
Projekt doplnění odpadového hospodářství

pro potřeby města Lysá nad Labem

a mikroregionu Polabí

Mikroregion  Polabí  a  město  Lysá  nad  Labem  má  zajištěno  široké  spektrum  separace  a 
zneškodnění odpadu, včetně nebezpečného odpadu. To však neplatí  o  stavebním odpadu, 
autovracích a  biologicky rozložitelném odpadu. Recyklaci stavebního odpadu a likvidací 
autovraků, se tento projekt zabývá v druhé své části. 

* Vzhledem k novele zákona o odpadech a povinnosti obcí zajistit zneškodnění - zpracování 
biologicky rozložitelného komunálního odpadu a dalších biologických materiálů,  bude 
této  činnosti  věnována podstatná část  tohoto projektu.  Projekt vychází  z všeobecně přijaté 
filozofie, že kompostování bioodpadu je technologií trvale udržitelného života. Dle dostupné 
literatury nabývá udržitelné hospodaření s biologicky rozložitelným odpadem (bioodpadem) v 
celé Evropě stále více na významu. Členské státy Evropské unie si stanovily cíle k odklonění 
bioodpadu ze skládek. Evropská směrnice O skládkování se zaměřuje právě na tento druh 
odpadu, s cílem snížit množství skládkovaného komunálního bioodpadu. Jednotlivé cíle jsou 
tyto: snížit množství bioodpadu na skládkách do roku 2010 o 25% oproti roku 1995, do roku 
2013 o 50% a do roku 2020 o 65%. Splnění požadovaných kritérií lze cílenou propagací a 
osvětou kompostování.
V podstatě lze rozdělit kompostování na tři oblasti. Tou první je přídomovní kompostování 
zejména biologickou cestou rozložitelného odpadu z přídomovních zahrádek ve vhodných ať 
již  uzavřených či  otevřených  kompostérech.  V nich  lze  kompostovat  i  podstatnou většinu 
domácích  kuchyňských  zbytků.   Dalším  způsobem  je  komunitní  kompostování  zejména 
z malé  přiblokové  sídlištní  zeleně  a  opět  většiny  kuchyňských  zbytků  v danné  komunitě.
Komunitní kompostování tedy rovněž koresponduje s principy udržitelného života a zvláště 
princip  blízkosti  komunitních  kompostérů  se  ukazuje  jako vhodný k naplnění  těchto  cílů. 
Díky propagaci domácího kompostování, lokálního sběru a nakládání s organickým odpadem, 
se odpad zpracovává v co nejblíže místa vzniku, cestou, kterou podporuje místní komunita a 
sama  z  ní  má  prospěch.  Projekty  tohoto  druhu  nejsou  obvykle  zaměřeny  pouze  na 
kompostování.  Většinou  jsou  kombinovány  s  dalšími  sociálními  a  enviromentálními 
aktivitami, jako například:
*rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, 
*chráněné dílny pro osoby s omezenou schopností učení se zaměřením na zahradnické 
aktivity, 
*péče o místní veřejnou zeleň 
*podpora základních dovedností a osobnostní rozvoj, 
*profesionální výuka témat jako je zahradnictví a kompostování. 
Komunitní kompostování může být na mnoha místech zavedeno v rámci: 
*chráněného bydlení, 
*městských farem, 
*komunitních zahrad a parků, 
*obchodů s potřebami pro zahradu, 
*u škol, ve věznicích, 
*chráněných a terapeutických dílen ,
*obchodů se zdravou výživou a biopotravinami 
*a mnoha dalších aktivit… 
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Třetí oblastí zpracování biologicky rozložitelných materiálů je výstavba faremních obecních, 
městských či regionálních kompostáren.  Jejich velikost je určována ekonomickým rozsahem 
svozové oblasti, ze kterých je tento materiál svážen.V případě Mikroregionu Polabí se jedná 
zejména  o  města  Lysá  nad  Labem,  Milovice  a  přidružené  obce  východní  části  bývalého 
Nymburského okresu. Návrh projektu bude vycházet z možnosti vybudování jedné centrální 
kompostárny  pro  danou  oblast.  Tu  lze  po  provedeném ekonomickém rozboru  rozšířit  do 
hranic daných městem Nymburk, Český Brod a Čelákovice, tedy do vzdálenosti cca 18 km od 
vlastní  kompostárny.  Do  sběru  a  kompostování  biomateriálu  by  pak  byly  zapojeny  i 
zemědělské  farmy a  firmy  jakýmkoliv  způsobem zpracovávající  ovoce  a  zeleninu.  V této 
oblasti  žije přibližně 35.000 obyvatel  s plochou asi  125 ha ploch zahrad a veřejné zeleně. 
K tomu  lze  přičíst  i  určité  množství  zahuštěných  kalů  z ČOV.  Po  přepočtu  příslušných 
ukazatelů, lze odvodit, že se jedná o cca 1.000 tun/rok biomateriálu z veřejné zeleně 3.000 
tun/rok z e zahrad a domácností  a cca 2.800 tun/rok kalů z ČOV. Z toho pak vyplývá jak 
cyklus  svozu  biologických  materiálů,  tak  i  případná  velikost  a  množství  přídomovních 
odpadových nádob, (např. o objemu 120 až 240 litrů na separovaný biomateriál), typu Citybac 
Bio.

Z výše uvedeného vyplývají základní cíle tohoto projektu:

• Vytvořit výukové a vzdělávací materiály se záměrem povzbudit veřejnost k aktivní 
účasti  na  procesu  udržitelného  hospodaření  s  organickým  odpadem  pomocí 
kompostování. 

• Podporovat  pedagogy dospělých  v  iniciativách  na  rozvoj  kompostování  z  hlediska 
socioekonomického, což pomůže při plnění lokálních, národních a evropských cílů v 
oblasti nakládání s organickým odpadem. 

• Vybavit  pedagogy materiály,  které  jim pomohou  vytvořit  aktivní  komunity,  oživit 
městské i venkovské regiony.

• Vytvořit  nové  pracovní  příležitosti  formou  sociální  firmy  pro  sociálně  slabší  a 
dlouhodobě nezaměstnané obyvatele. 

• Podporovat  spolupráci  mezi  organizacemi  propagujícími  rozvoj  sociálních  firem, 
zpracovávajících biologické materiály kompostováním na evropské úrovni. 

Idea  sociální  firmy  v oblasti  nakládání  odpady,  tak  jak  je  praktikována  v sousedním 
Rakousku, by měla vycházet z nabídky celého komplexu potřebných služeb v této oblasti, a 
tedy i  v nakládání  s biologicky zpracovatelným materiálem.  Zejména v této oblasti  by pak 
mohla být vytvořena nová pracovní místa.

Technologickou  část  můžeme  rozdělit  na  nemovitosti  (potřebný  upravený  pozemek  s 
budovami) a pracovní mechanizmy.  Předpokládanému rozsahu bude vyhovovat pozemek o 
velikosti  cca  5  ha.  Vlastní  kompostovací  plocha  bude  cca  10  000  m2.  Jedná  se  o 
vodohospodářsky upravenou zpevněnou plochu ve  které  jsou  zabudovány provzdušňovací 
kanály. Tato plocha navazuje na manipulační plochu sloužící pro návoz surovin, jejich úpravu 
např.  podrcením,  odvoz  již  vyzrálého  kompostu  atp..Vlastní  povrch  je  z betonu,  nebo 
asfaltbetonu s vyspádováním k záchytné kalové jímce o objemu asi 4m3,v té bude zachytáván 
kal z pevných částí obsažený v povrchové vodě i s případnými výluhy z boxů na suroviny. V 
ní je rovněž osazena čerpací technika pro vlhčení zrajícího, založeného kompostu.  Kalová 
jímka  bude  navazovat  na  Sedimentační  jímku  o  objemu  cca  50  m3 Do  té  jsou  svedeny 
všechny  povrchové  vody  ze  zpevněných  ploch  a  zastřešených  staveb.  Vodohospodářské 
stavby budou ukončeny záchytnou lagunou procesních vod. Ta by měla mít objem asi 300 m3. 
Pro parkování, běžnou údržbu a drobné opravy techniky užívané na kompostárně jsou zde dva 
přístřešky 10x12m s předpokládanou průjezdní výškou 8m. V jednom z nich je osazen ruční 
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jeřáb  příslušné  nosnosti.  Na  přístřešky  stavebně  navazují  4  zastřešené  boxy na  suroviny, 
každý  o  velikosti  cca  10x10m.  Výrobní  hala  pro  míchání,  balení,  skladování  a  expedici 
substrátů  zpracovaných  na  bázi  kompostů.  Dalšími  stavbami  jsou  tak  zvané  doplňkové 
objekty a to zejména šatna zaměstnanců se sociálním zázemím (umývárnou a WC),  malá 
ČOV, objekt kanceláře, vážní objekt se silniční mostovou váhou, dmychárna s ventilátory na 
provzdušnění kompostové zakládky, sklad ND a stanice výdeje PHM, oplocení, trafostanice, 
osvětlení  plochy,  přístupová komunikace  a vnitřní  komunikace,  vnitřní  sadové úpravy.  Ze 
strojního  vybavení  je  třeba  uvést  zejména  kolový  nakladač,  samopojízdný  překopávač, 
mobilní drtič, mobilní síto (umožňující vytřídění alespoň na 3 frakce), zařízení pro měření a 
registraci teploty v jednotlivých zakládkách, malou laboratoř pro prvotní rozbory kompostu, 
dávkovací  a  míchací  zařízení  pro tvorbu substrátu,  vážící  a pytlovací  zařízení  pro hotové 
substráty, vysokozdvižný vozík k nakládce a expedici hotových substrátů, příslušná řídící a 
registrační IT. Kromě substrátů, průmyslového kompostu (s nižšími parametry laboratorních 
výsledků) vhodného zejména pro rekultivace, lze z kompostu  vyrábět i hodnotné biopalivo ve 
formě  briket  či  rovnou  z nich  vytvářet  pyrolýzním  rozkladem  plyny  a  ty  pak  spalovat 
v kogeneračních  jednotkách  např.  s plynovou  mikroturbinou.  Přebytek  tepla  využít  na 
absorpční  chlazení  v přidružených  chladírnách  ovoce,  zeleniny,  květin,  případně  dalších 
potravinářských výrobků. typu . Vzhledem k prioritě na vrácení organické hmoty do přírody 
pro zlepšení vodní absorpce v půdě a k poměrně vysokým investičním nákladům, však zatím 
s touto  možností  neuvažujeme.  Pro  případnou  realizaci  takového  projektu  by  musil  být 
zajištěn  svoz  z dostatečně  velké  nasávací  oblasti  BRKO,  předpokládáme  zapojení 
soukromého  sektoru  s minoritní  účastí  a  dotacemi  od  EU,  MŽP,  a  dalších  orgánů  státní 
správy.
Pokud by po ekonomickém propočtu byly náklady na svoz z navrhované oblasti příliš vysoké 
musilo  by  se  přikročit  k řešení  menších  až  lokálních  typů  kompostáren,  kde  by  nosná 
technologie  byla  volena  pro  nižší  výkony a  zakoupena  pro  celou  oblast  s tím,  že  by  na 
jednotlivých  kompostárnách  pracovala  po  určitou  dobu  a  po  ukončení  procesu  by  byla 
převezena na další lokální kompostárnu. Toto řešení by mělo svoji výhodu i v počátečních 
nižších investičních nákladech a to jak ve stavební, tak i technologické části. 
V návaznosti  na nutnost provedení nezbytných opatření  (rozhodnutí  o filozofií  zpracování 
biologicky rozložitelného materiálu,  případné stanovení  velikosti  kompostárny,  vytypování 
místa pro kompostárnu, zajištění projektové dokumentace včetně rozpočtu, vyžádání souhlasu 
se stavbou od příslušných orgánů atd.) je nutno rovněž upozornit na blížící se termín druhé 
výzvy k předkládání projektů ucházejících se o dotace z titulu Operačního programu  Životní 
prostředí, Ta by měla být vyhlášena na přelomu srpna a září letošního roku.

V oblasti  recyklace  stavebního  odpadu jsou  více  či  méně  úspěšné  pokusy  soukromých 
firem, které se však z větší části zabývají stavební činností (výstavba a údržba inženýrských 
sítí, komunikací, elektrorozvodů, plynovodů, vodovodní a kanalizační sítě atd.). Žádná z nich 
však  v regionu  nevykonává  speciální  destrukční  práce,  na  které  by  navazovala  recyklace 
stavebních materiálů. Zde je třeba říci, že v oblasti technologie by taková firma potřebovala 
nejlépe pásový bagr s bouracími kleštěmi,  pneumatickohydraulické klíny DARDA, kolový 
nakladač,  dopravní  mechanizmy,  drtič  se  separátorem magnetických  a  neželezných  kovů, 
třídící síto, pasové dopravníky,  mostovou silniční váhu a příslušný pozemek se zpevněnou 
plochou  a  komunikacemi,  včetně  nezbytných  staveb  přístřešků,  šaten  a  soc.  zařízení, 
kanceláře,  přístřeškových objektů pro uskladnění,  údržbu a drobné opravy strojů, boxů na 
jednotlivé fraxe recyklátu atd.

Likvidace autovraků není dosud na území Mikroregionu Polabí uspokojivě řešena, přestože 
se jedná ročně o cca 200 vyřazených automobilů a lze očekávat mírný nárůst autovraků.. Je to 
zejména  vzhledem  k složité  legislativě  a  přísným  požadavkům  na  řádné  separování 
jednotlivých  druhotných  surovin,  vodohospodářské  zabezpečení  pozemku  před  úniky 

3



nebezpečných odpadů, obvzláště ropných derivátů, ale i náplní kapalin brzdných systémů, z 
autobaterií  atd..  Dodržení  všech  hygienických  a  protipožárních  předpisů,  nutností  vybavit 
pracoviště náročnou technologií, včetně drtiče (šrédru) a lisu karoserií, zajištění přístupu k síti 
nákladní železniční dopravy pro odvoz šrotu atp.. 

V Lysé nad Labem 21.4.2008

                                                                                         Tomáš Sedláček
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