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ANOTACE 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku svozu odpadů v rámci farmaceutického 

podniku. Jelikož tento systém již nadále nevyhovuje stále se zvyšujícím požadavkům na 

efektivní svoz, snažil jsem se vymyslet nejoptimálnější možnosti pro stávající podmínky.  

První část charakterizuje druhy vznikajících odpadů a hodnotí stávající systém svozu, 

který byl zaveden v době, kdy produkce odpadu tvořila zlomek oproti dnešnímu objemu. 

Dále vytváří několik možností zefektivnění svozu odpadu zahrnujících změnu tras, 

obměnu vozového parku a výměnu sběrných nádob.  

V závěrečné části jsou hodnoceny a porovnávány navržené metody mezi sebou a také 

se současným systémem. 

KLÍČOVÁ SLOVA: odpad; svozové trasy; sběrné vozy; sběrné kontejnery; tříděný 

odpad; zlepšení, svoz odpadu 

SUMMARY 

The main aim objective of this thesis is focused on waste collection by the 

pharmaceutical company. Since this system is no longer able to meet the increasing 

demand on the efficient collection. I tried to think up the best solution for current 

conditions.  

The first part of thesis describes types of produced waste and evaluates the existing 

system of collection that was introduced when the waste volume of production was low 

compared to the current situation.  

It also shows several possible solutions how to streamline waste collection by changing 

routes, fleet replacement or exchange of collection containers. 

 In the final part are compared and evaluated the proposed methods with current 

system. 

KEY WORDS: waste; collecting routes; collecting vehicles; collecting containers; 

improvement; waste collection 
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1. ÚVOD 

V diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci „Alternativní způsoby nakládání 

s odpady ve farmaceutickém průmyslu“, kde jsem se zabýval problematikou vzniku 

odpadu včetně způsobu jeho odstranění a navrhl jsem nové metody. V této práci se však 

zabývám systémem svozu odpadu (tj. úprava svozových tras, obměna vozového parku a 

sběrných nádob). 

Samotný systém svozu odpadu tvoří v celém odpadovém hospodářství významnou 

ekonomickou položku. Jeho optimalizací se mohou ušetřit nejen finanční, ale také lidské 

zdroje a v neposlední řadě také životní prostředí. Optimalizací rozumíme nastavení 

svozových tras podle aktuálních požadavků na odvoz, nikoliv v určitých časových 

intervalech. Obměnou a modernizací svozových vozidel za efektivnější z hlediska užitného 

objemu, funkcí a energetické náročnosti. Dále pořízení a instalaci softwaru, který umožní 

tyto změny zavést do praxe s cílem vyhledat nejvhodnější možnost závislou na daném čase 

a místě. 

V první části se seznámíme s vyprodukovanými odpady, a kam jednotlivé odpady patří. 

Následuje detailní popis stávajícího systému svozu odpadu, včetně mechanizace a časové 

náročnosti.  

V další části navrhuji několik řešení vycházejících ze stávajícího systému. Tato řešení 

zahrnují změnu svozových tras, pořízení nových vozidel a kontejnerů. 

Závěrem jsou tyto alternativy komentovány a porovnávány. Z předložených návrhů 

vybírám nejvhodnější variantu, pro kterou dále vytvářím svozové trasy speciálně pro každý 

druh odpadu. 

Cílem mé práce by mělo být zlepšení systému svozu odpadů ve farmaceutickém 

podniku, tj. vyhodnocení nejlepší z mnou navržených metod, která může nahradit nynější 

systém svozu odpadů. 
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1. CHARAKTERISTIKA A ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ODPADŮ 

V podniku se produkují dva hlavní druhy odpadů a to nebezpečný a ostatní odpad. 

Areál je rozdělen do dvou hlavních výrobních divizí:  

1. API – účinné farmaceutické přípravky 

2. Farmacie 

Nemalou část farmaceutického podniku tvoří podpůrné složky, tj. oddělení bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, oddělení ochrany životního prostředí, ekonomický úsek, 

personální a právní oddělení, aj. Pro přehlednější výpočty jsou tyto podpůrné složky dále 

zařazeny do divize farmacie. 

Výrobní divize API je zaměřena na přípravu účinných látek pro farmacii. V porovnání s 

divizí Farmacie zde vzniká méně pevného odpadu. Divize API avšak produkuje více 

odpadů kapalných, kterými se v této práci, z důvodu omezeného svozu, nebudu zabývat. 

API se člení do několika výrobních oddělení, z nichž největší je oddělení námelových 

alkaloidů určených pro léčbu srdce a gynekologických problémů. Dále je zde oddělení 

výroby morfinovaných alkaloidů – buprenorfinu. Oddělení výroby imunosupresiv, 

zabývající se výrobou látek potlačující imunitní systém a oddělení extrakce, kde se 

extrahují účinné látky, např. ostropestřce mariánského, který je extrahován pomocí 

kapalných rozpouštědel (etanol, metanol, toluen, apod.) 

Výrobní divize Farmacie je zaměřena na produkci finálních léčivých přípravků. S tím 

je spojena typická produkce odpadů proexpirovaných či vadných léčiv. Divize Farmacie je 

oproti divizi API rozdělena na pouze oddělení balení a výroby kapalných či pevných 

lékových forem  [1, 2, 3]. 
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Graf 1: Poměr množství odpadů z výrobních divizí Farmacie a API za rok 2013(zdroj[3]) 

 

V grafu 1 vidíme poměr produkce odpadů v jednotlivých divizích vyjádřený počtem 

odvezených odpadních nádob za rok 2013. Z grafu lze jasně vyčíst, že produkce odpadů 

v divizi farmacie je mnohonásobně vyšší. Tento graf ovšem popisuje pouze produkci 

pevného odpadu, nikoliv kapalného. 

 

 

Graf 2: Podíl O odpadu k N odpadu v roce 2013 v procentech(zdroj[3]) 
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Graf 2 poukazuje na rozdíl mezi produkcí nebezpečného odpadu k ostatnímu. 

Podstatnou část ostatního odpadu tvoří ovšem kal z čistírny odpadních vod a to 57 %, který 

je odvážen firmou Rabio do kompostáren a bioplynové stanice [3, 4]. 

 

 

Graf 3: Množství nádob s odpadem odvezených v roce 2013(zdroj[3]) 

 

Odpad zakreslený v grafu 3 zobrazuje celkový počet shromažďovacích nádob, které 

byly svezeny za rok 2013 z divizí Farmacie a API. 

1.1. Nebezpečný odpad 

Nebezpečným odpadem „je takový odpad, který vykazuje alespoň jednu nebezpečnou 

vlastnost uvedenou v příloze 2 č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších 

zákonů“ [5]. 

V celém podniku se produkuje pouze 17 % nebezpečného odpadu, přesto je nezbytné, 

aby svoz, shromažďování
1
 a následné využívání odpadů probíhalo v souladu s pravidly 

BOZP a zákona č 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. 

Přehled jednotlivých N odpadů produkovaných ve vybraném farmaceutickém podniku 

lze shlédnout v tabulce 1, kde také je vidět do kterých shromaždovacích nádob se daný 

odpad třídí. 

                                                
1
 Shromažďování odpadů – „krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady  [6]. 
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1.2. Ostatní odpad 

Ostatní odpady jsou odpady, které nevykazují žádné nebezpečné vlastnosti uvedené 

v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.  

Je-li to možné, pak z těchto odpadů vytřiďujeme využitelné části a podíly jako 

například papír, plasty, dřevo, kovový odpad či zelenou kompostovatelnou hmotu [7]. 

V podniku se produkuje značné množství O odpadu na Čistírně odpadních vod, 

avšak tento odpad nezahrnuji do diplomové práce. Kaly z ČOV jsou odváženy 

k dalšímu využití do fa RaBio [8, 9]. 

V tabulce 1 lze rovněž vidět přehled produkovaného odpadu a zároveň shlédnout 

počet shromažďovacích nádob určených pro jednitlivé druhy odpadu. 

  

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
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2. STÁVAJÍCÍ SYSTÉM SVOZU ODPADŮ VE VYBRANÉM 
FARMACEUTICKÉM PODNIKU 

2.1. Jednotlivé typy shromažďovacích nádob 

V podniku je využíváno několik typů shromažďovacích nádob a kontejnerů speciálně 

určených pro jednotlivé odpady. 

2.1.1.  Kontejnery 

Všechny kontejnery umístěné v podniku jsou soustředěny na ploše odpadového 

hospodářství (dále také plocha OH), kde je rozmístěno stabilně sedm kontejnerů o objemu 

20 m
3
 a tři kontejnery o objemu 5 m

3
. Do těchto kontejnerů se vsypává tříděný odpad ze 

shromažďovacích nádob, které jsou přiváženy vysokozdvižnými vozíky [1]. 

 

Obrázek 1: Rozmístění VOK na ploše OH (zdroj z archivu firmy TCI) 

 

Do kontejnerů o objemu 20 m
3
 vysokozdvižný vozík s otočnými vidlemi vysypává 

odpad ze shormažďovacích nádob. Přehled produkce odpadu celého podniku je možno si 

důkladně prohlédnout v grafu 3 [1]. 
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Obrázek 2: Kontejner na pevný odpad o objemu 5 m3(zdroj z archivu firmy TCI) 

 

 

Odvoz naplněných kontejnerů je zajišťován externí firmou van Gansewinkel, která 

zároveň nakládá s veškerým odpadem na ploše OH.  

Kontejnery jsou odváženy nosičem kontejnerů podle aktuální potřeby, tzn., nejedná se 

o periodický odvoz. Odpad je odvážen k odstranění na skládky nebezpečného či ostatního 

odpadu a také k materiálovému využití nebo energetickému využití (do spaloven) [1]. 

2.1.2.  Shromažďovací nádoby 

V podniku je umístěna řada shromažďovacích nádob, do kterých zaměstnanci třídí 

pevné odpad. 

Koliby 

Každá nádoba před budovou je rozlišena barvou víka nebo barvou celé nádoby. Barva 

udává, pro jaký druh odpadu je nádoba určena. Dále jsou označeny několika samolepkami. 

Černým písmem na žlutém podkladu je určeno, pro jaký druh odpadu kontejner slouží. Na 

bílém podkladu je uvedeno číselné i slovní označení budovy, pod kterou nádoba spadá. 

Toto označení slouží pro lepší orientaci obsluhy vysokozdvižného vozíku. V případě, že se 

jedná o nádobu určenou pro N odpad, je označena navíc nálepkou „Nebezpečný odpad“, 

příslušným piktogramem a identifikačním listem nebezpečného odpadu [1]. 

Nádoby mají objem cca 0,5 m
3
, tento malý objem zapříčiňuje časté naplnění a nutnost 

vyprázdnění. U nádob s větším objemem četnost výsypu výrazně klesne.  
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Obrázek 3: Nová koliba (zdroj z archivu firmy TCI) 

 

 

Většinu sběrných nádob v areálu podniku tvoří tzv. koliby. Dnes můžeme nalézt dva 

typy kolib, a to staré a nové. Staré koliby jsou nahrazovány za nové z několika důvodů: 

 Malý objem starých kolib (0,36 m
3
) 

 Dochází snáze k poškození při manipulaci 

 Velké náklady na údržbu (lakování, vyrovnávání ohnutého plechu apod.) 

Nahrazování starých kolib za nové probíhá postupně. Jakmile dojde k poškození nebo 

zničení staré koliby nedochází k její opravě, nýbrž k sešrotování a nahrazení za novou 

kolibu [1]. 

 

Obrázek 4: Stará koliba (zdroj z archivu firmy TCI) 
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Farmaceutický podnik v současnosti využívá 264 sběrných nádob na pevné odpady pro 

36 budov a výrobních hal [10]. 

Ohradová paleta 

Ohradové palety slouží ke shromažďování velkoobjemového odpadu. Používají se 

především pro ostatní odpady (směsné obaly, sběrový PE, sběrový papír). Objem této 

palety je cca 0,75 m
3
 [1]. 

 

Obrázek 5: Ohradová paleta (zdroj z archivu firmy TCI) 
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Boxy na sklo 

V areálu firmy se nachází čtyři boxy na sklo, které není znečištěno nebezpečnými 

látkami. Do těchto kovových nádob bez horního víka jsou vhazovány především malé 

skleněné lahvičky určené pro léčiva, které ovšem nebyly nikdy naplněny (nevyhovují šarži, 

velikosti, apod.) [1]. 

 

Obrázek 6: Box na sklo - ostatní odpad (zdroj z archivu firmy TCI) 

 

 Sklo znečištěné nebezpečnými látkami (od laboratorních chemikálií, léčiv, apod.) 

zařazené do nebezpečného odpadu se vhazuje do shromažďovacích nádob, které zajišťují 

prevenci úniku zbytků těchto látek do životního prostředí. Jsou interně rozlišeny tmavě 

červeným víkem či tmavě červenou barvou celé nádoby [1]. 

Šedé nádoby 

V podniku se mimo kolib, shromažďovacích nádob a velkoobjemových kontejnerů 

nachází i několik šedých plastových popelnic se speciálně upravenými víky pro: 

 Sběrový papír 

 Papír určený ke skartaci 

 PET láhve 

 Drobný chemický odpad (tonery, CD, lepidla, baterie apod.) 
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Obrázek 7: Šedá popelnice pro PET láhve a box na drobný chem. odpad  

(zdroj z archivu firmy TCI) 

 

. Tyto nádoby jsou umístěny ve správních i výrobních budovách.  Na mapě č. 1 

můžeme vidět rozmístění šedých nádob v areálu podniku (červenou barvou). V budovách 

jsou vždy rozmístěny po třech popelnicích a jednom boxu na drobný chemický odpad.[1] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Rozmístění šedých nádob v areálu firmy. (zdroj [11]) 
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Svoz těchto nádob je zajištěn traktorem se speciálně upravenou vlečkou a to jednou 

týdně. Systém je založen na stejném principu jako svoz komunálního odpadu v obcích. 

Pro větší komfort zaměstnanců jsou nádoby umístěny v budovách. Jen kvůli 

zefektivnění svozu odpadů není třeba zavedený systém měnit. Pokud by se nádoby kvůli 

změně svozu umístily ven před budovy, mohlo by dojít k poklesu třídění odpadu a 

přechodu k pohodlnějšímu, avšak ekologicky nevhodnému vhazování veškerého odpadu 

do košů v kancelářích [1]. 

Tabulka 1: Shromažďovací nádoby, do kterých je odpad tříděn se jmenným seznamem produkovaných 

odpadů, včetně barvy nádob(zdroj [3, 10]) 

Interní označení 

nádob 

Počet 

nádob 

Kat. číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kateg. 

Odpadu 
Barva nádob 

Komunální odpad 48 20 03 01 Směsný kom. odpad O tmavě zelená 

Sběrový papír 33 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O světle modrá 

N Absorpční hmoty 33 07 05 10 
Jiné filtr. koláče a upotřeb. 

adsorpční činidla 
N fialová 

N Znečištěné obaly 30 15 01 10 

Obaly obsahující zbytky neb. 

látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

N světle červená 

Sběrový PE 27 15 01 02 Plastové obaly O tmavě modrá 

Směsné obaly 27 15 01 06 Směsné obaly O světle zelená 

N Sklo 19 15 01 10 

Obaly obsahující zbytky neb. 

látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N tmavě červená 

N Léčiva 15 18 01 09 
Jiná nepoužitelná léčiva neuved. 

pod 18 01 08 
N žlutá 

Sběrové železo 14 17 04 05 Železo a ocel O černá 

Papír skartace 10 20 01 01 Papír a/či lepenka O šedá popelnice 

Sklo 4 15 01 07 Skleněné obaly O modrá 

Rostlinné zbytky 2 02 03 04 
Suroviny nevhodné ke spotřebě a 

zpracování 
O hnědá 

N Nepoužitá 

cytostatika 
1 18 01 08 Nepoužitelná cytostatika N oranžová 

Sběrový hliník 1 17 04 02 Hliník O šedá 

Drobný chemický 

odpad 
  08 03 17 

Odpadní tiskařský toner 

obsahující nebezpečné látky 
N šedá popelnice 

Infekční odpad   18 01 03 

Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování jsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem na 

prevenci infekce 

N   
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Interní označení 

nádob 

Počet 

nádob 

Kat. číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kateg. 

Odpadu 
Barva nádob 

Individuální svoz   15 01 03 Dřevěné obaly O   

Individuální svoz   16 02 16 
Jiné složky odstran. z vyřaz. 

zařízení 
O   

Individuální svoz   16 05 09 

Vyřazené chemikálie neuvedené 

pod čísly 16 05 06, 16 05 07 

nebo 16 05 08 

O   

Individuální svoz   13 05 01 
Pevný podíl z lapáku písku a 

odluč. oleje 
 N   

Individuální svoz   13 05 08 
Směsi odpadů z lapáku písku a 

z odlučovačů oleje 
N   

Individuální svoz   14 06 01 HCFC, HFC N   

Individuální svoz   16 02 13 
Vyřazená zařízení obsah. neb. 

složky 
N   

Potrubí   07 05 032 
Org. halogen. rozp., prom. kap., 

mat. l. 
N   

Potrubí   07 05 042 
Jiná organická rozpouštědla, 

prom. kapal., mat.louhy 
N   

Potrubí   07 05 082 Jiné destilační a reakční zbytky N   

Individuální svoz   18 01 06 
Chemikálie, které jsou nebo 

obsahují neb. látky 
N   

Individuální svoz   16 07 08 Odpady obsahující ropné látky N   

Individuální svoz   16 05 06 

Laborat. chemikálie a jejich 

směsi, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N   

Individuální svoz   16 05 07 

Vyřazené anorganické 

chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 

N   

Individuální svoz   16 05 08 

Vyřazené organické chemikálie, 

které jsou a nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N   

2.2. Svozová vozidla 

Svoz a manipulaci s odpadem v areálu podniku zajišťují celkem 3 vysokozdvižné 

vozíky. Samotný svoz shromažďovacích nádob od objektů na plochu OH zajišťují 2 

vysokozdvižné vozíky STILL RX70. Manipulaci na ploše OH zprostředkovává 

vysokozdvižný vozík TOYOTA řady Tonero, který má nainstalovány otočné vidle, které 

umožňují vyprazdňování kolib do velkoobjemových kontejnerů [1, 12]. 

                                                
2
 Jedná se o kapalný odpad z výrobní divize API 
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Popis svozu odpadu s těmito vozíky je detailně popsán v následující kapitole. 

 

Obrázek 8: Vysokozdvižný vozík svážející nádoby s odpady na plochu OH 

(zdroj z archivu firmy TCI) 

 

Při naplnění velkoobjemových kontejnerů zaměstnanci pracující na ploše OH přivolají 

nákladní vozy společnosti van Gansewinkel (nosiče kontejneru) se speciální nástavbou pro 

naložení a převoz VOK. Tyto vozy převážejí naplněné kontejnery k dalšímu nakládání 

s nimi [1]. 

 

Obrázek 9: Nosič VOK (zdroj [13]) 
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2.3. Systém svozu odpadu 

Stávající systém svozu je propracovanou metodou, avšak zastaralou a neefektivní dle 

současných požadavků. Sběrné nádoby jsou umístěny před jednotlivé budovy dle 

požadavků daných množstvím a druhy odpadů, které se v budově produkují, tzn. nádoby 

jsou umísťovány cíleně.  

Speditéři, kteří zajišťují odvoz nádob na plochu odpadového hospodářství k výsypu, 

mají povinnost všímat si nádob, které jsou plné, popř. je samostatně kontrolovat. V každé 

budově je také pověřená osoba, která v nutných případech telefonicky upozorňuje ekologa 

společnosti o nutnosti výsypu nádob. Speditér může nabrat pouze jednu nádobu a zavést ji 

na plochu odpadového hospodářství k výsypu. Před plochou OH ji vyloží do řady, a při 

zpáteční cestě nabírá jinou, již vyprázdněnou nádobu a odváží ji na její původní místo.  

Na odpadovém hospodářství dále operuje jiný vysokozdvižný vozík s otočnými 

vidlemi, který dále jednotlivé plné nádoby vyprazdňuje do velkoobjemových kontejnerů a 

odkládá zpět na určené místo před plochu OH. 

Výjimku tvoří pouze plastové obaly a směsné obaly, které jsou před uložením do 

velkoobjemového kontejneru lisovány [1]. 

Tento systém má hned několik nevýhod: 

 Možnost naložení pouze jednoho kontejneru na VKV 

 Zatížení dalšího pracovníka, který kontroluje a oznamuje plnost kontejneru 

 Potřeba 3 vysokozdvižných vozíků (palivo, plat zaměstnanců, režijní 

náklady ,aj.) 

 Vysoké opotřebení nádob díky náročné manipulaci 

 Dlouhá časová prodleva od vyzvednutí nádoby až po její návrat na původní 

místo 

 Nebezpečná manipulace s ohradovými paletami během převozu 

 Odpad se neváží 

 Špatná evidence odpadu 

Veškerá spediční činnost uvnitř podniku je zajištěna externí firmou. 
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2.4. Náročnost svozu odpadů u stávajícího systému svozu 

Tabulka 2: Celkový přehled tras a vzdáleností v rámci  

divize Farmacie a divize Ostatní (zdroj [10]) 

Středisko/objekt
3
 

Vzdálenost od 

plochy OH 

k objektu [m] 

Počet svozu 

nádob za rok 

2013 

Celkově ujeté 

Km/rok 2013 

01 710 34 48,28 

20 775 64 99,2 

44 315 37 23,31 

85 705 80 112,8 

96 QC 405 917 742,77 

190 115 66 15,18 

PLF - Balení 555 2288 2539,68 

PLF - výroba 225 5584 2513,8 

04 QC 710 46 65,32 

22 MŽT 820 1071 1761,36 

44 Hasiči 120 18 4,32 

80 KLF - Balení 705 1487 2096,67 

88 Sklad surovin 255 10 5,1 

137 495 158 156,42 

139 Archiv 395 42 33,18 

140 sklad OM 115 12 2,76 

801 PLF - výroba 

specialit 
540 875 945 

801 KLF - výroba 540 1660 1792,8 

25 sklad materiálu 785 274 430,18 

39 vrátnice II 450 18 16,2 

 

Množství ujetých kilometrů je také dáno tím, že operátoři vysokozdvižných vozíků 

mohou převážet pouze jednu shromažďovací nádobu. 

Na divizi Farmacie dva vysokozdvižné vozíky za rok 2013 vyjely pro shromažďovací 

nádoby celkem 14 741 krát a ujely celkem 13 404,3 km. Přitom jenom u  PLF a KLF ujely 

9888 km.  

  

                                                
3
 Poloha objektů je zaznačena v mapě 2 
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Tabulka 3: Celkový přehled tras a vzdáleností v rámci divize API (zdroj [10]) 

Středisko/objekt
4 

Vzdálenost od 

areálu OH 

k objektu [m] 

Počet svozu 

nádob za rok 

2013 

Celkově ujeté 

Km/rok 2013 

50 Extrakce 255 430 219,3 

70 Poloprovoz VaV 700 7 9,8 

70 VaV 700 203 284,2 

90 Paclitaxel 495 73 72,3 

95  HAPI 380 137 104,1 

96 Námelové Alkaloidy 345 490 338,1 

98/99 Sklad hořlavin 65 181 23,5 

100 Fermentace 200 6 2,4 

145 Imunosupresiva 265 313 165,9 

 

V případě divize API vysokozdvižné vozíky vyrazily pro odpady celkem 1840 krát a 

najely 1219,5 km. Opět připomínám, že tato relativně nízká čísla jsou dána tím, že divize 

API produkuje především kapalný odpad, který je přepravován potrubím.  

Toto potrubí je vedeno celým areálem podniku spolu s dalšími inženýrskými sítěmi. 

Kapalné odpady jsou přiváděny potrubím do zásobníku, odkud jsou odčerpávány fa van 

Gansewinkel do přepravních cisteren. 

2.5. Plocha odpadového hospodářství 

Veškerý odpad, tříděný do shromažďovacích nádob je svážen na plochu OH. Na mapce 

2 se jedná o budovu č. 182 a vyasfaltovanou plochu před budovou, která je z 

bezpečnostních důvodů oplocena. Celá plocha je vyspádována do kanalizace z důvodu 

možného úniku odpadu, jelikož plocha OH se nachází v těsné blízkosti řeky Opavy [1]. 

                                                
4
 Poloha objektů je zaznačena v mapě 2 
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Obrázek 10: Shromažďovací nádoby připravené k rozvozu na určená místa  

(zdroj z archivu firmy TCI) 

 

Je zde rozmístěno sedm kontejnerů o objemu 20 m
3
 a tři kontejnery o objemu 5 m

3
 a 

dále je zde místo pro uložení volně ložených odpadů – palet, velkoobjemových nádob, 

barelů, apod. S odpadem zde manipuluje jeden vysokozdvižný vozík s otočnými vidlemi. 

Uvnitř budovy jsou umístěny dva lisy na odpady.  

Na ploše pracují na denní směně tři zaměstnanci, jeden pak na odpolední směně [1]. 

  



Pavel Tulach: Zlepšení systému svozu odpadu ve farmaceutickém podniku 

2014  19 

3. NÁVRHY NOVÉHO SYSTÉMU SVOZU ODPADŮ 

V roce 2010 zahájil výrobu nový závod na produkci pevných lékových forem 

s kapacitou osm miliard kusů ročně. Zvýšená výroba léčiv klade nároky i na OH, zejména 

v oblasti svozu odpadů. 

Jelikož stávající systém svozu odpadů nevyhovuje současným zvýšeným požadavkům, 

navrhuji několik možností jak systém zlepšit. 

3.1. Nové shromažďovací nádoby 

 V rámci nových zlepšení systému navrhuji nové shromažďovací nádoby, avšak u nich 

zachovávám stávající označení. Jedná se o barevné rozlišení a písemné označení, popř. 

piktogram. Pro snazší evidenci odpadů bych ovšem přidal samolepku s čárovým kódem.  

Čárový kód bude unikátní pro každou nádobu, ohradovou paletu, popelnici či box na 

sklo. Obsahoval by stejné informace, kterými již je nádoba značena, pracovník by ji při 

každém svozu zaznamenal čtečkou čárových kódů a zvážil. Informace by sloužily pro 

evidenční účely odpadového hospodářství farmaceutické společnosti. Na absenci přesného 

zaznamenávaní produkce odpadu (váha) jsem byl upozorněn zaměstnanci podniku. 

Při hledání nejvhodnějšího softwaru pro logistiku v oblasti svozu odpadu, jsem se 

setkal s celou řadou produktů. Oslovil mě produkt firmy CDL systém
®

 - Microsoft 

Dynamics - enwis. 

Enwis je oborově zaměřený software, určený pro sběr a svoz odpadů. Nabízí se v hned 

v několika variantách, ale pro požadavky farmaceutického podniku stačí základní balíček, 

který lze rozšířit. Celý software je pojat jako celistvý ekonomicko-informační systém pro 

střední podniky s možností propojením mapových systémů, systémů pro sledování pohybu 

vozidel, váhových systému, čtecích systémů apod [14]. 

Firma CDL system
®
 nezdělila pořizovací cenu softwaru, protože cena je kalkulována 

až při závazné objednávce a po detailním seznámením s konkrétními požadavky na 

software  [15]. 

V návrhu je počítáno s několika variantami. V první variantě ponechávám stávající 

shromažďovací nádoby, jelikož v posledních letech došlo k plynulé výměně zastaralých 

shromažďovacích kolib o malém objemu za nové nádoby. Tato varianta je ekonomicky 
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nejvhodnější, protože v nejbližší době nebude potřeba tyto nové nádoby měnit. Jsou již 

pořízeny a k jejich doplnění do plného stavu dojde v nejbližší době. Konstrukce nádob je 

však přizpůsobena speciálně pro vysokozdvižné vozíky a to vytváří variantu pro další 

návrhy nepraktickou. Jedinou možností by byla speciální úprava svozových vozů, která je 

nestandardní a tudíž finančně nákladnější. 

V případě schopnosti firmy investovat do nových shromažďovacích nádob uvádím dále 

několik možností, jak tuto variantu rozvinout. 

3.1.1.  Plastový kontejner 1 100 litrů 

Tento typ je vhodný pro jeho všestrannost. Objem 1 100 litrů je více než dvojnásobkem 

objemu stávajících shromažďovacích nádob.  

 

Obrázek 11: Plastový kontejner o objemu 1 100 litrů (zdroj [16]) 

 

S rozměry 1 370 x 1 210 x 1 465 mm se jedná o klasický rozměr kontejneru s 

hřebenovým a čepovvým vyprazdňováním, avšak kvůli rozměru bude potřeba vyhledat 

nové umístění u některých objektů [16, 17]. 

Tabulka 4: Hodnocení výhod a nevýhod plastového kontejneru 

VÝHODY NÁDOBY NEVÝHODY NÁDOBY 

Vhodné pro sběr komunálního i tříděného 

odpadu 
Vysoké pořizovací náklady  

Extrémně dlouhá životnost díky robustní 

konstrukci a vysoce kvalitním materiálům 

Pro jejich robustní rozměry nemusí být 

jejich umístění před některými objekty 

možné 

Díky kolečkům velice snadná manipulace Nutnost pořídit zcela nový svozový vůz 
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VÝHODY NÁDOBY NEVÝHODY NÁDOBY 

Odolné vůči UV záření, mrazu, chemickým 

i biologickým vlivům 
Zvýšené nároky na obsluhu   

Vysoká odolnost proti mechanickému 

poškození 
 

Hladké a zaoblené plochy zabraňují 

ulpívání nečistot 
 

Po ukončení životnosti je nádoba plně 

recyklovatelná 
 

Standardně se dodává s dvěma brzdnými 

kolečky 
 

Maximální zatížení 360 kg 
 

 

3.1.2.  MINI H 1.1 m3 

Jako další možnost lze použít kontejner řady MINI H o objemu rovněž 1 100 litrů, 

který vyrábí česká firma Reflex. 

Firma sídlí ve Zlíně a byla založena roku 1990, specializuje se právě na výrobu 

sklolaminátových kontejnerů na tříděný odpad. Za 24 let působení na evropském trhu 

produkuje celou řadu výrobků určených pro sběr odpadu [18]. 

  

Obrázek 12: Zvonový kontejner MINI H o objemu 1 100 litrů (zdroj [18]) 

 

Tento typ kontejneru má zajímavý způsob vyprazdňování. Jelikož se jedná v podstatě o 

modifikovaný kontejner na tříděný odpad, dochází k jeho vysypávání pomocí 

hydraulického ramene a systému zvonového výsypu. Zde by bylo rovněž nutno pořídit 

nový svozový vůz, avšak pouze s jedním pracovníkem by náklady nebyly z dlouhodobého 

hlediska tak vysoké jako u pořízení plastového kontejneru (viz kap. 4.1.1) [18, 19]. 
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Vysypávání odpadu u tohoto typu kontejneru trvá nejdéle, avšak vzhledem k dostatečně 

velkému objemu by nebylo třeba svážet v tak častých intervalech.  

 
 Obrázek 13: Varianta A s jedním čepem uprostřed      Obrázek 14: Varianta B s dvěma čepy po stranách 

 

Další variantou tohoto kontejneru je možnost instalace průhledného okna po straně 

kontejneru. Díky těmto oknům může řidič svozového vozu snadno zkontrolovat výšku 

naplnění kontejneru bez nutnosti vystoupení z vozidla. Toto technické vylepšení umožní 

snížení nákladů, (úspora času a paliva) a dále napomáhá ke kontrole úrovně třídění odpadů 

[18, 19]. 

Firma Reflex nabízí tato okna pro všechny typy kontejnerů, avšak u mnou vybraného 

modelu tuto aplikaci ještě neprováděli. V případě vážného zájmu a objednávky určitého 

množství těchto upravených kontejnerů je firma ochotna takto upravené kontejnery vyrobit  

v co nejkratším možném termínu [20]. 

Sběr dat 

 

V úvodu kapitoly 4.1 jsem popsal možnost sběru dat pomocí čárových kódů pro 

evidenční účely. V případě tohoto vozidla nelze aplikovat systém RFID, protože snímací 

antény nemohou být nainstalovány na příslušné sběrné vozidlo, a proto nejvhodnější 

označení kontejnerů je pomocí čárových kódů [21, 22]. 

 
Tabulka 5: Hodnocení výhod a nevýhod kontejneru MINI H 

VÝHODY NÁDOBY NEVÝHODY NÁDOBY 

Vhodné pro sběr komunálního i tříděného 

odpadu 
Vysoké pořizovací náklady  

Dlouhá životnost Nutnost pořídit zcela nový svozový vůz 

Snadná manipulace díky kolečkům Zvýšené nároky na obsluhu   
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VÝHODY NÁDOBY NEVÝHODY NÁDOBY 

Vyrobeno ze sklolaminátového kompozitu Dlouhá doba výsypu 

Vysoká odolnost proti mechanickému 

poškození 
 

Hladké a zaoblené plochy zabraňují 

ulpívání nečistot 
 

Spodní výsyp  

Možnost jakékoliv barevné kombinace  

Možnost instalace průhledného okna  

Maximální zatížení 400 kg 
 

Uzamykatelné víko o průměru 43 x 23 cm 
 

3.2. Obměna vozového parku 

Pro výše uvedené sběrné nádoby a kontejnery je nutno nakoupit zcela nové sběrné 

vozy, které budou svážet odpad efektivněji.  

Z široké nabídky svozových vozů byly vybrány tři modely, které odpovídají každému 

typu shromažďovací nádoby zvlášť. 

3.2.1.  Zadní vidlový nakladač 

V první navrhované variantě bylo rozhodnuto ponechat stávající shromažďovací 

nádoby proto, že byly pořizovány průběžně v posledních 3 letech. Nádoby jsou ve většině 

případů zcela nové a nepoškozené, tudíž lze očekávat jejich dlouhou životnost (cca 15 let). 

Vzhledem ke konstrukci nelze s nimi běžně manipulovat a umístění není vždy vhodné 

pro velký svozový vůz. Proto by firma pro tuto volbu pořídila středně velký, kompaktní 

sběrný vůz se zadním sběrem. Jelikož standardně se nevyrábí sběrné vozy s vidlovým 

podavačem, bylo by třeba požádat prodejce, zda je možnost provést nezbytné úpravy. 

Pro tuto variantu je možné použít nákladní vůz střední velikosti s nástavbou Lineár 

press N1. Podávací zařízení lze upravit na vidlový podavač, avšak je nezbytné přikoupit 

další příslušenství (vážící zařízení, systém na sběr dat, apod), které nejsou součástí 

výrobku. 

Svozový vůz distribuuje firma I-TEC Czech, která dodává na český trh už 18 let 

italskou technologii firem Piaggio, Bonetti a Novarini. Všechny svozové vozy se vyznačují 
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jako malá a lehká užitková vozidla pro řadu využití, od svozu komunálního odpadu až po 

úpravu zeleně či údržby komunikací, zejména tam, kde není dostatečně velký prostor pro 

manipulaci se svozovými vozy vyšší kategorie [23]. 

Pro komfort řidiče lze nainstalovat kamerový systém, který by řidiči umožnil pohodlně 

nakládat odpady z kabiny. Toto vylepšení by zcela jistě zkrátilo čas svozu. 

 

 

Obrázek 15: Svozový vůz Bonetti Midicar s nástavbou Lineár (zdroj [23]) 

 

Vlastnosti: 

 Objem nádrže 3,7 m
3
 při lisovacím tlaku 1:3 

 Odpad je lisován do těžiště 

 Možnost sběru i mokrého či vlhkého materiálu 

 Vodotěsná nádrž z ocelového plechu 

 Ideální pro provoz v úzkých a těsných provozech 

 Pevná konstrukce 

3.2.2.  Sběrný vůz s bočním vyklápěčem 

 Při výběru této možnosti jsem se inspiroval způsobem výsypu nádob ve Španělsku. 

Zde právě pomocí svozových vozů s bočním vyklápěčem řeší veškerý svoz odpadu 
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separovaných do kontejnerů o objemu 1 100 litrů. Tuto metodu používají, protože svoz 

odpadu je rychlejší a je obsluhován pouze řidičem. Dochází tak i k úspoře na mzdách. 

V České republice je možno využít nabídku firmy Pivnička, založenou roku 2000, 

která se specializuje na distribuci tohoto typu vyklápěče. Dále se firma zabývá servisem 

vyklápěčů řady renomovaných výrobců svozových vozů. V neposlední řadě firma prodává 

kontejnery a nádoby na komunální odpad [24]. 

 

Obrázek 16: Svozový vůz MAN s bočním vyklápěčem (zdroj [24]) 

 

Firma Pivnička zde spojuje svoz plastových kontejnerů o objemu 1 100 litrů a svozový 

vůz střední velikost s bočním vyklápěčem. Vyklápěč je umístěn na pravé straně ve směru 

jízdy [24]. 

Ovládání vyklápěče  

 

 Ovládání vyklápěče pákou ručního rozvaděče zatažením k sobě se vyprazdňuje, 

zatlačením od sebe se nádoba vrací zpět.  

 Při vyprazdňování se zároveň otevírá část střechy kontejneru, při pokládání 

nádoby se střecha zavře.  

 Vše se ovládá jedním pohybem páky 

 Vyklápěč je vybaven pojistkou pro přetížení nádob 
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Základní výbava  

 

 V základní výbavě je v zadní části kontejneru pracovní maják a nad 

vyklápěčem pracovní světlo, připojení elektrickou zásuvkou v oblasti připojení 

rychlospojek.  

 Kontejner je vybaven pevnou ocelovou střechou.  

Použití  

 

 Vhodné použití na sběr separovaného odpadu, biologicky rozložitelného 

odpadu a směsného komunálního odpadu. 

Identifikace odpadu 

 

V kapitole 4.1 jsem navrhoval pro sběr dat systém čárových kódů.  U této varianty 

bych naopak navrhoval systém RFID, který je speciálně určen pro tento způsob svozu. 

Antény RFID jsou nainstalovány na bočním vyklápěči a snímají kód z nádob při 

vyprazdňování. Informace systém shromažďuje a ukládá do palubního počítače a tyto 

informace může dále předávat, např. zablokování sběru špatné shromažďovací nádoby, 

upozornění na překročení váhového limitu a tím i potencionální ochrana zařízení [21]. 

Celý systém je složen z jednoduchého palubního počítače, kódů, antény a kabelů.  

 Zobrazení aktuální polohy vozidla  

 Úkoly jsou zaznamenávány automaticky 

 Údaje o provedených úkolech zasílá na dispečink v reálném čase 

 Jedná se o spolehlivý systém s nízkými pořizovacími náklady a dlouhou 

životností 

 Splňuje ČSN EN 14803 
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Obrázek 17: Schematický nákres systému RFID na bočním vyklápěči (zdroj [25]) 

 

Vážení odpadu 

 

Vážící zařízení je umístěno na bočním vyklápěči a je navrženo pro přesné a dynamické 

vážení nádob do 1 100 litrů. Váhu lze propojit se čtecím zařízením RFID a propojit ji 

s databází. Toto spojení dvou systémů umožňuje najednou identifikaci, vážení a registraci 

každé nádoby [25]. 

Váha se skládá z tenzometrů, RFID čtečky, palubního počítače, antény a kabeláže. 

 Vážení přímo na vozidle s přesností 0,5 kg 

 Certifikováno a pro obchodní vážení a podle ČSN EN 14803 

 Nízké pořizovací náklady a snadná údržba 

 Dlouhá životnost 

3.2.3.  Sběrný vůz s hydraulickou rukou 

Mezi řadou sběrných vozů, které mají nainstalovýny hydraulické podavače, jsem 

vybral nákladní vůz MAN s nástavbou FARID T1 SM.  

Společnost Farid Comercia vznikla spojením české firmy Auto Comercia a italskou 

firmou Farid v roce 1994. Firma se specializuje na úpravy a přestavby nákladních vozů. 

Díky kooperaci s italskou firmou zde působí i jako dodavatel komunální techniky. Díky 

kladným referencím a dvacetiletým zkušenostem firmy jsem se rozhodl vybrat k porovnání 

i tento model [26]. 
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Sběrný vůz patří sice do kategorie velkoobjemových svozových vozů, avšak díky 

hydraulické ruce by neměl mít problém se sběrem odpadu na kterémkoliv místě v areálu 

podniku. S objemem nástavby 21 m
3
 a poměrem stlačení 1:6 je vůz kompetentní ke sběru 

veškerého separovaného odpadu při jedné jízdě v areálu firmy.  

Vůz obsluhuje pouze jeden pracovník, speciálně vyškolený k práci s hydraulickou 

rukou [26]. 

 

 
 

Obrázek 18: Svozový vůz MAN s nástavbou FIRID T 1 SM  

při vysouvání hydraulické ruky (zdroj [26]) 

 

Hydraulická ruka 

 

 Na svozovém voze je nainstalováná hydraulická ruka řady Palfinger PC 2300 

s řetízkovým otvíračem. Technicky nejvyšší nosná hmotnost hydraulické ruky je 500 kg při 

nejdelším dosahu 4,1 m. Zařízení pracuje v rozmezí 340° a jak vidíme na obrázku 19, 

zařízení perfektně kooperuje s kontejnery firmy Reflex se spodním výsypem a to až do 

objemu kontejnerů 3 000 litrů [26]. 
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Obrázek 19: Výsyp kontejneru do sběrné vany (zdroj [26]) 

 

Výsyp kontejneru probíhá tak, že hydraulická ruka kontejner přemístí z místa uložení 

nad sběrnou vanu. Zde obsluha nechá vysunout pojišťovací čep a obsah kontejneru se 

vysype do sběrné vany, kde dojde ke slisování odpadu v poměru 1:6 a přesunutí dále do 

úložného prostoru [26]. 

Vážící zařízení 

 

Nástavba obsahuje vážící zařízení WT 4000, které je složeno z 6 vážících 

tenzometrických segmentů nainstalovaných mezi rám podvozku a rám nástavby. Toto 

zařízení obsahuje jednoduchý počítač s displejem a klávesnicí umístěný v kabině řidiče. 

Dále obsahuje tiskárnu i slot pro paměťové karty sloužící pro přenos dat.  

Vážící zařízení Wt 4000 váží s přesností +/- 10 kg [26]. 
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4. VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ 

4.1. Varianta I 

Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl z ekonomických důvodů ponechat stávající 

shromažďovací nádoby, měl jsem velmi omezené možnosti vyběru nového svozového 

vozu. Z počátku se nabízelo jednoduché řešení: areál by objížděl nákladní vůz 

s velkoobjemovým kontejnerem doprovázen vysokozdvižným vozíkem. Nákladní vůz by 

zastavoval na předem určených místech v okruhu několika nejbližších shromažďovacích 

nádob a vysokozdvižný vozík s otočnými vidlemi by postupně svážel odpad do 

velkoobjemového kontejneru [1]. 

Tuto metodu jsem zavrhl hned v počátku, jelikož by z hlediska časového a snížení 

spotřeby paliva nedošlo k velkým úsporám. Navíc by zbylé dva vysokozdvižné vozíky 

pozbyly své primární funkce. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro efektivnější a z hlediska režijních nákladů také 

levnější metodu, která zahrnuje pořízení středně velkého nákladního vozu s nástavbou pro 

zadní sběr nádob s vidlovou úpravou. 

Principem této metody je, že řidič nákladního vozidla najede k shromažďovací nádobě 

ze zadu a pomocí kamerového systému si přesně nacouvá vidlemi pod nádobu. Zvedací 

zařízení nádobu vysype do lisu, kde dojde k stlačení v poměru 1 : 3 a dále posunutí do 

úložného prostoru [19, 23, 27, 28]. 

Vůz se sám dokáže vyprázdnit do velkoobjemových kontejnerů bez pomoci 

vysokozdvižných vozíků [23]. 
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Obrázek 20: Ukázka možnosti samovyprazdňování (zdroj [23]) 

 

Svozový vůz Bonetti byl původně navržen na svoz odpadu v historických částech měst 

a proto je lehce manévrovatelný s velkým poloměrem otáčení. S těmito vlastnostmi by 

neměl mít problém naložit jakoukoliv shromažďovací nádobu v areálu podniku. Výjimku 

tvoří objekt 90 – Paclitaxel, kde by bylo nutno nádoby přesunout na jiné, vhodnější  místo 

[23]. 

Tabulka 6: Vyhodnocení kladů a záporů varianty I 

VÝHODY VARIANTY I NEVÝHODY VARIANTY I 

Nejlevnější metoda z hlediska režijí Malý objem nástavby – svoz na plochu OH 

Nízká pořizovací cena svozového vozu Dlouhá doba nakládání odpadu 

Samovyprazdňování úložného prostoru Nemožnost vážení odpadu 

Naložení odpadu z 12 plných 

shromažďovacích nádob 

Nutnost vystoupení z vozu při sběru dat 

(čtečka čárových kódů) 

Výborná manévrovatelnost vozu Nutná úprava umístění nádob 
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4.2. Varianta II 

Inspirací pro tuto variantu byl můj studijní pobyt ve Španělsku. Systém svozu odpadu 

zde mají zcela jinak nastaven než v České republice. Svoz kontejnerů zajišťují pouze 

svozové vozy s bočním nakladačem, obsluhované pouze s řidičem. Shromažďovací 

kontejnery jsou umístěny tak, aby docházelo k bezproblémovému přístupu svozového 

vozidla a naložení odpadu. Díky tomu jsem rozhodl aplikovat tuto metodu právě pro svoz 

odpadu ve vybraném farmaceutickém podniku. 

V prvním kroku je nutno se detailně obeznámit s prostory pro umístění kontejnerů před 

objekty. Bylo by potřeba vytipovat vhodná místa pro umístění nádob, počítat s dostatečně 

širokým prostorem pro vjezd a bezpečný výjezd nákladního vozidla, vyhovující prostor pro 

manipulaci při vyklápění do úložného prostoru. Je nutno především zvážit, zda umístění 

kontejnerů nepřekáží pracovníkům při ostatní činnosti, jako je nakládání materiálu, 

dostatečný prostor pro průjezd ostatních vozidel, apod. 

Dále je zapotřebí vypracovat unikátní svozové trasy pro každý druh odpadu. Nelze 

vytvořit jeden univerzální plán, protože ne všechny objekty produkují všechny druhy 

odpadů. Pokud by svozový vůz jezdil standarně i do míst, kde odpad není produkován, 

urazil by zbytečně delší vzdálenost, která by měla za následek zvýšení spotřeby pohonných 

hmot a ztráty času [19]. 

Svozový vůz by vyjížděl z plochy OH ke svozu určenému druhu odpadu po uníkatní 

svozové trase, přiřazené pro jednotlivý tříděný odpad. K shromažďovacímu kontejneru 

svozový vůz musí přijet vždy ze směru umístění bočního vykladače, tj. z pravé strany. Při 

najetí ke kontejneru si čidla podávacího zařízení automaticky naloží kontejner. Dále dojde 

k zvážení obsahu kontejneru a jeho evidenci pomocí systému RFID. Odpad je dále 

vysypán do úložného prostoru svozového vozidla a slisován. Po vyprazdnění kontejneru je 

opět uložen na původní místo, podávací zařízení se automaticky uloží do sklopné polohy a 

nakonec sběrný vůz odjíždí k dalšímu kontejneru. [19, 21, 25, 27, 28, 29] 

Tabulka 7: Vyhodnocení kladů a záporů varianty II 

VÝHODY VARIANTY II NEVÝHODY VARIANTY II 

Krátká doba svozu odpadu Nedostatečný objem úložného prostoru 

Nízká pořizovací cena vozidla Vybírání nádob pouze z pravé strany vozidla 
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VÝHODY VARIANTY II NEVÝHODY VARIANTY II 

Automatické vážení Nutná úprava umístění nádob 

Automatická čtečka čárových kódů pomocí 

systému RFID 
 

Obsluha pouze jedním pracovníkem bez 

nutnosti opustit vůz 
 

 

4.3. Varianta III 

Při hledání třetí varianty jsem byl inspirován klasickým svozem tříděného odpadu. Tato 

varianta využívá kontejnery se zvonovým vyprazdňovacím systémem, který je 

adaptovatelný pro účely svozu odpadu ve vybraném farmaceutickém podniku. 

Poprvé je zde možno využít velkobjemový svozový vůz. Díky úložnému objemu 21 m
3
 

a vynikajícímu poměru stlačení odpadu 1 : 6 dokáže pojmout při jedné okružní jízdě 

všechen komunální odpad
5
. Odpadá zde nutnost odpad shromažďovat na ploše OH a 

svozový vůz jej může odvézt rovnou na místo určení. Místem určení rozumíme využití či 

v odstranění odpadu  [26]. 

Díky své velikosti se nemusí svozový vůz dostat na všechna místa v areálu podniku. 

Vůz ovšem disponuje hydraulickou rukou, která dosáhne do vzdálenosti 4,1 m s operačním 

úhlem 340°,  tento problém tak odpadá. Hydraulická ruka je netradičně umístěna v zadní 

části vozu, hned u lisu, nikoliv mezi nástavbou a kabinou, jak je to běžné. Tuto 

výjimečnost lze využít v místech, kde je potřeba ke kontejneru nacouvat [19, 26]. 

Svozové vozidlo by u této varianty nevyjíždělo z plochy OH, ale příjíždělo vrátnicí a 

podle speciální svozové trasy, vytvořené pro každý separovaný odpad zvlášť by 

vyprazdňovalo jeden kontejner za druhým. Svozový vůz po příjezdu ke kontejneru zastaví 

a vyškolený řidič pomocí dálkového ovladače vysune hydraulické stabilizační patky pro 

stabilizaci vozidla. Poté vysune rameno a zahákne kontejner. Po přesunutí kontejneru nad 

sběrnou vanu otevře kontejner, odpad vysype do vany a zahájí lisování. Před lisováním 

může zběžně prohlédnout obsah kontejneru, zda zaměstnanci odpad správně třídí. Nakonec 

kontejner uzavře, přesune na původní místo, zatáhne hydraulickou ruku a zasune 

stabilizační patky [19, 26, 27, 28]. 

  

                                                
5
 Nádoby na tento druh odpadu jsou v podniku nejvíce zastoupeny (nejpočetnější). 
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Rychlost této metody závisí na zkušenosti obsluhy hydraulické ruky. Můžeme 

očekávat, že v počátcích bude tato metoda pomalá, avšak postupem času může dojít 

k značnému zrychlení celé operace. 

Tabulka 8: Vyhodnocení kladů a záporů varianty III 

VÝHODY NÁDOB NEVÝHODY NÁDOB 

Velký objem nástavby Velké rozměry svozového vozu 

Silný lis Vysoké pořizovací náklady vozidla 

Velký výběr příslušenství pro kontejner Vysoké pořizovací náklady kontejnerů 

Nepotřebnost plochy OH Vysoké režijní náklady 

Automatické vážení Dlouhá doba výsypu nádob 

Čtečka čárových kódů obsluhou vozu 
Vysoký počet úkonů obsluhou při jednom 

výsypu6 

 

  

  

                                                
6
Stabilizace vozu, obsluha hydraulického ramena a lisu, kontrola třídění odpadu, čtení 

čárového kódu pomocí čtečky čárových kódů. 
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5. ZEFEKTIVNĚNÍ TRASY SVOZU 

 
Mapa 2: Rozmístění budov firmy TCI v měřítku 1:300 
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5.1. Trasa pro nádoby na směsné obaly 

Trasa je dlouhá 3,31 km a obsahuje celkem 15 zastávek. V původním systému svozu 

odpadu bylo před jednotlivé budovy umístěno celkem 27 shromažďovacích nádob. To bylo 

způsobeno nedostačujícím objemem nádob a dlouho dobou návratu vyprázdněné nádoby 

zpět na původní místo. V novém návrhu není potřeba tyto nádoby zastupovat několikrát 

před jednotlivými objekty. 

 

  

Mapa 3: Schéma s rozmístěním kontejnerů a směr svozové trasy pro směsné obaly 
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5.2. Trasa pro nádoby na komunální odpad 

Trasa pro svoz kontejnerů pro komunální odpad je dlouhá 4,09 km. V původním 

systému svozu odpadu byl tento odpad shromažďován do 48 nádob. V nové trase je 

počítáno celkem s 29 kontejnery. Komunální odpad je produkován téměř ve všech 

objektech. Zde se musí počítat s nejčastější periodicitou svozu odpadu. 

  

Mapa 4: Schéma s rozmístěním kontejnerů a směr svozové trasy pro komunální odpad 
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5.3. Trasa pro nádoby na N absorpční hmoty 

Svozový vůz při svozu N absorpčních hmot by ujel celkem 3,56 km a celkem 

vyprázdní 14 kontejnerů.  Zde je ušetřeno více jak polovina nádob, protože při stávajících 

podmínkách je odpad ukládán do 33 shromažďovacích nádob. 

  

Mapa 5: Schéma s rozmístěním kontejnerů a směr svozové trasy pro N absorpční hmoty 
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5.4. Trasa pro nádoby na sběrový papír 

Trasa pro svoz sběrového papíru je dlouhá 2,98 km a má celkem 21 zastávek na sběr 

odpadu. Zde dochází znovu k velké úspoře prostoru, jelikož tento systém nahrazuje celkem 

33 shromažďovacích nádob pro sběrový papír. 

  

Mapa 6: Schéma s rozmístěním kontejnerů a směr svozové trasy pro sběrový papír. 
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5.5. Trasa pro nádoby na N znečištěné obaly 

Svozový vůz při sběru N znečištěných obalů ujede celkem 3,06 km s celkem 14 

zastávkami. Tato trasa nahrazuje celkem 33 shromažďovacích nádob, které jsou v řadě 

objektů rozmístěny po dvou a více kusech. 

 

  

Mapa 7: Schéma s rozmístěním kontejnerů a směr svozové trasy pro N znečištěné obaly 
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5.6. Trasa pro nádoby na sběrové PE 

Trasa pro svoz sběrového PE měří 2,65 km a je zde celkem 14 zastávek. Při využití této 

trasy je nahrazeno původních 27 shromažďovacích nádob za nových 14 kontejnerů. 

 

  

Mapa 8: Schéma s rozmístěním kontejnerů a směr svozové trasy pro sběrový PE 



Pavel Tulach: Zlepšení systému svozu odpadu ve farmaceutickém podniku 

2014  42 

5.7. Trasa pro nádoby na N sklo 

Trasa pro svoz kontejnerů na N sklo měří 2,09 km.což je  druhá nejkratší svozová trasa 

pro odpady. Svozový vůz vysype celkem 14 kontejnerů. Při původní metodě 

vysokozdvižné vozíky vyzvedávaly celkem 19 shromažďovacích nádob. Zde nedochází 

k tak velké úspoře kontejnerů oproti nádobám, jelikož nádoby pro tento odpad nemusí být 

vícekrát zastoupené před jednotlivými objekty. 

  

Mapa 9: Schéma s rozmístěním kontejnerů a směr svozové trasy pro N sklo 
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5.8. Trasa pro nádoby na N léčiva 

Svozové vozidlo ujede celkem 2,65 km při svozu kontejnerů na N léčiva a zastaví se 

celkem u 6 kontejnerů. Zde dochází oproti kontejnerům na N sklo k výraznější úspoře. N 

léčiva se při stávajícím systému třídí do 15 kontejnerů, což znamená úspora nádob o více 

než polovinu. 

  

Mapa 10: Schéma s rozmístěním kontejnerů a směr svozové trasy pro N léčiva 
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5.9. Trasa pro nádoby na sběrové železo 

Trasa pro svoz kontejnerů na sběrové železo je nejkratší trasou ze všech a svozové 

vozidlo ujede 2,07 km. Je to dáno tím, že se poprvé nezajíží k objektu 22 Měkké želatinové 

tobolky. V nové trase je počítáno s 10 kontejnery oproti původním 14 shromažďovacím 

nádobám. 

  

Mapa 11: Schéma s rozmístěním kontejnerů a směr svozové trasy pro sběrové železo 
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5.10. Trasa pro nádoby na papír skartace 

Poslední navrhovanou trasou je svozová trasa pro kontejnery na papír skartace, která je 

dlouhá celkem 2,42 km. Zahrnuje pouze 6 kontejnerů, což je přesně o polovinu méně, než 

původní počet shromažďovacích nádob pro tento druh odpadu. 

  

Mapa 12: Schéma s rozmístěním kontejnerů a směr svozové trasy pro papír skartace 



Pavel Tulach: Zlepšení systému svozu odpadu ve farmaceutickém podniku 

2014  46 

6. SHRNUTÍ A DISKUZE 

Stávající systém svozu odpadů nelze nijak radikálně vylepšit, a proto bych pouze 

navrhoval zlepšit označení plných nádob. Představoval bych si například magnet, v podobě 

šipky, který by byl umístěn na vnější stranu nádoby. Kdokoliv by nádobu plnil, tak by také 

posouval s magnetem do výšky, ve které by se nacházela aktuální výše odpadu v nádobě.  

Projíždějící speditéři ve vysokozdvižných vozících by okamžitě viděli stav naplnění 

nádoby a nemuseli by pracně a zdlouhavě zastavovat a kontrolovat plnost nádoby.  

Doposud obsluha vysokozdvižných vozíků viděla nádobu přeplněnou, což znamenalo 

nebezpečný převoz a možnost ztráty odpadu při převozu. Dále zaměstnanci označovali 

nádoby také tím, že otevřeli víko na znamení odvozu nádoby. Tato metoda měla hned 

několik nevýhod. V prvé řadě speditéři museli vystoupit a nádobu zavřít, ale také 

v nepříznivých povětrnostních podmínkách docházelo k průniku dešťové vody dovnitř 

nádoby. 

Při posuzování jednotlivých návrhů jsem přihlížel k pořizovacím a režijním nákladům, 

dále ke změnám, které by byly nutno provést pro zavedené metody do praxe a na celkovou 

dobu svozu včetně počtu ujetých kilometrů. 

První návrh se vyznačuje jednoznačně svojí ekonomičností. Není potřeba pořizovat 

nové shromažďovací nádoby a svozový vůz není nákladný ani z hlediska investic ani 

z hlediska údržby. Nicméně malý objem nástavby, dlouhá doba výsypu a nutnost přemístit 

řadu kontejnerů na vhodnější místa a problémy, které by z těchto přesunů vznikly činí tuto 

variantu v praxi nevyužitelnou. 

U druhého návrhu vyzdvihuji především rychlost celé operace sběru, a to od příjezdu 

ke kontejneru, přes naložení, výsyp až po odjezd k další nádobě, a také jednoduchou 

obsluhu. Největší nevýhodou je možnost výsypu nádob pouze z pravé strany vozidla, s tím 

je spojena nutnost vytvoření spicifických výsypových tras pro každý druh odpadu a 

nalezení vhodných míst pro nádoby. Výhodou je možnost jednoduché instalace 

automatického vážícího zařízení a systému pro sběr dat sloužící k evidenci odpadu. Tímto 

by byla v podniku ušetřena většina manuální práce spojená s evidencí (dnes excel). 

Poslední varianta je z hlediska pořizovacích nákladů finančně nejnáročnější. Proti této 

variantě stojí také dlouhá doba sběrové operace. Pozitivem však je dostatečný objem 
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kontejneru a velký objem nástavby s lisem. Odpadá zde nutnost dále využívat plochu OH 

pro shromažďování odpadů. 

Všechny tři varianty mají velký nedostatek v nemožnosti důsledné kontroly třídění 

odpadů zaměstnanci. U stávající metody lze jednoduše zjistit zda zaměstanci daného 

objektu odpad třídí či nikoliv. Dále jelikož se přepravuje odpad přepravuje jedním vozem, 

je potřeba po každém svozu uložný prostor svozového vozidla vyčistit, zvláště pokud 

přepravuje nebezpečný odpad.  

Dle výše uvedených skutečností a po zvážení všech kladů a záporů jsem se rozhodl 

preferovat variantu číslo II, která je pro podnik nejvhodnější. Zavedení metody do praxe by 

bylo nejreálnější ze všech navrhovaných variant. Jednoduchost a rychlost svozu odpadu ve 

vybraném podniku je nejvýraznější pozitiv. 

Pro zbylých pět druhů odpadů (sklo, rostliné zbytky, N nepoužitá cytostatika, sběrové 

kabely a sběrový hliník) bych ponechal stávající systém svozu odpadu, tj. shromažďování 

odpadu do kolib a svoz pomocí vysokozdvižných vozíků. Těchto pět druhů odpadů je 

shromážďováno celkem do 9 nádob, což by bylo neefektivní, aby svozový vůz vyjížděl 

pouze pro tyto odpady.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zlepšení systému svozu odpadů ve vybraném 

farmaceutickém podniku. Stávající systém již nestačí stále se zvyšujícím nárokům výroby 

a s tím spojené zvýšené produkci odpadů. Snahou bylo propojit nejen efektivní 

shromažďovací nádoby a kontejnery, ale také výběr svozového vozu, optimalizace 

svozových tras a zefektivnění (automatizace) evidence odpadů včetně jeho vážení. 

První část se zaměřuje na popis stávajícího systému svozu odpadu. Detailně seznamuje 

s druhy produkovaných odpadů a s shromažďovacími nádobami do nichž jsou tyto odpady 

tříděny. Popis zahrnuje i mechanizaci, která tyto nádoby sváží a shromažďuje na ploše 

odpadového hospodářství. V závěru této části jsou přiblíženy všechny úkony při 

manipulaci s odpadem, včetně  pozitivních i negativních aspektů stávajícího systému 

svozu. 

V experimentální části diplomové práce byly hodnoceny tři různé typy 

shromažďovacích nádob pro tříděný odpad, které byly vybrány z aktuální nabídky trhu viz 

kapitola 4.1. K těmto nádobám byla v kapitole 4.2 vybrána svozová vozidla s celou řadou 

příslušenství, která odpovídají různým nárokům a potřebám (vážení odpadů, sběr dat, 

apod.). Experimentální část dále pokračuje hodnocením jednotlivých variant, hledáním 

jejich výhod a nevýhod a vytvářením nových systémů svozu pro konkrétní případy. Po 

zhodnocení všech těchto ukazatelů byla vybrána varianta II, která nejlépe vyhovuje 

vzrůstajícím potřebam podniku. Nový systém svozu odpadu je nejrychlejší a z režijních 

nákladů i nejúspornější, což bylo hlavním určujícím kritériem jako náhrada stávajícího 

systému. 

Všechny navržené metody jsou založeny pouze na teoretickém podkladu a pro 

zavedení do praxe by bylo potřeba provézt detailní ekonomický rozbor. Ten však nebyl 

cílem této diplomové práce. Veškeré navrhované metody jsou odzkoušeny pouze pro svoz 

odpadů ve městech, nebyly odzkoušeny v rámci jednoho podniku. Pokud by se vedení 

podniku rozhodlo pro investici do navrhované metody, bylo by před tím vhodné provézt 

odzkoušení v praxi. 
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