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Úvod  

Cílem studie je: 

 zjištění stávající produkce bioodpadů z cílového území měst Planá nad 

Luţnicí, Tábor a Sezimovo Ústí, a jejich druhové sloţení (tráva, dřevní 

zbytky, listí, kuchyňské odpady) 

• zjištění předpokládaného nárůstu produkce bioodpadů do roku 2025 s 

ohledem na předpokládané rozšíření sběru bioodpadů z domácností a s dobou 

udrţitelnosti případné dotované kompostárny, po kterou nebude moţné kapacitu 

kompostárny upravovat. 

• prověření kapacity, včetně druhového sloţení, stávajících kompostáren a 

dalších zařízení na zpracování bioodpadů ve stanovené vzdálenosti (navrţeno je 

do 35 km od zájmového území) 

• prověření moţnosti vyuţití kompostu na zemědělské půdě v okolí budoucí 

kompostárny (dostatečná plocha orné půdy a luk s ohledem na předpokládanou 

produkci kompostu, včetně prověření ochoty na pozemcích hospodařících 

zemědělců vyrobený kompost odebírat) 

• návrh na umístění kompostárny v zájmovém území s ohledem na dopravní 

vzdálenosti při naváţení bioodpadu a odvozu vyrobeného kompostu pro aplikaci, 

podmínky ochrany ţivotního prostředí (emise – pachové látky, tuhé znečišťující 

látky, dopravní zatíţení, ochrany vod – meliorace, vodní toky apod.), podmínky 

územního plánu a moţnosti jeho změny. Předpokládáme 3- 4 varianty na 

umístění.  

• prověření moţnosti rekonstrukce stávající kompostárny v areálu skládky 

TKO v Klenovicích, včetně ekonomického vyhodnocení této varianty 

• porovnání navrţených variant z hlediska investičních nákladů a ekonomiky 

provozování kompostárny. Vyhodnocení výhod a nevýhod výstavby a 

provozování kompostárny ve variantách: 

o Výstavba a provoz v reţii města (resp. 3 měst), popř. 

prostřednictvím společnosti těmito městy vytvořené 

o Zajištění celého záměru soukromou firmou (tj. celou výstavbu a 

provozování nechat na soukromém subjektu a s ním uzavřít 

smlouvu o zajištění kompostování bioodpadů ze zájmového území) 

o Zajištění výstavby kompostárny v reţii města (resp. Měst) a 

následně vybrat provozovatele včetně smluvního ošetření 

následného vyuţití kompostu. Provozovatelem by ideálně mohl být 

subjekt, který hospodaří na vhodných zemědělských pozemcích. 
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o Zajistit výstavbu kompostárny společně s vhodným budoucím 

provozovatelem, který by v tomto případě musel být i subjektem, 

který bude schopen vyrobený  kompost vyuţívat na své pozemky 

min. ze 70% a zaváţe se k zajištění vyuţití i zbývajícího objemu. 

Prověřit právní moţnosti tohoto kroku a návrh správného postupu. 

o Porovnání ekonomiky řešení ve variantě s novou kompostárnou a ve 

variantě vyuţití kapacit stávajících resp. Uvaţovaných kompostáren 

v daném okruhu 35 km 

V současné době se bioodpad ve městech řeší rozdílně, snahou měst Planá nad 

Luţnicí, Tábor a Sezimovo Ústí je systémy sběru, svozu a zpracování bioodpadu 

řešit společně, samozřejmě ekonomicky a udrţitelně pro jednotlivá města.   

Studie se zabývá variantním návrhem sníţením BRKO ve směsném 

komunálním odpadu a tím sníţení mnoţství skládkovaného směsného 

komunálního odpadu. 
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1 Stávající produkce bioodpadů z cílového území měst Planá nad 

Lužnicí, Tábor a Sezimovo Ústí, a jejich druhové složení (tráva, 

dřevní zbytky, listí, kuchyňské odpady) 

 

Do ORP tábor spadá celkem 89 obcí, městysů a měst s celkovým počtem 45 892 

obyvatel. Pro srovnání je uveden výpočet potenciálu produkce biologicky 

rozloţitelných odpadů celého ORP. Pro potřeby studie je dále počítáno s městy 

Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Luţnicí. 

 
Tab. č. 1:  Demografické údaje (počty obyvatel, produkce na obyvatele) – ORP Tábor 

OBCE ORP Počet obyvatel Produkce BRKO (t/rok) 

Balkova Lhota 125 20,63 

Bečice 75 12,38 

Bechyně 5 180 854,70 

Běleč 182 30,03 

Borotín (městys) 661 109,07 

Bradáčov 54 8,91 

Březnice 202 33,33 

Černýšovice 75 12,38 

Dlouhá Lhota 168 27,72 

Dobronice u Bechyně 110 18,15 

Dolní Hořice 828 136,62 

Dolní Hrachovice 130 21,45 

Dražice 813 134,15 

Dražičky 145 23,93 

Drhovice 215 35,48 

Haškovcova Lhota 82 13,53 

Hlasivo 167 27,56 

Hodětín 94 15,51 

Hodonice 136 22,44 

Chotoviny 1 742 287,43 

Choustník 513 84,65 

Chrbonín 155 25,58 

Chýnov 2 422 399,63 

Jedlany 80 13,20 

Jistebnice 2 009 331,49 

Košice 757 124,91 

Košín 81 13,37 

Krátošice 98 16,17 

Krtov 146 24,09 
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Libějice 125 20,63 

Lom 158 26,07 

Malšice (městys) 1 837 303,11 

Meziříčí 170 28,05 

Mladá Vožice 2 720 448,80 

Mlýny 135 22,28 

Nadějkov 744 122,76 

Nasavrky 93 15,35 

Nemyšl 299 49,34 

Nová Ves u Chýnova 314 51,81 

Nová Ves u Mladé Vožice 173 28,55 

Oldřichov 227 37,46 

Opařany 1 419 234,14 

Planá nad Lužnicí 3 960 653,40 

Pohnánec 52 8,58 

Pohnání 75 12,38 

Pojbuky 119 19,64 

Psárov 114 18,81 

Radenín 504 83,16 

Radětice 230 37,95 

Radimovice u Tábora 64 10,56 

Radimovice u Želče 395 65,18 

Radkov 164 27,06 

Rataje 203 33,50 

Ratibořské Hory 729 120,29 

Rodná 86 14,19 

Řemíčov 72 11,88 

Řepeč 279 46,04 

Sezimovo Ústí 7 306 1 205,49 

Skopytce 152 25,08 

Skrýchov u Malšic 134 22,11 

Slapsko 155 25,58 

Slapy 464 76,56 

Smilovy Hory 366 60,39 

Stádlec (městys) 566 93,39 

Sudoměřice u Bechyně 725 119,63 

Sudoměřice u Tábora 296 48,84 

Svrabov 59 9,74 

Šebířov 346 57,09 

Tábor 34 716 5 728,14 

Turovec 270 44,55 

Ústrašice 350 57,75 

Vilice 145 23,93 
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Vlčeves 78 12,87 

Vodice 165 27,23 

Zadní Střítež 31 5,12 

Záhoří 54 8,91 

Zhoř u Mladé Vožice 100 16,50 

Zhoř u Tábora 164 27,06 

Želeč 934 154,11 

Celkem 80 481 13 279,37 

 

 

Tab. č. 2: Města studie – produkce BRKO dle počtu obyvatel 

Tábor 34 716 5 728,14 

Planá nad Lužnicí 3 960 653,40 

Sezimovo Ústí 7 306 1 205,49 

Celkem 45 982 7 587,03 

 

Z  praktických zkušeností pilotních projektů ČR je zjištěno,  ţe pokud obec 

vytvoří podmínky na třídění a svoz bioodpadu (vybavení obce sběrnými 

nádobami pro třídění a sběr rostlinných zbytků ze zahrad, veřejné zeleně a 

zbytků z domácností) dosahuje průměrná produkce  v obci 150 - 180 

kg/osobu/rok (rozhodující je technologie sklizně veřejné zeleně, typu bytové 

zástavby a charakteru půdně povětrnostních podmínek). Dle tohoto parametru 

vychází průměrná produkce ve městech Tábor, Planá nad Luţnicí a Sezimovo Ústí 

na cca 7 600 t/rok. Tato produkce je níţe ověřena dle skutečných výměr ploch 

udrţované zeleně a produkce bioodpadu z domácností. 
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1.1  Současný stav odpadového hospodářství  

1.1.1 Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů 

Tab. č. 3 .: Současný stav nakládání s BRKO v jednotlivých městech 

Město 

BRKO - 
veřejn
á zeleň 
(t/rok) 

BRKO občané Sběr a svoz Svozová firma Koncové zařízení 

Zahrady 
(t/rok) 

Domácn
osti 
(t/rok) 

Veřej
ná 
zeleň 

Zahra
dy 

Domác
nosti 

Veřej
ná 
zeleň 

Zahra
dy 

Domácno
sti 

Veřejná 
zeleň Zahrady Domácnosti 

Tábor 2000 558 ano ano ano 

TS 
Tábor 
s.r.o. Rumpold  Klenovice Jarošovice 

Planá 
nad 
Lužnicí 667 80 0 ano ano ne TS Planá nad Lužnicí s.r.o. Komunitní kompostárna města 

Sezimo
vo Ústí 590 230 0 ano ano ne 

Správa města Sezimovo 
Ústí  Státní statek Měšice 

 

1.1.2 Sběr a svoz  komunálního odpadu  

Sběr a svoz komunálního odpadu je v současnosti v jednotlivých městech řešen 

individuálně a je rozdělen dle komodit. 
 

1.1.2.1 Tábor  

 Směsný a tříděný komunální odpad: RUMPOLD s. r. o. – provozovna 
Tábor, Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, tel.: 381231030 

602472186, email:tabor@rumpold.cz, IČ: 61459364, DIČ: CZ61459364 

o Skládka TKO Klenovice – provoz bude ukončen v letech 2024 -2030 

 Biologicky rozloţitelný odpad: sběr a svoz biologicky rozloţitelného odpadu 
město Tábor jiţ řeší.  

o Sběr a svoz BRKO z údrţby veřejné zeleně zajišťují Technické sluţby 

města a jeho zpracování je zajištěno na kompostárně Klenovice – 
skládka TKO, zřizovatelem je město Tábor, provozovatelem 

Technické sluţby 
o Sběr a svoz BRKO domácností občanů (včetně VŢP) zajišťuje 

Rumpold s.r.o. (hnědé nádoby), BRKO předává ke zpracování na 

kompostárnu Jarošovice, Týn nad Vltavou, která je vybavena 
technologií hygienizace. 

o Systém prevence vzniku BRKO: domácí kompostéry 600 ks 
s celkovým  objemem cca 550 m3, rozšíření v dotační výzvě srpen – 
listopad 2016 –řeší cca 230 t/rok 
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1.1.2.2 Planá Nad Lužnicí 

 Směsný komunální odpad: RUMPOLD s. r. o. – provozovna Tábor, Kpt. 

Jaroše 2418, 390 03 Tábor, tel.: 381231030, 602472186, 
email:tabor@rumpold.cz, IČ: 61459364, DIČ: CZ61459364 

 Tříděný komunální odpad: RUMPOLD s. r. o. – provozovna Tábor 

 Biologicky rozloţitelný odpad: sběr a svoz zajišťují TS Planá nad Luţnicí, 
s.r.o., p. Václav Pekárek, ředitel, tel. 731 677 201, mail: 
pekarek@plananl.cz 

o BRKO z údrţby veřejné zeleně: zajišťují TS 

o BRKO od občanů: je sbíráno do VOK a na sběrném dvoře,  
o Zpracování - komunitní kompostárna Ostrašice, provozovaná dle 

vyhlášky města Planá nad Luţnicí. Kompostárna je provozovaná na 

části  zkolaudovaného, vodohospodářsky zabezpečeného hnojiště 
 Systém prevence vzniku BRKO: domácí kompostéry (100 ks, 1 000 l) - 

řeší cca 50 tun BRKO ročně 
 pozn.:  

o tento systém městu vyhovuje, cílem je jej zachovat,  

o v případě ekonomicky udrţitelného systému se nebrání rozšíření dle 
zvolené varianty pro celý spolek) 

o řešit problematiku chatových oblastí 
 

1.1.2.3 Sezimovo Ústí 

 Směsný komunální odpad: RUMPOLD s. r. o. – provozovna Tábor  
 Tříděný komunální odpad: Správa města Sezimovo Ústí 

 Biologicky rozloţitelný odpad:  
o BRKO z veřejné zeleně: Správa města Sezimovo Ústí 
o BRKO od občanů: moţnost ukládání ve VOK na určených 

stanovištích a v určený čas dle harmonogramu nebo ukládání na 
jednotlivých sběrných dvorech. Město má vypracovaný systém 

otevíracích dob SD a přistavování VOK na jednotlivá stanoviště tak, 
ţe je zajištěna moţnost ukládání kaţdý den v pracovním týdnu, 
včetně sobot. 

o Zpracování: komunitní kompostárna 

 Systém prevence vzniku BRKO: domácí kompostéry (100 ks, 1 000 l) – 

řeší cca 50 tun BRKO ročně 
 Pozn.: cílem je rozšířit systém sběru o hnědé nádoby pro občany a zapojit 

se do celkového systému sběru a zpracování v regionu 
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1.1.3 Technologické vybavení OH měst v roce  2015 

Tab. č. 4: Sběrné nádoby na BRKO, prevence 

Město  
VOK - veřejná zeleň, 

SD 

Nádoby na BRKO 
"hnědé popelnice"  

(ks) 

Domácí kompostéry  

Počet (ks) objem (m
3
) 

Tábor Ano 1580 1120 1300 

Planá n. L. Ano 0 100 100 

Sezimovo Ústí Ano 0 100 100 

 

 

Tab. č. 5: Sběrné dvory  

Město IČZ Adresa Provozovatel IČO V provozu 

Tábor 
CZC00418 

Bydlinského, Tábor, 
39002 

RUMPOLD s.r.o. 61459364 Ano 

Tábor 
CZC00419 

Bukurešťská 5913/33, 
Tábor, 39005 

RUMPOLD s.r.o. 61459364 Ano 

Tábor 
CZC00420 

Chýnovská, Tábor, 
39002 

RUMPOLD s.r.o. 61459364 Ano 

Tábor 
CZC00717 

kpt. Jaroše 2418, Tábor, 
39003 

RUMPOLD s.r.o. 61459364 Ano 

Planá nad Lužnicí 
CZC00720 

V Hlinách, Planá nad 
Lužnicí, 39111 

RUMPOLD s.r.o. 61459364 Ano 

Sezimovo Ústí 
CZC00966 

Zahradní ulice č.p. 1062, 
Sezimovo Ústí, 39102 

Správa Města 
Sezimovo Ústí 

71238522 Ano 

 
Tab. č. 6: Dotřiďovací zařízení v ORP Tábor 

IČZ Adresa Provozovatel IČO V provozu 

CZC00281 
Maršov 49, 
Malšice, 39175 

HOKOV spol. s 
r.o. 

62509039 Ano 

CZC00422 
Chýnovská 1917, 
Tábor, 39002 

RUMPOLD 
s.r.o. 

61459364 Ano 

CZC00641 
Chotoviny, 
Chotoviny, 
39137 

Václav 
Radosta 

40699790 Ano 

CZC00848 
Chýnovská 535, 
Planá nad 
Lužnicí, 39111 

ASTON - 
služby v 
ekologii, s.r.o. 

26072602 Ano 

CZC01004 
Bežerovice 52, 
Bechyně, 39165 

LOC - Aj s.r.o. 24289884 Ano 

CZC01207 
Chýnovská 378, 
Planá nad 
Lužnicí, 39111 

EKO MB s.r.o. 26086701 Ano 
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1.1.4 Produkce směsného komunálního odpadu a jednotlivých složek tříděného odpadu 

ve městech 

Tab. č. 7: Produkce směsného a separovaného komunálního odpadu  (t/rok) 

Odpad 
Skutečná produkce 2013 

(t/rok) 
Skutečná produkce 2014 

(t/rok) 
Skutečná produkce 2015 

(t/rok) 

Katalogové 
číslo 

Název Tábor 
Planá 
nad 
Lužnicí 

Sezimov
o Ústí 

Tábor 
Planá 
nad 
Lužnicí 

Sezimov
o Ústí 

Tábor 
Planá 
nad 
Lužnicí 

Sezimov
o Ústí 

150101 papír   4,00 9,26 0,98   9,39 2,33 0,87 6,65 

150104 kovy 0,98   2,23 2,21     2,82 0,27   

150105 kompozitní 10,09 1,71 1,26 10,81 1,86 2,63 11,60 2,84 2,24 

200101 papír 613,80 140,06 180,24 639,11 105,15 180,04 652,18 105,41 184,98 

200102 sklo 355,12 117,73 103,03 389,40 145,43 101,82 396,70 101,40 89,52 

200139 plasty 180,45 44,73 54,86 209,06 38,59 55,06 220,10 48,28 61,32 

200201 BRKO 1 969,53 79,19   2 472,75 4,96   2 238,93   57,12 

200301 SKO 6 254,11 792,13 877,96 6 179,78 825,55 1 711,80 6 186,20 778,84 1 709,68 

Zdroj:   ISPOP 

 

 

 

Obr. 1: Graf produkce směsného a komunálního odpadu (t/rok) v jednotlivých městech 

 
 

 Separace jednotlivých druhů komunálních odpadů je ve městech spolku na 
dobré úrovni a má vzrůstající tendenci. 

 Vytříděné sloţky komunálního odpadu jsou předávány osobám 
oprávněným k nakládání s odpady a jsou dále materiálově vyuţívány 
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Tab. č. 8: Seznam skládek SKO 

Skládka Provozovatel  Průměrná vzdálenost od měst 

spolku (km) 

Želeč, Želeč u Tábora, 391 74  Rumpold s. r. o. 15 

Klenovice, Soběslav – Klenovice, 

392 01 

Technické služby Tábor, s. 

r. o. 

28 

 

1.2 Produkce biologicky rozložitelných odpadů 

Na území měst a obcí vzniká biologicky rozloţitelný odpad od různých původců. 

V této studii je řešen biologicky rozloţitelný komunální  odpad, tedy bioodpad 

vznikající z údrţby veřejné zeleně a bioodpad od občanů. Kaţdé z měst spolku jiţ 

nějakým způsobem problematiku sběru a zpracování BRKO řeší. Tyto systémy 

fungují, především u zpracování BRKO z údrţby veřejné zeleně. Zájmem měst je 

tyto systémy zachovat a doplnit je o udrţitelný systém sběru a zpracování 

bioodpadu od občanů, jak z údrţby zahrad a zahrádek, tak biologicky 

rozloţitelných odpadů z domácností, tzv. gastro, které obsahuje i odpady 

ţivočišného původu. Pro zpracování těchto druhů odpadů je třeba koncové 

zařízení s technologií, která umoţní hygienizaci těchto odpadů  a jejich komplexní 

zpracování.  

 

1.2.1 Biologicky rozložitelné odpady z údržby veřejné zeleně 

Tab. č. 9: Produkce BRKO z údržby veřejné zeleně 

Obec 

Veřejná zeleň 

Hřišt
ě 

(ha) 

Hřišt
ě (t) 

Celkem 
BRO 
t/rok 

I. 
Intenzitní 
třída (ha) 

I. 
Intenzitní 
třída (t) 

II. 
Intenzitní 
třída (ha) 

II. 
Intenzitní 
třída (t) 

III. 
Intenzitní 
třída (ha) 

III. 
Intenzitní 
třída (t) 

Jiné (živé 
ploty, 
pláže, 
aleje,atd.) 

Jiné (živé 
ploty, 
pláže, 
aleje,atd.) 
(t/rok) 

Tábor 64,0 960,0 10,0 100,0 1,0 6,0 103,0 721,0 4,5 90,0 1 877,0 

Planá nad Lužnicí 9,6 144,0 5,4 54,0 6,8 40,8 9,0 63,0 3,0 60,0 361,8 

Sezimovo Ústí 33,5 502,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 23,8 1,5 30,0 556,3 

Celkem 107,1 1 606,5 15,4 154,0 7,8 46,8 115,4 807,8 9,0 180,0 2 795,1 

 

Údaje  o plochách  a intenzitě údrţby zeleně byly získány z evidenčních podkladů 

odpadového hospodářství obcí, produkce z jednotky plochy byly získány 

z pilotních projektů ČR.   
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1.2.2 Biologicky rozložitelné odpady od občanů 

Tab. č. 10: Produkce BRKO od občanů 

Obec Počet obyvatel Zahrady (ha) Zahrady (t) Zbytky z 
domácností 

včetně VŽP - 60 
kg/os./rok  

(t/rok) 
Celkem BRO 

t/rok 

Tábor 34 716 251,4 1 256,9 2 083,0 3 339,8 

Planá nad Lužnicí 3 960 84,5 422,6 237,6 660,2 

Sezimovo Ústí 7 306 66,3 331,3 438,4 769,6 

Celkem 45 982 402,1 2 010,7 2 758,9 4 769,6 

 

Údaje o plochách zahrad a počtu obyvatel jsou získány z údajů ČSÚ, produkce 

z jednotky plochy a na občana jsou ověřeny v pilotních projektech ČR.  

 

Tab. č. 11: Ověření produkce BRKO z domácností dle obsahu v SKO 

Obec Průměrná produkce SKO (t/rok) 
Zbytky z domácností včetně 

VŽP - 30% obsahu v SKO (t/rok) 

Tábor 6 206,7 1 862,0 

Planá nad Lužnicí 798,7 279,6 

Sezimovo Ústí 1 433,2 501,6 

Celkem 8 438,6 2 643,2 

 

Dalším ověřením mnoţství biologicky rozloţitelných zbytků z domácností je 

ověření dle průměrného mnoţství SKO. Dle pilotních projektů a skutečného 

měření obsahu BRKO v SKO je zjištěno, ţe mnoţství bioodpadů z domácností 

můţe dosahovat 30 - 40 % z celkového mnoţství SKO. Toto mnoţství přibliţně 

odpovídá a je ověřením výše uvedeného výpočtu kg na osobu. 

Pro sníţení mnoţství ukládaného SKO na skládky je třeba umoţnit občanům 

vytřídit právě tyto bioodpady včetně těch ţivočišného původu. 
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Tab. č. 12: Produkce BRKO celkem –shrnutí 

Obec 

Produkce BRKO - 
veřejná zeleň (t/rok) 

Produkce BRKO - 
občané (t/rok) 

BRKO celkem 
(t/rok) 

Tábor 1 877,0 3 339,8 5 216,8 

Planá nad Lužnicí 351,0 660,2 1 011,2 

Sezimovo Ústí 556,3 769,6 1 325,9 

Celkem 2 784,3 4 769,6 7 553,9 

 

Dle získaných informací je potenciální produkce BRKO na území měst Tábor, 

Planá nad Luţnicí a Sezimovo Ústí cca 7 600 t/rok. Tato produkce je 100% 

moţná, reálný sběr a svoz tvoří cca 80% z této produkce as níţení o systém 

prevence domácím kompostováním (cca 200 t/rok z měst Planá n. L. a Sezimovo 

Ústí a cca 400 t/rok z města Tábor), tzn.  

6 000 t/rok BRKO, z toho: 

 BRKO – veřejná zeleň  2 300 t/rok 

 BRKO – občané   3 700  t/rok  

 

 

 

 

 

      
Obr. 2:  Bioodpad v obci 
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1.3 Zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů v regionu 

1.3.1 Kompostárny 

 
Obr. 3: Mapa kompostáren v ORP Tábor 

 

1.3.1.1 Kompostárna Jarošovice  

Adresa zařízení:  Jarošovice 829, 375 01 Týn nad Vltavou 

Provozovatel: KOMPOSTÁRNA JAROŠOVICE, s.r.o. 

IČZ:   CZC00625 

Kapacita zařízení:  do 20 000 t/rok  

Technologie:  překopávka na volné ploše, hygienizační jednotka pro 

zpracování VŢP 

Seznam přijímaných odpadů:  

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

 20 01 Sloţky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 

15 01) 

o 20 01 08 Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven*  
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o 20 01 25 Jedlý olej a tuk 

 19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

 19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

 17 05 Zemina (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěţená hlušina 

 10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z 

nich vyráběných 

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

 03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

 02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s 

výjimkou kávy, čaje a kakaa) 

 03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

 02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

 02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu 

 02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých 

olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového 

průmyslu, z výroby droţdí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení 

melasy 

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

ţivočišného původu 

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

 

Dojezdová vzdálenost:  

 Tábor: 32 km 

 Planá nad Luţnicí: 28 km 

 Sezimovo Ústí: 32 km 

 

Cena za uloţení BRO:  

 Biologicky rozloţitelný odpad 200201:        200,- Kč 

bez DPH za 1 t  

 Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 200108:  1 500,- Kč 

bez DPH za 1 t 

 Cena svozové společnosti Rumpold s.r.o. (směs BRKO):      400,- Kč 

bez DPH za 1 t 

  ( včetně z domácností 20 01 08) 

Vyuţití kompostu:   částečný prodej a vlastní pozemky ZPF 

 

Pozn.:  

 Kompostárna Jarošovice je centrálním zařízením s vyšší dojezdovou 

vzdáleností, avšak díky komplexnosti zpracování všech druhů biologicky 

rozloţitelných odpadů, celoročnímu provozu, ceně za uloţení a vyuţití 

kompostu přímo na zemědělských plochách lze toto zařízení doporučit. 
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1.3.1.2 Kompostárna Školní statek Měšice  

Adresa zařízení:   Tábor 4 - Měšice, Chýnovská 223, PSČ 391 56 

Provozovatel:  Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor 

IČZ:    CZC01226 

Kapacita zařízení:   do 1 000 t/rok 

Technologie:   technologie kompostování ve vacích 

Seznam přijímaných odpadů: 

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

 20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad 

 16 03 05 Organické odpady neuvedené pod číslem  

 19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti 

 

Dojezdová vzdálenost:  

• Tábor: 4 km 

• Planá nad Luţnicí: 9 km 

• Sezimovo Ústí: 4 km 

 

Cena za uloţení BRO:  

 v současné době zdarma (po dobu udrţitelnosti projektu kompostárny – 

cca do roku 2020) 

 ukládání BRO na zařízení ke zpracování je obecně ekonomicky neudrţitelný 

systém, který nastal zčásti vzhledem k podmínkám dotačních titulů. 

Kompostárnám ale vznikají náklady na zpracování bioodpadu, a proto je 

nutné do budoucna počítat se zavedením poplatku, jeho výši však nelze 

v současné době stanovit.  

 Vyuţití kompostu: na vlastní pozemky školního statku v ZPF 

 

Pozn.:  

 Kompostárna školního statku je ve výborné dojezdové vzdálenosti ke všem 

městům spolku, avšak má omezenou kapacitu a můţe zpracovávat pouze 

některé druhy BRO. Výhodou je výuka studentů zemědělských oborů a tím 

ukázka výhod při vyuţívání kompostu přímo v praxi.  

 Lze doporučit pro zpracování části BRO, vznikajících z údrţby veřejné 

zeleně jednotlivých měst 

 

1.3.1.3 Kompostárna Klenovice  

Adresa zařízení:   Klenovice, Soběslav, 39201 (Skládka TKO) 

Provozovatel:  Technické sluţby Tábor s.r.o. 

IČZ:    CZC00518 

Kapacita zařízení:   3 000 t/rok 

Technologie:  překopávka na volné ploše 
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Seznam přijímaných odpadů: 

 20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad 

 20 02 02 Zemina a kameny 

 

Dojezdová vzdálenost:  

• Tábor: 17 km 

• Planá nad Luţnicí: 9 km 

• Sezimovo Ústí: 13 km 

 

Cena za uloţení BRO:   kompostárna zpracovává BRKO pro město Tábor, 

město platí roční paušál za provoz kompostárny 

paušální část 650 000,- Kč za provoz 

kompostárny bez ohledu na zpracované mnoţství 

BRKO 

Vyuţití kompostu:    rekultivace skládky Klenovice 

 

Pozn.: v současné době zpracovává cca 2 000 t BRKO 

ročně, převáţná většina z údrţby veřejné zeleně 

města Tábor, technický stav kompostárny je 

nevyhovující 

 

1.3.1.4 Kompostárna Turovec 

Adresa zařízení:   Turovec, p. č. 376/1. k. ú Turovec 

Provozovatel:  Lama servis s.r.o., Turovec 96, 391 21 Turovec 

IČZ:    v provozu nejpozději od 31. 12. 2018 

Kapacita zařízení:  5 000 t/rok (první krok realizace, plán navýšení na 10 

000 t/rok) 

Technologie:    technologie provzdušňování Hantsch 

Seznam přijímaných odpadů: BRKO ze zeleně, i BRKO s potřebou hygienizace 

 

Dojezdová vzdálenost:  

• Tábor: 17 km 

• Planá nad Luţnicí: 6 km 

• Sezimovo Ústí: 8 km 

 

Cena za uloţení BRO:  

 v současné době je kompostárna ve fázi projektu, cena bude určena dle 

zvolené technologie a skutečných nákladů na zpracování bioodpadu  

 Předpoklad ceny: 

o Odpad z údrţby veřejné zeleně  350 – 550 Kč/t 

o Mix „hnědých popelnic“   350 – 650 Kč/t 
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Vyuţití kompostu: částečně maloprodej zahrádkářům apod., z velké části 

spolupráce s místními zemědělci 

 

Pozn.:  

 Kompostárna je v dobré dojezdové vzdálenosti, pozemek je velmi vhodný 

pro potřeby vyuţití jako kompostárny, technologie kompostárny bude 

zvolena dle potřeb regionu, v plánu je hygienizace VŢP, tedy moţnost 

komplexního zpracování BRKO 

 V prvním kroku je plánována kapacita zařízení 5 000 t/rok,  s dalším 

rozšířením, dle potřeb regionu, tak aby kompostárna byla schopna 

zpracovat veškerý BRKO potenciálně vznikající v zájmové oblasti 

 

1.3.1.5 Kompostárna Skopytce 

Adresa zařízení:   Skopytce, 392 01 

Provozovatel:  Václav Skořepa, Skopytce, 392 01 

IČZ:    CZC 01227 

Kapacita zařízení:   do 1 000 t/rok  

Technologie:   technologie kompostování ve vacích 

Seznam přijímaných odpadů:  

 020103  Odpad rostlinných pletiv  

 020304  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

 160306  Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05  

 190503  Kompost nevyhovující jakosti  

 200201  Biologicky rozloţitelný odpad 

 

 

Dojezdová vzdálenost:  

• Tábor: 23 km 

• Planá nad Luţnicí: 9 km 

• Sezimovo Ústí: 14 km 

 

Cena za uloţení BRO:  nepodávají informace 

Vyuţití kompostu:  nepodávají informace 

 

1.3.1.6 Kompostárna Moraveč 

Adresa zařízení:   Rzavá 12, 391 37 Chotoviny 

Provozovatel:  Zemědělské obchodní druţstvo Moraveč u Chotovin 

IČZ:    CZC01263 

Kapacita zařízení:   do 1 000 t/rok  

Technologie:   na volné ploše   

Seznam přijímaných odpadů:  
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 020103  Odpad rostlinných pletiv  

 020304  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

 160306  Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05  

 190503  Kompost nevyhovující jakosti  

 200201  Biologicky rozloţitelný odpad 

 

Dojezdová vzdálenost:  

• Tábor: 12 km 

• Planá nad Luţnicí: 15 km 

• Sezimovo Ústí: 14 km 

 

Cena za uloţení BRO:  nepodávají informace 

Vyuţití kompostu: nepodávají informace 

  

 

1.3.1.7 Kompostárna Pejšova Lhota 

Adresa zařízení:   Pejšova Lhota 1, 391 33 Borotín 

Provozovatel:  Jiří Pejša, Pejšova Lhota 1, 391 33 Borotín 

IČZ:    CZC01264 

Kapacita zařízení:   do 1 000 t/rok  

Technologie:   překopávka na volné ploše    

Seznam přijímaných odpadů:  

 020103  Odpad rostlinných pletiv  

 020304  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

 160306  Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05  

 190503  Kompost nevyhovující jakosti  

 200201  Biologicky rozloţitelný odpad 

Dojezdová vzdálenost:  

• Tábor: 20 km 

• Planá nad Luţnicí: 25 km 

• Sezimovo Ústí: 22 km 

 

Cena za uloţení BRO: nepodávají informace 

Vyuţití kompostu: nepodávají informace 

 

1.3.1.8 Kompostárna Želeč 

Adresa zařízení:   Ţeleč, 391 74 

Provozovatel:  Reprogen a.s., Planá Nad Luţnicí 

IČZ:    CZC01285 

Kapacita zařízení:   do 1 000 t/rok  

Technologie:   nezjištěno 
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Seznam přijímaných odpadů:  

 020103  Odpad rostlinných pletiv  

 200138  Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  

 200201  Biologicky rozloţitelný odpad  

 200302  Odpad z trţišť 

 

Dojezdová vzdálenost:  

• Tábor: 14 km 

• Planá nad Luţnicí: 7 km 

• Sezimovo Ústí: 11 km 

 

Cena za uloţení BRO: nepodávají informace 

Vyuţití kompostu: nepodávají informace 

 

1.3.1.9 Kompostárna Rodná 

Adresa zařízení:   Rodná,  391 43 

Provozovatel:  Obec Rodná, 391 43 

IČZ:    CZC01293 

Kapacita zařízení:   bez info 

Technologie:   neuvádí 

Seznam přijímaných odpadů:  

 020103  Odpad rostlinných pletiv  

 200138  Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  

 200201  Biologicky rozloţitelný odpad  

 200302  Odpad z trţišť 

 

Dojezdová vzdálenost:  

• Tábor: 20 km 

• Planá nad Luţnicí: 27 km 

• Sezimovo Ústí: 21 km 

 

Cena za uloţení BRO:  nepodávají informace 

Vyuţití kompostu: nepodávají informace 

1.3.1.10 Kompostárna Mladá Vožice 

Adresa zařízení:   Mladá Voţice, p. č. 295/5, k.ú. Mladá Voţice, 391 43 

Provozovatel:  Wifcom a.s., 391 43, Mladá Voţice 

IČZ:    CZC01208 

Kapacita zařízení:   do  1 000 t/rok 

Technologie:     

Seznam přijímaných odpadů:  

 020101  Kaly z praní a z čištění  
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 020103  Odpad rostlinných pletiv  

 020107  Odpady z lesnictví  

 020301  Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace  

 020304  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

 030101  Odpadní kůra a korek  

 030105  Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04  

 030301  Odpadní kůra a dřevo  

 030308  Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci  

 040221  Odpady z nezpracovaných textilních vláken  

 040222  Odpady ze zpracovaných textilních vláken  

 150101  Papírové a lepenkové obaly  

 150103  Dřevěné obaly  

 170201  Dřevo  

 190801  Shrabky z česlí  

 190805  Kaly z čištění komunálních odpadních vod  

 191201  Papír a lepenka  

 191207  Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06  

 200108  Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven  

 200138  Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  

 200201  Biologicky rozloţitelný odpad  

 200302  Odpad z trţišť  

 200304  Kal ze septiků a ţump  

 200307  Objemný odpad  

 

Dojezdová vzdálenost:  

• Tábor: 20 km 

• Planá nad Luţnicí: 28 km 

• Sezimovo Ústí: 23 km 

 

Cena za uloţení BRO: nepodávají informace 

Vyuţití kompostu: nepodávají informace 

 

1.3.1.11 Kompostárna Malšice 

Adresa zařízení:   p. č. 1119/8, k. ú. Malšice 

Provozovatel:  Miroslav Kluzák,  391 75 Malšice 

IČZ:    CZC01178 

Kapacita zařízení:   do 1 000 t/rok  

Technologie:     

Seznam přijímaných odpadů:  

 020103  Odpad rostlinných pletiv  

 020107  Odpady z lesnictví  

 020304  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  
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 020401  Zemina z čištění a praní řepy  

 020601  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

 020705  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

 030105  Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04  

 030301  Odpadní kůra a dřevo  

 150101  Papírové a lepenkové obaly  

 150103  Dřevěné obaly  

 170201  Dřevo  

 190503  Kompost nevyhovující jakosti  

 191201  Papír a lepenka  

 191207  Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06  

 200101  Papír a lepenka  

 200138  Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  

 200201  Biologicky rozloţitelný odpad  

 200302  Odpad z trţišť  

 

Dojezdová vzdálenost:  

• Tábor: 13 km 

• Planá nad Luţnicí: 10 km 

• Sezimovo Ústí: 14 km 

Cena za uloţení BRO: nepodávají informace 

Vyuţití kompostu: nepodávají informace 

 

Tab. č. 13: Kompostárny v dojezdové vzdálenosti do 35 km 

Kompostárna Adresa 

Vzdálenost (km) 

Kapacita 
(t/rok) VŽP Tábor 

Planá nad 
Lužnicí 

Sezimovo 
Ústí 

1. 
Kompostárna 
Jarošovice s.r.o. 

Jarošovice 829, 375 01 Týn 
nad Vltavou 32 28 32 20 000 ano 

2. Školní statek Měšice 

Tábor 4 - Měšice, 
Chýnovská 223, PSČ 391 
56 4 9 4 1 000 ne 

3. Klenovice 
Klenovice, Soběslav, 
39201 (Skládka TKO) 17 9 13 3 000 ne 

4. 
Kompostárna 
Turovec 

Turovec, p. č. 376/1. k. ú 
Turovec 17 6 8 2 000 ano 

5. 
Kompostárna 
Skopytce Skopytce, 392 01 23 9 14 900 ne 

6. 
Kompostárna 
Moraveč 

Rzavá 12, 391 37 
Chotoviny 12 15 14 900 ne 

7. 
Kompostárna 
Pejšova Lhota 

Pejšova Lhota 1, 391 33 
Borotín 20 25 22 1 000 ne 

8. Kompostárna Želeč Želeč, 391 74 14 7 11 900 ne 

9. Obec Rodná Rodná,  391 43 20 27 21 --  ne 
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10. 
Kompostárna Mladá 
Vožice Mladá Vožice, p. č. 295/5 20 28 23 1 000 ne 

11. 
Kompostárna 
Malšice p. č. 1119/8, k. ú. Malšice 13 10 14   ne 

12.  Komunitní Planá n. L. Areál ZD 0 2 0   

  

Shrnutí: 

V dojezdové vzdálenosti do 35 km od měst spolku se nachází celkem 12 zařízení 

na zpracování BRKO – kompostáren.  

 Kompostárny Skopytce, Moraveč, Pejšova Lhota, Ţeleč, Rodná, Mladá 

Voţice, Malšice nesplňují technologicky či zajištěním provozu (déle neţ 5 

let udrţitelnosti projektu vzhledem k ţádosti o dotace) podmínky této 

studie a z těchto důvodů se s nimi dále nepočítá jako s potencionálně 

vyuţitelnými zařízeními.  

 Kompostárna  Jarošovice s.r.o. a kompostárna Turovec jsou schopny jak 

technologicky (hygienizace), kapacitně, tak provozně zajistit zpracování 

veškerého potencionálně vznikajícího BRKO na území měst spolku – 

předpokládá se zpracování mixu „hnědých popelnic“ z regionu všech 3 

měst spolku, BRKO z údrţby veřejné zeleně města Tábor. 

 Kompostárna Školní statek Měšice je schopna zajistit zpracování BRKO 

z údrţby veřejné zeleně města Sezimovo Ústí. 

 Komunitní kompostárna Planá nad Luţnicí je schopna zpracovat materiál 

z údrţby veřejné zeleně města Planá n. L. 

 

Tab. č. 14: Plán využití koncových zařízení -shrnutí 

Město 

BRKO - 
veřejná 

zeleň 
(t/rok) 

BRKO - "mix 
hnědé 

popelnice"(t/rok) 

Koncové zařízení 

Veřejná zeleň "mix hnědé popelnice" 

Tábor 1 600 2 600 Jarošovice x Turovec Jarošovice x Turovec 

Planá nad 
Lužnicí 300 500 Komunitní kompostárna města Jarošovice x Turovec 

Sezimovo Ústí 400 600 Státní statek Měšice Jarošovice x Turovec 

Celkem 2 300 3 700   
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1.3.2 Bioplynové stanice 

1.3.2.1 BPS Jarošovice 

Adresa zařízení:   Jarošovice 829, 375 01 Týn nad Vltavou 

Provozovatel:    

Instalovaný elektrický výkon: 550 kW  

Instalovaný tepelný výkon:  569 kW 

Kapacita BPS: cca 8 300 tun biomasy na vstupu za rok. Vstupním 

materiálem jsou statkové materiály (hnůj, kejda a 

kukuřičná siláţ ≈  3 100 t/r) a bioodpady (zbytky 

potravin, kuchyňské zbytky ≈  5 200 t/r) .  

Drţitel licence:    65988345 

Pozn.: 

 Provoz BPS je umístěn v areálu stávající Kompostárny Jarošovice a oba 

provozy spolu technologicky souvisí, protoţe hygienizaci bioodpadů před 

vstupem do záměrem řešené bioplynové stanice (dále jen „BPS“) zajišťuje 

hygienizační jednotka kompostárny 

 V současnosti překlápění na odpadářskou, v plánu nová BPS (cca 350 kW) 

– odpadářská. 

 

1.3.3 Ostatní 

1.3.3.1 Teplárna Tábor a.s. 

Adresa zařízení:   U Cihelny 2128, 390 02 Tábor   

Provozovatel:  Teplárna Tábor a.s.      

Technologie:   vize suché digesce 

Pozn.: moţnost uzavření cyklu zpracování BRKO, vyuţití pro 

pohon MHD (SNG), (provozuje společnost Comett Plus 

s.r.o. , Tábor). Nevýhodou je nestálá a nízká produkce 

BRKO. 

 

 

1.4 Domovní a bytová struktura ve městech 

Podklady pro stanovení struktury zástavby měst a jejich částí byly získány z map 

GIS měst a dle podkladů z jednotlivých měst, dále dle ČSÚ. Počty rodinných 

domů měst  a jejich částí jsou rámcové.  

Tab. č. 15: Počet obyvatel (Zdroj: ČSÚ) 

Územní jednotka 2015 2011 Změna Odchylka 

Sezimovo Ústí 7 275 7 299 -24 -0,3% 

Planá nad Lužnicí 3 964 3 878 86 2,2% 
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Tábor 34 641 35 024 -383 -1,1% 

Celkem 45 880 46 201 -321 -0,7% 

 
 
Tab. č. 16: Zástavba podle vybraných typů  

Územní jednotka 
Rodinné domy (RD) 

[obyv.] 
Bytová zástavba Podíl RD 

Sezimovo Ústí 
3 890 3 409 53% 

Planá nad Lužnicí 
2 737 1 141 71% 

Tábor 
14 117 20 907 40% 

Celkem 
20 744 25 457 45% 

 
 
Pro rok 2011 jsou známé data o typu zástavbě (rodinný dům, bytová zástavba). 
Tyto data jsou potřebná pro odhad produkce bioodpadu. Změna dat z roku 2011 

oproti aktuálně posledním datům (2015) je celkově ve všech městem do 3 %, 
celkově se jedná o sníţení obyvatel o cca 0,7 %. Tento rozdíl je pro potřeby této 

studie zanedbatelný, proto se bude odhad potencionální produkce uvaţovat z dat 
2011. 

 

 

2 Návrh technologie kompostárny, odbyt produkce kompostu 

 

2.1 Vyhledání vhodných lokalit 

Pro vyhledání nových lokalit bylo pouţito kritérium průměrné ceny za zpracování 

biologicky rozloţitelných odpadů v zařízení a kritérium dojezdové vzdálenosti od 

jednotlivých měst spolku. 

Kapacita nového potencionálního zařízení, byla určena na základě celkového 

produkovaného mnoţství (cca 5 200 t mixu a 2 800 t veřejné zeleně) s cca 80% 

účinností systému a sníţením mnoţství o prevenci domovním kompostováním 

(cca 600 t/rok), tzn. ţe kapacita potencionálně vznikajícího zařízení  byla určena 

na 6 000 t/rok.  

Produkce pro rodinné domy (0 - 8 obyvatel na jednom čísle popisném) je 

uvaţována v intervalu 150 – 180 kg/obyv. a rok. Pro zástavbu s vyšším počtem 

obyvatel na jednom čísle popisném činí uvaţována produkce 60 – 80 kg/obyv. a 

rok. Na základě zastoupení jednotlivých zástaveb v uvaţovaných oblastech vyšla 

celková produkce mixu (200201 a 200108) na asi 5200 t/r. 
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 Pro dopravu „mixu“ byl zvolen klasický kuka vůz s denní provozní dobou 8 

hod.  

 Pro veřejnou zeleň bylo zvoleno menší auto s kontejnerem. 

 

Tab. č. 17: Uvažovaná města byla rozdělena na 10 svozových oblastí:  

Město Oblast Zahrnuje čtvrtě 

Produkce mix (200201 + 

200108) [t/r] 

Tábor Čekanice Stoklasná Lhota              207,55     

Tábor Čelkovice 

 

99,64 

Tábor Horky Větrovy 187,77 

Tábor Klokoty Všechov, Zahrádka, Náchod 500,14 

Tábor Měšice Zárybničná Lhota 310,11 

Tábor Tábor 

 

2418,92 

Tábor Záluží Hlinice, Smyslov 68,67 

Planá nad Lužnicí Planá nad Lužnicí 

 

405,84 

Planá nad Lužnicí Strkov 

 

125,63 

Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí 

 

880,45 

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny střední hodnoty produkcí (tj. 165 kg/os. pro RD a 70 kg/os. u bytové 

zástavby) 
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2.1.1 Nové lokality 

 
Obr. 4: Vhodné lokality pro výstavbu nového zařízení 

 

Výše uvedené lokality 1 – 4 jsou vhodné z hlediska dopravní obsluţnosti, 

dojezdových vzdáleností, dostatečné vzdálenosti od obytných zón, apod.  

V případě výběru konkrétního pozemku pro výstavbu kompostárny je moţná 

variabilita vzhledem k umístění pozemku, tzn. pokud bude vhodný pozemek ve 
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vzdálenosti cca 500 m od dané lokality, bude stále vhodný, jelikoţ tato 

vzdálenost významně neovlivní provozní náklady na dopravu. 

 

2.1.2 Lokalita Klenovice 

Jednou z moţných uvaţovaných variant je rekonstrukce stávajícího zařízení – 

kompostárny Klenovice. Kompostárna Klenovice se nachází na tělese skládky 

SKO Klenovice, vlastníkem je město Tábor. 

 
Obr. 5: Umístění kompostárny Klenovice – skládka SKO 

 

V současnosti je na tomto místě provozována kompostárna s technologií 

zakládek na volné ploše s vyuţitím manipulační techniky pro zajištění aerobního 

prostředí. Kompostárna má kapacitu do 4 000 tun zpracovaného BRO ročně, 

reálně zpracovává odpad z údrţby veřejné zeleně z regionu města Tábor 

v mnoţství cca 1 800 – 2 000 t/rok. 

Pozemek: 

 Současná kompostárna je provozována na ploše s rozlohou 2 500 m2 

o Tyto plochy zahrnují manipulační plochy, plochy pro příjem, 1. 

(horkou fázi), plochy pro dozrávání, uloţení surovin se sušinou nad 

40% 

o Plochy kompostárny jsou vodohospodářsky zabezpečené, ale 

kompostárna je technicky a provozně nevyhovující 

o Objem jímky 18 m3jedná se o 

 Moţnost rozšíření max. na 3 000 m2 

 Větší rozšíření na úkor provozu recyklace je nereálné  
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 Plochy kompostárny jsou vodohospodářsky zabezpečené, ale technicky 

nevyhovující 

o Objem jímky 18 m3 

 

Silné stránky:  

 odpadá nutnost investic do nákupu pozemku 

Slabé stránky: 

 dojezdová vzdálenost v porovnání k ostatním lokalitám 

 Pro rekonstrukci kompostárny je třeba ploch o velikosti cca 7 800 - 9 000 

m2 (viz. kapitola 2.2.4 a 2.2.5), je tedy jasné, ţe z pohledu tohoto 

základního kritéria je kompostárna Klenovice nevyhovující 

Příležitosti: 

 Jedná se o stávající odpadářské zařízení, které by rekonstrukcí získalo 

moţnost komplexního nakládání s odpady 

 Zlepšení kvality současného stavu provozu 

Hrozby:  

 Není vypracován geologický posudek, není tedy moţné říci, zda je 

pozemek schopný nést zátěţ výstavby a provozu nového zařízení 

 v blízkosti kompostárny se nachází chatová kolonie, mohlo by docházet ke 

stíţnostem rekreantů 

 

2.2 Návrh technologie nového zařízení   

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Luţnicí se rozhodla řešit problematiku 

řešení BRKO na jejich území společně. Jednou z moţností je výstavba nového 

zařízení. Vzhledem k nastavení systému třídění ve městech spolku, kdy se počítá 

s moţností třídění BRKO z domácností včetně VŢP je třeba zajistit technologii, 

která umoţní hygienizaci BRKO. Tyto technologie na jedné straně zatěţují 

zařízení investičně, provozně i legislativně, ale umoţní komplexní zpracování 

BRKO v regionu a reálné sníţení ukládaného SKO na skládky. 

 

2.2.1 Hygienizace 

Při kompostování BRKO z domácností s obsahem VŢP je třeba zajistit proces 
hygienizace podle Nařízení Evropského parlamentu a Komise (ES) č.1069/2009 

resp. 142/2011 a ověřit kvalitu technologie validací podle 341/2005 Sb., tedy 
také podle 142/2009, to znamená vnesenou Salmonelou senftenberg a rozborem 

výstupů. 
Hygienizace je proces, kterým dochází ke sníţení počtu patogenních 
mikroorganismů, které mohou způsobit onemocnění člověka nebo zvířat, pod 

stanovenou hodnotu. Provádí se v případě surovin, u kterých je podezření na 
přítomnost patogenních organismů.  
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2.2.1.1 Monitoring hygienizace procesu 

Technologie musí zajistit teplotní průběh tak, aby bioodpad prošel v celé hmotě 

teplotami min. 70°C po dobu 1 hodiny. 

2.2.1.2 Monitoring hygienizace procesu - výstup 

Tab. č. 18: Kritéria pro hodnocení účinnosti hygienizace na základě sledovaných 

indikátorových mikroorganismů - vyhláška č. 341/2008 Sb. 

 

Indikátorový 
mikroorganismus Jednotky 

Počet zkoušených 
vzorků při každé 
kontrole výstupu 

Limit (nález/ 
KTJ*) 

Salmonella spp. nález v 50g 5 negativní 

Termotolerantní 
koliformní bakterie ** 

KTJ* v 1 gramu 5 2 < 103 

3 < 50 

Enterokoky** KTJ* v 1 gramu 5 2 < 103 

3 < 50 

Poznámka k tabulce: 

*KTJ = kolonie tvořící jednotku  

** Z odebraných 5 vzorků musí minimálně stanovený počet vyhovět předepsaným limitům  

 
Tab. č. 19: Minimální četnost šetření kompostu vzhledem k roční produkci - vyhláška č. 

341/2008 Sb. 

 

Roční produkce výstupů Jednotky Četnost kontrol výstupů 

Do 150 – malé zařízení t 1 x za rok 

0 - 1000 t 2 x za rok* 

1001 - 5000 t 4 x za rok* 

5001 a více t 12 x za rok* 

Poznámka k tabulce: 

*v případě celoročního provozu se kontroly provádějí se stanovenou četností v zimním a letním období 

2.2.2 Validace technologie 

V případě, ţe jsou v zařízení zpracovávány odpady s přítomnosti VŢP  je validace 
technologie nutná. 
Validace je ověření účinnosti procesu hygienizace dané technologie, sníţením 

počtu  patogenních mikroorganismů za jasně daných podmínek pod mez 
stanovenou vyhláškou č. 341/2008 Sb. (tab. č. 18) nebo v případě zpracování 

vedlejších ţivočišných produktů (VŢP) Nařízením č. 1069/2009, o hygienických 
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pravidlech pro vedlejší produkty ţivočišného původu a získané produkty, které 

nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení 
o vedlejších produktech ţivočišného původu). Validace se provádí pomocí vnesení 
mikroorganismů do procesu kompostování: 

 V případě zpracování bioodpadu s obsahem VŢP (kategorie 1-3), který 
obsahuje VŢP a kuchyňský odpad, se validace řídí poţadavky Nařízení 

Evropského parlamentu a Komise (ES) č.1069/2009 
 

Proces je povaţován za ověřený, kdyţ se splní:  

- výstupy ze zařízení odpovídají stanoveným kritériím uvedeným v tab. č. 
18, vyhlášky č. 341/2008 Sb. 

- byly dodrţeny všechny technologické parametry stanovené provozním 
řádem 

- počet kolonií tvořící jednotku u vneseného organismu se během procesu 
sníţí o 6 řádů  

 

Kontrola účinnosti hygienizace technologie se provádí v zařízení uvedených dle § 
3 odst. 1 písmeno a) a b) vyhlášky č. 341/2008 Sb. 

- u nových zařízení před uvedením do provozu při provozním ověření 
technologie biologického zpracování  

- u stávajících zařízení při změně technologie, při změně skladby 

zpracovávaných odpadů nebo při změně původce nebo oprávněné osoby  
- v případě dvakrát po sobě zjištěné nevyhovující kvalitě dle tab. č. 2 

vyhlášky č. 341/2008 Sb. 
 
 

2.2.3 Technologie zpracování BRKO se zpracováním „kuchyňských odpadů“ 

Kompostování je biologická metoda vyuţívání bioodpadu (BRO), kterou se za 

kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností 

mikroorganismů přeměňuje bioodpad (BRO) na kompost. Jedná se o aerobní 

proces přeměny organických materiálů vlivem mikrobiální aktivity na kompost. 

Při kompostování hraje důleţitou roli surovinová skladba, přesněji poměr uhlíku a 

dusíku (C:N), dostatečné mnoţství strukturního materiálu, které dovolí přístup 

kyslíku, přítomnost mikroorganizmů a vhodná vlhkost kompostu. Při 

průmyslovém (komunálním) kompostování se bioodpad zpracovává v centrálních 

kompostárnách s kapacitou vyšší neţ 150 tun ročně. Tato zařízení podléhají 

souhlasu příslušného Krajského úřadu  Zařízení na zpracování biologicky 

rozloţitelných odpadů – kompostárna, musí v případě, ţe zpracovává veškeré 

BRKO, tzn. i mix „hnědých popelnic“  (20 02 01 + 20 01 08) s jakýmkoliv 

podílem VŢP, zajistit hygienizaci těchto odpadů.  

Obecné kroky technologie kompostování s hygienizací:  

1. Příjem odpadu: odpad by měl být do zařízení přijímán odděleně dle druhu 

a takto ukládán na vodohospodářsky zabezpečené ploše určené k příjmu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Surovinov%C3%A1_skladba&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pom%C4%9Br_uhl%C3%ADku_a_dus%C3%ADku&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pom%C4%9Br_uhl%C3%ADku_a_dus%C3%ADku&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pom%C4%9Br_uhl%C3%ADku_a_dus%C3%ADku&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strukturn%C3%AD_materi%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost_kompostu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna
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odpadů a v co nejkratší době (max. 5 dní) zapracován do zakládek 

(základní organizační, provozní a evidenční jednotka). 

2. Příprava surovin: přijaté suroviny lze rozdělit do dvou skupin dle jejich 

původu, a to – odpad z údrţby veřejné zeleně, který není třeba 

hygienizovat a „mix z hnědých popelnic“ s potřebou hygienizace. Dle toho 

je třeba přizpůsobit i jejich přípravu do kompostovacího procesu: 

 Odpad je třeba nadrtit na části cca 10 – 15 cm  

3. Hygienizace: proces, kdy nadrcený materiál musí projít po dobu min. 1 

hodinu teplotami min. 70°C. 

4. Homogenizace (míchání surovin): vytvoření homogenní směsi různých 

surovin pro optimální průběh kompostovacího procesu. Příprava surovin do 

kompostovacího procesu je zajištěna kvalitním nadrcením a namícháním 

tak, aby byla zajištěna základní podmínka kompostovacího procesu poměr 

C : N (30 – 35 : 1), vlhkost a strukturnost. Poměr C : N, struktura a 

vlhkost zásadně ovlivňují intenzitu činnosti mikroorganismů a tím celý 

proces kompostování - dobu zrání kompostu, tvorbu humusových látek a 

samozřejmě také výslednou kvalitu kompostu. K dosaţení  poměru ţivin u 

zralého kompostu v rozmezí 30 - 35 : 1 (vysoká stabilita a agronomická 

účinnost) je třeba optimalizovat C : N při přípravě surovinové skladby. 

Jako podklad původních zkušeností praxe a výzkumu (tabulkové  

hodnoty),  SW nebo konkrétní kvalita stanovena laboratorně pro kaţdou 

variantu skladby surovin. Surovinová skladba bude ověřena praxí a dále 

vyuţívána 

5. Úprava vlhkosti: v případě potřeby lze materiál na vstupu, či v průběhu 

kompostovacího procesu, zvlhčit přidáním vody, odpadní vody ze záchytné 

jímky, čerstvým zeleným materiálem. Pokud je materiál příliš vlhký je 

třeba dodat surovinu s vyšším podílem sušiny, jako např. sláma, apod. 

6. Uloţení surovin dle receptury do zakládek: zakládka je základní 

organizační a evidenční jednotkou kompostovacího procesu. Její objem je 

dán zvolenou technologií. Zakládky budou tvořeny jednorázově dle návozu 

surovin (vazba na systém třídění a sběru ve městech). Je nutné vést 

evidenci zakládek z hlediska sloţení a průběhu kompostovacího procesu. 

7. Zajištění aerace (provzdušnění): dle monitoringu průběhu procesu jsou 

zakládky provzdušňovány na základě zvolené technologie 

8. Kontrola procesu: monitoring průběhu teplot, monitoring vlhkosti, popř. 

monitoring O2 

9. Úprava zralého kompostu - prosévání: po ukončení procesu kompostování 

je moţné kompost upravit na sítu, kde nadsíto -  nadrozměrné materiály 



 

                                                                      35 

 

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. 

Podhradí 1022, 675 71 Náměšť n. Oslavou 

info@zeraagency.eu, www.zeraagency.eu 

 

budou vraceny do procesu kompostování nebo bude kompost přímo bez 

dalších úprav aplikován na zemědělskou půdu. 

10.Vyuţití konečného produktu: stabilní organické hnojivo – kompost, který 

lze vyuţít jako zdroj ţivin, organické hmoty a úpravy pH pro hnojení 

zemědělské půdy, pěstování zeleniny, květin, na údrţbu travnatých ploch 

sportovišť a veřejné zeleně, surovina k mulčování, surovina při zakládání 

okrasných trávníků, atd.). Aplikace běţným rozmetadlem organických 

hnojiv v zemědělské praxi nebo ručně pro zahrádkáře a zahradníky. 

Logistika ploch kompostárny:  

 Evidence přijímaných odpadů a hotového kompostu - váha 

 Plocha pro příjem surovin a manipulaci 

 Plocha pro proces hygienizace (můţe být součástí I. fáze) 

 Plocha pro 1. (horkou) fázi kompostovacího procesu 

 Plocha pro dozrávání 

 Uloţení surovin se sušinou nad 40% 

 Uloţení hotového kompostu  

 

Vodohospodářsky zabezpečená plocha je nutná pro následující technologické 

kroky: 

• Příjem surovin a manipulace 

• Proces hygienizace 

• 1. (horká) fáze kompostovacího procesu (dle technologie) 

 

Pro další  fáze není třeba vodohospodářsky zabezpečená plocha. Vzhledem 

k provozu kompostárny je třeba zváţit, zda bude povrch kompostárny zpevněn 

(např. panely, apod.), tak aby byla pro techniku dostupná kdykoliv a 

nedocházelo k znehodnocení surovin (hotový kompost) bahnem apod. 

 

Velikosti ploch jsou závislé na kapacitě kompostárny a zvolené technologii. 

Doporučení technologického vybavení: 

Úprava – drcení, homogenizace: 

 pro provoz kompostárny se zpracováním bioodpadů s obsahem VŢP je 
vhodné vyuţití drtícího a míchacího vozu. Tato speciální technika materiál 
na vstupu nejenom nadrtí na poţadovanou velikost, ale také zajistí 

homogenní promíchání surovinové skladby pro zakládku. Kvalitní příprava 
surovinové skladby a homogenita zakládek je pro kvalitní proces a zjištění 

hygienizace zakládky nezbytná. 
 Objem míchacího a drtícího vozu je dána kapacitou kompostárny.  

o Pro zpracování surovin s výhledem rozšíření kapacit aţ na 6 000 

t/rok: min. objem 13 m3 
o Hodinový objem min. 80 m3 
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Manipulační technika  

 Manipulátor se zadní vývodovou hřídelí: 
 nosnost min. 3 000 kg 
 teleskopický nakladač 

 zvedací kapacita 6 m 
 objem lţíce 2 m3   

 zádní vývodová hřídel 
 výkon min. 88 kW 

 
 

Finální úprava:  

 V případě vyuţití kompostu na ZPF není ve většině případů třeba kompost 
prosévat. V případě potřeby lze zajistit prosévání sluţbou a sníţit tak 

investiční a provozní náklady zařízení 

 

2.2.4 Technologie kompostování na roštech s řízeným provzdušňováním 

Technologie, jejímţ základním parametrem kontroly je mnoţství 02 a teplota   - 

průběh od začátku do konce kompostovacího procesu indikuje aktivitu 

mikroorganismů a jejich výkonnost, intenzitu rozkladu a účinnost technologie 

(hygienizace zakládek). 

 

Technologie zajišťuje: 

- Hygienizaci vstupních odpadů 

- vysokou intenzitu vedení kompostovacího procesu – kvalitní monitoring a 

řízení procesu  

- zajištění vyšší ochrany ţivotního prostředí minimalizace  emisního zatíţení 

– ovzduší, vody, půdy    

- zvýšení intenzity kompostovacího procesu 

 

Aerobní podmínky rozkladu jsou zajišťovány vháněním vzduchu ventilátory do 

kanálků pod zakládkami. Kaţdá zakládka má 2-3  větrací kanály, které jsou 

speciálně upraveny pro optimalizaci přívodu vzduchu dle monitorovaných 

podmínek v zakládce. Počítačově řízený systém automaticky zajišťuje přísun 

vzduchu podle potřeby kyslíku a průběhu teplot (monitoring přítomnosti kyslíku a 

teploty v zakládce). Protoţe není kontrola aerobního prostředí zakládky 

ponechána pouze na lidském faktoru (tzn. běţné měření teploty), je proces velmi 

kvalitně a homogenně v celém profilu zakládky veden a tím zrychlen. Současně 

je díky pečlivému monitoringu výrazně limitována emise plynů. Výsledkem 

procesu je velmi kvalitní organické hnojivo – kompost.  

První horká (intenzivní) fáze probíhá vháněním vzduchu pomocí centrifugálního 

dmychadla (ventilátoru) přes potrubní systém, který je uloţen v podlaze – ve 

vodohospodářsky zabezpečené ploše.  
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Řízení větracího procesu probíhá pomocí centrální řídící jednotky (centrální řídící 

jednotka), která sbírá informace z jednotlivých sond zapíchnutých v zakládce 

(prostřednictvím jednotlivých rozvodových skříněk pro sondy) a proces ovládá 

zapínáním a vypínáním jednotlivých ventilátorů (podle přítomnosti kyslíku a výše 

teploty zakládky) 

Základním parametrem kontroly je O2 a teplota – průběh od začátku do konce 

kompostovacího procesu indikuje aktivitu mikroorganismů a jejich výkonnost, 

intenzitu rozkladu a účinnost technologie (hygienizace zakládek). Zakládka musí 

v počátcích kompostovacího procesu projít teplotami min. 65 °C po dobu 5 dnů, 

nebo  55°C po dobu 21 dní. Pokud teplota přestoupí 75°C, je nutné 

provzdušnění. Pro monitoring průběhu teplot a O2 v zakládkách a řízení 

kompostovacího systému bude vyuţíván řídicí systém – součást celé technologie. 

Proces 1. fáze kompostování lze zkrátit na 3 - 4 týdny. 

Výhodou této technologie je niţší spotřeba pohonných hmot (není nutná 

překopávka či jakákoliv manipulace se surovinou po dobu kompostovacího 

procesu). Je třeba dbát na kvalitní a precizní přípravu surovin před počátkem 

procesu a přípravu kvalitní surovinové skladby s dostatkem strukturních surovin. 

Další výhodou je menší potřeba ploch pro zvolenou kapacitu zařízení, neţ je 

obvyklé u jiných technologií. Dle ověřených provozů je průměrná spotřeba 

elektrické energie 5 – 7 kWh na 1 t zpracovaného odpadu. 

2.2.4.1 Logistika ploch kompostárny: 

Kapacita zařízení: 

 6 000 t/ročně, z toho: 

o BRKO – veřejná zeleň                  2 300 t/rok 
o BRKO – mix hnědé popelnice              3 700 t/rok - hygienizace 

 

Logistika ploch: 

 Plocha kompostárny celkem      9 022 m2 

 Evidence přijímaných odpadů a hotového kompostu – váha      50 m2 

 Plocha pro příjem surovin a manipulaci    1 150 m2 

 Plocha pro proces hygienizace –uzavřený box        96 m2 

 Plocha pro 1. (horkou) fázi kompostovacího procesu             576 m2 

 Plocha pro dozrávání       1 700 m2 

 Uloţení surovin se sušinou nad 40%                950 m2 

 Uloţení hotového kompostu (celoroční produkce)   4 500 m2 

 

2.2.4.2 Vlastní technologický postup:  

1. Příjem odpadu: odpad by měl být do zařízení přijímán odděleně dle druhu 

a takto ukládán na vodohospodářsky zabezpečené ploše určené k příjmu 

odpadů a v co nejkratší době (max. 5 dní) zapracován do zakládek. 
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2. Příprava surovin: Odpad je třeba nadrtit na části cca 10 – 15 cm  

3. Hygienizace: proces, kdy nadrcený materiál musí projít po dobu min. 1 

hodinu teplotami min. 70°C. Proces hygienizace bude probíhat 

v uzavřeném boxu s provětrávacími rošty. Jakmile dojde k hygienizaci, 

bude odpad vyskladněn a ve správném poměru smíchán s ostatními 

surovinami a zaloţen do zakládek 1. fáze kompostování. 

4. Homogenizace (míchání surovin): vytvoření homogenní směsi různých 

surovin pro optimální průběh kompostovacího procesu. Vytvoření zakládky 

s poměrem C:N v poměru 30-35:1, strukturnosti zakládky cca 35 – 40%. 

5. Úprava vlhkosti: v případě potřeby lze materiál na vstupu, či v průběhu 

kompostovacího procesu, zvlhčit přidáním vody, odpadní vody ze záchytné 

jímky, čerstvým zeleným materiálem. Pokud je materiál příliš vlhký je 

třeba dodat surovinu s vyšším podílem sušiny, jako např. sláma, apod. 

6. Uloţení surovin dle receptury do zakládek: zakládka bude ukládána na 

ploše s provětrávacími rošty o rozměrech 6,4 x 15 x 3 m.  Zakládky budou 

tvořeny jednorázově dle návozu surovin (vazba na systém třídění a sběru 

ve městech).  

7. Zajištění aerace (provzdušnění): dle monitoringu průběhu procesu 02 a 

teplot  jsou zakládky provzdušňovány vháněním vzduchu ventilátory. 

V okamţiku poklesu spotřeby kyslíku v zakládce (cca 21 – 30) můţe být 

kompost vyskladněn na ploch pro dozrávání. 

8. Kontrola procesu: monitoring průběhu teplot, monitoring vlhkosti, popř. 

monitoring O2 

9. Dozrávání: 2. fáze kompostovacího procesu – fáze dozrávání probíhá po 

dobu cca 30 - 60 dnů, je nutné měřit teplotu a v průběhu dozrávání zrající 

kompost 1-2x překopat překopávačem nebo převrstvit nakladačem. Pokud 

klesne teplota pod 30 stupňů,  kompost je stabilní. 

10.Úprava zralého kompostu - prosévání: po ukončení procesu kompostování 

je moţné kompost upravit na sítu, kde nadsíto -  nadrozměrné materiály 

budou vraceny do procesu kompostování nebo bude kompost přímo bez 

dalších úprav aplikován na zemědělskou půdu. 

11.Vyuţití konečného produktu: stabilní organické hnojivo – kompost, který 

lze vyuţít jako zdroj ţivin, organické hmoty a úpravy pH pro hnojení 

zemědělské půdy, pěstování zeleniny, květin, na údrţbu travnatých ploch 

sportovišť a veřejné zeleně, surovina k mulčování, surovina při zakládání 

okrasných trávníků, atd.). Aplikace běţným rozmetadlem organických 

hnojiv v zemědělské praxi nebo ručně pro zahrádkáře a zahradníky. 
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Obr. 6: Zakládky na provětrávacích roštech – 1. fáze kompostování 

 

 
Obr. 7: Uzavřené boxy – proces hygienizace 

 

 
Obr. 8: Sonda, ventilátory, zabudování potrubí 

 

 

2.2.5 Technologie na volné ploše s překopávkou 

Aerobní podmínky rozkladu jsou zajišťovány speciální technikou –  překopávačem 

kompostu. Základním parametrem monitoringu procesu je měření teploty 

v zakládce. Zakládka musí v počátcích kompostovacího procesu projít teplotami 

minimálně 65°C po dobu 5 dnů nebo nad 55°C po dobu 21 dnů. Pokud teplota 

přestoupí 75°C, je nutná překopávka. Pro zajištění aerobního prostředí 

v zakládce je navrţen překopávač kompostu o záběru 4 m a výšce zakládky 2 – 3 

m. Průběh teploty podmiňuje termíny překopávek. 

Tato intenzivní technologie a technika, zajišťující základní principy ochrany 

ţivotního prostředí, sniţuje produkci emisí skleníkových plynů do ovzduší a emisí 
do spodních a povrchových vod. 
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1. fáze kompostovacího procesu (horká fáze) bude trvat cca 3 - 4 týdny a je 

ukončena poklesem teplot pod 40°C 

2. fáze kompostovacího procesu (dozrávání) trvá 60 – 90 dnů a je ukončena 

poklesem teplot pod 30°C.  

Při správném vedení technologie je během 30 – 40 dnů (1. fáze) kompost 

stabilizovaný a lze ho přemístit k dozrání.  

 

Karbonizace BRKO: pracuje na principu nízkoteplotní pyrolýzy, coţ je reduktivní 

proces, při kterém je biomasa rozkládána na pyrolyzní plyny a pevný zbytek 

(biouhel), obsahující aţ 95% uhlíku ve stabilní formě. Výsledný biouhel má obsah 

ţivin (fosforu, alkálií) téměř stejný, jako původní biomasa, aţ na sníţený obsah 

dusíku. Ţiviny se z něj uvolňují pomalu, nevyplavují se. Uhlík v něm vázaný má 

dobu setrvání v půdě v řádu staletí aţ tisíciletí.  

 

2.2.5.1 Logistika ploch kompostárny 

Kapacita zařízení: 

 6 000 t/ročně, z toho: 

o BRKO – veřejná zeleň                        2 300     t/rok 
o BRKO – mix hnědé popelnice              3 700     t/rok - hygienizace  

 

Logistika ploch: 

 Plocha kompostárny celkem         7 800 m2 

 Evidence přijímaných odpadů a hotového kompostu – váha      50 m2 

 Plocha pro příjem surovin a manipulaci    1 150 m2 

 Plocha pro proces hygienizace         

 Plocha pro 1. (horkou) fázi kompostovacího procesu  2 000 m2 

 Plocha pro dozrávání       1 500 m2 

 Uloţení surovin se sušinou nad 40%        950 m2 

 Uloţení hotového kompostu (celoroční produkce)   2 150 m2 

 

2.2.5.2 Vlastní technologický postup: 

1. Příjem odpadu: odpad by měl být do zařízení přijímán odděleně dle druhu 

a takto ukládán na vodohospodářsky zabezpečené ploše určené k příjmu 

odpadů a v co nejkratší době (max. 5 dní) zapracován do zakládek. 

2. Příprava surovin: Odpad je třeba nadrtit na části cca 10 – 15 cm 

(především dřevní hmotu) 

3. Hygienizace:  hygienizace materiálu by byla v této technologii zajištěna 

karbonizací. Drcení bioodpadu na běţném drtiči, pouţívaném na 
kompostárně, sušení zbytkovým teplem z karbonizace v jednoduché 

sušárně. Karbonizace: k obsahu hnědých popelnic je třeba  přidávat dřevní 
hmotu nebo slámu v cca 15% objemu. Obsah hnědých popelnic: 
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předpoklad  55 – 65 % vody.  Po vysušení dojde ke  karbonizaci cca 

 1.400 tun + asi 200 tun doplňkové dřevní hmoty nebo slámy. Výstupem 
pak bude asi 450 tun biouhlu. Ten bude ve správném poměru smíchán 
s ostatními surovinami a zaloţen do zakládek 1. fáze kompostování. 

 
4. Homogenizace (míchání surovin): vytvoření homogenní směsi biouhlu a 

BRKO z veřejné zeleně pro optimální průběh kompostovacího procesu. 

Vytvoření zakládky s poměrem C:N v poměru 30-35:1, strukturnosti 

zakládky cca 35 – 40%. 

5. Úprava vlhkosti: v případě potřeby lze materiál na vstupu, či v průběhu 

kompostovacího procesu, zvlhčit přidáním vody, odpadní vody ze záchytné 

jímky, čerstvým zeleným materiálem. Pokud je materiál příliš vlhký je 

třeba dodat surovinu s vyšším podílem sušiny, jako např. sláma, apod. 

6. Uloţení surovin dle receptury do zakládek: karbonizací dojde ke sníţení 

objemu na cca 2 500 – 2600 t odpadu. Zakládka bude ukládána na 

vodohospodářsky zabezpečené ploše. Zakládky budou tvořeny 

jednorázově dle návozu surovin (vazba na systém třídění a sběru ve 

městech).  

7. Zajištění aerace (provzdušnění): dle monitoringu průběhu procesu teplot  

jsou zakládky provzdušňovány překopávačem kompostu o záběru min. 4 

m. V okamţiku, kdy zakládka překročí 65°C, je nutné provzdušnění. 

8. Kontrola procesu: monitoring průběhu teplot, monitoring vlhkosti, popř. 

monitoring O2 

9. Dozrávání: 2. fáze kompostovacího procesu – fáze dozrávání probíhá po 

dobu cca 30 - 60 dnů, je nutné měřit teplotu a v průběhu dozrávání zrající 

kompost 1-2x překopat překopávačem nebo převrstvit nakladačem. Pokud 

klesne teplota pod 30 stupňů,  kompost je stabilní. 

10.Úprava zralého kompostu - prosévání: po ukončení procesu kompostování 

je moţné kompost upravit na sítu, kde nadsíto -  nadrozměrné materiály 

budou vraceny do procesu kompostování nebo bude kompost přímo bez 

dalších úprav aplikován na zemědělskou půdu. 

11.Vyuţití konečného produktu: stabilní organické hnojivo – kompost, který 

lze vyuţít jako zdroj ţivin, organické hmoty a úpravy pH pro hnojení 

zemědělské půdy, pěstování zeleniny, květin, na údrţbu travnatých ploch 

sportovišť a veřejné zeleně, surovina k mulčování, surovina při zakládání 

okrasných trávníků, atd.). Aplikace běţným rozmetadlem organických 

hnojiv v zemědělské praxi nebo ručně pro zahrádkáře a zahradníky. 
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Obr. 9: Technologie kompostování na volné ploše s překopávačem 
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2.2.6 Shrnutí variant technologií 

Tab. č. 20: Srovnání investičních nákladů na technologie kompostování  s kapacitou 6000 

t BRO/rok  

  

Překopávání na volné ploše Provzdušňovací technologie Hantsch 

Potřeba (m2) Kč Potřeba (m2) Kč 

Investice 

Evidence - váha 50 500 000,00 50 500 000,00    

Příjem materiálu vodohospodářsky 
zabezpečená plocha 1150 2 530 000,00 1150 2 530 000,00    

Hygienizace 
karbonizační 

jednotka 12 000 000,00 

uzavřený box (v 
rámci technologie) 

96 m2 0,00    

Plocha  - I.Fáze kompost. procesu  (m2)  2000 4 400 000,00 576 1 267 200,00    

Plocha - dozrávání, sklad surovin, sklad 
kompostu 4600 8 280 000,00 7150 12 870 000,00    

Záchytná jímka 120 216 000,00 120 216 000,00    

Přípojka elektřiny ano 0,00 ano 0,00    

Zdroj vody  ne 0,00 ne 0,00    

Manipulátor ano 1 800 000,00 ano 1 800 000,00    

Drtící a míchací vůz ano 3 000 000,00 ano 3 000 000,00    

Překopávač ano 2 000 000,00 ne 0,00    

Technologie ne 0,00 ano 12 500 000,00    

Celkem      34 726 000,00      34 683 200,00    

 

Z tabulky investičních nákladů je patrné, ţe rozdíl mezi jednotlivými 

technologiemi je nepatrný. Provozní náklady jsou závislé na skutečném naplnění 

kapacity, v případě, ţe zařízení zpracovává pouze část kapacity, na kterou je 

projektováno, provozní náklady se zvyšují. 
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2.2.7 Dokumentace kompostárny 

Zahájení činnosti kompostárny: 

• Kolaudační rozhodnutí 

• Ohlášení zahájení nebo ukončení provozu obci s rozšířenou 

působností 

• Ţivnostenský list pro nakládání s ostatními odpady, výrobu hnojiv a 

obchodná činnost 

• Ohlášení provozovny (ţivnostenský úřad, finanční úřad) 

• Označení kompostárny informační tabulí 

• Provozní řád zařízení k využívání odpadů se souhlasem k 

provozování zařízení k využívání, zpracování, odstraňování 

nebo výkupu odpadů (vydaný na základě schváleného 

provozního řádu) 

• Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečištění 

• Havarijní plán z hlediska ochrany vod (v případě, že je na 

kompostárně záchytná jímka odpadních vod) 

• Hodnocení rizik ekologické újmy 

• Evidence a ohlašování odpadů a zařízení 

• Monitorování průběhu kompostovacího procesu 

 

2.2.7.1 Provozní řád zařízení k využívání odpadů 

1. Náleţitosti provozního řádu: 

a. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 

2. Vyjádření Krajské hygienické stanice: 

a. Bezpečnost práce 

b. Můţe být vyţadována hluková studie 

3. Souhlas Krajského úřadu 

a. Projektová dokumentace 

b. Kolaudační rozhodnutí (pokud je poţadováno) 

c. Různé poţadavky, dle kraje, technologie, apod. 

4. Přijímání odpadů ţivočišného původu: 

a. Krajská veterinární správa 

b. Schválení a registrace podle článku 24 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 

c. Můţe být vyţadován sanitační řád 

 

2.2.7.2 Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečištění (ovzduší) 

1. Krajský úřad, odbor ţivotního prostředí – ovzduší 

2. Odborný posudek dle zákona 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší 
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2.2.7.3 Havarijní plán z hlediska ochrany vod 

1. Vyjádření příslušného správce toku 

2. Schválení na vodoprávním úřadu (odbor ţivotního prostředí ORP) 

 

2.2.7.4 Hodnocení rizik ekologické újmy 

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o 

její nápravě a o změně některých zákonů provozovatelé činností uvedených v 

Příloze č.1 k tomuto zákonu, tedy provozovatelé disponující povolením, dle 

některého ze sloţkových zákonů v rozsahu: 

 Integrované povolení, 
 Vyuţívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů, 
 Zacházení se závadnými látkami (voda z odpadní jímky, PHM, apod.), 

 Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 
mají povinnost mít provedeno Hodnocení rizika ekologické újmy dle Nařízení 

vlády č. 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bliţších 

podmínkách finančního zajištění. 

 

2.2.8 Odbyt kompostu 

V případě výstavby nového zařízení je třeba počítat s nutností zajištění odbytu 
vyrobeného kompostu. Obecně je toto problémem velké části jiţ fungujících 
zařízení v ČR.   V současné době chybí odborná osvěta vzdělávání v oblasti 

vyuţívání organického hnojiva tohoto typu a také větší politická opora v oblasti 
dotačních podpor PRV. V oblasti podpory zemědělského vyuţití končí řada 

výzkumných a pilotních projektů, které poskytnou zemědělské praxi potřebné 
informace. Současně probíhají četná jednání k úpravě politiky hodnocení 
pouţívání jednotlivých druhů organických hnojiv, kde by měl být kompost 

upřednostněn. 
Kompost je kvalitní organické hnojivo, které přináší do půdy velké mnoţství 

benefitů, oproti ostatním organickým hnojivům vyuţívaných v zemědělství. 
 

Moţnosti vyuţití produktu kompostárny: 
 Vyuţití kompostu na zemědělské půdě – registrace kompostu dle zákona o 

hnojivech  č. 156 / 1998 o hnojivech  

 Vyuţití kompostu mimo zemědělskou půdu – vyhláška č. 341/2008 o 
podrobnostech nakládání í s bioodpady  

 

2.2.8.1 Využití kompostu na zemědělské půdě – registrace kompostu dle zákona č. 156/ 1998  

o hnojivech  

Vyuţívání kompostu z biologického odpadu o vysoké a kontrolované kvalitě v  

zemědělství k výţivě rostlin a hnojení se vhodné řešení zejména u farem bez 
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chovu zvířat a  zelinářských farem. Kompost je stabilní  organické hnojivo 

s pomalu působícím dusíkem. 

Organická hmota: 

Nejdůleţitější výhodou vyuţívání kompostu je zvýšení obsahu organické hmoty 

v půdě.  Početné experimenty dokazují, ţe pravidelné hnojení kompostem vede 

ke zřetelnému zvýšení obsahu humusu v půdě. Rozumné aplikování kompostu 

(kolem 6-7 t ha-1 rok-1 v sušině) je obvykle postačující pro udrţení hladiny 

humusu v půdě. Pravidelné hnojení kompostem zvyšuje mnoţství organismů a 

mikrobiální biomasu v  půdě a stimuluje aktivitu enzymů, čímţ dochází ke 

zvýšení mineralizace organické hmoty a zlepšené odolnosti proti škůdcům a 

chorobám, coţ je pro ekologické zemědělství příznačné. Díky význačnému 

nárůstu organického uhlíku v  půdě můţe při hnojení kompostem docházet ke 

sníţení mnoţství oxidu uhličitého a tím přispět ke zmírnění skleníkového efektu.   

 

Ţiviny: 

V průběhu několika let po aplikaci kompostu stane fosfor a draslík v kompostu 

téměř kompletně dostupný pro rostliny, pak  lze celkový obsah draslíku a fosforu 

v kompostu započítat do bilance ţivin. Mnoţství oxidu vápenatého, který je 

dodáván do půdy prostřednictvím menších  dávek kompostu, je dostatečné pro 

náhradu za standardní vápnění půdy. Hnojivá hodnota dusíku v kompostu je však 

niţší. V průběhu prvních let aplikování kompostu se mineralizace dusíku 

vypočtená na základě terénních pokusů liší od -14% aţ po +15%. Uvolňování 

dusíku v následujících letech závisí na charakteristikách mineralizace, které jsou 

specifické dle půdy a kultivace, a bude zhruba stejné jako rozklad organické 

sloţky zeminy. 

 

Tab. č. 21: Obsah živin v kompostu 

Ukazatel 

dusík fosfor draslík 
spalitelné  
látky 

sušina 

C:N pH 
% v 

sušině 
g/kg v 
sušině 

g/kg v 
sušině 

% v sušině % 

Min. 1,50 3,48 9,97 68,7 23,59 16 7,32 

Max. 2,55 5,50 24,7 85,2 53,89 25 9,05 

Průměr 1,95 4,75 16,52 76,56 33,28 20 8,35 

 

Zvýšení retence vody v krajině a ochrana proti erozi: 

Zvýšením obsahu organické půdní hmoty dojde k  výraznému ovlivnění struktury 

půdy – dojde ke zlepšení fyzikálních vlastností půdy jako jsou například stabilita 

půdních agregátů, objemová hmotnost, pórovitost, vyuţitelná vodní kapacita a 

infiltrace. Zvýšená stabilita půdních agregátů chrání zeminu před zhutňováním a 

erozí.  Sníţená objemová hmotnost a zvýšené pórovitost zlepšuje provzdušnění 

půdy a její odvodňování. Zvýšená vyuţitelná vodní kapacita můţe ochránit 

rostliny před suchem. Tyto vlivy postupně zlepšují úrodnost  půdy. Dále zlepšují 
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kvalitu  půdy, jako jsou například zpracovatelnost půdy, odolnost proti erozi, 

vododrţnost a funkce  půdy, které jsou podstatné pro  tvorbu výnosu zejména v  

ekologickém zemědělství, kde deficit ve struktuře půdy nemůţe být 

kompenzován minerálním hnojením. 

 

Ochrana vod: 

Mineralizace dusíku z kompostu probíhá relativně pomalu a prakticky nejsou 

známy ţádné zprávy o nekontrolovatelném vyluhování dusíku. Z tohoto důvodu 

nepředstavuje hnojení kompostem ţádné riziko eutrofikace podzemní vody. 

 

Rizikové prvky a semena plevelů: 

Koncentrace perzistentních organických znečišťujících látek (PAH, PCB, PCDD/F) 

v kompostech o vysoké kvalitě je obvykle podobná jako v běţných půdách. 

Rovněţ celková hygiena, zdravotní stav rostlin a plevele nepředstavují problém, 

pokud jsou vyuţívány kvalitní komposty vyrobené za dodrţení správné 

technologie. Při pouţívání kompostu o vysoké kvalitě, je riziko akumulování 

těţkých kovů v půdě velmi nízké 

 

Účinnost kompostu ve vazbě na druh a typ půdy: 

Většina studií konstatuje přínos pozitivních efektů kompostu z biologického 

odpadu. Nicméně vliv aplikování kompostu z biologického odpadu v  menších 

dávkách je rozpoznatelný aţ po několika letech. Vliv je však  závislý nejen na 

faktorech, které určují mineralizace ţivin z půdy a kompostu, ale i na faktorech 

ovlivňujících výnos, jako jsou například poţadavky na ţiviny a vhodnost osevního 

postupu. Plodiny s delšími periodami růstu mohou lépe vyuţít kompost. Mnoho 

zelenin reaguje příznivě na hnojení kompostem, často hned po jeho prvním 

aplikování.  

 

Základní agrotechnika: 

Kompost se vyuţívá jako základní hnojení pro všechny druhy pěstovaných 

zemědělských plodin nebo jako přihnojení v průběhu vegetace a to jak u polních 

plodin na trvalých porostech  (sady, vinice, pastviny, louky, atd.). Kompost 

vyţaduje mělké zapravení (do cca 18 cm) nebo zavláčení. 

 

2.2.8.2 Využití kompostu mimo zemědělskou půdu – vyhláška č. 341/2008 o nakládání 

s bioodpady  

 Vyuţití v kvalitě I. Třída – sportovní a rekreační zařízení včetně obytných 
zón 

 Vyuţití v II. Třídě – městská zeleň, zeleň parků a lesoparků, pro vytváření 
rekultivačních vrstev, při)úpravách terénu v průmyslových zónách 
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 Vyuţití ve III. Třídě – pro vyuţití na povrchu terénu vytvářeného 

rekultivačními vrstvami  
 

2.2.8.3 Produkce kompostu, potřeba ploch 

Při kapacitě kompostárny 6 000 t/rok se pohybuje produkce kompostu v rozmezí 

cca 2 400 – 3 600 t/rok, v závislosti na vlhkosti výsledného produktu. 

Potřeba ZPF pro aplikaci: 

 Při průměrné aplikace 30 t kompostu na 1 ha zemědělské půdy jednou za 

3 roky  

 240 – 360 ha ZPF 

 

 

Obr. 10: Kompost 

V rámci této studie byli osloveni zemědělci v regionu pomocí dotazníkového 

šetření (viz. příloha č. 1). Zemědělci byli osloveni ve spolupráci se  zemědělským 

poradcem Ing. Tomášem  Beránkem (724947566, info@amalgerol.cz) 

V rámci dotazníkového řešení byli osloveni např.: 

 ZD Nová Ves, p. Jůza (724 052 306, zd.nova-ves@quick.cz) 

 Školní statek Měšice, p. Staněk (724 020 830, stanek@szestabor.cz) 

 Agro-nova s.r.o., Ratibořické Hory (722934244, agronova@quick.cz) 

 Lukáš Kovanda, Turovec, (775166281) 

 Petr Prokop, Turovec, (776023729) 

 

Výsledek: I v tomto regionu jsme se setkali se stejným názorem zemědělců, jako 

panuje v celé ČR. Zemědělci se odvolávají na nedostatek informací o kvalitě 

kompostu (tzn. zajištění stabilního a dostatečného zdroje pro systémové zařazení 

kompostu do bilancí ţivin v podniku), kompost zůstává pouze regionálním 

vyuţitím pro menší zemědělce. I z tohoto důvodu nemají zemědělci zájem 

vybavit své podniky aplikační technikou.  
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Doporučení: Produkovaný kompost bude vţdy vyuţíván pouze v blízkém regionu 

kompostárny a je třeba zváţit, zda vybavit kompostárnu také aplikační 

technikou, tak aby mohla poskytnout zemědělci komplexní sluţby. 

 

2.2.8.4 Přepočet živin v kompostu 

Tab. č. 21: Přepočet živin v kompostu 

Živina 

Kg živiny v 1 t 

kompostů při 

50 % sušiny 

Cena 

živin 

(Kč/kg) 

Cena živin v 1 t 

kompostu (Kč/t) 

  Min. Max.   Min. Max. Průměr 

N 7 15 22,7 158,7 340,0 249,3 

P 1,2 2 93,0 111,6 186,0 148,8 

K 5 13 22,1 110,7 287,8 199,2 

Ca 3 5 0,3 1,0 1,7 1,3 

Mg 2 4 16,7 33,5 66,9 50,2 

S 1,25 2 10,0 12,5 20,0 16,3 

Mikroprvky 0,5 1 20,0 10,0 20,0 15,0 

Organická hmota 280 350 0,1 28,0 35,0 31,5 

Cena kompostů jako hnojiva       466 957 718 

Zdroj: Habart, J., Komposty – významný článek využití odpadů a zajištění půdní úrodnosti 

Pozn.: Ceny se mohou měnit v závislosti na cenové politice průmyslových hnojiv.  

 

Největší zemědělské podniky v regionu:  

 Školní statek Měšice  

 ZD Nová Ves 

 AGRO- nova s.r.o. 
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Obr. 11: Retenční schopnost půdy bez použití kompostu (vlevo) a s kompostem 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 12: Aplikace kompostu rozmetadlem statkových hnojiv 
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3 Ekonomika jednotlivých variant 

 

3.1 Ekonomika 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením jednotlivých variant nakládání s bioodpady 

na území měst spolku. Jedná se o následující varianty: 

1. Vlastník: spolek měst  Provozovatel: spolek měst  

2. Vlastník: spolek měst  Provozovatel: jiný subjekt 

3. Vlastník: jiný subjekt Provozovatel: jiný subjekt 

 

3.1.1 Vliv dojezdové vzdálenosti 

Zásadní vliv na ekonomickou výhodnost provozu jednostlivých variant mají 

náklady na dopravu BRKO do zařízení. Následující grafy znázorňují závislost 

nákladů na dopravu vzhledem k dojezdové vzdálenosti aţ 35 km, dle zadání 

studie. 

 

 
Obr. 13: graf závislosti nákladů na dopravu vzhledem k dojezdové vzdálenosti – odpad 

z domácností 
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Obr.14: graf závislosti nákladů na dopravu vzhledem k dojezdové vzdálenosti – odpad 

z veřejné zeleně 

 

Pozn.: do nákladů nejsou zahrnuty náklady na svoz (pro libovolně umístěnou 

kompostárnu jsou náklady na svoz stejné a tudíţ nerozhodují o umístění), jedná 

se pouze o přejezdy do místa zpracování.  

Vzniklé „zuby“ v grafu jsou způsobeny potřebou rozšíření vozového parku, 

případně sníţení moţných sběrných cyklů v rámci jednoho dne. 

V prvním kroku byl proveden opakovaně výpočet pro volbu optimálního svozu. V 

kaţdém výpočtu se náhodně měnily hodnoty produkce (viz uvedeny interval, pro 

kaţdou lokalitu v jednom výpočtu stejně – simuluje vliv počasí, který ovlivňuje 

všechny lokality stejně) a ceny za zpracování (viz uvedené intervaly). 

Z prvotních výpočtů zaloţených na vstupních datech popsaných výše vychází 

jednoznačně nejlépe varianta úpravy technologie v Turovci.  

V druhém kroku byla cena nových kompostáren sníţena (interval se rozšířil 

směrem k niţší ceně) a byl proveden výpočet pro 1000 simulací. Z celkového 

počtu se asi v 23 % případů doporučila stavět nová kompostárna. Ze 77% byla 

doporučena kompostárna v Turovci s menšími přebytky (kompostárna v Turovci 

je omezena na 5 000 tun za rok) svezené do Jarošovic.  

 

3.1.2 Srovnání jednotlivých variant  

Celkově bylo uvaţováno 7 lokalit pro zpracování odpadu z domácností pro města 

Tábor, Sezimovo Ústí a  Planou nad Luţnicí. U lokalit byla vyhodnocena cena za 

dopravu a nakládání s ohledem na produkci v uvedených městech. Průměrné 

náklady na zpracování jedné tuny je vyobrazeno na obr. 15. 
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Obr. 15: Průměrné celkové jednotkové ceny za zpracování odpadu z domácností 

V průměru vychází nejlépe jednotková cena za zpracování v lokalitě Turovec, asi 

730 Kč/t. Naopak nejhůře vyšla lokalita Klenovice s cenou okolo 910 Kč/t. Pro 

lepší náhled na celkové náklady je dobré ukázat i moţnou variabilitu cen za 

zpracování. Ta je uvedena na obr. 16. 

 

  

Obr. 16: Celkové jednotkové ceny za zpracování odpadu z domácností včetně variabilní 

složky 
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Variabilní sloţka v sobě zahrnuje moţné neurčitosti ve vstupních parametrech. 

Tyto parametry mohou být spojeny s provozem, cenami surovin a energií, 

nakládání s výstupy atd.  Pro uchopení neurčitosti byly provedeny simulační 

výpočty ve dvou variantách (V1 a V2): 

• V1: všech 7 uvaţovaných lokalit pro zpracování odpadu z domácnosti 

• V2: pouze lokality uvaţované pro výstavbu nové kompostárny 

Výsledkem výpočtu byl návrh zařízení, ve kterém vyprodukovaný bioodpad z 

měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Luţnicí zpracovat. Kritériem byly 

minimální celkové náklady za dopravu a zpracování.  

Pro kaţdou z variant V1 a V2 bylo provedeno 1 000 scénářových výpočtu, v 

kaţdém scénáři se náhodně generovala cena z předem určeného intervalu pro 

kaţdé uvaţované zařízení. Např. pro lokalitu 1 byl uvaţován cenový interval za 

zpracování od 550 do 750 Kč/t (viz obr. 16).   

Pro variantu V1 bylo doporučeno vyuţit zpracovatelskou kapacitu v lokalitě 

Turovec v asi 80 % všech výpočetních scénářů (celkem 793 z 1000 scénářů). 

Výsledky V1 shrnuje obr. 17. 

 

 

Obr. 17: Doporučení jednotlivých lokalit na základě simulačního výpočtu V1 

 

Odpad z veřejné zeleně měst Sezimovo Ústí a Planá nad Luţnicí byl doporučen 

zpracovat v existující kompostárně v Měšicích a v komunitní kompostárně v Plané 

nad Luţnicí. Odpad z veřejné zeleně města Tábor byl zpracován v místě společně 

s odpadem z domácností. 
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Z důvodu analýzy vhodné lokality pro případnou výstavbu nové kompostárny v 

uvaţovaných lokalitách byl proveden simulační výpočet ve variantě V2. 

Doporučení pro jednotlivé lokality je uvedeno v obr. 18. 

 

 

Obr. 18: Doporučení jednotlivých lokalit na základě simulačního výpočtu V2 

 

3.1.3 Provozní náklady jednotlivých variant 

Tab. č. 22 Shrnutí provozních nákladů vzhledem k variantám 

  

Varianta - vlastník spolek měst 

Varianta - vlastník a 

provozovatel - jiný subjekt 

Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 3 Lokalita 4 Klenovice Jarošovice Turovec 

Doprava (Kč/rok)            846 514                840 629                839 750            1 077 235            1 215 934            1 961 247            1 203 969     

Zpracování 

(Kč/rok)        2 516 376            2 510 735            2 523 277            2 509 763            2 451 810            1 889 459            2 026 422     

Celkem (Kč/rok)        3 362 890            3 351 365            3 363 027            3 586 998            3 667 744            3 850 706            3 230 391     

 

Pozn. : Zpracování 

 u varianty vlastník – spolek měst: je počítáno s průměrnými náklady na 

zpracování t odpadů dle technologie,  

o tzn. energie, PHM, apod.. Nejsou zahrnuty mzdové náklady, odpisy, 

apod. 
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 u varianty jiný subjekt: cena uloţení 1 t odpadu do zařízení 

 

3.2 Možnosti financování nového zařízení 

V případě výstavby nového zařízení je moţnost spolufinancovat projekt 

s vyuţitím dotační podpory. Problematiku řešení nakládání s odpady řeší 

Operační program Ţivotní prostředí.  

Moţnosti dotační podpory:  

 Aţ doposud bylo moţné dosáhnout aţ na 85% hranici podpory investičních 

nákladů 

Hlavní podmínky: 

 Udrţitelnost projektu po dobu 5 let – zajištění min. 80% projektované 

kapacity zařízení 

 Projektová dokumentace v rozsahu stavebního povolení,  

 Připravenost projektu v rozsahu platného stavebního povolení  

V programovém období 2014 – 2020 zatím není plánovaná výzva pro podporu 

výstavby nových kompostáren. Dle informací SFŢP předběţně předpokládáme, ţe 

by v následující výzvě pro SC 3.2 mohlo být téma kompostování a kompostáren 

opět zahrnuto. Jak přesně budou nastaveny podmínky k nabídce dotace, 

oprávněným ţadatelům apod., to bude jednoznačně stanoveno aţ v oficiálním 

textu dané výzvy. Rozhodnutí je přitom zde vţdy na řídícím orgánu, tedy na MŢP 

ČR. 

 

3.3 SWOT analýza jednotlivých variant  

3.3.1 Vlastník: spolek měst  Provozovatel: spolek měst  

Silné stránky:  

 nezávislost na jiných subjektech (cena, technologie, apod.) 

 

Slabé stránky:  

 náklady na investice a provoz 

 potřeba hledání a investic do vhodného pozemku 

 provozní zatíţení - zaměstnanci, administrativa 

 

Příležitosti: 

 V případě dotací: moţnost aţ 85% výše dotace 

 

Hrozby: 

 nejistota dotační podpory 

 v případě dotací: nejistá produkce BRKO - udrţitelnost projektu 

 příjem surovin pouze z regionu měst spolku 
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 nejistota zajištění odbytu kompostu 

 

3.3.2 Vlastník: spolek měst  Provozovatel: jiný subjekt 

Silné stránky:  

 nezávislost na jiných subjektech (cena, technologie, apod.) 

 bez provozního zatíţení (zaměstnanci, administrativa) 

 není třeba řešit odbyt kompostu 

 

Slabé stránky:  

 náklady na investice a provoz 

 potřeba hledání a investic do vhodného pozemku 

 

Příležitosti: 

 V případě dotací: moţnost aţ 85% výše dotace 

 

Hrozby: 

 náklady na investice a provoz 

 potřeba hledání a investic do vhodného pozemku 

 v případě dotační podpory - omezení vstupních surovin - bude se těţko 

hledat provozovatel 

 spolek stále nese zodpovědnost za udrţitelnost 

 

3.3.3 Vlastník: jiný subjekt Provozovatel: jiný subjekt 

Silné stránky:  

 nulové  investiční  a provozní náklady na zařízení 

 vzhledem k více zařízením v regionu, které umoţňují hygienizaci, není 

závislost na jednom zpracovateli 

 odpadá provozní zatíţení - administrativa, zaměstnanci, atd. 

 není třeba řešit odbyt kompostu 

 zařízení Jarošovice- vzhledem k tradici zařízení se dá předpokládat 

dlouhodobé zajištění zpracování 

 

Slabé stránky:  

 závislost na cenách zpracovatelů 

 

Příležitosti: 

 podprůměrná produkce BRKO v regionu nezpůsobí problémy se zvýšením 

nákladů na provoz, atd.  

 

Hrozby: 

 závislost na cenách zpracovatelů 
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Závěr  

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Luţicí se rozhodla řešit nakládání 

biologicky rozloţitelných odpadů v regionech svých měst komplexním systémem 

třídění, sběru a zpracování, které zajistí sníţení skládkovaného směsného odpadu 

a tím naplnění Evropských směrnic a POH ČR. Studie zohlednila ekonomické i 

provozní aspekty jednotlivých variant, které mohou zásadně ovlivnit další 

rozhodování v řešení systému nakládání s BRKO, především pak zpracování 

BRKO.  

Tab. č. 23: Slabé a silné stránky jednotlivých variant – stručné shrnutí 

Varianta 
Vlastník: spolek měst Vlastník: spolek měst Vlastník: jiný subjekt 

Provozovatel: spolek měst Provozovatel: jiný subjekt Provozovatel: jiný subjekt 

Silné 
stránky 

nezávislost na jiných subjektech 
(cena, technologie, apod.) 

nezávislost na jiných subjektech 
(cena, technologie, apod.) 

nulové  investiční  a provozní 
náklady na zařízení 

V případě dotací: možnost až 
85% výše dotace 

bez provozního zatížení 
(zaměstnanci, administrativa) 

vzhledem k více zařízením v 
regionu, které umožňují 
hygienizaci, není závislost na 
jednom zpracovateli 

  není třeba řešit odbyt kompostu 

odpadá provozní zatížení - 
administrativa, zaměstnanci, 
atd. 

    není třeba řešit odbyt kompostu 

    

zařízení Jarošovice- vzhledem k 
tradici zařízení se dá 
předpokládat dlouhodobé 
zajištění zpracování 

  

Slabé 
stránky 

náklady na investice a provoz náklady na investice a provoz 
závislost na cenách 
zpracovatelů 

potřeba hledání a investic do 
vhodného pozemku 

potřeba hledání a investic do 
vhodného pozemku   

nejistota dotační podpory 

v případě dotační podpory - 
omezení vstupních surovin - 
bude se těžko hledat 
provozovatel   

provozní zatížení - zaměstnanci, 
administrativa 

spolek stále nese zodpovědnost 
za udržitelnost   

zajištění odbytu kompostu     

v případě dotací: nejistá 
produkce BRKO - udržitelnost 
projektu     
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příjem surovin pouze z regionu 
měst spolku     

 

Tab. č. 24: Investiční a provozní náklady jednotlivých variant – stručné shrnutí 

  

Varianta - vlastník spolek měst 
Varianta - vlastník a 

provozovatel - jiný subjekt 

Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 3 Lokalita 4 Klenovice Jarošovice Turovec 

Provozní náklady   

Doprava (Kč/rok) 846 514 840 629 839 750 1 077 235 1 215 934 1 961 247 1 203 969 

Zpracování (Kč/rok) 2 516 376 2 510 735 2 523 277 2 509 763 2 451 810 1 889 459 2 026 422 

Celkem (Kč/rok) 3 362 890 3 351 365 3 363 027 3 586 998 3 667 744 3 850 706 3 230 391 

Investiční náklady    

Investiční náklady celkem 
(Kč) 34 683 000 - 34 726 000 0 0 

Pozn.:  V tabulce je zeleně označena nejvýhodnější varianta. 

 

Celkově se dá z výsledků konstatovat, ţe nejlevnější pro zpracování odpadu z 

domácností je vyuţití zařízení v lokalitě Turovec. Odpad z veřejné zeleně je 

vhodné zpracovat v existujících zařízeních v Plané nad Luţnicí a v městské časti 

Měšice v Táboře.  

V případě výstavby nové kompostárny jsou náklady na zpracování o poznání 

vyšší, sníţí se ale dopravní vzdálenost, a tím se uspoří dopravní náklady. Celkové 

náklady jsou u výstavby nového zařízení o 5 – 10 % vyšší, neţ v případě zařízení 

v lokalitě Turovec. V případě zpracování v lokalitě Jarošovice jsou celkové 

náklady zhruba srovnatelné s výstavbou nové kompostárny. 

V případě preference výstavby nové kompostárny na základě výpočtu vychází 

nejlépe lokalita 3. Rozdíly u lokalit 1 a 2 jsou ale zanedbatelné. Horší výsledky 

vyšly pro lokalitu 4 z důvodu větších dopravních vzdáleností z města Tábor. 

Lokalita Klenovice se ukázala jako nevhodná z důvodu vysokých dopravních 

nákladů. Celkově se dá říct, ţe v případě výstavba nové kompostárny je 

doporučeno na základě výpočtů vyuţit lokality v okolí města Tábor, přesné 

umístění hraje z ekonomického pohledu minimální roli. 

Celkové se budoucí náklady na nakládání s BRKO pohybují pro uvaţovaná tři 

města mezi 3 aţ 4 mil. Kč za rok. Zásadní pro konečnou cenu bude budoucí 

produkce BRKO. V případě vyuţití kompostárny v lokalitě Turovec tvoří dopravní 

náklady cca 36 % z celkových nákladů (všechen BRKO). Pro nově vzniklou 

kompostárnu jde o přibliţně 26 %. 

Ze studie nakládání s bioodpady na území měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá 

nad Luţnicí vyplývají následující zásadní body pro rozhodování: 
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• Výstavba nové kompostárny představuje mírné navýšení ceny za 

zpracování, město však není závislé. 

• Vyuţití kompostárny v Turovci představuje ideální alternativu. I v případě 

negativního scénáře (cena za zpracování mixu v rozsahu 550-650 Kč/t) 

nejsou ekonomické následky významné oproti nové výstavbě. 

• Ve všech scénářích je doporučováno vyuţívat Školní statek Měšice a 

komunitní kompostárnu Plané n. L. pro zpracování veřejné zeleně. 

• Doprava hraje významnou roli z pohledu celkových nákladů, pro většinu 

výpočtů byl podíl na celkových nákladech v rozmezí 25 – 40 %. 

• Velkým rizikem je budoucí produkce. Současná produkce je 

pravděpodobně dána převáţně odpadem z veřejné zeleně. Výhled třídění 

domácností je diskutabilní. 

• Z uvedeného plyne jako ideální vyuţít kompostárnu v Turovci. Díky moţné 

alternativě v Jarošovicích není závislost na jednom odběrateli. 

• Výstavba vlastní kompostárny nepředstavuje ekonomický kladný efekt a 

navíc jsou s tím spojené komplikace s investicí a provozem. Velkou 

komplikací plánování nového projektu je nejistý výhled produkce BRKO. 
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V Náměšti nad Oslavou, dne 12. prosince 2016 

Zpracoval: Olga Kříţová 
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Přílohy  

Příloha č. 1: Dotazník  odbytu kompostu 

 


