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Vážení čtenáři,  

Vítáme vás u říjnového vydání měsíčníku ZPRAVODAJ pro rok 2022. V tomto měsíci nás najdete na již 60. kongresu 

Sdružení komunálních služeb v Dolní Moravě a na mezinárodní výstavě karavanů na výstavišti v Brně. Pomůžeme vám 

také s vybavením hotelu, restaurace, kavárny nebo čerpací stanice. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

Ve dnech 12. – 14. října 2022 nás naleznete na 60. kongresu SKS v Dolní Moravě. Více naleznete ZDE 

 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KARAVANŮ A OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ 

Ve dnech 20. – 23. října 2022 se účastníme výstavy Caravaning Brno, která se 

uskuteční na výstavišti Brno. Caravaning Brno patří mezi nejvýznamnější akce 

svého druhu nejen v České republice, ale i ve střední a východní Evropě.  

Těšíme se na vaši návštěvu! 

 NABÍDKA VYBAVENÍ PRO HOTELY A ČERPACÍ STANICE 

Potřebujete vybavit hotel, restauraci, kavárnu nebo čerpací stanici? Kontaktujte 

nás a my vám rádi pomůžeme. 

Kontakt: 

bartos.martin@meva.eu                        bilkova.lucie@meva.eu  

+420 702 211 527                                    +420 770 157 050 

Více na www.mevatec.cz 
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Elektrické kompostéry 

Kompostéry vám usnadňují nakládání s gastroodpady, jelikož 

předcházíte jejich vzniku. Elektrické kompostéry disponují unikátní 

rychlostí a zpracováním odpadu v jakémkoli objemu. Protože ke 

zpracování dochází přímo v místě vzniku, jsou zcela eliminovány 

náklady plynoucí ze zákonné povinnosti odpad třídit a svážet. 

 

Výběr kompostéru 

V nabídce naleznete elektrické kompostéry od malých 

domácích provedení až po velké vysokovýkonné kompostéry. 

Nabídka kompostérů se pohybuje od objemu ročního odpadu 

2000 kg až 100 000 kg. 

Legislativa 

Česká republika se zavázala Evropské unii snižovat podíl 

biologicky rozložitelného odpadu na celkovém množství 

odpadů končícím na skládkách. 

• Legislativa ČR zakazuje biologický odpad z kuchyní zkrmovat, 

neboť zpravidla obsahuje vedlejší produkty živočišného 

původu (Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, dále Vyhláška 

č. 451/2000 Sb.) 

• Legislativa také zakazuje odpad drtit a vypouštět do kana-

lizace (č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, dále 

č. 254/2001 Sb. o vodách). 

V současné době mají všichni původci, tj. všechny 

podnikatelské subjekty, kterým při jejich činnosti vzniká 

odpad, zákonnou povinnost zbavovat se odpadů předáním 

oprávněné osobě. Druhou možností je předcházení vzniku 

bioodpadu jeho zpracováním v elektrických kompostérech.  

 

Proč elektrický kompostér? 

Kompostéry využívají působení výjimečně odolných mikro-

organismů, které se v extrémních podmínkách množí a zajišťují si 

přežití i v případě nedostatku potravy, vzduchu nebo teploty. Do 

kompostéru se umisťují pouze jednou a není nutné je opakovaně 

přidávat. 

Během kompostování dochází k redukci objemu biologického 

odpadu až o 90 % v čase nepřesahujícím 24 hodin. 

Zařízení splňují přísné legislativní nároky týkající se zpracování 

vedlejších živočišných produktů. Vysoké teploty uvnitř kompostéru 

zamezují vzniku patogenů a dalších nežádoucích organismů. 

Vysoká rychlost recyklace a redukce objemu zajišťují možnost 

zpracování velkého množství odpadu přímo v místě jeho vzniku. 

Tím se minimalizují náklady vynaložené na jeho manipulaci, 

skladování v chladících boxech, třídění a svoz. 

Provoz kompostérů je plně automatický a jeho obsluha je velmi 

jednoduchá. Spočívá pouze ve vkládání biologického odpadu do 

kompostéru a v jeho vyprazdňování podle potřeby. 

Biologický odpad lze vkládat několikrát denně a podle aktuální 

potřeby daného provozovatele. 

Efektivita mikroorganismů zajišťuje nízké jednotkové náklady na 

zpracování bioodpadu. Po ukončení zpracování přechází kompostér 

do úsporného režimu a šetří tak elektrickou energii.  

Během procesu recyklace kromě vzniku výsledného suchého 

substrátu se uvolňují pouze H2O a CO2 a ty jsou přes uhlíkové filtry 

odváděny do ovzduší. Provoz nevyžaduje napojení na zdroj vody. 

Kompostováním se předchází vzniku odpadu a přispívá se 

k uzavření cyklu oběhu potravin. Místo skládkování dochází k jejich 

dalšímu zpracování na užitečný substrát, který lze vrátit zpět 

přírodě. 
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