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Anotace 

V předložené práci je vysvětlen jeden ze způsobů zpracování odpadů. V první části 

je popsán celkový stav odpadového hospodářství v rámci České republiky. Jsou zde 

definovány jednotlivé druhy odpadů a graficky znázorněna jejich celková produkce. 

V další části jsou představeny způsoby nakládání s odpady, zejména recyklace a 

skládkování, kde jsou stručně popsány recyklační technologie a způsoby skládkování. Dále 

je v této části vysvětlena problematika třídění odpadu. V další části je představena třídící a 

drtící linka na zpracování odpadu. Je zde vysvětlen technologický postup zpracování 

odpadu a seznámení se s provozními povinnostmi obsluhy linky. 
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Abstract 

In my dissertation work is an explation of one way of a waste treatment. In the first 

part there is a description of the overall situation in waste management within the Czech 

Republic. Here are defined various forms of waste and grafical representaion of its whole 

production. In the the next part are explained various forms of waste treatment, especially 

recycling and landfilling. Briefly are explained types of recycling technologies and types 

of landfilling. Concentration in this part is also given to issues with waste sorting. In the 

final part is presented sorting and crushing plant for waste processing. Here is an 

explanation of technological procedures of waste processing and guidance on operational 

duties of line handling. 
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ÚVOD – POJEDNÁNÍ O SPOLEČNOSTI CELIO A.S.  

Společnost CELIO a.s. byla založena v roce 1993 a během své existence prošla řadou 

různorodých etap vývoje. 

Již dnes společnost CELIO a.s. patří mezi středně velké firmy s převážně 

regionálním významem. Specializuje se na nakládání s pevnými odpady. Vlastní a 

provozuje jeden z největších skládkových areálů v zemi nacházející se přímo v sídle 

společnosti. Ten se postupně přeměňuje z místa, kde se pouze ukládá odpad, do 

regionálního centra pro nakládání s odpady s více variantami jejich odstranění.  

Společnost se zaměřuje na materiálové využití, zpracování a zneškodňování 

odpadů. Dále poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady, jako jsou pronájem 

kontejnerů, přeprava odpadů, poradenství v oblasti odpadů, ekologické zátěže, zpracování 

železničních pražců, zpracování dřevního odpadu, vzorkování odpadu, recyklace 

stavebních materiálů, ale třeba i čerpací stanice či skartace a likvidace dokumentů. 

V současné době společnost  CELIO a.s. provozuje: 

Skládku inertního odpadu (S – IO). Kapacita této skládky je 370 000 m
3
 a slouží k 

ukládání ostatního odpadu s inertními vlastnostmi splňující výluhovou třídu I. Dále tato 

skládka slouží i jako sklad inertního materiálu s využitím jako technické zabezpečení 

ostatních zařízení v rámci skládkového komplexu nebo následnému přepracování na 

recyklační ploše.  

Skládku ostatního odpadu (S – OO). Kapacita skládky je cca 1 700 000 m
3
.  Skládka je 

rozdělena na několik sektorů, na které se mohou ukládat odpady spadající do kategorie 

ostatní odpad, včetně odpadů s podstatným odpadem organických biologicky 

rozložitelných látek, odpadů  jejichž výluh nepřekročí hodnoty výluhové třídy II. a odpadů 

z azbestu. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.  

Skládku nebezpečného odpadu (S – NO). Kapacita skládky je 540 000 m
3
. Skládka je 

rozdělena do 4 sektorů. Slouží k ukládání nebezpečného odpadu, který vykazuje alespoň 

jednu nebezpečnou vlastnost. Mezi nebezpečné vlastnosti patří např. toxicita, infekčnost, 

ekotoxicita atd. Průsakové vody této skládky jsou odváděny do kontrolních šachet a dále 

do systému čištění mimo společnost. 
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Biodegradační plochu, která je umístěna na ploše skládky S-OO o velikosti 12 600 m
2
. 

Proces dekontaminace je založen na využití mikroorganismů mající schopnost využít nebo 

rozkládat přítomné organické znečištění jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. Kapacita 

jedné zakládky biodegradace je 37 800 m
3
 (tj. cca 68 000 tun odpadu) s možností tří 

zakládek za rok. 

Průmyslovou kompostárnu s roční kapacitou 5 700 tun, je taktéž stejně jako 

biodegradační plocha umístěna na ploše skládky S-OO. Kompostárna slouží k aerobní 

exotermní mikrobiologické přeměně biologicky rozložitelných materiálů na látky bohaté 

na obsah humózního materiálu, živin a humusu. 

Překladiště odpadů slouží pro sběr a shromažďování využitelných materiálů k dalšímu 

zpracování (lednice, pneumatiky, zářivky). Objekt je tvořen sedmi kójemi s kapacitou 1 

400 m
3
 odpadu.  

Další součástí areálu společnosti CELIO a.s. jsou také dílny na zpracování OEEZ, 

čerpací stanice bioplynu, vysokoteplotní spalovací fléra (zařízení pro ekologickou likvidaci 

skládkového plynu) a kogenerační jednotky (výměník, sloužící ke kombinované výrobě 

elektrické energie a tepla). V neposlední řadě společnost CELIO a.s. provozuje centrum 

pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu, které 

je rozděleno na dvě části. Část A a část B.  

Část A – zařízení slouží pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a 

průmyslového odpadu. Roční kapacita zařízení je 60 000 tun odpadu. 

Část B – zařízení slouží k mechanické úpravě pneumatik a pryžového materiálu na frakci 

5-7 cm. Takto upravený odpad slouží jako palivo [1]. 
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1. SOUČASNÝ STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  

Plán odpadového hospodářství České republiky je nástroj pro řízení odpadového 

hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. Vláda 

České republiky schválila nový Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 

2024. Rovněž schválila nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR, 

Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro 

období 2015–2024 [2]. 

Strategické cíle uvedené v  POH ČR jsou:  

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.  

2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské 

zdraví a životní prostředí.  

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.  

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na 

oběhové hospodářství [3]. 

Odpadové hospodářství je moderním technologickým odvětvím, které zahrnuje 

činnosti spojené s nakládáním s odpady. Je průřezovým odvětvím, které se dotýká jak 

výroby, tak i spotřeby a pojímá oblasti od těžby surovin a jejich zpracování, přes výrobu ke 

spotřebě produktů. Soustřeďuje se na předcházení vzniku odpadů, jejich efektivní 

materiálové a energetické využití, ale také se zabývá úpravou a odstraňováním odpadů. 

Odpadové hospodářství prochází neustálými změnami, které jsou vyvolány 

vývojem výrobních a spotřebních procesů. Tyto změny jsou přirozeně motivovány i 

stavem na trhu surovin a spotřebních předmětů. Důležitým nástrojem snižování 

materiálové a energetické náročnosti a prevence vzniku odpadů je zavádění nejlepších 

dostupných technik (BAT - Best Available Techniques) nejen ve výrobě, ale i v oblasti 

nakládání s odpady. V rostoucí míře se prosazuje odpovědnost výrobců za celý cyklus 

výroby a spotřeby, a to včetně využití a recyklace vybraných odpadů (odpadní oleje, 

baterie a akumulátory, autovraky, ledničky, zářivky, elektronika apod.), obalů a obalového 

odpadu [4]. 
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BAT Best Available Techniques – dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) se 

jedná o: „nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod 

dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních 

hodnot emisí a dalších podmínek povolení, jejímž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo 

pokud to není proveditelné, tyto emise omezit, a zabránit tak nepříznivým dopadům na 

životní prostředí jako celek“ [5]. Dosažení nejlepších dostupných technik při provozu 

velkých průmyslových a zemědělských zařízení představuje jeden z nejvýznamnějších 

nástrojů v ochraně životního prostředí jako celku a je nejdůležitější součástí procesu 

integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) [6]. 

Podniky se také potýkají s problémy jako jsou rostoucí konkurence, zvyšující se 

legislativní požadavky v oblasti ŽP, zvyšující se cena vstupních surovin a energií, ale také 

vyšší nároky spotřebitelů a obchodních partnerů. Správným řešením na tyto problémy je 

zavedení několika opatření tzv. čistší produkce. Jedná se o zavedení preventivní strategie 

podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů. Prověřují se materiálové a energetické 

toky vybraného systému s cílem nalézt a odstranit příčiny vzniku negativních 

environmentálních odpadů [7]. 

Jinak je tomu ale v provozu běžné domácnosti. Odpadů je zde produkováno stále 

větší množství. Spotřební zboží a potraviny jsou lépe a více zabaleny a také chráněny. 

Cokoliv tedy v domácnosti nepotřebujeme a vyhodíme, to stane se odpadem [8]. 

Zákonná definice odpadu zní podle §3 odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů následovně: „Odpad je každá movitá věc, 

které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze 

skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ [9]. 

1.1 Druhy odpadů 

Oficiální je pouze členění na ty druhy, které jsou uvedeny v Katalogu odpadů - 

vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_odpadech
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_odpadech
http://cs.wikipedia.org/wiki/Movit%C3%A1_v%C4%9Bc


Bendová Helena: Mechanické zpracování odpadu 

 

2015  5 

 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů) [10]. Jako kriterium pro rozdělení může sloužit např. 

původ, vznik, vlastnosti, hospodářské obory, vliv na prostředí a člověka, způsob 

odstraňování apod. Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na 

pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské 

odpady a komunální odpady. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, 

především strojírenské. Různé kovové třísky, zbytky tyčového materiálu po dělení 

normalizovaných profilů jsou ve skutečnosti cennou a především neznečištěnou surovinou. 

Komunální odpad – Je to nehomogenní směs mnoha látek a věcí, které pro nás ztratily 

svoji původní hodnotu a je definován dle § 4, odst. b zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů následovně: „veškerý odpad vznikající na 

území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob 

nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“ [9]. Komunální odpad zahrnuje směsný 

odpad, separovaně sbírané složky jako jsou papír, plast, sklo a nápojové kartóny, dále 

nebezpečný odpad, objemný odpad, odpad ze zahrad a parků atd. 

Zbytkový komunální odpad – je komunálním odpadem, který zůstane po realizaci činností 

spojených s minimalizací odpadů a s odděleným sběrem. Zbytkový komunální odpad je 

nutno upravit a odstraňovat. 

Tuhý komunální odpad (TKO) – je komunální odpad, který si jako celek a nebo jako jeho 

jednotlivé části za normálních atmosférických podmínek uchovává svůj tvar a objem.  

Biologicky rozložitelný komunální odpad - tvoří odpady, které jsou schopny anaerobního 

nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír). Ve vztahu ke 

komunálnímu odpadu se jedná  především o odpady z údržby sadů, parků a lesoparků, 

sídlištní a uliční zeleně, ale i travnatých hřišť a odpady ze hřbitovů ve vlastnictví případně 

ve správě měst a ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob (občanů). Patří sem také odděleně 

sebrané biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven a z domácností, ale i odpady 

papíru, dřeva a přírodních textilií a z nich zhotovených oděvů. Pojem není v legislativě 

odpadového hospodářství vymezen [11], [12]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad_z_t%C4%9B%C5%BEby
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AFmyslov%C3%BD_odpad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BD_odpad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BD_odpad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_odpadech
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_odpadech
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Lze je dělit podle složení na Nebezpečný odpad (NO), Ostatní odpad (OO) a na Odpady, 

které nejsou uvedeny v seznamu NO, ale kategorie nebezpečný jim byla přiřazena (O/N) -  

jedná se např. o materiály znečištěné po havárii [11]. 

Nebezpečný odpad – je dle § 4, odst. a zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů definován následovně: „odpad uvedený v Seznamu 

nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu“ [9].  Tyto vlastnosti mají negativní 

vliv na životní prostředí, zdraví člověka nebo zvířat, případně při manipulaci s ním hrozí 

nějaké další nebezpečí. Do této skupiny odpadů patří například zářivky, výbojky, baterie, 

obaly od barev, lepidla, olejové filtry, znečištěné textilie a léky. Likvidace nebezpečného 

odpadu probíhá především ve spalovnách nebo se ukládají na skládky nebezpečných 

odpadů. Některé druhy, jako např. oleje, lze recyklovat ve specializovaných firmách. Zcela 

specifický nebezpečný odpad je odpad ze zdravotnictví, ten se odstraňuje včetně 

jednorázových obalů jen spalováním. 

Objemný odpad - je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké 

hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery nebo 

popelnice. Jedná se například o nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, 

skleněné, plastové a kovové obaly apod.  

Stavební a demoliční odpad - Stavební a demoliční odpad jsou odpady vznikající při 

zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jeho materiálovou základnou jsou 

zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (věci určené a užívané k zabudování do 

staveb) [11], [12]. 

1.2 Celková produkce odpadů 

Celková produkce odpadů v ČR mezi lety 2009 a 2013 poklesla [Graf č. 1]. Od 

roku 2009 je možné zaznamenat stagnující až mírně klesající trend, až na hodnotu 30 620 

tis. t v roce 2013, nicméně mezi lety 2012–2013 se zvýšila celková produkce odpadů o 2,0 

%. Hodnota indikátoru je ovlivňována několika faktory. Nejvíce se v něm ovšem odráží 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_odpadech
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popelnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bytek
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1610#graf1
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stavební činnost plynoucí ze státních zakázek, neboť 58,5 % vyprodukovaných odpadů 

pochází ze stavebnictví  [Graf č. 2] [13], [14].  

 

Graf č. 1: Celková produkce odpadů, ČR (tis. t) [13] 

 

 

Graf č. 2: Struktura celkové produkce odpadů v roce 2013 v ČR (%) [13] 

Souběžný trend jako celková produkce odpadů má i celková produkce ostatních odpadů 

[Graf č. 3, resp. Graf č. 4]. Od roku 2009 celková produkce ostatních odpadů klesá na 

hodnotu 29 177 tis. t. 

http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1610#graf4
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1610#graf2
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Graf č. 3: Produkce odpadů kategorie ostatní (tis. t) [13] 

 

 

Graf č. 4: Celková produkce odpadů dle kategorie nebezpečný, ostatní a komunální (tis. t) [13] 

Nebezpečné odpady představují poměrně malý díl z celkové produkce všech 

odpadů, jen 4,7 %. Jednoznačné vývojové trendy u produkce nebezpečných odpadů nelze 

popsat [Graf č. 5, resp. Graf č. 4]. Produkce nebezpečných odpadů se hlavně odvíjí od 

stavu ekonomiky a průmyslu. Zvýšené množství vyprodukovaných nebezpečných odpadů 

ovlivňovaly sanace starých ekologických zátěží, které probíhaly v jednotlivých letech. 

Pozitivní je trend snižující se měrné produkce nebezpečných odpadů. Mezi lety 2012 a 

2013 se celková produkce nebezpečných odpadů snížila o 11,8 %. 

http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1610#graf3
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1610#graf2
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Graf č. 5: Produkce odpadů kategorie nebezpečný (tis. t) [13] 

Celková produkce komunálních odpadů od roku 2009 stagnuje a kolísá nad 5 mil. t [Graf 

č. 6]. 

 

Graf č. 6: Celková produkce komunálních odpadů, ČR (tis. t) [13] 

Vzhledem k tomu, že komunální odpad je úzce spjat s činností fyzických osob, je 

významným ukazatelem jeho vývoj při přepočtu na obyvatele. V období 2009–2013 

odpovídala průměrná produkce komunálních odpadů v přepočtu na obyvatele hodnotě 

503,3 kg. Konkrétně v roce 2013 tento indikátor dosahoval hodnoty 491,7 kg a od roku 

2009 tak došlo k poklesu o 11,6 kg [Graf č. 7]. 

http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612#graf2
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Graf č. 7: Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele, ČR (kg/obyv.) [13] 

Do kategorie směsný komunální odpad je zařazen odpad katalogového čísla 20 03 

01. Jedná se o nevytříděný odpad pocházející z domácností, ale i z firem, kde vzniká při 

nevýrobní činnosti. Pozitivní je zejména skutečnost, že od roku 2009 dochází k setrvalému 

poklesu produkce směsných komunálních odpadů. Podíl směsných komunálních odpadů na 

celkové produkci komunálních odpadů činí 55,3 % [Graf č. 6]. Z meziročního hlediska 

2012–2013 poklesla produkce těchto odpadů o 2,5 %. Stejně jako u celkové produkce 

komunálního odpadu je i u směsného komunálního odpadu důležitým ukazatelem přepočet 

na obyvatele. Mezi roky 2009 a 2013 došlo k poklesu směsného komunálního odpadu na 

obyvatele o 40,9 kg [Graf č. 7].  

1.3 Způsoby nakládaní s odpady v ČR 

Komunální odpady jsou specifickou skupinou odpadů, a to se odráží i ve způsobech 

nakládání s nimi. Na rozdíl od ostatních skupin odpadů zde dominuje odstraňování 

skládkováním. Od roku 2009 každoročně postupně dochází k mírnému poklesu množství 

komunálních odpadů ukládaných na skládku. V roce 2013 se podíl komunálních odpadů 

odstraněných skládkováním pohyboval na úrovni 52,2 %, meziročně mezi lety 2012 a 

2013 došlo k poklesu tohoto podílu o 1,4 %. Dalším významně zastoupeným způsobem 

nakládání s komunálním odpadem je materiálové využití, jehož podíl postupně narůstá, od 

http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612#graf1
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612#graf2
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roku 2009 se materiálové využití komunálních odpadů zvýšilo z 22,7 % na 30,2 % v roce 

2013. Postupně dochází i k nárůstu významu energetického využití komunálních odpadů. 

Od roku 2009 se množství energeticky využitých odpadů zvyšuje, mezi lety 2009 − 2013 

došlo k nárůstu z 6,0 % na hodnotu 11,9 %. Diametrálně odlišná je situace u spalování, 

kterým je nakládáno s téměř zanedbatelným množstvím komunálních odpadů. Vše je 

přehledně zobrazeno v Tabulce č. 1 [13], [14]. 

Tabulka č. 1: Struktura nakládání s komunálním odpadem v ČR (%) [13] 

Způsob nakládání [%] 2009 2010 2011 2012 2013 

Podíl energeticky využitých 

komunálních odpadů (R1) 
6,0 8,9 10,8 11,8 11,9 

Podíl materiálově využitých 

komunálních odpadů (R2-R12, N1, 

N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

22,7 24,3 30,8 30,4 30,2 

Podíl komunálních odpadů 

odstraněných skládkováním (D1, D5, 

D12) 

64,0 59,5 55,4 53,6 52,2 

Podíl komunálních odpadů 

odstraněných spalováním (D10) 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

Legenda: D, N, R – Kód nakládání odpadu 

Pod pojmem nakládání s odpady je zahrnuta celá řada činností, jako je 

shromažďování odpadu, jeho přeprava, skladování, úprava, dále využití (recyklace) odpadu 

a také zneškodňování odpadu. Vybrané způsoby nakládání jsou uvedeny v Tabulce č. 2 

[13], [14]. 

S odpady je možno nakládat různými způsoby. Nejvíce žádoucí je pochopitelně 

vyloučení vzniku odpadu vhodným technologickým opatřením (tzv. bezodpadové 

technologie). Pokud se při použitém procesu vzniku odpadu nelze vyhnout, řadí se způsoby 

nakládání s odpadem podle priority a to vzhledem k účinkům na životní prostředí a někdy 

také i z hlediska ekonomického. Způsoby nakládání s odpadem je řazeno dle minimalizace 

vzniku odpadu u výrobce, dle využívání odpadů jednak materiálově, tak energeticky a také 

dle zneškodňování odpadů. Je třeba upozornit na to, že některé z těchto činností se 
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navzájem překrývají. Například při zneškodňování lze někdy odpad využít současně jako 

druhotnou surovinu. Otázka snižování množství vzniklého odpadu u výrobce by měla být 

položena již při vývoji procesu nebo při volbě mezi různými postupy. 

Využívání odpadů je hned po předcházení jejich vzniku nejpřijatelnějším 

způsobem, jak s odpady dále naložit. Materiálové, energetické či jiné využití odpadů bude 

vždy preferovanějším způsobem nakládání než jejich prosté odstranění. Cílem moderní 

společnosti je jednoznačně zvyšovat procento materiálově využitých odpadů na úkor 

objemu odpadů uložených na skládkách, či jinak neefektivně a neekologicky odstraněných 

[15]. 

Česká republika má, přes výrazné zlepšení v posledním desetiletí, stále značné 

rezervy při snižování energetické a materiálové náročnosti výroby v souvislosti 

s uplatňováním vědeckých a technických poznatků v rámci inovačních cyklů. Snižování 

materiálové náročnosti výroby vede i ke snižování produkce odpadů. Rostoucí objem 

výrobního a spotřebního odpadu představuje vážnou environmentální zátěž. Odpady jsou 

nejen průvodním jevem neefektivního nakládání s neobnovitelnými přírodními zdroji, ale 

zároveň jsou zdroji surovin a energie, jejichž význam roste. Nedokonalé skládkování a 

spalování odpadů představuje zdroj znečištění půdy, vody a ovzduší nebezpečnými 

látkami. 

Politika odpadového hospodářství ČR a její environmentální požadavky jsou 

definovány ve Státní politice životního prostředí a vychází z vyváženého trvale 

udržitelného rozvoje. Současná politika odpadového hospodářství v ČR se přizpůsobuje 

trendům odpadové politiky evropského společenství. Prevence vzniku odpadů a zvyšování 

podílu recyklace naráží na ekonomické limity a vyžaduje nejen nové ekonomické stimuly, 

ale zejména změnu chování výrobců a spotřebitelů, kteří se musí podílet na tříděném sběru 

odpadů. Třídění je nejefektivnější přímo u svého zdroje – výrobců, obchodníků, 

provozovatelů služeb a domácností [4]. 
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Tabulka č. 2: Vybrané způsoby nakládání s odpady [13] 

Kód 

nakládání 
                                    Způsob nakládání 

                                              Energetické využívání odpadů 

R1 Využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie 

                                              Materiálové využívání odpadů 

R2 Získání / regenerace rozpouštědel 

R3 Získání / regenerace organických látek 

R4 Recyklace / znovuzískání kovů 

R5 Recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

R6 Regenerace kyselin a zásad 

R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 

R8 Získání složek katalyzátorů 

R9 Rafinace nebo jiný způsob opětovného použití olejů 

R10 
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje 

ekologii 

R11 Využití odpadů, které vznikly pod označením R1 až R10 

R12 
Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod 

označením R1 až R11 

N1 Využití odpadů na rekultivace, terénní úpravy apod. 

N2 Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě 

N8 Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití 

N10 Prodej odpadu jako suroviny (druhotné suroviny) 

N11 Využití odpadu na rekultivace skládek 

N12 Ukládání odpadu jako technologický materiál na zajištění skládky 

N13 Kompostování 

N15 Protektorování pneumatik 

                                         Odstraňování odpadů skládkováním 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 

D3 Hlubinná injektáž 

D4 Ukládání do povrchových nádrží 

D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek 

D12 Konečné či trvalé uložení 

                                          Odstraňování odpadů spalováním 

D10 Spalování na pevnině 
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2. PŘÍJEM A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

Existuje mnoho technologií, jak zpracovávat odpady. Některé z těchto technologií 

jsou možné pro využití, ale i pro odstranění odpadů, především podle povahy odpadů a cílů 

jejich zpracování. Způsoby, jak s odpady nakládat je možno rozdělit na recyklaci, 

skládkování, tepelné způsoby, biologické způsoby a fyzikálně chemické způsoby. 

2.1 Recyklace  

                                                                             

Obrázek č. 1: Symbol recyklace [16] 

Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. 

Jedná se o opětovné (cyklické) využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny  

ve výrobním procesu. V původním pojetí lze recyklaci definovat jako vrácení odpadu zpět 

do procesu v němž odpad vznikl. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné 

zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Označení symbolu recyklace viz. 

Obrázek č. 1. 

Pokud je odpad využíván jako zdroj druhotných surovin a energií, lze v mnoha 

případech dosáhnout významných ekonomických efektů. Potřeba elektrické energie při 

využití druhotných surovin klesá na 5-70 % potřeby při výrobě srovnatelných produktů 

z prvotních surovin. Investiční náročnost klesá, klesají i náklady na dopravu i potřebu 

lidské práce [17]. 

Recyklace je charakterizována dvěma druhy účinků. Účinkem na straně vstupů do 

analyzovaného systému a na straně výstupů z analyzovaného systému. Na straně vstupů do 

systému, je snaha o šetření primárních surovin, zajištění surovin v případě jejich 

nedostatku a snížení nákladů vzhledem k cenám primárních surovin. Na straně výstupů ze 

systému je hlavním cílem snížení ekologické zátěže. Oba dva typy účinků mohou působit 

samostatně nebo současně. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druhotn%C3%A1_surovina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDrobn%C3%AD_proces&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neobnoviteln%C3%BD_zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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2.2 Recyklační technologie 

Recyklační technologie je soubor na sebe navazujících procesů, postupů, 

technologických operací, jehož cílem je přeměna odpadů na druhotnou surovinu. 

Typickým znakem recyklační technologie je její relativní samostatnost v technologickém 

schématu: 

                                  VÝROBA   -   ODPADY   -   VÝROBA 

Dalším znakem recyklačních technologií je jejich dočasnost – dříve i později budou 

tyto technologie nahrazeny maloodpadovými technologiemi, u nichž bude environmentální 

aspekt výrobní činnosti vzat plně v úvahu. 

Recyklační technologie může vzhledem k jejímu postavení ve výrobním procesu být: 

1) součástí procesů, v nichž odpad vzniká a odpad převádí na druhotnou surovinu 

přímo jeho producent, 

2) součástí procesů, v nichž se druhotná surovina vzniklá z odpadu používá a odpad 

převádí na druhotnou surovinu jeho odběratel, 

3) sestavená ze dvou nebo více postupů, z nichž určitá část náleží producentovi 

odpadu a další část odběrateli odpadu, 

4) samotným procesem, kdy recyklační technologie probíhá místně nebo časově 

odděleně od vzniku a dalšího zpracování odpadu. 

Každá recyklační technologie (optimálně navržená a provozována) by měla splňovat 

některé požadavky: 

1) technologický postup má být natolik selektivní, aby látka, která je předmětem 

recyklace, byla ve své konečné recyklované podobě co nejčistší 

2) technologie má zabezpečit, aby se co největší podíl recyklované látky dostal zpět 

do výrobního procesu 
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3) technologie má zabezpečit, aby recyklovaná látka měla takovou výslednou formu, 

která umožní její použití bez další úpravy 

4) recyklační technologie má být navržena tak, aby bylo možno do tohoto procesu 

vracet všechny pomocné látky, které se procesu účastnily nebo aby je bylo možno 

snadno získat 

5) náklady na recyklaci (případně zvýšené o náklady na zneškodnění té části odpadu, 

která se nezužitkovává) musí být srovnatelné s náklady na zpracování primární 

suroviny 

6) recyklační technologie nesmí negativně ovlivňovat životní prostředí. V ideálním 

případě by mělo jít o maloodpadovou nebo bezodpadovou technologii [18]. 

 

2.2.1 Rozdělení recyklačních technologií 

Recyklační technologie je v zásadě možno rozdělit (velmi zhruba) na tři základní typy. Na 

recyklační technologie mechanické, chemické a biologické. 

Mechanické recyklační technologie 

Mechanické recyklační technologie zahrnují rozměrovou úpravu zpracovávaného 

odpadu a separaci jednotlivých užitkových složek odpadu pomocí technologických procesů 

založených na rozdílných fyzikálních nebo fyzikálně – chemických vlastnostech složek 

odpadu. Lze tedy do této skupiny zařadit klasické úpravnické technologie používané pro 

zušlechťování primárních surovin eventuelně jejich modifikace. 

Chemické recyklační technologie  

Chemické recyklační technologie závisí na druhu, složení, koncentraci, množství, 

stupni homogenity a dalších vlastnostech upravovaného odpadu. Využívají se jednak při 

neutralizaci škodlivých látek v odpadu, který se dále zpracovává běžnými postupy 

chemické výroby, jak při regeneraci odpadu (obnovení užitných vlastností látek, aby 
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mohly být dále používány k původnímu účelu), tak při přímé přeměně odpadu na 

druhotnou surovinu. 

Biologické recyklační technologie 

Uskutečňují se prostřednictvím živých buněk, jejich složek nebo katalyticky 

aktivních produktů v umělém hmotném prostředí. Některé biotechnologie jsou známy a 

používány již dlouhou dobu, avšak jejich aplikace na zpracování odpadů je otázkou 

budoucnosti [18]. 

 

2.3 Třídění odpadů 

Aby mohl být odpad recyklován, musí být roztříděn podle druhu materiálu. To 

mnohdy značně zvyšuje náklady. Nejvýhodnější je, když odpad třídí přímo domácnosti či 

firmy při ukládání do rozlišených nádob. V České republice se třídí hlavně kovy (železo, 

hliník či měď), ty se vykupují v síti firem specializujících se na zpracování kovů. Dále 

papír (modrý kontejner), sklo (bílý kontejner pro bílé sklo, zelený pro barevné) a plasty 

(žlutý kontejner). Byl také zprovozněn systém zpětného odběru pro drobné elektrické 

a elektronické zařízení, jako jsou varné konvice, fény, mobilní telefony, baterie atd. 

(červený kontejner). V ulicích se také v menším množství objevují oranžové kontejnery, 

které slouží ke sběru nápojových kartonů a hnědé kontejnery, sloužící ke sběru bioodpadu. 

Úplnou novinkou jsou pak kontejnery na kuchyňské tuky a oleje. Poznají se podle zelené 

barvy, menší velikosti a informačního názvu. Umožňují lidem vyhodit šetrným způsobem 

přepálený olej nebo tuky, které použili při vaření.  Na rozdíl od speciálních kontejnerů, se 

zatím tyto kontejnery nevyvážejí tak často [19]. 

Použitých olejů z domácností se lidé často zbavují tím, že je vylijí do kanalizace. 

Není to však dobrý nápad. Po ochlazení oleje vznikají v kanalizaci nánosy, které brání 

volnému průtoku vody a způsobují i velké potíže čistírnám odpadních vod. Tuky ucpávají 

kanalizační čerpadla, obalují sondy a zastavují je. Tuky se také v kanalizaci také částečně 

rozkládají, a vznikají tak mastné kyseliny, kvůli nimž více korodují stěny potrubí. Oleje a 

tuky se do kontejnerů vyhazují v uzavřených obalech, nejlépe v PET lahvích, které jsou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plasty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Televizor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledni%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pojov%C3%BD_karton
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerpadlo
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dostupné v každé domácnosti. Následně jsou předány specializované firmě k dalšímu 

zpracování. Oleje se čistí a používají například jako přídavek do biopaliv. 

Odpady ze sběrných nádob jsou převáženy na dotřídění na třídící linky. Jejich 

účelem je vytřídit odpady z jednotného sběru, zlepšit kvalitu separovaného sběru a snížit 

objem skládkovaných odpadů [20]. 

V příloze č. 1 této práce jsou uvedeny nejpoužívanější nádoby ke sběru odpadů.  

2.4 Skládkování 

Odpad je zdroj energie. Přesto je v České republice skládkování stále 

nejužívanějším způsobem nakládání s odpady, i když jde v podstatě o plýtvání cennými 

surovinami. Téměř 70 % veškerých směsných komunálních odpadů je skládkováno a tento 

podíl dokonce mírně roste. Při skládkování organických látek, které tvoří drtivou většinu 

všech složek odpadu, navíc dochází k nepřehledné řadě velmi těžko popsatelných 

chemických reakcí. Uvolňují se uhlovodíky (tzv. skládkové plyny) do atmosféry, dochází 

k uvolňování průsakových vod s toxickými výluhy do zemské kůry a posléze do spodních 

vod. Dochází k velkému záboru půdy a ani požáry skládek nejsou ojedinělé. Tělesa 

skládek se po uzavření stávají pro životní prostředí rizikovým faktorem na nekonečně 

dlouhou dobu. 

Vzhledem k výše uvedeným aspektům došla Evropská unie a nakonec i Česká 

republika k závěru, že skládkování je nejméně přijatelný způsob nakládání s odpady jak 

z hlediska vlivů na životní prostředí, tak z hlediska ekonomického, neboť zcela přicházíme 

o materiálové a energetické zdroje obsažené v odpadech. A jeví se pro budoucí desetiletí 

jako neúnosné z hlediska udržitelného rozvoje [21]. 

Skládkování má, jako ostatní způsoby odstraňování odpadu, své postupy a 

technologie. Odpad se ukládá buď do otevřených prohlubní, nebo se vrší nad úroveň 

terénu. Oba způsoby lze samozřejmě kombinovat. Zvláštním případem jsou skládky 

podzemní, využívající přirozené nebo uměle vytvořené dutiny pod povrchem země 

(hlubinná injektáž). Každá skládka má několik ochranných vrstev. Složení skládky je 

uvedeno na Obrázku č. 2 této práce. Základem je těsnící vrstva, která brání úniku tzv. 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
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skládkových vod a výluhů do okolního prostředí a podzemních vod. Skládky jsou také 

vybaveny odvodňovací vrstvou, která prostřednictvím drenážního potrubí odvádí do 

speciálně zabezpečené jímky skládkovou vodu. Skládková voda je vlastně srážková voda, 

která naprší na plochu skládky a prosákne uloženým odpadem. Na skládkách se provádí 

tzv. hutnění odpadu, které spočívá ve stlačování jednotlivých vrstev odpadu.  

 

     

Obrázek č. 2: Co najdeme na skládce [22] 

 

Skládky jsou děleny dle jejich technického zabezpečení do tří kategorií: 

 Skupina S – IO (inertní odpad) je kategorie s nejmenším zabezpečením proti úniku 

škodlivin do ŽP. Na skládky této skupiny je možno ukládat pouze odpad inertní 

patřící do kategorie ostatní odpad a jehož vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty 

druhé výluhové třídy. 

 Skupina S – OO (ostatní odpad) má lepší technické zabezpečení než skupina S – IO 

a je určena pro ostatní odpad, jehož vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty třetí 

výluhové třídy. 
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 Skupina S – NO (nebezpečný odpad) je nejlépe technicky zabezpečena a je určena 

pro nebezpečný odpad. 

Dále z pozice skládky vůči terénu mohou být rozděleny na skládky nadúrovňové, 

podúrovňové či kombinované, jak je uvedeno na Obrázku č. 3 této práce. Dle druhu 

přijímaných odpadů na skládky jednodruhové či vícedruhové. 

                                                     

Obrázek č. 3: Typy skládek podle polohy [1] 

Na skládku nelze uložit všechny druhy nevyužitelných odpadů. Zakázáno je např. 

skládkování odpadů biologicky rozložitelných, kapalných, nebezpečně reagujících či 

toxických. Každá skládka musí být zabezpečena tak, aby odpady na ní uložené nemohly 

ovlivnit okolí skládky, především podzemní vody. Zabezpečení závisí na druhu skládky a 

odpadech na ní ukládaných. 

Po ukončení činnosti skládky je potřeba ji sanovat a rekultivovat (dle ČSN 83 

8035) do stavu, který by korespondoval s okolní krajinou a nepředstavoval rušivý prvek. 

Sanace skládky se skládá z několika kroků. Patří sem především tvarování tělesa skládky, 

úprava svahů apod. Následuje rekultivace, kdy je utěsněná skládka překryta vrstvou 

zeminy a ornice a jsou zde vysety rostliny, které by měly korespondovat s okolím. Po 

provedené rekultivaci stále platí pro provozovatele skládky povinnost provádět některé 

činnosti, např. pravidelný monitoring (dle ČSN 83 8036) jakosti skládkových vod a jejich 

odstraňování [1], [23], [24]. 
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2.5 Přejímka odpadu na skládku, evidence odpadu 

Přejímka odpadu na skládku podléhá přísnému režimu. Před přijetím odpadu na 

skládku prochází odpady kontrolou kvality a vážení. Váha je vždy umístěna tak, aby mohla 

být přijímána a odbavována vozidla jedoucí ven i do společnosti vezoucí odpad k dalšímu 

zpracování. Obsluhu váhy tvoří jeden až dva vážní pracovníci, kteří zajišťují tyto uvedené 

činnosti. Přebírají průvodní dokumentaci o dodávaných odpadech od dodavatelů (Příloha č. 

2 této práce). Zadávají do procesního počítače vážního systému evidenční údaje o 

přijímaném odpadu v souladu s aktuálním předpisem pro obsluhu vážního systému a 

typologii odpadu v zařízení. Provádí vizuální kontrolu odpadu během příjmu a určuje 

dodavateli, do kterého zařízení odpad dopraví a vyloží. Jsou v trvalém spojení s obsluhou 

zařízení a vedoucím provozu pro případ operativního řešení umístění odpadu na sektor 

zařízení, řešení neshod v dodávkách odpadů, ohrožení ŽP a zdraví lidí, poruch nebo 

havárií. Předávají dodavateli odpadů na výstupní části váhy dokumentaci o hmotnosti a 

převzetí odpadu. Nesmí dopustit převzetí odpadu, který neodpovídá údajům v průvodní 

dokumentaci, má dokumentaci nekompletní, nebo nesmí být přijímán na provozovaná 

zařízení podle ustanovení provozních řádů. V případě nejasností v průvodní dokumentaci 

nebo pochybách o jakosti přijímaného odpadu odesílají dodavatele ke kontrolnímu místu 

vedle váhy a povolávají nadřízeného pracovníka k vyřízení záležitosti. Shromažďují a 

následně předávají pověřenému pracovníkovi průvodní dokumentaci odpadů a kopie 

vážních listů k dalšímu zpracování, podle vnitřních předpisů společnosti. Zajišťují 

z databáze procesního počítače údaje požadované vedoucím provozu pro účely vedení 

provozního deníku komplexu průběžné evidence odpadů, podkladů pro fakturace atd. 

Funkčnost váhy je pravidelně ve stanovených termínech ověřována firmou vlastnící 

oprávnění k této činnosti [1]. 

Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni 

vyplnit evidenční list, který je uveden v Příloze č. 3 této práce, a to  v rozsahu stanoveném 

prováděcím právním předpisem. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se 

nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, 

pokud nepřesahuje areál provozovny. 
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Odesílatel Nebezpečného odpadu je povinen: 

a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list, 

b) zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušného 

podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení, 

c) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení 

přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od 

příjemce evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu. 

Odesílatel odpadu a příjemce odpadu jsou povinni archivovat evidenci po dobu 

nejméně 5 let. Průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi vede každý 

původce a oprávněná osoba a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh 

odpadu zvlášť.  

Právní předpis průběžné evidence nám určuje vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška 

Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady a zní: „Průběžná 

evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se 

považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od 

původce nebo předání odpadu oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý 

vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech, při periodickém svozu 

komunálního odpadu v měsíčních intervalech“ [25]. 

Povinnost vést průběžnou evidenci se vztahuje na všechny původce odpadu, bez 

ohledu na množství produkovaných odpadů. Tzn., že každá firma by měla vést tuto 

evidenci, protože snad při každé činnosti vznikají odpady. Evidence je vedena pro všechny 

typy odpadu přijatých na skládku, včetně určení místa, kam byl odpad na skládce umístěn 

[1]. 
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3. LINKA PRO MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ  

Účelem linky pro mechanické zpracování komunálního a průmyslového odpadu 

(dále pouze zařízení), je úprava odpadů dle kódů R5 a R12 a skladování odpadů dle kódu 

R13 přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

 R5 – recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

 R12 – předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod 

označením R1 až R11 

 R13 – skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod 

označením R1 až R12 

V zařízení se vykonávají následující činnosti. Příjem a vstupní kontrola odpadů, 

skladování odpadů před úpravou, drcení a třídění odpadů, lisování odpadů, skladování 

upravených odpadů, nakládka a expedice upravených odpadů. 

Linka slouží pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a 

průmyslového odpadu, ze kterého se vyseparují složky jako jsou kovy, minerální složky, 

bioodpad, energeticky využitelné odpady, materiálně ani energeticky nevyužitelný odpad, 

který bude odstraněn skládkováním. 

Celý komplex zařízení neboli centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného 

komunálního a průmyslového odpadu tvoří následující základní části. Skladovací a 

manipulační prostory pro příjem odpadů vhodných ke zpracování na zařízení (haly, 

zpevněné plochy, komunikace), manipulační technika (kulový kloubový nakladač, 

nákladní automobily, kontejnery), sklad předtříděného odpadu, primární drtiče odpadů, 

separátor kovů s vynášecím pásem a kontejnerem, separátor těžké a lehké frakce 

s vynášecím pásem a kontejnerem, vibrační síta pro oddělení biologické minerální frakce 

s vynášecím pásem a kontejnerem, sekundární drtič a vynášecí pás, sklad upraveného 

odpadu, propojovací pásové dopravníky mezi jednotlivými částmi třídící linky, odsávání 

prachových částí z technologie, trafostanice, sociální zázemí, strážní domek, sklad 
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náhradních dílů, systém požární ochrany EPS a SPRINKLER. Kapacita zařízení pro 

mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu je 10 tun za hodinu. 

Celková roční kapacita je pak 60 000 tun odpadu.  

Na zařízení smí pracovat pouze proškolené osoby pro obsluhu technologie. 

Pracovní úkony musí provádět v předepsaném pracovním oděvu s použitím pracovních 

pomůcek pro osobní ochranu (obuv, rukavice, brýle, chrániče sluhu). Při práci jsou 

pracovníci povinni si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví jeho, případně jiných 

pracovníků. Jsou podřízeni vedoucímu provozu a mezi jejich povinnosti patří: provádění 

vizuální kontroly každé dodávky odpadů, určení dávkování odpadu do linky dle 

provozních podmínek, průběžná kontrola technického stavu jednotlivých částí linky, 

vedení denní evidence o provozu linky, odebrání vzorku výrobku pro analýzu dle 

požadavků odběratelů upraveného odpadu, dodržování dalších povinností v oblasti BOZP 

a ŽP ve vztahu k uvedenému provozu. 

Z hlediska bezpečnosti provozu, probíhá pravidelně 1x ročně školeni v oblasti 

nakládání s odpady, zejména v oblasti kontroly kvality odpadů a dalšími operacemi, které 

jsou spojeny s chodem zařízení. Jsou proškoleni s poskytování první pomoci při úraze a při 

zasažení elektrickým proudem. Zařízení a jeho okolí musí být udržováno v čistotě a 

pořádku, všechna bezpečnostní zařízení se udržují v provozuschopném stavu. Veškeré 

ochranné kryty všech strojů a zařízení při provozu musí být nasazeny, do takto krytého 

prostoru nesmí obsluha vkládat ruce. Nutno také dodržovat bezpečnostní předpisy a 

pokyny výrobců zařízení obsažené v jejich návodech na obsluhu. Pro rozřezání balíků 

odpadů a vyjímání předmětů z násypky drtiče musí být použito vhodného nářadí [1]. 

3.1 Popis linky pro mechanické zpracování odpadu 

Odpady z meziskladu nebo odpady přímo vyložené v hale s třídící linkou jsou 

přemístěny kulovým kloubovým nakladačem do násypky zapuštěného dopravního pásu, 

kterým jsou unášeny do vstupní násypky pomaloběžného jednohřídelového primárního 

drtiče Jupiter 2200 uvedeného na Obrázku č. 4 této práce. Rotor drtiče je tvořen válcem 

s dvaceti-čtyřmi noži, které se po určitém opotřebení mohou až čtyřikrát otočit, než 

dochází k jeho samotné výměně. Statorovou část drtiče tvoří z jedné strany proti-nože a 
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z druhé strany tzv. škrabátka. Ve spodní části drtiče pod rotorem je umístěna sítová kazeta, 

kde jsou uložená síta s požadovanou velikostí. Při provozu drtiče je materiál přitlačován 

proti otáčení rotoru přítlačným hydraulickým zařízením. Celý drtič je navržen, aby jeho 

pracovní účinnost byla vysoká s minimálním nárokem na elektrickou energii. 

 

Obrázek č. 4: Drtič Jupiter 2200 [27] 

V tomto drtiči se odpad podrtí na velikost frakce do 300 mm. Frakce odpadů 

z primárního drtiče je přepravena pásovým dopravníkem k separátoru magnetických kovů, 

kde se oddělí magnetické kovové frakce, které jsou vynášecím pásem přemístěny do 

přistaveného kontejneru. Odpad zbavený magnetických kovových částí je unášen pásovým 

dopravníkem do vibračních sít umístěných schodovitě pod sebou. Síta mají otvory 

s požadovanou velikostí a v případě jedno-druhového materiálu mohou být překryta, aby 

nedocházelo ke zbytečným ztrátám plně využitelného odpadu. Sítovací jednotku pohání 

elektromotor s excentricky umístěnou hřídelí, která vytváří vibrační pohyby, které jsou 

potřebné pro pohyb materiálu na sítech. V tomto zařízení se oddělí směs biologické a 

minerální frakce, která je vynášecím pásovým dopravníkem přemístěna do přistaveného 

kontejneru. Po oddělení biologické frakce je odpad unášen pásovým dopravníkem do 

separátoru těžké a lehké frakce. Jedná se o zařízení, které využívá proud vzduchu a 

ventilátoru umístěným pod vstupním dopravníkem. Proud vzduchu je přiváděn pod 

instalované umělé štětiny. Těžké frakce projdou přes plastové štětiny na vynášecí pás, 

zatímco lehké frakce nemají takovou hmotnost pro překonání odporu vzduchu, který je 
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přiváděn pod instalované umělé štětiny, a jsou přeneseny na dopravník vedoucí směrem 

k sekundárnímu drtiči. Proud vzduch je možno regulovat a tím současně měnit množství 

jednotlivých frakcí. Tento separátor je rovněž možno jednoduchým způsobem upravit tak, 

aby se zamezilo separaci zpracovaného odpadu z důvodu zpracování materiálu, který není 

potřeba separovat např. dřevěné štěpky. Těžkou frakci většinou tvoří kamenná a cihlová 

drť, zeminy, sklo, aj. Ty jsou pak vynášecím pásem dopravena do přistaveného kontejneru. 

Lehká frakce je unášena pásovým dopravníkem do sekundárního drtiče Power Komet 

2200, který upraví odpad na požadovaný rozměr. Jedná se o rychloběžný jednohřídelový 

drtič s rotorem, který je jako v případě drtiče Jupiter tvořen válcem s pěti řadami o šedesáti 

kusech nožů. Stator tvoří z obou stran proti-nože. V sítové jednotce umístěné pod rotorem 

je uloženo šest kusů sít s oky o rozměru 35 mm. Ze sekundárního drtiče je pak odpad 

vynášen pásovým dopravníkem k nakládce nebo ke skladování. Upravované odpady jsou 

přemístěny nakladačem ze skladovacího prostoru k drtiči, kterým se provádí mechanická 

úprava odpadu. Případně jsou ručně nebo mechanicky tříděny před jeho úpravou [1], [26]. 

 

 

 

Obrázek č. 5: Drtič Power Komet 2200 [28] 

Upravený odpad vystupující ze sekundárního drtiče Power Komet 2200 uvedeného 

na Obrázku č. 5 této práce, může být buď ukládán z pásového dopravníku do přistavené 

přepravní techniky (kontejnery, návěsy), nebo zůstává na manipulační ploše, kde je do 

doby naložení do přepravní techniky nebo do doby jeho přemístění do prostorů ke 

skladování. Upravený odpad z drtiče je přepraven vynášecím pásem do vyhrazeného 
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prostoru pro skladování upraveného odpadu uvnitř objektu. Z tohoto prostoru je odpad 

pomocí mechanizace naložen do nákladních aut, určených k přepravě zákazníkům. 

Odpad, který nelze ihned přepravit k zákazníkům, může být skladován v hale 

v maximálním množství 960t, nebo je převezen z manipulační plochy kolovým 

nakladačem do skladu upraveného odpadu, kde je volně uložen na betonové podlaze. 

Objekty jsou zabezpečeny systémem požární ochrany EPS a Spinkler. Kontrola teploty 

upraveného odpadu je monitorována minimálně v šestihodinovém intervalu tyčovým 

teploměrem obsluhou linky. Teplota skladovaného materiálu se pohybuje v rozmezí od 

teploty okolí až po teplotu 60 °C. 

Vlastnosti a složení výsledného produktu je sledováno a řízeno tak, aby odpovídalo 

požadavkům koncových odběratelů, kteří si dělají vlastní a častější analýzy dopraveného 

produktu, pro něž jsou limitními hodnotami výhřevnost, obsah chlóru, vlhkost, popelnatost 

a obsah síry. Denní průměrný vzorek je připraven tak, že z mechanicky upraveného 

odpadu jsou odebrány dva vzorky o objemu cca 0,5 l v rámci jedné pracovní směny. 

Vzorky jsou odebrány z depa pod výložníkovým dopravníkem na konci technologické 

linky pro mechanickou úpravu odpadu a to na dvou odlišných místech tak, aby co nejlépe 

reprezentovaly celou pracovní směnu. Měsíční průměrný vzorek je připraven 

homogenizací všech odebraných vzorků a je předám akreditované laboratoři k analýzám. 

Výsledky rozborů jsou pak archivovány po dobu nejméně 5 let [1]. 

3.2 Údržba zařízení 

Údržba zařízení a jeho opravy jsou součástí plánu oprav (mechanická údržba, 

elektroúdržba), podle něhož jsou prováděny preventivní prohlídky, běžné opravy a revize, 

ale i generální opravy zařízení. Opravy se provádějí v souladu s technickým stavem 

zařízení při důsledném dodržování zásad bezpečnosti práce. Menší opravy jsou zajištěny 

vlastními zaměstnanci společnosti a na specifické nebo opravy většího rozsahu jsou 

najímány odborně kvalifikované společnosti. Revize jsou prováděny v souladu 

s technickými předpisy pro jednotlivá zařízení. Zvláštní pozornost při provozu, běžných 

kontrolách, seřizování, revizích i údržbě zařízení musí být věnována požárním a 
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bezpečnostním opatřením. Za účelem odstranění hlučnosti je zařízení umístěno v uzavřené 

ocelové hale. 

Pro údržbu a opravy dále platí následující podmínky. Nástroje a nářadí z oceli, u 

kterých vzniká při řezání a broušení řada jisker nebo u svařování vysoká teplota a plamen, 

jsou přípustné pouze tehdy, pokud je zařízení mimo provoz, pracovní místo odstíněno od 

nebezpečného prostoru a jsou učiněna další opatření proti požáru. Z pracovního místa je 

odstraněn usazený prach a jiné hořlavé částice. Práce s plamenem je podmíněna souhlasem 

vedoucího provozu, který stanoví další požadavky (vymezení sledovaných prostor, požární 

asistenční hlídka, dodatečné hasební prostředky, dohlídka pracoviště atd.). 

Pro minimalizaci prášení a zápachu musí být dodržovány tyto zásady. Odpady 

znečištěné a zapáchající budou zpracovávány přednostně, při extrémním znečištění budou 

odmítnuty. Manipulace se sypkými a prašnými materiály bude přizpůsobena jejich 

charakteru. Deratizace a desinfekce bude prováděna podle potřeby oprávněnou firmou. 

Příjezdové komunikace budou zkrápěny užitkovou vodou [1]. 
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ZÁVĚR  

Odpad je všude kolem nás, je totiž produkován lidskou společností. Zájmem nás 

všech by mělo být vzniku odpadu předcházet, snažit se realizovat taková opatření, která 

vedou ke správnému nakládání s odpady. Největší podíl mezi odpady má směsný 

komunální odpad. Je tedy jen na lidech, jak bude z tohoto pohledu zatěžováno životní 

prostředí, a jak bude vypadat naše nejbližší okolí. Z poznatků uveřejněných v této práci 

vyplývá, že celková produkce veškerého odpadu v České republice stagnuje, či spíše klesá. 

Naopak zhodnocení odpadů, ať už materiálové či energetické si v posledních letech 

udržuje stoupající trend. Daří se tím plnit jeden z cílů Plánu odpadového hospodářství, 

kterým je právě větší materiálové využití odpadu. Pozitivní poznatek je i to, že se daří 

snižovat spotřebu odpadu přepočteného na obyvatelstvo. Co je naopak pro společnost 

znepokojující, je zjištění, že v oblasti zneškodňování odpadů stále více preferujeme 

metodu skládkování. Nevyužíváme tím tak odpady plnohodnotně k jejich dalšímu 

zpracování. 
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