolupracovat, zvlášt  

pokud nejsou ovlivn ny legislativou a poplatky. Pro zjišt ní zp#sobu nakládání 

s bioodpady v domácnostech a názor# ob$an# na p"ípadné zm ny v této oblasti bylo 

v Brušperku zorganizováno dotazníkové šet"ení. 

Z výsledku dotazníkového šet"ení lze konstatovat, že postoje a chování obyvatel ve 

vztahu k nakládání s bioodpady je velmi p"íznivé. Domácí kompostování je rozší"ené, 

pop"ípad  jsou ob$ané ochotni sv#j podíl na kompostování zvýšit. Rovn ž jsou naklon ni 

separovanému sb ru a z velké míry i se zpoplatn ním [9]. 
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Z dotazníku plyne, že 29% ob$an# používá pro významnou $ást (p"evážnou $ást a 

polovinu) svých zahradních bioodpad# a 24% kuchy!ských bioodpad# nádobu na SKO. 

Podle Hájkové 2010 lze podporou domácího kompostování p"im t ke kompostování až 

90% ob$an#. Pro odhad se p"edpokládá, že 19% ob$an# p"estane vyhazovat zahradní 

bioodpad do nádob na SKO a 14 % ob$an# kuchy!ský bioodpad (vyt"íd ný kuchy!ský + 

VŽP). P"i 57,15 t zahradních a 40,81 t kuchy!ských vyt"íd ných BRKO + VŽP viz tab. 3.5 

dojde k poklesu zahradních na 19,71 t a kuchy!ských + VŽP na 17 t. Celkové snížení 

BRKO v SKO p"edstavuje 61,25 t/rok.  

Celkový pokles SKO bude z 785,11t (viz tab. 2.1) na 723,86 t. 

Vzhledem k poplatku za uložení na skládku v roce 2010 ve výši 1200 K$/t $iní 

úspora 73 500 K$ za rok. 

 

 

 zahradní bioodpad 

ve SKO            

[[[[t/rok]]]] 

kuchy$ský 

bioodpad ve SKO 

[t/rok] 

ekonomika v !i 

skládkování 

[K!/rok] 

sou!asný stav 

kompostování 

29 %                               
57,15 

24 %                             
40,81 

117 552 

podpora domácího 

kompostování 

19 %                           
37,44 

14 %                         
23,81 

73 500 

 

5.2 Kalkulace odklonu BRKO ze SKO odvozovým sb rem 

Kalkulaci na výt žnost sb ru jsem provedla pro !ty"i varianty: 

1. ob!ané, kte"í d"íve vhazovali BRKO do nádob na SKO jej budou vhazovat do 

nádob na bioodpad, chování ostatních ob!an# se nezm ní 

2. obec dosáhne 90% ú!asti svých ob!an# na domácím kompostování, ostatní 

ob!ané budou používat nádoby na bioodpad 

Tabulka  .5.7: Kalkulace odklonu BRKO ze SKO domácím kompostováním 
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3. ob!ané po zavedení odd leného sb ru za!nou využívat nádoby na bioodpad a to 

v!etn  t ch, kte"í d"íve s bioodpady nakládali jiným zp#sobem nap". 

kompostováním nebo uložení na hromadu 

4. obec se bude pohybovat v mezích optimální výt žnosti pro odd lený sb r tj. do 

100 kg/obyvatele za rok 

 

Ad 1. ob!ané, kte"í d"íve vhazovali BRKO do nádob na SKO jej budou 

vhazovat do nádob na bioodpad, chování ostatních ob!an  se nezm#ní: 

Celkové množství bioodpadu, které ob!ané d"íve vhazovali  do nádob na SKO a nyní  

jej budou vhazovat do nádob na bioodpad !iní 85,72 tun. Tento bioodpad od ob!an# 

obsahuje 57,15 tun zahradního a 28,57 tun kuchy$ského vyt"íd ného BRKO, které bude 

následn  zpracováno na komunitní kompostárn . Odklonem tohoto množství BRKO ze 

SKO ušet"í obec za skládkování vzhledem k poplatku 1 200 K!/t 102 864 K!/rok. 

Ovšem do kalkulace musím zahrnout náklady na zpracování tohoto množství 

bioodpadu v kompostárn :  

Kompostováním celkového množství BRKO 85,72 t a obecní zelen  cca 3 tuny 

s hmotnostní ztrátou 60 % získám 40 % kompostu tj. 35,49 tun. 

P"i cen  kompostu 100 K!/t náklady na kompostování !iní 3 549 K!.  

Celková úspora pro kalkulaci ad 1. vychází na 99 315 K!. 

 

 

 

náklady na skládkování 102 864 K! 

náklady na kompostování 3 549 K! 

celková úspora 99 315 K! 

 

 

  

Tabulka  .5.8: Kalkulace odklonu BRKO ze SKO odvozovým sb!rem ad1 
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Ad 2. obec dosáhne 90% ú!asti svých ob!an  na domácím kompostování, 

ostatní ob!ané budou používat nádob na bioodpad: 

Na základ  kalkulace pro domácí kompostování 10 % tj. 390 ob!an# nebude 

kompostovat a za p"edpokladu, že tito lidé budou užívat nádobu na bioodpad, vyprodukují 

19,7 tun zahradních a 11,92 tun kuchy$ských vyt"íd ných BRKO, které budou odvezeny 

na komunitní kompostárnu. 

Za sb r zahradního a vyt"íd ného kuchy$ského bioodpadu do nádob na bioodpad 

obec ušet"í za skládkování tohoto množství ve SKO 37 944 K!. 

Celkové množství BRKO na komunitní kompostárn  v!etn  obecní zelen  !iní 34,62 

tun, p"i!emž lze po!ítat s 13,84 tunami kompostu p"i 60% hmotnostní ztrát . Provozní 

náklady na kompostování p"i 100 K!/t jsou 1 384 K!. 

Ušet"ené peníze za sb r BRKO v!etn  náklad# na kompostování !iní 36 560 K!. 

Celková úspora za odklon BRKO ze skládky domácím kompostováním tj. 73 000 K! 

a sb rem tj. 36 560 K! !iní 109 560 K! za rok (do kalkulace není zapo!ten svoz a 

investi!ní náklady na nakládání s BRKO). 

 

úspora za domácí kompostování 73 000 K! 

úspora za odd lený sb r 36 560 K! 

celková úspora 109 560 K! 

 

Ad 3. ob!ané po zavedení odd#leného sb#ru za!nou využívat nádoby na 

bioodpad a to v!etn# t#ch, kte"í d"íve s bioodpady nakládali jiným 

zp sobem nap". kompostováním nebo uložením na hromadu 

Na základ  dotazníkového pr#zkumu, 29 % resp. 24 % ob!an# užívá nádoby na SKO 

pro významnou !ást BRKO. Vezme-li v úvahu, že tato skupina je p#vodcem veškerých 

BRKO ve SKO Brušperku tj. 57,15 t zahradních a 28,57 t kuchy$ských vyt"íd ných 

BRKO, potom na obyvatele vychází 50,57 kg a 30,56 kg BRKO za rok. Pokud tuto 

hodnotu vztáhneme na všechny obyvatele Brušperku a p"ipo!teme 3t obecní zelen , 

množství bioodpad# ke zpracování na kompostárn  dosahuje cca 319 t za rok. Produkce 

kompostu p"i 60% hmotnostní ztrát  je 127,6 t/rok. P"ipustíme-li stejnou technologii pro 

Tabulka  .5.9: Kalkulace odklonu BRKO ze SKO odvozovým sb!rem ad2 
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malá za"ízení do 150 t, dv  p"ekopávky naklada!em, potom náklady na kompostárnu !iní 

12 760 K! za rok. 

Za skládkování 85,72 t zahradního a kuchy$ského vyt"íd ného odpadu ušet"í obec 

102 864 K!. 

Celková úspora za odklon BRKO rostlinného charakteru tj. 85,72 t ze SKO v!etn  

provozních náklad# na kompostárnu je 90 104 K!/rok (do kalkulace není zapo!ten svoz a 

investi!ní náklady na nakládání s BRKO). 

 

 

úspora za skládkování 102 864 K! 

náklady na kompostování 12 760 K! 

celková úspora 90 104 K! 

 

Ad 4. obec se bude pohybovat v mezích optimální výt#žnosti pro odd#lený sb#r 

tj. do 100 kg/obyvatele za rok 

Tato varianta vychází ze zkušeností jiných obcí, které po zavedení odd leného sb ru 

dosáhly optimální, únosnou pro odpadové hospodá"ství obce, výt žnost zahradních BRKO 

do 100 kg/obyvatele za rok.  

V tomto p"ípad  je celková produkce zahradních BRKO 390 t/rok + 3t obecní zele$, 

produkce kompostu cca 157 t/rok. P"ipustíme-li stejnou technologii pro malá za"ízení do 

150 t, dv  p"ekopávky naklada!em, potom náklady na provoz kompostárny !iní 15 700 

K!/rok. 

Celková úspora za odklon BRKO rostlinného charakteru 85,72 t ze SKO je 87 164 

K!/rok v!etn  provozních náklad# za kompostárnu (do kalkulace není zapo!ten svoz a 

investi!ní náklady na nakládání s BRKO). 

 

 

úspora za skládkování 102 864 K! 

náklady na kompostování 15 700 K! 

celková úspora 87 164 K! 

Tabulka  .5.10: Kalkulace odklonu BRKO ze SKO odvozovým sb!rem ad3  

Tabulka  . 5.11: Kalkulace odklonu BRKO ze SKO odvozovým sb!rem ad4 
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Jako nejefektivn jší zp#sob nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

v Brušperku po kalkulaci n kolika variant ú!asti ob!an# na domácím kompostování a 

odvozovém odd leném sb ru jsem vyhodnotila variantu ad 2 vysokou ú!ast na domácím 

kompostování tj. 90% ob!an# a odvozovém odd leném sb ru. Celková úspora této 

varianty pro odklon bioodpad# ze skládky !iní 109 560 K!. Jako nejlepší za"ízení pro 

zpracování zahradního a kuchy$ského vyt"íd ného bioodpadu je vybrána komunitní 

kompostárna. V tabulce 5.12 uvádím celkový souhrn zpracování BRKO na komunitní 

kompostárn  a ekonomiku v#!i skládkování. 

 

 

varianta BRKO ke zpracování 

[t/rok] 

náklady komunitní 

kompostárny 

[K!/t] 

Ekonomika v !i 

skládkování 

[K!/rok] 

1 88,72 3 549 99 315 

2 34,62 1 384 109 560 

3 319 12 760 90 104 

4 393 15 700 87 164 

 

  

Tabulka  . 5.12: Celkový souhrn kalkulace odklonu  BRKO ze SKO odvozovým sb!rem 
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6 Záv r 

Cílem mé bakalá"ské práce bylo vyhodnotit problematiku nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem ve m st  Brušperku a navrhnout ekonomicky výhodné "ešení. 

Ve m st  Brušperku se neorganizuje sb r BRO až na výjime!né akce, proto jako 

optimální technologií pro nakládání s BRO jsem zvolila snížení podílu BRKO ve SKO se 

zam "ením na biomasu od ob!an# a obecní zelen . Celkový odklon BRKO ze SKO a 

skute!ná výt žnost bioodpad# se odvíjela od zvolených postup# pro technologie domácího 

kompostování a odd leného sb ru. Na základ  stanoveného množství BRKO ve SKO 

v Brušperku jsem navrhla nejlepší za"ízení pro zpracování odklon ného BRKO, komunitní 

kompostárnu. 

Domácí kompostování a odd lený sb r zahradních a kuchy$ských vyt"íd ných 

bioodpad# má v obcích %R s p"evážnou !ástí vesnické zástavby vysoký potenciál splnit 

cíle snížení jejich podílu ve SKO. V Brušperku je domácí kompostování pom rn  

rozší"ené, ale i p"esto lze pravd podobn  jeho kapacitu navýšit. Toto navýšení ovšem bude 

závislé na propagaci a na místních podmínkách. Podpora domácího kompostování je nejen 

d#ležitá pro navýšení ú!asti na recyklaci, ale také zachování stávajícího stavu. Zvyšující se 

životní úrovní dochází k p"em n  užitkových zahrad na zahrady okrasné, což ovliv$uje 

zm nu chování ob!an# od tradi!ního zp#sobu recyklace vlastní biomasy k využití 

sb rných nádob komunálního odpadu. Proto je d#ležité zamezit p"enosu tohoto bioodpadu 

do odpadového toku obce p"i zavedení separovaného sb ru. 

Jako ekonomicky nejvýhodn jší "ešení pro nakládání s BRO v Brušperku po 

kalkulaci n kolika variant, jsem vyhodnotila variantu s vysokou ú!astí na domácím 

kompostování tj. 90% ob!an# a odvozový sb r s možností zpracování odklon ného BRKO 

tj. zahradního a vyt"íd ného kuchy$ského bioodpadu a obecní zelen  na komunitní 

kompostárn .   

Ve své bakalá"ské práci jsem vycházela ze skute!ného množství BRKO ve SKO, 

chování obyvatel, vlastností BRKO, poskytnutých informací m sta Brušperk a 

legislativních podmínek. Toto "ešení p"ináší obci významné úspory za ukládání odpad# na 

skládku a napln ní cíle sm rnice Evropského parlamentu a Rady !. 1999/31/EC o 

skládkování odpad#. 
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