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A. ÚVODNÍ ÚDAJE
A.1

Úvod

Komunitní kompostování je kompostování, na kterém se podílí skupina lidí (komunita), v našem
případě obec, s cílem zpracovat své vlastní rostlinné zbytky z údržby zeleně a získaný kompost využít
co nejblíže místa vzniku. Komunitním kompostováním je myšlen systém sběru a shromažďování
rostlinných zbytků z údržby zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený
kompost. Za komunitní kompostárnu je pak považováno zařízení (místo), kde je tato činnost
prováděna. Výstup tzn. zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků) je pak
opět využit komunitou (obcí) při údržbě a obnově veřejné zeleně.
Typový projekt komunitní kompostárny je zpracován jako návrh možného řešení problematiky
kompostování v obcích a městech Zlínského kraje s důrazem na komunitní kompostování. Na úvod je
nutno uvést, že komunitní kompostárna není primárně určena k produkci kompostu, ale ke
kontrolovanému nakládání se zbytky z údržby zeleně. Výsledný produkt – zelený kompost – je
následně využíván pro účely komunity, v našem případě obce či města. Kompostován musí být pouze
rostlinný odpad vznikající při údržbě zeleně v obci a dále rostlinný odpad ze zahrádek občanů.
Typový projekt komunitní kompostárny má poskytnout základní informace o možnostech
vybudování komunitní kompostárny v obcích. Provozováním takového zařízení obec zabezpečí
zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k
výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky
odpadů a za jehož odstranění se platí.
Kompostárny nebudou zaměřeny na komerční produkci kompostu, nýbrž mají sloužit k
efektivnímu využití zelených zbytků vzniklých při údržbě zeleně v obci. Budou vybaveny odpovídající
technikou, která umožní do zakládky uložit ořezy dřevin z obce i od občanů a z údržby parkové zeleně
z obce. Komunitní kompostování je v podstatě mezistupněm mezi domácím a komunálním
kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahradu nebo nemají možnost kompostovat,
využít v blízkosti místa svého bydliště služeb takového zařízení. Komunitní kompostárna také řeší obci
její problémy s vlastní zelení z veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť apod. Důsledným tříděním
bioodpadu a následným komunitním kompostováním se zlepšuje čistota a vzhled okolí. Vzniklý
kompost je využíván opět k údržbě společných prostranství a dochází tak k oživení okolní zeleně, popř.
je zpět rozdán občanům, kteří se na kompostovacím procesu podílejí. Komunitní kompostování má
vedle ekologického přínosu také sociální profit. Přispívá k tvorbě nových pracovních příležitostí,
podporuje vzájemnou komunikaci a toleranci.
Důležitou součástí celého projektu je také osvěta občanů v oblasti nakládání se zbytky
z údržby zeleně. Jedině ve spolupráci s občany obce lze dosáhnout účinného využití komunitní
kompostárny a bezproblémové fungování celého systému.
Základem pro návrh komunitní kompostárny je určení množství zbytků z údržby zeleně, které
bude na kompostárně zpracováváno. Podle vypočítaného možného množství se určí nutná velikost
kompostárny a tudíž i nutná velikost lokality určené pro výstavbu komunitní kompostárny. Samozřejmě
lze postupovat i opačným způsobem, kdy je známa maximální velikost pozemku, který je k dispozici a
z tohoto určit maximální množství zpracovaných surovin.
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Návrh kompostárny je odbornou záležitostí a jako nejvhodnější se jeví obrátit se na odbornou
společnost s žádostí o zpracování studie proveditelnosti, kde bude posouzena vybraná lokalita či
lokality, navrženo optimální řešení - velikost a typ zařízení (kompostárny), posouzena ekonomická
náročnost a vyčísleny předpokládané investiční a provozní náklady.

A.2

Identifikační údaje

Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Adresa:
Kraj:
IČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Zlínský kraj, Krajský úřad,
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Zlínský
70 89 13 20
RNDr. Alan Urc
577 043 350
alan.urc@kr-zlinsky.cz

Identifikační údaje zpracovatele:
Obchodní jméno:
Právní forma:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Statutární zástupce:

A.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ENVIprojekt s.r.o.
společnost s ručením omezeným
Na Požáře 144, 760 01 Zlín
607 39 959
CZ60739959
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 18251
577 006 280
577 006 290
office@enviprojekt.cz
RNDr. Oldřich Fišer, jednatel společnosti

Použité podklady
Průběžná projednávání se zadavatelem
Internetové servery zabývající se kompostováním (www.biom.cz , www.vuzt.cz , www.enviweb.cz ,
www.ekodomov.cz , www.zeraagency.eu , www.growingwithcompost.org )
Miroslav Kalina: Kompostování a péče o půdu, Grada Publishing, 2007
Robert Sulberger: Kompost, půda, hnojení, Rebo Productions CZ, 2007
Platná legislativa ČR, Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 20/2007
Plíva, Altman, Jelínek, Kollárová, Stolařová: Technika pro kompostování v pásových hromadách. VÚZT
Praha, 2005, 72 stran.
Plíva, Banout, Habart, Jelínek, Kollárová, Roy; Tomanová: Zakládání, průběh a řízení kompostovacího
procesu. VÚZT Praha, 2006, 65 stran.
Plíva, Kollárová: Kompostování na volné ploše, VÚZT Praha, 23 stran.
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B. KOMPOSTOVACÍ PROCES
B.1

Obecně

Odumřelé části rostlin zůstávají běžně v přírodě ležet na zemi, kde se rozkládají a vytvářejí
humus. Na obecních sečených plochách a sečených zahradách však probíhá shrabání posečených
zelených zbytků rostlin, které je nutno zpracovat. Jako jednou z nejvýhodnějších forem zpracování
zbytků z údržby zeleně se jeví komunitní kompostování. Organický materiál je důkladně promíchán a
za přístupu vzduchu (aerobním způsobem) a dostatečné vlhkosti v něm proběhne rozkladný proces.
Z technologického hlediska se rozlišují následující základní způsoby výroby kompostů:
•
•
•
•
•

kompostování v pásových hromadách,
kompostování v plošných hromadách,
Intenzivní kompostovací technologie:
a) kompostování v biofermentorech (bioreaktorech),
b) kompostování v boxech nebo žlabech,
kompostování ve vacích (Ag Bag kompostování),
vermikompostování.

Pro účely komunitního kompostování se jako nejvhodnější ukazuje kompostování v pásových
hromadách, které je popsáno dále v textu. Ostatní technologie kompostování zde nejsou řešeny.
Vyžadují totiž vyšší náklady na vybudování zařízení a zároveň je i jejich provozování daleko náročnější
na znalosti a zkušenosti provozovatele.
B.1.1 Tvorba humusu
V přírodě probíhají nepřetržité procesy rozkladu a přeměny látek. V tomto koloběhu nevznikají
žádné odpady. Spadané listí, odumřelé větve a jiné rostlinné části jsou zdrojem výživy pro miliony
organismů v půdě. Tyto organismy, ke kterým patří bakterie, řasy, houby, svinky, stonožky, hmyz, jeho
larvy a další, jsou specializované na rozklad a přeměnu organických zbytků a mění je na humus.
Nejdůležitějšími vlastnostmi humusu pro půdu jsou následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomalé uvolňování dusíku a fosforu,
rozpouští živiny pro rostliny z půdních minerálů,
zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky,
zlepšuje strukturu půdy,
zlepšuje jímavost půdy pro vodu,
tmavá barva půdy zlepšuje záhřevnost půdy,
větší biologická aktivita,
určité složky humusu mají charakter stimulátorů růstu,
snižuje toxicitu přírodních jedovatých látek a také pesticidů.
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Jsou dvě možnosti, jak se může rozkládat organická hmota – hnitím (za nepřístupu vzduchu) a
tlením (za přístupu vzduchu).
Hnití se vyskytuje tam, kde převládá nedostatek kyslíku. Při tomto procesu se činností některých
druhů bakterií tvoří zapáchající plyny, například sirovodík a čpavek. Hnití se vyskytuje především
v blokově ukládaném hnoji, v kejdě a v močůvce.
Na tlení se podílejí bakterie, plísně, kvasinky a aktinomycety, které vyžadují kyslík. Živiny nejsou
přeměněny v zapáchající plyny, nýbrž jsou nejprve vázány v mikroorganismech a později jsou
k dispozici pro tvorbu humusu. Organické látky pak jsou postupně rozkládány až mineralizovány.
Uvolněné minerální prvky včetně dusíku jsou snadno přijatelné rostlinami.
B.1.2 Výhody kompostování
•
•
•
•
•
•
•

B.2

až 100% dusíku je organicky vázáno,
tvorba cenných humusových látek,
zničení hnilobných a jedovatých látek,
eliminace většiny původců chorob,
inaktivace antibiotik a jiných přísad do krmiv,
rozklad těžko rozpustných základních živin a stopových prvků,
tvorba přírodních antibiotik rostlin,

Surovinová skladba

Do komunitní kompostárny je možno přijímat pouze zelené zbytky z údržby zeleně a zahrad
na území obce (posečená tráva, listí, poštěpkované odřezané větve apod.). Komunitní kompostárna
není určena pro kompostování jakýchkoliv jiných odpadů (z kuchyní, z domácností, kalů z ČOV apod.).
Je nutno dát pozor také na části rostlin napadené chorobami a plevele. Při kompostování jsou některé
zárodky chorob zničeny, avšak některé se však při kompostovacím procesu nezničí. Plevele se semeny
se do kompostu také nepatří. Při využívání kompostu, který obsahoval ve větší míře semena plevelů,
existuje reálná možnost zaplevelení kultivovaných ploch.
Materiál určený ke kompostování by měl být rozdrcen na drobnější kousky, čímž dochází k jeho
lepšímu využívání mikroorganismy a tím rychleji probíhá rozklad. Surovinová skladba kompostu je
během roku proměnlivá a závisí na kvalitě navážených odpadů a jejich sezónního výskytu.
Suroviny zpracovávané na komunitní kompostárně nejsou zařazovány dle Katalogu odpadů,
nejedná se v pravém slova smyslu o odpady.
Na komunitní kompostárnu je možné přijímat následující zbytky z údržby zeleně, za předpokladu
dodržení dále uvedených podmínek správného kompostování, vyprodukované ovšem pouze
komunitou, která kompostárnu provozuje (většinou je provozovatelem obec, tedy na kompostárnu je
přijímána pouze produkce z katastru této obce):
•
•
•
•
•
•

posečenou trávu,
pohrabané listí,
poštěpkované větve,
kůra, piliny,
zbytky rostlin,
ovoce, zelenina.
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Obrázek č.1

Ukázka materiálu vhodného ke kompostování – před přípravou surovin

B.2.1 Podmínky ke zdravému rozkladu
Pro kvalitní rozklad kompostovaného materiálu je nutno dodržet základní pravidla správného
kompostování:
•
•
•
•

dostatečná vlhkost kompostu,
přístup vzduchu,
vhodný poměr mezi uhlíkem a dusíkem (C / N),
promíchání.

Další podmínkou je zachování života v kompostu, kterého se dosáhne splněním uvedených
základních podmínek.
B.2.1.1

Vlhkost kompostu

Základním předpokladem správného kompostování je udržení přiměřené vlhkosti na počátku i
během celého procesu. Vlhkostí kompostu se rozumí míra vlhkosti ve správném poměru se vzduchem.
Přelitý kompost neumožňuje přístup vzduchu, který ke svému životu potřebují aerobní mikroorganismy.
Při příliš velké vlhkosti kompostu probíhá rozklad kompostovaného materiálu anaerobním způsobem
(bez přístupu vzduchu anaerobními organismy) a rozkladem vzniká nežádoucí hnilobná hmota. Pokud
jsou dodrženy obecné zásady kompostování, kompostovací materiál nezapáchá. Správná vlhkost se
určuje podle orientační zkoušky vlhkosti – kompostovaný materiál se vezme pevně do ruky – pokud se
mezi prsty objeví voda, je materiál příliš vlhký, pokud se po otevření pěsti rozpadne, je příliš suchý. Při
optimální vlhkosti zůstane kompostovaný materiál po otevření pěsti spojený.
B.2.1.2

Poměr C / N

Do kompostu je vhodné co nejpestřejší složení – výchozí směs – která vede ke kvalitnějšímu
koncovému produktu – kompostu. Při skladbě složení bychom měli respektovat poměr C:N (poměr
uhlíku k dusíku). Poměr C:N zásadně ovlivňuje intenzitu činnosti mikroorganismů a dobu zrání
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kompostu, tvorbu humusových látek a výslednou kvalitu kompostu. Optimální je poměr 20 až 30 : 1,
tedy 20 až 30 krát více uhlíku než dusíku ve výchozím materiálu. Při nadbytku dusíku uniká nadměrná
živina ve formě čpavku do vzduchu, dokud není poměr C:N optimální. Při nadbytku uhlíku uniká do
vzduchu ve formě oxidu uhličitého.
Obecná poučka říká, že čím je surovina starší, tmavší a dřevnatější obsahuje více uhlíku, čím je
surovina čerstvější, šťavnatější a zelenější obsahuje více dusíku.
Tabulka č.1

Vlastnosti některých surovin vhodných do komunitní kompostárny

Surovina
Nať brambor
Listí
Odpad zeleniny
Piliny
Stromová kůra
Posekaná tráva

Vlhkost
(%)
25 - 60
15 - 40
80 - 90
40 - 70
40 - 70
-

C
(% sušiny)
44 - 46
44 - 47
44 - 45
49 - 51
47 - 52
-

N
(% sušiny)
0,7 – 0,8
0,9 – 1,5
1,5 – 2,5
0,0 – 0,2
0,2 – 0,4
-

poměr C : N
60 : 1
38 : 1
22 : 1
500 : 1
165 : 1
20 : 1

V některé literatuře se uvádí doporučení a vhodnost přidávat do kompostu půdu a získat tak
kvalitní konečný produkt. Výhodou přídavku půdy do kompostu je zejména:
•
•
•

B.3

zemina (zejména obsahující jíl) může poutat vodu a postupně ji předávat do okolí a je
tak vyrovnanější obsah vody v kompostu = lepší životní podmínky pro mikroorganismy,
během kompostování mají vznikat stabilní částice, které však vzniknou jen stmelením
humusu a jílu (je obsažen v přidávané zemině),
přídavkem půdy lze dosáhnout výrazného poutání zápachu.

Založení kompostu

Suroviny dovezené na kompostárnu mohou být před vlastním uložením do zakládky po určitou
dobu skladovány ve vymezeném prostoru nebo, a v případě komunitní kompostárny je tato varianta
vhodnější, se budou přímo vrstvit do pásové hromady. Po navrstvení surovin bude požadovaná figura
hromady naformována pomocí čelního nakladače. Následně se provádí první překopání
překopávačem, při kterém dojde k homogenizaci hromady.
Podle konkrétní situace - druhu naváženého materiálu, použitého mechanizačního prostředku
pro překopávání či ročního období, jsou suroviny ukládány do hromad s trojúhelníkovým nebo
lichoběžníkovým profilem.
Trojúhelníkový profil hromady se využívá při kompostování menšího množství surovin, které
jsou zakládány průběžně. Výhodou trojúhelníkového profilu je lepší odvádění tepla a přirozené
provzdušňování hromady. Nevýhodou je horší aplikace vody do hromady a zranitelnost hromady
deštěm.
Lichoběžníkový profil hromady se využije při zpracování většího množství surovin. Výhodou je
lepší využití ploch, udržení teploty v počátcích kompostování, menší zranitelnost deštěm. Nevýhodou je
horší provzdušňování profilu hromady a s tím související nutnost častějšího překopávání.

Typový projekt komunitní kompostárny

prosinec 2008
strana 11

ENVIprojekt s.r.o.
Na Požáře144
760 01 Zlín

Tabulka č.2

tel.: 577 006 280
fax: 577 006 290
email:office@enviprojekt.cz

Rozměry používaných komponovacích hromad

trojúhelníková hromada
šířka základny
pásové hromady (m)
horní šířka pásové
hromady (m)
výška pásové
hromady (m)
B.3.1.1

lichoběžníková hromada

2,00

2,50

3,00

4,00

3,00

4,00

5,00

6,00

-

-

-

-

1,00

2,00

3,00

4,00

1,15

1,40

1,75

2,20

2,25

2,25

2,25

2,25

Evidence surovin

Doporučujeme při svážení surovin do kompostárny evidovat jednotlivé druhy surovin a jejich
množství a vést provozní deník komunitní kompostárny. Tento je následně vhodný ke zjištění optimální
skladby kompostu a k evidenci zpracovaných zbytků z údržby zeleně, případně srovnání, zda došlo ke
snížení objemu komunálního odpadu v obci.
B.3.1.2

Příprava surovin

Jednotlivé suroviny určené ke kompostování musí na sebe vzájemně působit. Rozmělněním
vstupních surovin se zvětšuje plocha pro mikroorganismy, je umožněno působení kyslíku na větší
ploše, rozklad probíhá rychleji. U surovin, které se rozkládají pomalu, je důležitá homogenizace a malá
zrnitost těchto surovin. Jedná se zejména o stromovou kůru, dřevní štěpku apod. Jako nejvhodnější se
jeví, jsou-li ve formě jemných pilin. Na přípravu surovin se používají drtiče a štěpkovače – viz další
kapitoly.
B.3.1.3

Skladování surovin

Skladování surovin před uložením do kompostu je nutné provádět pro každý druh suroviny
samostatně. Ke skladování se mohou použít pouze suroviny s nízkou vlhkostí (např. piliny, kůra),
čerstvé suroviny (např. čerstvě posečená tráva) je nutno ihned založit do kompostu.

B.4

Péče o kompost

B.4.1.1

Promíchávání

Přístup kyslíku je jeden z nejdůležitějších důvodů pro pravidelné přehazování kompostu. Dále je
nutné materiál homogenizovat, tj. promíchávat suchý s vlhkým, jemný s hrubým, abychom zabezpečili
stejné podmínky pro tlení. Na základě různých podmínek pro tlení se tvoří po krátké době různé zóny
s různými vlastnostmi.
Četnost překopávek hromad během roku bude specifické vzhledem k jejímu charakteru
(převážně likvidace odpadů z údržby veřejné zeleně a zeleně u rodinných domů).
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Obrázek č.2

B.4.1.2

Ukázka kompostování v hromadách

Průběh procesu kompostování

Kompostování je kontinuální proces, který se však rozděluje do tří fází tlení.
•
•
•

fáze rozkladu
fáze přeměny
fáze zralosti

Fáze rozkladu - trvá asi 3-4 týdny a činností miliónů bakterií stoupá teplota kompostu na 50 –
70 °C. Rozkládají se lehce rozložitelné suroviny (cukry, bílkoviny, škrob), živiny, které jsou vázány
v organické hmotě, se uvolňují a zčásti přecházejí do původní minerální formy.
Fáze přeměny – trvá od čtvrtého do osmého až desátého týdne, teplota začíná klesat. Kompost
získává stejnoměrně hnědou barvu, drobtovitou strukturu. V tomto stadiu má nejlepší výživářský
účinek.
Fáze zralosti – kompost se dále přeměňuje na trvalý humus, hnojařský účinek je slabší, účinnost
humusu se však zvyšuje.
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Průběh teploty v kompostu v době kompostování

Na klasických velkých kompostárnách probíhá monitorování průběhu kompostování a sleduje se
mimo jiné teplota, vlhkost a další parametry v jednotlivých částech kompostu. Vzhledem k tomu, že
výsledným produktem z komunitní kompostárny je kompost využívaný zpět v obci a není určen pro
prodej odběratelům, nejsou dány požadavky na výslednou kvalitu kompostu a není tudíž nezbytně
nutné podrobné sledování průběhu kompostování.
B.4.1.3

Ukončení kompostování

K posouzení ukončení kompostovacího procesu se používá orientační zkouška, tj. jsou
hodnoceny znaky stabilizace "čerstvého kompostu":
•
•
•
•

barva hnědá, šedohnědá až černá,
struktura drobtovitá až hrudkovitá,
nevykazuje pachy svědčící o přítomnosti nežádoucích látek, houbovitá vůně,
příznaky ustálené teploty: hodnota teploty kompostu odpovídá teplotě okolního ovzduší
po dobu posledních 14 dnů.
Další možností, jak zjistit, zda je proces kompostování ukončen, je provedení tzv. řeřichového
testu. Metoda je založena na výpočtu indexu klíčivosti citlivé rostliny v prostředí vodního výluhu
kompostu. Podle vypočteného indexu klíčivosti se určí, jestli je kompost zralý.
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Ukázka hotového kompostu

Využití hotového kompostu

Výstupem ze zařízení je zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků),
využití zeleného kompostu musí být pouze k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. Toto
musí stanovovat Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování.
Hotový dobře vyzrálý kompost má hnědou až tmavě hnědou barvu, drobnou strukturu a
nezapáchá. Použití hotového kompostu v obci je široké: při pěstování zeleniny, stromů a keřů, na
zkvalitnění zahradní či výkopové zeminy. Výstupní kompost může být k dispozici také občanům obce a
firmám zapojených do systému obce, pokud bude využit na území obce.
Množství výstupu z kompostárny je vhodné evidovat stejně jako vstupní suroviny.

výsledný produkt kompost
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C. NÁVRH KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY
C.1

Výběr lokality

Vhodný výběr lokality je základním předpokladem úspěšného provozování komunitní
kompostárny. Vybraná lokalita musí být dobře přístupná jak pro občany obce, tak i pro pracovníky
udržující obecní zeleň, tj. nesmí být příliš daleko za obcí. Současně však umístění příliš blízko obytné
zástavby může vyvolávat negativní ohlasy z řad občanů.
Pro umístění kompostovací plochy je vhodné:
•
•
•
•
•

C.2

v blízkosti zdroje surovin pro kompostování,
tak, aby nedošlo k ohrožení ochrany životního prostředí, především spodních vod,
je vhodné využít přirozeného zastínění (vzrostlé stromy, zeleň),
vhodná dostupnost pro dopravní a manipulační techniku,
mírný spád tak, aby mezi zakládkami nezůstávala dešťová voda a nepodmáčela
zakládky.

Územní plán

Vybranou lokalitu je nutno posoudit z hlediska platné (ale i připravované) územně plánovací
dokumentace. Jako nejvhodnější se jeví podání žádosti o územně plánovací informaci na příslušný
stavební úřad či odbor územního plánování. V žádosti je nutno uvést rozsah projektu a pozemky, které
budou projektem dotčeny. Dotazovaný orgán státní správy by se měl vyjádřit, za jakých podmínek je
výstavby komunitní kompostárny možná a případně jakým způsobem dále postupovat při povolování
výstavby.
C.2.1 Přírodní poměry
Lokalitu určenou pro výstavbu komunitní kompostárny je nutno posoudit také s ohledem na
přírodní poměry lokality. Mimo jiné se jedná o ochranná pásma (vodních toků a zdrojů pitné vody,
přirozené akumulace vod, přírodních léčivých zdrojů, lesa), záplavová území (poldry, meliorační
kanály), lososové a kaprové vody, zvláště chráněná území s vazbou na vody, prameny, místa odběru
nebo monitoringu povrchových a podpovrchových vod atd. Dále je nutno posoudit vybranou lokalitu
z hlediska vedení a ochranných pásem inženýrských sítí, železnice, komunikace, hřbitova, atd.
Vybraný pozemek či pozemky by neměl být veden v katastru nemovitostí jako zemědělský půdní
fond nebo jako pozemek určený k plnění funkcí lesa. V některých případech je nutno uvést skutečný
stav do souladu s katastrálním úřadem.
Chráněná území – komunitní kompostárnu lze umístit do území chráněného dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pouze na základě kladného vyjádření správy národního
parku nebo chráněné krajinné oblasti, příp. orgánu ochrany přírody krajského úřadu. Umisťovat nové
stavby je striktně zakázáno na území první zóny národního parku (není na území Zlínského kraje), na
území první zóny chráněné krajinné oblasti (ve Zlínském kraji CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy),
na celém území národních přírodních a přírodních rezervací, a dále je zakázána změna hospodářského
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využívání přírodní památky vedoucí k jejímu poškození. Při střetu s územím chráněným v soustavě
NATURA 2000 je budoucí provozovatel povinen požádat o stanovisko orgánu ochrany přírody.
Záplavová území - je zcela nevhodné umisťovat zařízení do aktivní zóny záplavového území.
Nelze zajistit účinnou ochranu kompostovaných surovin proti roznosu vodou.
Povrchové toky a zdroje pitné vody – při stavbě kompostárny by měla být dodržena minimální
vzdálenost od povrchových vod (vodní tok, rybník, jezero) 50 m, od zdrojů pitné vody, léčivých vod a
přírodních minerálních vod 100 m. Limity jsou legislativou stanoveny pro malé kompostárny
zpracovávající omezené množství bioodpadů. Jsou však využitelné i pro podmínky komunitní
kompostárny, která zpracovává suroviny podobného složení.
Svažitost pozemku – pro výstavbu kompostárny je vhodné zvolit místo se sklonem svahu
maximálně do 3°.
C.2.2 Možnosti napojení komunitní kompostárny na IS
Podle velikosti komunitní kompostárny a stavebně technického vybavení, je nutné ověřit
možnosti napojení na stávající inženýrské sítě. Konkrétně se jedná o možnost napojení na vodovod,
splaškovou a dešťovou kanalizaci, el. energii.

C.3

Návrh velikosti komunitní kompostárny

Velikost komunitní kompostárna je dána předpokládaným množstvím kompostovaného materiálu
za rok. Pro výpočet velikosti kompostárny se využívá metodika výpočtu podle Vlastimila Altmanna
(Česká zemědělská univerzita v Praze) nebo Petra Plívy (Výzkumný ústav zemědělské techniky
v Praze).
Hlavními parametry mající vliv na návrh velikosti komunitní kompostárny jsou:
•
•
•
•

množství jednotlivých surovin vstupujících do kompostovacího procesu a jejich
objemová hmotnost,
předpokládaná doba kompostovacího cyklu (u klasických kompostáren se pohybuje
mezi 3-4 měsíci, u komunitních kompostáren je kompostovací cyklus delší a závisí na
konkrétním množství a druhu materiálu a kvalitě zpracování),
zvolený typ a velikost kompostovací hromady (při největší velikosti hromady jsou
nutné plochy kompostárny nejmenší, ale toto není výhodou, protože se musí častěji
hromady překopávat největším a tudíž nejdražším překopávačem),
zvolený typ překopávače.

Výsledkem provedeného výpočtu je orientační velikost plochy aktivního kompostování. Podle
tvaru pozemku a možnosti umístění jednotlivých pásových hromad je skutečná velikost plochy aktivního
kompostování upravena. K této ploše je nutno připočítat manipulační plochy, plochu pro přípravu
surovin, plochy pro umístění nadzemních objektů apod.
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D. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY
Při výstavbě komunitní kompostárny se mohou vyskytnout stavební a inženýrské objekty, které
jsou uvedeny dále. Mimo tyto objekty je nutno zvážit individuální specifické podmínky jednotlivých
lokalit a případně navrhnout další doplňující objekty (např. demolice stávajících objektů, rekonstrukce
stávajících objektů, příjezdová komunikace, ochranné valy a příkopy, hrubé terénní úpravy apod.).
Zejména u malých kompostáren je výhodné spojit technické zázemí, skladovací prostory,
prostory pro uschovávání strojů, sociální zařízení pro obsluhu apod. s dalším pracovištěm podobného
zaměření, které těmito zařízeními a prostory disponuje a ne zcela je využívá.

D.1

Kompostovací plocha

Je nutná. Jako povrch kompostárny může být využita zhutněná hliněná plocha (nezpevněná),
zhutnění musí být provedeno takovým způsobem, aby bylo umožněno pojezdu mechanismů
kompostárny při manipulaci se surovinami, překopávání apod. Doporučujeme však provádět pojezd
mechanismy pouze ve vhodných podmínkách, aby nedošlo k poškození podloží. Alternativně může být
provedena kompostovací plocha jako zpevněná (případně i vodohospodářsky zabezpečená – pro niž je
nutné vybudovat i bezodtokovou jímku na dešťovou vodu), čímž je zajištěn pojezd mechanismů i
v nepříznivých klimatických podmínkách.
V každém případě kompostovací plocha musí být srovnána do maximálního sklonu 3%
v podélném směru kompostovacích hromad. Zabrání se tak stékání dešťových vod do kompostu a
zvyšování jeho vlhkosti.

D.2

Manipulační plocha

Není nutná. Pro zázemí kompostárny je vhodné vybudovat manipulační plochu – zpevněnou,
která bude sloužit pro umístění shromažďovacích prostředků a manipulaci s nimi, pro pojezd či
odstavení jednotlivých mechanismů kompostárny a případně také jako prostor pro dočasné
mezideponie. S ohledem na předpokládané využití se navrhuje zpevněná plocha provedena
s asfaltobetonovým krytem.

D.3

Plocha pro přípravu surovin

Není nutná. Je vhodné v rámci kompostárny vyčlenit plochu pro shromažďování a přípravu
surovin, které jsou následně zapracovávány do zakládky. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o suché
suroviny (štěpka, větve, piliny apod.) je nutné ji pouze vhodně upravit pro pohyb mechanizace
(štěpkovač, nakladač apod.). Vhledem k častému pojezdu mechanismů je vhodné provedení z panelů
nebo z jiného soudržného materiálu (asfaltobeton apod.), nedochází tak k zamíchání kusů
nezpevněných povrchů do kompostu.
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Zastřešení zpevněných ploch

Není nutné. V některých případech může být navržena zastřešená komunitní kompostárna,
nicméně v našich podmínkách a účelu pro jaký je určena, se pravděpodobně nevyužije. Její využití je
vhodné u velkých kompostáren biologicky rozložitelného odpadu, kde jsou sledovány parametry
procesu kompostování a dochází regulovaným způsobem k zavlažování. Zamezí se tak nárazovému
přelití kompostu vodou při výrazných dešťových srážkách.
Zastřešení je možno využít na ploše pro hotový kompost, aby se zamezilo hromadění dešťové
vody v hotovém kompostu před jeho využitím. Konstrukce se vhledem k jednoduchosti navrhuje
ocelová, kompletní opláštění není nutné, postačí pouze ze dvou nebo tří stran. Pokud je to možné, dá
se využít stěn jiných nadzemních objektů, případně opěrných stěn apod.

D.5

Plocha pro dozrávání kompostu

Není nutná. Je vhodné ji vyčlenit v prostoru kompostárny, u komunitní kompostárny není nutné
vodohospodářské zabezpečení. Hotový kompost je možno odvážet z komponovacích hromad
k prosévání. V případě potřeby kompostovací plochy je možno kompost přesunout na vyhrazenou
plochu, kde „dozrává“. Tato plocha najde využití většinou u velkých kompostáren. Plocha pro dozrávání
kompostu může být v provedení zpevněném i nezpevněném, alternativou je její zastřešení.

D.6

Jímka na dešťovou vodu

Není nutná. V případě zpevněné vodohospodářsky zabezpečené kompostovací plochy jsou
dešťové vody odvedeny do bezodtokové jímky, která musí být nadimenzována takovým způsobem, aby
zachytila veškeré srážkové vody. Voda z jímky může být následně využívána na zkrápění zrajícího
kompostu. Jímka může být provedena jako otevřená železobetonová vana s vyvýšením 40 cm nad
terénem. Z bezpečnostních důvodů je nutno ji opatřit kovovým zábradlím. Alternativně může být
provedena podzemní jímka železobetonová nebo plastová. V případě požadavků na velkou jímku může
být použito více menších jímek.

D.7

Provozní objekt

Není nutný. Provozní objekt je určen pracovníkům kompostárny jako sociální zázemí, slouží jako
kancelář pro administraci provozu kompostárny, evidenci množství surovin a kompostu apod. Vzhledem
k účelnosti a jednoduchosti výstavby i provozu se jeví použití objektu kontejnerového typu (buňka), u
větších kompostáren mohou být využity dvě. Objekt bývá založen na betonových základových pasech
nebo patkách a je zastřešen plochou střechou. Dispoziční řešení může být různorodé, převážně
obsahuje vstupní prostor, kancelář, WC, sprchu).

D.8

Přístřešek pro mechanismy kompostárny

Není nutný. Pro parkování strojů a mechanismů používaných na kompostárně je možné a
vhodné vybudování uzavřeného uzamykatelného přístřešku. Podle požadavků může být temperovaný
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nebo nevytápěný. Jako nejvhodnější se jeví provedení přístřešku z lehké ocelové konstrukce
s opláštěním a zastřešeným sedlovou nebo pultovou střechou (v závislosti na okolních objektech a typu
zástavby). Opláštění může být provedeno ocelové, plechové, ze sendvičových panelů, případně
dřevěné (osvědčuje se v podhorských oblastech), zastřešení z profilovaného ocelového plechu nebo
taškovou krytinou (u sedlových střech). Založení objektu je vhodné na železobetonových základových
pasech, či patkách.
Přístřešek pro mechanismy musí umožňovat parkování veškeré techniky používané na
kompostárně, pokud pro ni není vyhrazeno jiné místo (např. ve stávajících objektech). V odlehlých
místech je nutno dbát na důsledné zabezpečení, protože nákladná technika bývá lákadlem pro
nezvané návštěvníky.

D.9

Oplocení

Je nutné. V trase, která ohraničí prostor kompostárny, se provádí oplocení areálu, jehož
součástí je vjezdová brána v místě příjezdové komunikace. Oplocení se navrhuje z poplastovaného
pletiva mezi ocelovými poplastovanými sloupky, s doplněním ostnatým drátem ve dvou řadách v horní
části sloupků. Sloupky oplocení se zabetonují do základových patek, pod oplocením nemusí být
provedena podezdívka. Vjezdová brána může být posuvná nebo otevíravá, je vhodné ji doplnit menší
brankou pro pěší.

D.10

Ozelenění

Není nutné. Kolem celého areálu kompostárny v bezprostřední blízkosti oplocení a na ostatních
nezpevněných plochách doporučujeme provedení zahradních úprav. Jedná se především o výsadbu
trávníku a křovin či stromů kolem oplocení tak, aby byla kompostárna vizuálně oddělena od okolních
objektů.

D.11

Kamerový systém

Není nutný. Kamerový systém se využije především tam, kde je komunitní kompostárna se
zázemím umístěna v odlehlých místech. Kamerový systém slouží především pro zabezpečení
technického zázemí kompostárny (kancelář včetně vybavení, technika kompostárny – kolový traktor,
překopávač, síto apod.), samotnou kompostovací plochu není nutno sledovat. Kamerový systém není
nutno napojovat na centrální pult ochrany a postačí výstup na disk, kde je možno v případě potřeby
dohledat potřebné informace.

D.12

Silniční váha

Není nutné. Suroviny vstupující do kompostovacího procesu je vhodné evidovat. U komunitních
kompostáren postačuje evidence typu „vlečka o objemu 3 m3“, u ostatních typů, především pokud je
kompostárna součástí odpadového centra, je možné využít silniční váhu (mostovou, přejezdovou).
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Odlučovač lehkých kapalin

Není nutný. Podle požadavků příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny může vyvstat
požadavek na odvedení dešťových vod ze zpevněných pojížděných ploch přes odlučovač lehkých
kapalin. Tento je nutno nadimenzovat podle kapacity přívalového deště a jako nejvhodnější typ se jeví
použití plastového výrobku osazeného pod úroveň terénu.

D.14

Inženýrské sítě
D.14.1

Vodovod

Není nutný. Pitná voda bude přivedena do provozního objektu, v případě jeho vybudování a
bude určena pro sociální účely (WC, sprcha, umyvadlo). Na zkrápění kompostu může být využita voda
z bezodtokové jímky.
D.14.2

El. energie

Není nutná (závisí na typu používané techniky). Na elektrické rozvody se připojuje provozní
objekt, přístřešek pro mechanismy kompostárny, osvětlení areálu apod. Dále je el. energie využívána
pro potřeby mechanismů kompostárny (např. síto). Osvětlení prostoru komunitní kompostárny postačí
pouze u vjezdu a v prostoru zázemí a většinou je uvažováno výbojkovými svítidly, umístěnými na
stožárech, případně objektech. Konkrétní místo a podmínky napojení sdělí místní dodavatel elektrické
energie.
D.14.3

Kanalizace

Není nutná. Kanalizaci lze rozdělit na několik druhů. První z nich je splašková kanalizace
z provozního objektu, která se odvádí buď do stávající splaškové (nebo jednotné) kanalizace, případně
lze využít jímka na vyvážení.
Dešťová kanalizace ze zpevněných ploch, pokud nejsou požadavky na odlučovač lehkých
kapalin, odvádí dešťovou vodu do dešťové kanalizace, případně vodoteče. Stejné způsobem lze řešit
dešťové vody ze střech objektů. Alternativně mohou být vybudovány vsakovací jímky na dešťovou
vodu, ale pouze v případě, že odvod dešťových vod nelze řešit jiným způsobem.
Pokud je kompostovací plocha zpevněná (vodohospodářsky zabezpečená), je nutno dešťové
vody z těchto ploch odvádět do bezodtokové záchytné jímky. Její popis je uveden výše.

Typový projekt komunitní kompostárny

prosinec 2008
strana 21

ENVIprojekt s.r.o.
Na Požáře144
760 01 Zlín

tel.: 577 006 280
fax: 577 006 290
email:office@enviprojekt.cz

E. STROJNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Celý proces spojený s kompostováním lze rozdělit na několik fází, u nichž je nutno určit strojní
vybavení určené pro každou fázi.
Pro výběr strojů a zařízení, potřebných pro technické zabezpečení kompostovacího procesu, je
vhodné tyto stroje vztáhnout k jednotlivým potřebným technologickým krokům, zabezpečujících proces
řízeného kompostování:
•
•
•
•

příprava surovin do zakládek kompostu - drtiče,
provzdušňování a promíchávání kompostu - překopávače kompostu,
prosévání hotového kompostu - prosévací zařízení,
další činnosti související s provozováním kompostování - ostatní zařízení.

Procesy lze provádět jedním energetickým prostředkem s řadou připojitelného nářadí,
jednoúčelovými stroji s vlastním pohonem nebo kombinací obou variant. Jako energetický prostředek
bývá nejčastěji využíván kolový traktor, případně může být využit nosič nářadí nebo čelní nakladač.
Tabulka č.3

Možnosti strojového vybavení podle procesů

Proces
Dovoz a příjem surovin
Jemná dezintegrace
Zakládání kompostu –
vytváření pásových hromad
Překopávání kompostu
Prosévání kompostu
Nakládání a odvoz hotového
kompostu

jeden energetický zdroj –
kolový traktor
kolový traktor + traktorový přívěs
kolový traktor + štěpkovač
poháněný vývodovým hřídelem
kolový traktor s čelní lopatou
kolový traktor + připojitelný
překopávač kompostu boční
rotační síto válcové
kolový traktor s čelní lopatou +
traktorový přívěs

jednoúčelové stroje
nákladní vozidlo
univerzální čelní nakladač + drtič
s vlastním hydromotorem
univerzální čelní nakladač
překopávač kompostu samojízdný
vibrační síto rovinné
univerzální čelní nakladač + nákladní
vozidlo

Vybavení každé kompostárny je rozdílné a závisí především na velikosti kompostárny, množství
a druhu kompostovaného materiálu.
E.1.1 Kolový traktor
Při používání kolového traktoru je nutné, aby k němu bylo možné připojit čelní lopatu potřebnou
pro manipulaci se zpracovávanými surovinami. Dalším nutným vybavením je možnost dosahovat
pracovní pojezdovou rychlost v rozmezí 0,1 - 2,0 km/hod. To znamená, že prostředek musí být vybaven
superredukční převodovkou, umožňující volbu velmi nízké pojezdové rychlosti. U některých typů
energetických prostředků je možné přídavnou redukční převodovku nechat dodatečně namontovat.
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E.1.2 Čelní nakladač
V případě používání jednoúčelových strojů se čelní nakladač se využívá pro manipulaci se
surovinami, tvarováním kompostovaných hromad, jednoduché provzdušňování (překopávání) hromad,
manipulaci s hotovým kompostem apod.
V případě použití čelního nakladače jako energetického zdroje je nutné uvážit, zda je možné k
němu mechanicky připojit další pracovní zařízení a zda čelní nakladač disponuje dostatečným
výkonem. Výhodou nakladače je, že bývá vybaven hydraulickým pohonem pojezdu.
E.1.3 Štěpkovač, drtič
Pro přípravu surovin do kompostu se využívají především štěpkovače a drtiče. Patří do
základního vybavení každé kompostárny a jsou nezbytné pro úpravu dřevěných odpadů. Drtiče slouží k
rozmělňování surovin a to tím způsobem, že je drtí a trhají na částice, které jsou ve svých rozměrech
značně odlišné a mají poměrně velký povrch, což je pro kompostovací proces velká přednost (nejsou
kladeny požadavky na stejnou velikost částic). Štěpka, vyprodukovaná štěpkovači, má relativně malou
aktivní plochu, která přichází do styku s bakteriemi, zajišťujícími rozklad. To má za následek delší dobu
kompostování. Předností štěpkovačů je schopnost stroje produkovat štěpku téměř rovnoměrné velikosti
při beztřískovém dělení dřeva.
Obrázek č.5

Ukázka štěpkovače
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Schéma rozdělení drtičů a štěpkovačů

Zdroj: Ing. Petr Plíva, Kompostování na volné ploše

E.1.4 Překopávač
Překopávač kompostu je určený pro kvalitní promísení a provzdušnění surovin (kompostu),
částečné rozmělnění navezených surovin, formování překopávaných surovin a tím vším zlepšení
mikrobiální činnosti. Nejvhodnější jsou překopávače kompostu pracující kontinuálně. Požadavky na
konstrukční řešení překopávačů vyplývají zejména z charakteru zpracovávaných surovin a z objemu
produkce kompostu.
Volba typu pracovního ústrojí a typu překopávače, je závislá na velikosti kompostovací a
manipulační plochy. Každý překopávač kompostu má pro své provozování různé požadavky na velikost
těchto ploch. Tu ovlivňují požadavky na plochu pro pojezd mezi jednotlivými hromadami, pro otáčení na
konci hromady a pro nutné technologické přejezdy.
Základní rozdělení překopávačů je podle typu pracovního ústrojí na bubnové, šnekové,
dopravníkové a bubnové boční, případně jejich kombinace. Pro pohon překopávače se může využít
další prostředek jako energetický zdroj (připojitelné překopávače) nebo může mít překopávač
kompostu vlastní energetický zdroj pro pojezdové i pracovní ústrojí (samojízdné překopávače).
Připojitelné překopávače je možno dále rozdělit na návěsné (tlačené a tažené) a závěsné.
Samojízdné překopávače jsou složeny z překopávacího ústrojí a pojezdového ústrojí (se samostatnými
nebo společným agregátem). Pro správnou funkci a optimální pracovní výkon je nutno zvolit vhodnou
pracovní rychlost. Z tohoto důvodu jsou vhodné zejména traktory vybavené tzv. superredukčními
převodovkami, pro volbu plazivých rychlostí.
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Schéma rozdělení překopávačů kompostu

Zdroj: Ing. Petr Plíva, Kompostování na volné ploše

E.1.5 Síto
Prosévací zařízení slouží pro konečnou úpravu kompostu a umožňuje třídit hotový kompost na
dvě (i více) frakcí určených k využití nebo dalšímu zpracování v kompostovacím procesu. Používají se
síta s různými velikostmi ok (např. 6, 12, 20, 40mm).
Při prosévání vzniknou dvě frakce – podsítná (finální produkt) a nadsítná, u níž je nutné
rozhodnout o dalším využití. Hlavním kritériem pro rozhodnutí je množství cizích předmětů. Pokud
nadsítné obsahuje vysoký podíl cizích předmětů, musí neprosetý materiál podstoupit další třídění –
separaci. Na speciálních zařízeních – separátorech je oddělován kovový odpad, lehké příměsi (PVC
apod.), sklo, kameny od biologicky zpracovatelného odpadu. Pokud toto separační zařízení není k
dispozici, bývá toto nadsítné odvezeno mimo kompostárnu k jinému zpracování, nejčastěji na skládku.
Pokud je podíl cizích předmětů nepatrný, je tento hrubý materiál opět vrácen do kompostovacího
procesu a dochází k „naočkování“ nově zakládaných surovin do kompostovacích hromad.
Síta lze rozdělit na vibrační třídiče s rovinným sítem (malá energetická náročnost, výkonnost
cca 5-15 m3/hod), rotační třídiče s válcovým sítem (výhodou je vysoká výkonnost), rotační rošty
(výhodou je opět vysoká výkonnost) a třídící a drtící lopaty (speciální zařízení, které se však u nás
příliš nevyužívá).
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Schéma rozdělení prosévacích zařízení

Zdroj: Ing. Petr Plíva, Kompostování na volné ploše

E.1.6 Ostatní zařízení
E.1.6.1

Zařízení na úpravu vlhkosti

Nejjednodušší úprava vlhkosti kompostované zakládky je pomocí ručního postřiku hromad
hadicí, napojené na rozvod vody nebo na čerpadlo. Je to však způsob velmi pracný a nepřesný z
hlediska dávkování požadovaného množství zálivkové tekutiny pro optimalizaci průběhu
kompostovacího procesu.
Vhodnějším řešením je napojení hadice přímo na překopávač kompostu, který je vybaven
rozvodem k jednotlivým postřikovacím tryskám, které zabezpečují postřik do hromady kompostu během
překopávání. Nevýhodou je poté snížení manévrovatelnosti překopávače kompostu.
Nejvýhodnějším řešením zařízení pro vlhčení kompostu v hromadách během překopávání, které
je součástí překopávače kompostu. Jedná se o sestavu složenou z přídavné nádrže, která je umístěna
přímo na překopávač kompostu a z aplikačního systému (čerpadlo, rozvody a trysky), kterým je možné
dávkovat vodu, nebo vodu obohacenou různými biotechnologickými přípravky přímo do
kompostovacích hromad při jejich překopávání.
E.1.6.2

Biotechnologické přípravky

Pro stimulaci kompostovacího procesu (snížení četnosti překopávek) a potlačení zápachu je
možné použít a na trhu je k dispozici řada biotechnologických přípravků, které po doporučené aplikaci
dokáží zápach odstranit či podstatně omezit. K jejich aplikaci se využívá zařízení na úpravu vlhkosti
kompostu.
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Plachty pro přikrývání kompostu

Účelem těchto plachet je zachycení vodu na povrchu pásové hromady, současně však musí
umožňovat dostatečnou výměnu plynů. Prodyšnost plachty musí zajistit aerobní průběh
kompostovacího procesu. Přínosem používání plachet je zrovnoměrnění teploty v celém průřezu
pásové hromady, což znamená, že nedochází k chladnutí povrchu hromady. Plachta musí být také
odolná vůči ultrafialovému záření a musí zajistit optimální vlhkost surovin.
K těmto účelům je vinuta řada komponovacích plachet a fólií, jejichž životnost závisí na
klimatických podmínkách (v našich podmínkách bývá cca 3-5 let, intenzivní sluneční záření může
životnost plachty snížit).
Manipulace s plachtou může být prováděna ručně nebo s automatickými navíječi plachet. Tyto
mohou být umístěny přímo na překopávacím zařízení nebo lze použít zařízení určené pouze
k manipulaci s plachtami. Některé překopávače mohou být vybaveny zařízením na zvednutí plachty
před překopáním a uložením plachty po průjezdu překopávače hromadou.
E.1.6.4

Monitorovací zařízení

Jedná se o monitorovací zařízení na měření teploty, vlhkosti, obsahu kyslíku a případně dalších
parametrů (pH apod.). Zařízení mohou být jednoduchá, kdy pro základní výbavu stačí teploměr, nebo
plně automatizovaná s monitoringem kompostovacího procesu.
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F. DRUHY KOMUNITNÍCH KOMPOSTÁREN
Rozdělení komunitních kompostáren na malou, střední a velkou a orientační. Ve skutečnosti se
jednotlivé typy mohou prolínat jak ve stavebně-technickém řešení, tak i ve vybavení mechanizací.
V uvedených propočtech nákladů na vybudování jednotlivých typů komunitních kompostáren nejsou
uvedeny náklady na přípojky inženýrských sítí a příjezdové komunikace.

F.1

Malá komunitní kompostárna

Malá komunitní kompostárna je určena do 50 t zpracovávaného materiálu za rok. Je vybavena
jen nejnutnějším technickým vybavením a má minimalizované investiční náklady na stavební část i
techniku.
F.1.1 Stavebně technické řešení
Stavební řešení malé komunitní kompostárny může být velmi jednoduché. V podstatě postačí
srovnání a zhutnění vypočtené velikosti kompostovací plochy, provedení oplocení (zamezí se
nekontrolovatelnému ukládání biologického materiálu na kompostárnu) a vjezdové brány. Není vhodné
provádět kompostovací plochu z nesoudržného pevného materiálu (např. zhutněný štěrkopísek nebo
recyklát), protože při provozu se kusy materiálů mohou dostávat do kompostu a tím jej znehodnocovat
(při používání překopávače jej mohou poškodit). V případě, že kompostárna nebude napojena na
elektrickou energii, je nutno uvažovat s tím, že veškeré používané zařízení musí být nezávislé na zdroji
energie.
F.1.2 Vybavení
Technické vybavení malé komunitní kompostárny je velmi omezené, v podstatě se jedná pouze
o univerzální malotraktor s čelním nakladačem a štěpkovač. Pro účely a množství zpracovávaného
materiálu většinou postačuje zakoupení „lepšího“ zahradního štěpkovače nebo drtiče. Malotraktor
s čelním nakladačem bude sloužit pro formování komponovacích hromad, provzdušňování hromad
(pokud není pořízen překopávač) a další manipulaci s kompostem a surovinami. Místo velkého
rotačního síta je navrženo pouze použití ručního prosévání na stavebním katru. Tento způsob je však
poměrně časově a fyzicky nároční pro pracovníky komunitní kompostárny.
Příklad vybavení malé komunitní kompostárny:
•
•
•
•

štěpkovač,
malotraktor,
čelní nakladač k malotraktoru,
ruční síto (katr).

F.1.3 Příklad malé komunitní kompostárny
Uvedený příklad malé komunitní kompostárny je navržen pro 25-50 t kompostovaného materiálu,
množství závisí na technologickém procesu kompostování. Předpokládáme umístění technického
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vybavení mimo komunitní kompostárnu, tj. parkování strojů a techniky bude řešeno v jiných objektech
mimo areálu komunitní kompostárny, stejně jako evidence množství surovin a hotového kompostu.
Pro uvedené množství kompostovaného materiálu za rok postačuje plocha 15 x 33 m, což je 495
m2.
Obrázek č.9

F.2

Příklad malé komunitní kompostárny

Střední komunitní kompostárna

Střední komunitní kompostárna je určena pro množství 50-150 t kompostovaného materiálu
ročně. Je vybavena standardními technickými prostředky.
F.2.1 Stavebně technické řešení
Stavební řešení střední komunitní kompostárny rozšiřuje malou komunitní kompostárnu o další
objekty. Jedná se především o zpevněnou plochu pro přípravu surovin, provozní objekt, přístřešek pro
mechanismy a elektroinstalace (osvětlení). Popis jednotlivých objektů je uveden v předchozích
kapitolách.
F.2.2 Vybavení
Technické vybavení střední komunitní kompostárny odpovídá množství zpracovávaného
materiálu. Oproti malé komunitní kompostárně je doporučeno pořízení kvalitního štěpkovače nebo
drtiče (se samostatnou pohonnou jednotkou nebo připojitelný za traktor), který dokáže zpracovat i
silnější větvě (cca o průměru 140 mm). Základním technickým prvkem je kolový traktor. Tento bude
sloužit pro zavěšení a tažení překopávače, v kombinaci s čelní lopatou ke tvarování pásových hromad
a další manipulaci s kompostem. Pro zpracování hotového kompostu je vhodné např. rotační válcové
síto, které zajistí odstranění hrubých kusových materiálů (jsou vráceny do procesu kompostování) od
kvalitního kompostu.
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Příklad vybavení střední komunitní kompostárny:
•
•
•
•
•

štěpkovač / drtič,
kolový traktor s plazivou rychlostí,
traktorový překopávač kompostu návěsný, pracovní záběr 3 m,
čelní nakladač k traktoru,
rotační síto válcové.

F.2.3 Příklad střední komunitní kompostárny
Uvedený příklad střední komunitní kompostárny je navržen pro 75-150 t kompostovaného
materiálu, množství závisí na technologickém procesu kompostování. Mechanizace používaná na
kompostárně bude umístěna v přístřešku pro mechanizaci, je vyčleněna ploch pro hotový kompost.
Pro uvedené množství kompostovaného materiálu za rok postačuje celková plocha areálu
kompostárny 20,5 x 57 m, což je cca 1170 m2.
Obrázek č.10 Příklad střední komunitní kompostárny

F.3

Velká komunitní kompostárna

Velká komunitní kompostárna je určena pro více než 150 t kompostovaného materiálu za rok.
U velkých komunitních kompostáren doporučujeme provedení stavebních prací a vybavení technikou
v takovém rozsahu, jako by to byla klasická kompostárna. To znamená, že bude splňovat požadavky
Vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
F.3.1 Stavebně technické řešení
Stavební řešení velké komunitní kompostárny je v uvedeném případě řešeno v maximální
variantě. Oproti předchozím typům komunitních kompostáren je doplněno více ploch pro skladování
surovin a hotového kompostu, je navržen větší přístřešek pro mechanismy a především je
kompostovací plocha navržena jako zpevněná (tzn., že je včetně kanalizace a bezodtokové jímky). U
provozního objektu je doplněna jímka na vyvážení. Dále je uvažováno s rozvody elektroinstalace,
osvětlením a kamerovým systémem. Popis jednotlivých objektů je uveden v předchozích kapitolách.
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F.3.2 Vybavení
Technické vybavení velké komunitní kompostárny se neliší od vybavení klasické kompostárny.
Podle skutečného množství kompostovatelného materiálu je nutno zvážit požadavky na technické
vybavení. Do vybavení velké komunitní kompostárny lze zahrnout tuto techniku a vybavení:
• štěpkovač (drtič),
• kolový traktor s plazivou rychlostí,
• rotační síto válcové,
• čelní nakladač k traktoru,
• traktorový překopávač kompostu návěsný, pracovní záběr 3 m,
• navíječ zakrývací plachty,
• zařízení na úpravu vlhkosti.
Mezi provozní vybavení je možno zahrnout zakrývací plachty, indikátory parametrů kompostu
(teploměry, vlhkoměry a další monitorovací zařízení).
F.3.3 Příklad velké komunitní kompostárny
Uvedený příklad velké komunitní kompostárny je navržen pro 175-400 t kompostovaného
materiálu, množství závisí na technologickém procesu kompostování. Mechanizace používaná na
kompostárně bude umístěna v přístřešku pro mechanizaci, je vyčleněn box pro dočasné skladování
surovin a box pro hotový kompost.
Pro uvedené množství kompostovaného materiálu za rok postačuje celková plocha areálu
kompostárny 30 x 87 m, což je cca 2610 m2.
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Obrázek č.11 Příklad velké komunitní kompostárny
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G.EKONOMICKÉ POSOUZENÍ KOMUNITNÍ
KOMPOSTÁRNY
Realizace záměru komunitní kompostárny s sebou nese kromě dopadů na životní prostředí i
dopady ekonomické. Jsou představovány náklady spojené se samotnou výstavbou a následně náklady
spojené s provozem. Tedy investiční a provozní náklady.

G.1

Investiční náklady

Investiční náklady jsou přímo závislé na rozsahu budovaného zařízení. Jednu část tvoří náklady
spojené se stavební realizací, zde nejvýznamnější položku představují náklady na zpevněné plochy.
Druhá část je spojena s technickým vybavením. Podle velikosti a vybavení kompostárny se celkové
investiční náklady značně liší. Spodní hranice stavebních nákladů je na úrovni 1000 – 1500 Kč/m2
(pouze nezpevněné plochy), náklady na technické vybavení začínají na 1400 - 1600 Kč/m2.

G.2

Struktura provozních nákladů

Provozní náklady je možné rozdělit na fixní a variabilní. Dominantní část fixních nákladů je
tvořena odpisy stavebních a technických celků. U odpisů je nutno zmínit vliv způsobu pořízení, kdy
v případě využití dotačních prostředků jsou odpisy stanoveny pouze z té části aktiv, která byla pořízena
z vlastních zdrojů. U kompostáren se výše dotace pohybuje okolo 90%, tzn., že výše odpisů je v tomto
případě jen 1/10 pořizovací ceny aktiva.
Variabilní náklady jsou reprezentovány především náklady spojené se samotným zpracováním
kompostu tj. – mzdové náklady, spotřeba PHM a energií, mzdovými náklady a náklady na údržbu a
opravy. Podle rozsahu kompostárny se celkové provozní náklady mohou pohybovat od 180 Kč/t
kompostu, průměrné hodnoty jsou 400 – 800 Kč/t.

G.3

Možné výnosy

Tvorba výnosů na komunitní kompostárně je závislá na rozhodnutí jeho provozovatele. Tedy zda
bude tato služba pro třetí subjekty úplatná či nikoliv. V prvním případě mohou být výnosy tvořeny
jednak úhradou za příjem odpadu do kompostárny a jednak úhradou za prodej kompostu.
Mimo to však vzniká další efekt, který není sice spojen s finančním příjmem, ale má vliv na
celkové náklady. Jedná se o úsporu za skládkování. V současné době značná část biologických
odpadů končí na skládkách, část těchto odpadů je tvořena i odpady z údržby zeleně. V případě, že se
podaří tuto skupinu ze skládkování eliminovat, lze předpokládat snížení ročního skládkovaného
množství a tím i celkových nákladů. Pro názornost, jestliže se cena za skládkování pohybuje okolo
1100 – 1500 Kč/t a náklady na kompostování jsou v rozmez 400 – 800 Kč/t, pak úspora vzniklá
kompostováním může dosahovat 600 – 1100 Kč/t.
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H. LEGISLATIVA
Komunitní kompostárna nenakládá s odpady, složení vstupní suroviny se však velmi blíží
některým katalogovým číslům odpadů jako je 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků
a 20 01 38 Dřevo. Při nakládání s těmito surovinami je třeba dodržovat základní pravidla ochrany
životního prostředí.

Oblast odpadového hospodářství

H.1

a) V komunitním kompostování (dle § 10a zákona č. 185/2001 Sb.) lze využívat pouze rostlinné
zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce, tyto zelené zbytky jsou vyčleněny z kategorie
odpad, NELZE tedy kompostovat bioodpad. Systém komunitního kompostování se může týkat i
právnických a fyzických osob podnikajících – vzniknou-li jim údržbou zeleně nebo zahrady na
území obce rostlinné zbytky.
b) Komunitní kompostárna není zařízením dle § 14 zákona o odpadech, proto nemusí mít
provozní řád, k provozování takového kompostování není třeba souhlasu krajského úřadu ani
obce s rozšířenou působností, systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu však musí stanovit Obecně závazná vyhláška obce.
c) Během provozu komunitní kompostárny musí být vedena evidence o množství vstupující
suroviny a vystupujícího kompostu. Není třeba pořizovat vážní zařízení, údaje o hmotnosti
surovin a výstupů je možné stanovit na základě odhadu (např. hmotnost nákladu na
automobilu, přepočet objemu atd.).
d) Výsledný produkt – zelený kompost – musí být využit pouze k údržbě a obnově veřejné zeleně
na území obce.
Platné právní předpisy v oblasti odpadů:
•
•

•

H.2

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o
změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).
Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 20/2007: Obecně
závazná vyhláška, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

Oblast ochrany ovzduší
a) Komunitní kompostování musí být provozováno tak, aby nedošlo ke znečišťování ovzduší,
proces musí být veden tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální proces organické hmoty bez
vzniku zápachu a emisí metanu.
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b) Je třeba v maximální míře dělat opatření k zamezení vzniku a šíření zápachu z kompostování.
Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti
osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází.
c) Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší (TZL) je třeba v provozu snižovat nebo vyloučit
v maximální míře, která je prakticky dosažitelná s ohledem na technické možnosti a používat
dle povahy procesu např. skrápění.
Platné právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší:
•
•

•
•
•

H.3

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší).
Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity,
způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek,
tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace
osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich
uplatňování.
Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry
obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Oblast ochrany vod
a) Cílem ochrany vod jako složky životního prostředí je především zamezení zhoršení stavu
povrchových a podzemních vod. Proto je při stavbě kompostárny doporučena její minimální
vzdálenost od povrchových vod (vodní tok, rybník, jezero) 50 m a od zdrojů pitné vody, léčivých
vod a přírodních minerálních vod 100 m.
b) Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět
jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost
nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení
záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných
podle vodního zákona možný, popřípadě za jakých podmínek (§ 18 odst. 1 zákona o vodách).

Platné právní předpisy v oblasti ochrany vod:
•
•

H.4

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Oblast stavebního zákona

Ze zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon vyplývá že: „Stavbou se rozumí veškerá stavební
díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické
provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“
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Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití
území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Stavební úřad může podle
správního řádu spojit územní a stavební řízení, je-li pro území schválen územní plán nebo regulační
plán. Stavební úřad může v územním rozhodnutí u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení
uvedených v § 104 odst. 2 písm. d) až m) Stavebního zákona stanovit na žádost, že k jejich provedení
nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení. Stavební úřad může vydání územního souhlasu
sloučit s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby. Místo územního rozhodnutí může stavební
úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území
nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné
stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen
nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního
právního předpisu.
Územní souhlas postačí v případech:
a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103
odst. 1 a 2,
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
c) staveb pro reklamu,
d) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na
okolí,
e) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a
nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání
s odpady,
f) skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu,
g) změn druhu pozemku o výměře do 300 m2,
h) změn staveb.
Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují (je vybrána pouze část):
a) budovy, a to
• stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění,
neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
• stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a
zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek
(např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
• přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně
přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží,
b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro
zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání,
a to:
• nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich
opěrných a vytyčovacích bodů;
• vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
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•

c)

d)

e)

f)

g)
h)

povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
• zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
• přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,
stožáry, antény a jiná zařízení, a to
• bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
• informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;
zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to
• zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
• nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými
nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
• ploty;
• oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;
• opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi
a s veřejným prostranstvím,
udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost,
stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce
na stavbě, která je kulturní památkou,
terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to
• úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300
m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími;
• skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2, které neslouží pro skladování a
manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění
životního prostředí;
• stavby mostních vah,
ostatní stavby a zařízení, a to
• propustky na účelových komunikacích;
stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich
provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Platné právní předpisy v oblasti stavebního zákona:
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření.
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Postup při povolování komunitní kompostárny

Při rozhodování o vybudování komunitní kompostárny doporučuje nechat zpracovat studii
proveditelnosti nebo investiční záměr, tento předložit příslušnému stavebnímu úřadu s žádostí o
územně plánovací informaci. Tato informace by měla obsahovat sdělení, jakým způsobem bude
probíhat povolování stavby (komunitní kompostárny z hlediska stavebního zákona).
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I. ALTERNATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ ZBYTKŮ Z ÚDRŽBY
ZELENĚ
V rodinných domech se na zahradách mohou využít alternativní způsoby zpracování biologického odpadu
z domácností.

I.1

Kompostování v ohradníku

Ohradníky mohou být několika typů, základní rozdělení je podle použitého materiálu na plastové
(nejrozšířenější), dřevěné (tradiční), kovové, betonové, podle tvaru na otevřené a uzavřené (tyto se
nazývají kompostéry). Podle velikosti ohradníků, resp. jejich objemu je lze rozdělit na malé (do 500 l) a
velké (nad 500 l).
Levnou variantou může být vyrobený kompostér z drátěného pletiva uzavřeného do válce (z
vnitřní strany s vloženou netkanou textilií).
Tabulka č.4
Typ kompostéru

Přehled vybraných typů ohradníků
obsah
(l)
270

hmotnos
t (kg)
9,0

materiál

Kompostér K 290

rozměry šxdxv
(cm)
63 x 63 x 70

plast

cena
(Kč)
929

Kompostér K 350

81 x 81 x 74

350

11,0

plast

915

Kompostér K 390

66 x 66 x 110

400

13,0

plast

1 099

Kompostér K 400

82 x 82 x 82

400

12,5

plast

1 649

Kompostér K 700

94 x 94 x 115

720

17,5

plast

2 479

Silo S 650

prům. 110 x 72

650

13,0

plast

929

Silo S 900

prům. 110 x 100

905

18,0

plast

1 169

74 x 74 x 84

400

-

plast

1 375

80 x 80 x 104

600

-

plast

1 650

100 x 100 x 100

900

-

plast

2 698

prům. 80 x 89

280

-

plast

1 048

ECO kompostér

prům. 79 x 84

280

-

plast

798

Kompostér

77 x 77 x 95

400

19,0

plast

-

Kompostér
Bulbeo
Kompostér
Bulbeo
Kompostér

95 x 95 x 88,5

360

14,0

plast

1 490

Elkoplast CZ, s.r.o.

-

700

19,0

plast

2 490

Elkoplast CZ, s.r.o.

-

900

21,0

plast

2 890

Elkoplast CZ, s.r.o.

Kompostér
Thermo-King
Kompostér
Thermo-King
Kompostér
Thermo-King
Rychlokompostér
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výrobce
JELÍNEK-TRADING spol.s
r.o.
JELÍNEK-TRADING spol.s
r.o.
JELÍNEK-TRADING spol.s
r.o.
JELÍNEK-TRADING spol.s
r.o.
JELÍNEK-TRADING spol.s
r.o.
JELÍNEK-TRADING spol.s
r.o.
JELÍNEK-TRADING spol.s
r.o.
Petr Schindler - EKO systémy
a stavby
Petr Schindler - EKO systémy
a stavby
Petr Schindler - EKO systémy
a stavby
Petr Schindler - EKO systémy
a stavby
Petr Schindler - EKO systémy
a stavby
Puruplast, a.s.
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Bulbeo
Kompostér K11

91 x 91 x 85

700*

-

Kompostér K21

109 x 109 x 100

1185*

-

Kompostér K22

134 x 134 x 100

1795*

-

Kompostér K31

109 x 109 x 100

1185*

-

Kompostér

120 x 120 x 70

-

Kompostér

100 x 100 x 90

900*

I.2

2 910

Limes spol. s r.o.

4 830

Limes spol. s r.o.

5 400

Limes spol. s r.o.

3 990

Limes spol. s r.o.

-

žárově
zinkovaný plech
žárově
zinkovaný plech
žárově
zinkovaný plech
žárově
zinkovaný plech
dřevo

8,0

dřevo

499

699
Gardeco

Kompostování na hromadách

Ke kompostování však není žádný ohradník nutný a může se kompostovat volně na hromadách,
což však vyžaduje větší plochu než kompostování v ohradnících a navíc jsou organické materiály příliš
viditelné.

Typový projekt komunitní kompostárny

prosinec 2008
strana 40

ENVIprojekt s.r.o.
Na Požáře144
760 01 Zlín

tel.: 577 006 280
fax: 577 006 290
email:office@enviprojekt.cz

J. MOŽNOSTI VYUŽITÍ DOTACÍ
J.1

Operační program životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je podle výše finančních prostředků druhým
největším českým operačním programem. V letech 2007 – 2013 nabízí z Fondu soudružnosti a
Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur, z prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR a státního rozpočtu dalších více než 300 milionů eur. Cílem operačního programu je
ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.
Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí,
zprostředkujícím orgánem je Státní fond životního prostředí.
Podporované oblasti v rámci OPŽP jsou rozděleny do osmi prioritních os.
Čerpání dotací na projekty obecních nebo komunitních kompostáren je možné z prioritní
osy 4 – Zkvalitnění nakládání a odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Tato osa je určena pro projekty, které řeší mimo jiné výstavby nových sběrných dvorů, třídíren
odpadů, systémy pro separaci a recyklaci odpadů, využití biologicky rozložitelného komunálního
odpadu, výstavbu nových kompostáren apod. Pro tyto účely je z celkového balíku dotačních prostředků
z OPŽP vyčleněno 776 milionů eur.

J.2

Kdo a kdy může žádat o dotaci

O dotaci mohou žádat zejména obce a města, svazky obcí, kraje, neziskové organizace,
příspěvkové organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty. Přesný výčet subjektů, podmínky pro
podání žádostí o dotace a podrobnější informace jsou k dispozici v Implementačním dokumentu.
Implementační dokument – závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.
Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Do
současné doby proběhly zatím v rámci této prioritní osy výzvy dvě. Podle předběžného plánu bude
výzva k podávání žádostí o dotace na projekty pro odpadové hospodářství vyhlášena na přelomu
měsíců května a června 2009, další potom na podzim roku 2009.
Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici na www.opzp.cz.

J.3

Výše podpory
-

Dotace z Fondu soudružnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů
projektu.
Dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky nebo státního rozpočtu
do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů.
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Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 milionů korun, maximální výše podpory
podnikatelským subjektům pro oblast zkvalitnění nakládání s odpady je 50 milionů
korun.
Výše podpory z Operačního programu životní prostředí se pohybuje v rozmezí od 40 – 90 %
z celkových uznatelných nákladů, a to podle typu žadatele.
-

J.4

Jak postupovat v případě zájmu o dotaci

Podrobné informace pro zájemce o dotace nalezne žadatel v Implementačním dokumentu,
v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí nebo je možné kontaktovat RPIM-2,
což je regionální poradenské informační místo pro OPŽP, jejichž síť buduje Státní fond životního
prostředí ČR na podporu zájemců o dotace při zpracování žádostí do OPŽP.
Pro Zlínský kraj je to poradenským místem:
Ing. Markéta Hošková, vedoucí týmu
ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín
tel.: 577 006 297, 737 521 057
email: Hoskova72@seznam.cz
Tato poradenská místa poskytují zájemcům o dotace poradenské služby zdarma.
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