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ABSTRAKT 

 

Odpad, co je to vlastně odpad? Teoreticky skutečný odpad vlastně neexistuje. Jedná se o 

vedlejší produkty, které výrobce nebo uživatel neumí dále zpracovat, a proto ho nazývá 

odpadem. Podle zákona č. 185/2001 Sb., je odpad movitá věc, která se stala pro vlastníka 

nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem jí odložit, nebo věc, která byla vyřazena 

na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených 

podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č.1 zákona. 

Otázka zneškodňování nebo racionálního využití vedlejších produktů, které při různých 

výrobách vznikají, a z nichž část má vlastnosti odpadů zvláštních či nebezpečných, je dnes 

prvořadý úkol z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska ekonomického. 

Podle amerického chemika G.T. Seaborga se všechen odpad, který je dnes nazýván 

druhotnou surovinou, stane hlavním zdrojem surovin a přírodní nenačaté zdroje budou 

rezervou spotřeby pro budoucnost. 

Cílem práce je provedení analýzy využití stávajících ploch bývalé skládky města 

Chomutov, dále pak, posouzení  nákupu nového drtícího a třídícího zařízení,  lopaty 

„ALLU SM“, pro zpracování inertního stavebního odpadu, oproti  využití stávajícího 

pronájmu mobilní drtící linky s velkým rotačním sítem, z hlediska objemu výroby 

recyklovaných inertních  materiálů. 

 

Klí čová slova: odpad, druhotné suroviny, skládka, životní prostředí, drtící a třídící zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  
    

ABSTRACT 

 

Waste, what is waste actually? Theoretically, the real waste does not exist. It is a fallout 

which can not be further utilized by the producer. Therfore, it is called waste. In agreement 

with law No. 185/2001 code, the waste is a movable asset that became unusable for the 

user and that the user disposes of with the view to discard it, or it is a thing that had been 

discarded according to the specific law regulations. The range of things that are, under 

the further stated conditions, considered waste, is shown in the appendix No. 1 of the 

law.  

The question of disposal or reasonable utilization of the fallouts, that originate from various 

technologies and some of which has features of specific or hazardous waste, is nowadays 

the major task not only from the environmental point of view but also from the economic 

point of view. 

According to the american chemist G. T. Seaborg, all waste, that is nowadays called 

secondary raw material, will become the main source of raw materials and natural 

unbroached resources will become the reserve for the future consumption.  

The aim of the dissertation is to undertake the analysis on the utilization of the current area 

of the former Chomutov municipal dump. Further then, the examination of the purchase of 

the new crushing and screening plant, of the shovel „ALLU SM“ designated for inert 

building waste utilization in comparison with the usage of the current lease of the mobile 

crushing plant with the sizable rotary sieve, in term of the volume of production of recycled 

inert materials.   

 

Keywords: waste, secondary raw materiál, formely, enviromental point, crushing and 

screening plant 
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1. ÚVOD 

 

Produkce a zneškodňování odpadu provází lidstvo od samého počátku jeho života na této 

planetě. Odpadní jámy z předhistorických dob, kam lidé odhazovali různé druhy odpadů, 

včetně poškozených nástrojů, nádobí, šperků apod., jsou dnes velmi cenným zdrojem 

informací o způsobu života prehistorického člověka. S postupným vývojem člověka se 

však neustále zvyšovala nutnost nějakým způsobem odpady odstraňovat a likvidovat. 

Bohužel se lidé dlouhá staletí  odstraňováním odpadů  nezabývali, až se likvidace odpadů 

stala jedním z největších celosvětových problémů. 

K soustavnějšímu řešení problematiky odpadů se přikročilo v 15. a 16. století. Avšak 

teprve 18. století, a především druhá polovina 19. století přinesla konkrétní opatření 

organizačního i technického charakteru ke zlepšení hygieny ve městech. Nejvyšší purkrabí, 

hrabě Karel Chotek, vydává řád pro Prahu o čištění ulic. Regulovalo se již i zacházení se 

stavebním odpadem a byly zavedeny přesypné nádoby na domovní odpad. Na počátku 20. 

století je již organizačně i technologicky zvládnut svoz odpadů z měst. Zároveň byly 

prosazeny zásady na omezení prašnosti při sběru a svozu odpadů. Nádobový systém byl 

postupně zaváděn od roku 1923 a od roku 1930 se přistoupilo k používání KUKA vozů. 

Teprve se zvládnutím tří základních technologií, tj. kompostování, spalování a řízeného 

skládkování odpadů, se uskutečnilo hygienicky vyhovující zneškodňování tuhých 

komunálních odpadů. Kompostování, bez nároku na hygieničnost vlastního provozu, se 

provádělo již počátkem 20. století. Jednalo se především o komunální odpady 

v zemědělství. V sedmdesátých letech 19. století byly ve Velké Británii uvedeny do 

provozu první spalovny. V dalších státech se rozšiřovaly mnohem pomaleji, převážně až ve 

dvacátých letech 20. století.  V roce 1933 byla vybudována pražská spalovna, která se svou 

kapacitou 2000 tun za rok patřila mezi nejmodernější spalovny v Evropě. Ve druhé 

polovině 20. století se v Anglii poprvé objevily řízené skládky odpadů. Avšak jejich 

všeobecné prosazení, jako jediného přijatelného způsobu deponování odpadů není ještě 

dosud všude běžné.. 

Teprve krátkou dobu se uskutečňuje soustavný průzkum zaměřený na osvojování nových 

technologií pro znovuvyužívání odpadů a na používání dokonalejších, životní prostředí 

méně ohrožujících výrobních technologií. Zejména máloodpadové a bezodpadové 

technologie, při nichž jsou suroviny využívány komplexně. Bohužel, tyto techniky, zároveň 



Věra Šlaufová: Využití bývalé skládky města Chomutov. 
 

2009 2 

s omezováním neúčelné produkce tuhých odpadů, zejména komunálních, zatím nevedou 

k zásadnímu obratu, a tím ani ke zmenšení problémů s likvidací odpadů. Proto je nutné 

nejen přijímat zákony, normy a vyhlášky, které mohou pomoci tento problém řešit, ale 

především vzdělávat a vychovávat všechny obyvatele této planety, a vést je k ochraně 

životního prostředí jak pro nynější populaci, tak i pro generace příští. 

Z důvodu aktuálnosti a palčivosti tohoto tématu jsem si po dohodě s vedoucí práce zvolila 

téma diplomové práce : „Využití bývalé skládky města Chomutov“. 

V první části práce uvádím vývoj odpadového hospodářství v ČR před a po roce 1989. 

Další část práce obsahuje charakteristiku předchozího a současného stavu bývalé skládky 

města Chomutova, včetně využití rekultivovaných ploch, popis principu skládkování 

odpadů, a s tím související legislativu. V poslední části práce je provedena analýza bodu 

zvratu, pro posouzení nákupu nového drtícího a třídícího zařízení, lopaty „ALLU SM“, 

oproti současnému využívání pronajaté mobilní drtící linky s rotačním sítem 

„PEZOLLATO“. 
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2. Charakteristika současného stavu 

 

2.1. Životní prostředí České republiky 

Historické, geografické, klimatické, sociální a ekonomické podmínky se spolupodílely, a 

dosud podílejí na tom, že ani česká republika není ušetřena řady problémů, které přímo 

souvisejí se soustavným poškozováním životního prostředí. Hlavním problémem však není 

růst populace. Jsou to spíše rysy spotřeby a energetická a surovinová náročnost naší 

výroby.   

 

2.1.1. Poválečný vývoj československého hospodářství 

V minulosti byla pro celou republiku charakteristická vysoká spotřeba energie. Někdy i 

dvakrát vyšší, než ve vyspělých státech srovnatelné velikosti. Státem dotovaná cena a 

koncentrace na těžký průmysl byly hlavními důvody neustálého zhoršování kvality 

životního prostředí již od konce 50. let našeho století.  

Enormní nárůst spotřeby surovin a materiálů, provázený nadměrnou produkcí odpadů 

všeho druhu, značně poznamenal vývoj československého hospodářství. Nadměrné 

množství odpadů svědčilo o intenzitě neefektivních materiálových toků, a o velmi 

pomalém tempu zavádění máloodpadových technologií. Důsledkem toho byla nadbytečná 

otevřenost materiálových toků. Toto období se vyznačovalo vzájemnou nerovnováhou 

mezi produkcí, sběrem, úpravou a zpětným využíváním odpadů. Odpadový průmysl pak 

vykazoval nízkou kvalitativní i kapacitní úroveň. Nebyl schopen zabezpečit přeměnu 

využitelných odpadů na potřebnou druhotnou surovinu s příslušnými technologickými 

vlastnostmi a ekonomickými parametry. [12] 

 

2.1.2. Současný stav životního prostředí ČR 

ské republice asi 10,3 mil. obyvatel, při poměrně vysoké hustotě zalidnění. Z toho zhruba 

2,5 mil. obyvatel stále žije v silně narušeném prostředí. Např.: mostecko-sokolovská oblast, 

Ostrava, Praha, Mělnicko, Plzeňsko a v neposlední řadě severní Čechy, což je oblast se 

silně zdevastovaným životním prostředím. V řadě případů je zde možné prokázat přímou 

souvislost mezi nízkou kvalitou životního prostředí (dále jen ŽP) a vysokým výskytem 

nemocí dýchacích cest, snížení imunity a zvýšený výskyt alergických onemocnění u dětí.  
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Teprve po politickém převratu v listopadu roku 1989 se ŽP v naší republice začalo mírně 

zlepšovat. Ne ve všech případech však ke zlepšení došlo změnou legislativy, jak by se dalo 

předpokládat, zvýšením investic do ochrany ŽP nebo uvědomělejším přístupem obyvatel. 

Zásadní změny nastaly v důsledku snížení průmyslové produkce a spotřeby energie, a také 

snížení, někdy až úplné zastavení státních dotací do zemědělství a průmyslu. 

Přesto je nutné vést postupný růst investic přímo nebo nepřímo do ochrany životního 

prostředí, jelikož i v budoucnu bude stát odpovědný nejen za financování  ochrany ŽP,  ale 

i financování starých ekologických zátěží z minulých dob. Jde zejména o sanace 

neřízených skládek a odkališť, kontaminace podzemních vod, rekultivace po těžbě, náhradu 

porostů a škod způsobených znečištěným ovzduším na lesích. 

V roce 1991 byl v ČR přijat zákon č. 238/1991 sb.,  o odpadech, který problematice odpadů 

dává právní podklad jak v průmyslu, tak i ve veřejné sféře. (Tento zákon  již obsahoval 

pětimístné kódy k roztřídění jednotlivých  druhů odpadů). 1.1.1998 vstoupilo v platnost nové 

znění zákona č.125/1997 sb., o nakládání s odpady. (Tento zákon se již řídil evropským 

katalogem, kde ke třídění jednotlivých druhů odpadů dochází podle šestimístných kódů).  

V současné době je platná norma zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů.    

 

2.1.3. Odpadové hospodářství jako nový obor 

Ekonomicky výhodné a současně ekologicky přijatelné nakládání s odpady vyžaduje 

rozsáhlou osvětu tak, aby správné nakládání s odpady vstoupilo do podvědomí všech 

občanů. Z tohoto důvodu vznikl nový studijní obor – Odpadové hospodářství (waste 

managment). Je to obor s dominantním postavením chemie a chemické technologie 

v oblasti prevence, využití a zneškodnění odpadů.   

 

Hlavní cíle odpadového hospodářství jsou: 

 

 Předcházet nebo omezovat vznik odpadů. 

 Nakládat s odpady tak, aby byly maximálně využity jako druhotné suroviny v původní 

nebo upravené formě. 

 Zajistit, aby odpady minimálně narušovaly životní prostředí.  
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2.1.4. Současný stav odpadového hospodářství 

V celosvětovém měřítku představuje odpadové hospodářství komplex faktorů, které 

odrážejí úroveň využívání surovinových vstupů a péče o životní prostředí. Některé otázky, 

které byly považovány za lokální záležitost, se dnes staly otázkami mezinárodního a 

globálního charakteru. 

V České republice jsou odpady zneškodňovány převážně formou skládkování, na rozdíl od 

většiny vyspělých zemí, kde převládá spalování odpadu. Kapacita spaloven - Praha, Brno, 

Liberec, které vyhovují emisním limitům, u nás nepřesahuje 125 tis.tun ročně. Velmi málo 

odpadů je recyklováno a kompostováno. Na výstavbu moderních zařízení pro úpravu a 

nezávadné zpracování odpadu však v ČR v současné době chybějí finanční prostředky. 

Změny, kterými odpadové hospodářství prochází, vlivem rozvoje výrobních a spotřebních 

procesů, jsou motivovány stavem surovin a spotřebních předmětů na trhu. Výrazné změny 

přinesl i bouřlivý rozvoj uranového průmyslu a jaderné energetiky. Rizika spojená 

s pohybem nebezpečných odpadů přes hranice států vedla k přijetí Basilejské úmluvy o 

řízení pohybu nebezpečných odpadů a jejich zneškodnění. Jednoznačně vyjadřuje 

nezbytnost státních zásahů do regulace trhu s nebezpečnými odpady a druhotnými 

surovinami. 

Světový standard odpadového hospodářství byl formulován aktivitami celosvětových 

vládních i nevládních organizací v čele s OSN – UNEP, UNIDO, Světovou zdravotnickou 

organizací WHO, Mezinárodní obchodní komorou ICC a řadou dalších. Specifické 

postavení mají  mezinárodní nevládní organizace, které organizují mezinárodní trh odpadů 

a druhotných surovin – mezinárodní federace reprezentující recyklační průmysl ve světě  

BIR (Bureau of international recykling). Dále se zabývají rozvojem oboru odpadového 

hospodářství - Asociace pro odstraňování odpadů a čištění měst (ISWA).   

Evropský standard se postupně koncepčně vyvíjel. Koncem šedesátých let byly 

zpracovány první vzorové mezinárodní předpisy upravující „řízené skládkování odpadů“.  

Ve vyspělých zemích byly přijímány celostátní právní předpisy, upravující odpadové 

hospodářství. Zároveň byly získávány první zkušenosti s uplatňováním nových právních 

předpisů. [12] 

 

 

 



Věra Šlaufová: Využití bývalé skládky města Chomutov. 
 

2009 6 

2.1.5. Předpokládaný vývoj odpadového hospodářství v příštích letech  

Předpokládaný vývoj odpadového hospodářství vychází ze skutečnosti, že výrobní procesy 

i způsoby spotřeby produkují ztráty (odpady), které jsou nezbytně přenášeny do prostředí. 

Dnes se vyrábí celá řada produktů, při jejichž výrobě vznikají odpady, které nelze využít 

jako druhotné suroviny. Řešením by měla být výroba produktů s dlouhodobou životností. 

Bohužel, čím je výrobek trvanlivější, tím větší je problém s jeho zneškodněním jako 

odpadu. Takže je prakticky nemožné zabránit úniku veškerých látek a produktů 

z výrobního cyklu. 

Proto ekonomicky výhodné a současně ekologicky přijatelné nakládání s odpady vyžaduje 

nové přístupy u všech producentů odpadu, nejen průmyslových výrobců, ale i široké 

veřejnosti. To vyžaduje rozsáhle založenou osvětu směřující k tomu, aby pochopení 

nebezpečí, vyplývající z hromadění odpadů a nezbytnosti správného nakládání s nimi, 

vstoupilo v obecné ekologické povědomí všech občanů. [12] 

V současné době se připravuje novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která mimo 

jiné klade velký důraz na zvýšení výtěžnosti tříděného sběru bioodpadu, a podle které 

budou více zatíženi původci odpadu. Ministerstvo životního prostředí předložilo dne 

28.2.2009 k veřejnému připomínkování tzv. „velkou“ novelu zákona o odpadech, která 

kromě implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a 

akumulátorech, navrhuje řadu zásadních změn  v odpadovém hospodářství. 

Jedná se především o návrh zavedení povinného třídění pěti složek komunálního odpadu 

(papír, plasty, sklo, nápojové kartony, biologicky rozložitelné komunální odpady). Dále se 

navrhuje podrobné vymezení a podmínky pro fungování kolektivních systémů zpětného 

odběru elektrozařízení z domácností. Podrobnější je také úprava povinností nakládání 

s autovraky. Podle novely by mělo dojít k začlenění Krajské veterinární správy do soustavy 

orgánů na úseku odpadového hospodářství, ke zřízení Centrálního informačního systému 

odpadového hospodářství na MŽP a navrhuje se zpřesnění a zpřísnění provozování skládek 

odpadů i sběru a výkupu kovových odpadů. 

  

Návrhem novely se podrobně zabýval Svaz měst a obcí České republiky a ve shodě 

s Asociací krajů České republiky a se zástupci „Petice obcí se skládkou na svém území“ 

k němu vyjádřil odmítavý postoj, jelikož mnoho z výše uvedených návrhů může mít 

zásadní dopad i do činnosti měst a obcí. 
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Podle stávajícího Plánu odpadového hospodářství ČR nehodlá podporovat výstavbu 

spaloven komunálního odpadu, ačkoliv ve všech vyspělých státech Evropy jsou součástí 

integrovaných systémů odpadového hospodářství. Poplatky za energetické využívání 

odpadů ve spalovnách nejsou běžně v evropských státech uplatňovány, a to ani v těch 

nejvyspělejších – Švýcarsko, Německo, Nizozemí. Tam, kde jsou zavedeny – Rakousko, 

Švédsko od roku 2006, od roku 2008 Belgie, dosahují zpravidla 10% v porovnání s výší 

poplatku za skládkování. Proto návrh ministerstva, stanovit „energetické  poplatky“ ve výši 

30% v poměru k poplatkům za skládkování odpadu, bude působit proti rozvoji 

energetického využití odpadů. [16] [17] 

 

2.2.  Popis principu skládkování odpadů, legislativní požadavky 
Skládkování odpadů je způsob odstraňování odpadů, při kterém jsou odpady zaváženy na 

skládku, hutněny a pravidelně překrývány inertním materiálem. Přesto, že se považuje za 

„nejméně žádoucí formu“ odstraňování odpadu, zůstane i v nejbližší budoucnosti 

nejrozšířenějším způsobem v ČR až do doby, dokud se výrazně nezvýší náklady na 

skládkování. 

 

2.2.1. ČSN 83 8030 – Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a 

výstavbu skládek 

Předmět normy – tato norma stanoví základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

povrchových skládek odpadů. Pro odkaliště platí ČSN 75 3310. Nahrazuje ČSN 83 8030 

z března 1998. Přizpůsobením normy zákonu č.185/2001 Sb. Dochází v normě k těmto 

zásadním změnám: 

 

 změněno rozdělení skládek na skupiny a definování druhu odpadu, které mohou být na 

tyto skládky ukládány; 

 upraveny požadavky na geologickou bariéru pro všechny skupiny skládek a stanoven 

požadavek na existenci fóliového těsnění u skládek  S – OO a S – NO; 

 V této normě jsou použity termíny podle ČSN 83 8032, ČSN 83 8033, ČS 83 8035, 

ČSN 83 8036 a dále tyto termíny a definice: 

 skládka je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným 

uložením na zem nebo do země ( zákon č. 185/2001 Sb.) 
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 bariéra je přírodní (geologická) nebo uměle vytvořená (technická) překážka, účinně 

bránící kontaminaci okolního prostředí látkami pocházejícími z ukládaného odpadu 

 podloží skládky je část geologického prostředí, které se nachází pod základovou 

spárou skládky 

 základová spára skládky je plocha, v níž se stýká konstrukce skládky s podložím 

 těleso skládky jsou konstrukční vrstvy skládky včetně uloženého odpadu 

 průsaková voda, výluhová voda je jakákoliv kapalina, která prosakuje uloženým 

odpadem a vytéká ze skládky, nebo v ní zůstává zadržena (voda vytékající z těles 

skládky je směsí výluhů, kalové vody a vytlačené pórové vody) 

 jímka pr ůsakových vod je nepropustná bezodtoká jímka, do které je zaústěn drenážní 

systém pro odvádění průsakových vod ze skládky 

 kontrolní jímka je nepropustná jímka, do níž je zaústěn kontrolní drenážní systém pod 

těsněním skládky 

 nejvyšší hladina podzemní vody je nejvyšší úroveň hladiny, odvozená s přiměřenou 

spolehlivostí na základě pozorování, která se může vyskytnout v období výstavby i 

provozu skládky a v době aktivního působení skládky na okolí po jejím uzavření 

 fólie je plastová membrána, používaná jako plošný těsnící prvek 

 odplyňovací systém je sytém svislých, vodorovných nebo šikmých sběrných drénů a 

svodných potrubí pro jímání skládkového plynu 

 součinitel filtrace je míra propustnosti pórovitého prostředí pro vodu; je-li součinitel 

filtrace stanovený laboratorními zkouškami s řízeným hydraulickým sklonem, považují 

se za směrodatné hodnoty tohoto součinitele, získané ze zkoušek s hydraulickým 

sklonem  i = 30. [13] 

 

2.2.2. Rozdělení skládek podle technického zabezpečení – vyhláška č.294/2005 Sb. a 

vyhláška č.383/2001 Sb. 

Při ukládání odpadů na skládky musí být odpady uloženy podle druhů, kategorií a 

chemických vlastností tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku 

škodlivých látek nebo k narušení těsnosti, statiky a konstrukce skládky (§ 11 odst.3 

vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb.). Skládka je tedy stavební objekt technologicky vybavený 

tak, aby odpady v něm nemohly negativně ovlivňovat podzemní ani povrchovou vodu a 
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horninové prostředí, a aby byly minimalizovány vlivy na ovzduší jak po dobu jeho 

životnosti, tak i po jeho uzavření. K tomu je nutné splnit tyto základní podmínky: 

 

 umístění skládky na pozemky s přesně definovanými hydrogeologickými, 

hydrologickými a geotechnickými podmínkami 

 těsnění skládky je dimenzováno s ohledem na druh přijímaných odpadů 

 odplynění skládky je navrženo podle druhu přijímaných odpadů 

Stavební povolení získá investor po úspěšném zvládnutí poměrně komplikovaného 

schvalovacího procesu přesně vymezeného zákony č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na 

životní prostředí (EIA), č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování a 

č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění zákona. 

 

Skládky se podle technického zabezpečení dělí do tří skupin: 

 

 Skupina S – inertní odpad (S-IO) je určena pro inertní odpady kategorie ostatní 

odpad, jejichž vodní výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty třídy 

vyluhovatelnosti II (příloha č. 6, tabulka č. 6.2 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb.) a limitní hodnoty 

obsahu organických škodlivin v sušině (příloha č. 9, tabulka č. 9.2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 

Sb.) 

 Skupina S – ostatní odpad (S-OO) je určena pro odpady kategorie ostatní odpad, 

jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty třídy 

vyluhovatelnosti III (příloha č. 9, tabulka č. 9.2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 SB), pro upravené 

odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze 

hodnotit na základě jejich výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební a 

demoliční odpad) a pro nebezpečné odpady upravené stabilizací, jejichž vodný výluh 

nepřekročí limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti III, nebo umístěné v uzavřených 

kontejnerech nebo nádobách (§ 11 odst. 11, 12 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.). 

 Skupina S – nebezpečný odpad (S-NO) je určena pro odpady kategorie nebezpečný 

odpad. 

 

Jednodruhová skládka (§ 11 odst. 7 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.) je určená k přijímání 

vybraných druhů odpadů nebo odpadů, u nichž lze předpokládat jejich budoucí využití, 
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může být řešena i jako skládka pro oddělené skládkování více druhů odpadů. Na 

jednodruhové skládky lze přijímat vždy pouze jeden druh odpadu nebo odpady srovnatelné 

svým původem, složením a vlastnostmi (§ 11 odst. 6 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.). Technické 

řešení musí být navrženo tak, aby se zabránilo smíchání a sloučení více druhů odpadů do 

nich ukládaných po celou dobu jejich uložení. Těsnící a drenážní systém musí být navržen 

tak, aby byla jeho funkčnost zajištěna i v případě budoucí těžby uloženého odpadu. 

 

2.2.3. Vybavení skládek 

Vybavení skládek skupiny S-IO se navrhuje individuálně, přičemž se přihlíží zejména 

k množství ukládaného odpadu a celkové kapacitě skládek. Moderní skládka skupiny S-OO 

a S-NO je vybavena řadou technologických souborů, které ve svém komplexu umožňují 

přijímat, evidovat a bezpečně ukládat odpady. 

Musí být vybavena zařízením na nakládání s výluhovými vodami a čerpání skládkového 

plynu, vznikajícími v průběhu skládkování v tělese skládky. Nedílnou součástí výbavy 

skládky je soubor monitorovacích prvků sloužících k obsluze skládky ke kontrole 

bezpečnosti a bezporuchovosti jejího provozu. 

 Výluhové vody vznikají v tělese skládky několika způsoby. Jednak jsou to srážkové 

vody, zachycené na povrchu skládky infiltrující vrstvou odpadů, dále jsou to vody, 

vzniklé biologicko-chemickými procesy při konsolidaci odpadů. 

 Skládkové plyny – podle ČSN 838034 Skládkování odpadů – odplynění skládek, musí 

být skládky skupiny S-00, podskupiny S – 003, vybaveny zařízením na jímání a odvod 

plynu z tělesa skládky. Přeměnou organické hmoty bez přístupu vzduchu, tzv. 

anaerobní digesce, vzniká voda, oxid uhličitý a methan. Způsoby odplynění se dělí do 

dvou skupin – aktivní a pasivní.  

Plyn, čerpaný ze skládky se podle kvality, která je dána obsahem methanu (20-65%), 

využívá energeticky v kogenerační jednotce, nebo se jako jalový spaluje přímo v hořáku. 

Důležitou etapou života skládky je, s ohledem na bezpečnost všech složek životního 

prostředí, její uzavření a následná rekultivace.  

Tak, jak je skládka vybavena technickou bariérou na dně, musí být stejným způsobem 

zabezpečená i shora. Koeficient filtrace technické bariéry musí být menší než 1*10-8 m*s-1 . 

Následují další technické vrstvy, kdy poslední z nich by měla být ornice. 
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Ke zvýšení bezpečnosti provozu skládky slouží monitorovací systém. Sleduje kvalitu 

podzemních vod potenciálně ohrožených skládkou, kvalitu i kvantitu podzemních vod, 

kvalitu a kvantitu skládkového plynu. Dále sleduje stabilitu skládkového tělesa a jeho 

podloží, včetně neporušenosti fóliového podloží minimálně po dobu, než je do skládky 

uložena alespoň dvoumetrová vrstva odpadu. 

Monitorování skládky je uloženo provozovateli zákonem po dobu min. 30 let. [12] 

 

2.2.4. Legislativní požadavky 

Zákon č. 17/1991 Sb.. o životním prostředí 

Tento zákon byl vydán na základě zásady, že člověk je neoddělitelnou součástí přírody. 

Vysvětluje pojmy jako jsou: životní prostředí, ekosystém, ekologická stabilita, únosné 

zatížení území, trvale udržitelný rozvoj, přírodní zdroje, ochrana životního prostředí, 

ekologická újma, znečišťování a poškozování životního prostředí. 

Zabývá se základními zásadami ochrany životního prostředí a ukládá všem lidem 

povinnosti při jeho ochraně. Posuzuje vlivy činnosti a jejich důsledky na životní prostředí 

jak na území České republiky, tak i na území přesahující hranice ČR. Ukládá odpovědnost 

za porušení povinností při ochraně ŽP a jsou zde uvedeny ekonomické nástroje ochrany 

ŽP, ustanovení přechodná a závěrečná. 

 

Zákon je doplněn čtyřmi přílohami: 

 Činnosti podléhající hodnocení vlivů na životní prostředí v rámci České a Slovenské 

republiky 

 Obsah dokumentace a hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí v rámci České a 

Slovenské republiky 

 Záměry podléhající mezinárodnímu projednání z hlediska vlivů na životní prostředí 

 Obsah dokumentace a hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí podléhající 

mezinárodnímu projednání. 

 

Zákon byl později změněn zákony: 

• Zákon č. 123/1998 Sb., - o právu na informace o životním prostředí 

• Zákon č. 100/2001 Sb., - o posuzování vlivů na životní prostředí 

 



Věra Šlaufová: Využití bývalé skládky města Chomutov. 
 

2009 12 

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

Zákon o odpadech tvoří 18 částí, které upravují základní ustanovení a působnost zákona. 

Dále vysvětluje pojem odpad spolu s dalšími základními pojmy. Ve druhé části zákona je 

klasifikováno zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Třetí část 

zákona řeší povinnosti při nakládání s odpady. 

Další části zákona pojednávají o  povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady a 

zařízeními. Zpětný odběr některých výrobků, evidence a ohlašování odpadů a zařízení, 

plány odpadového hospodářství, ekonomické nástroje, přeshraniční přeprava odpadů, 

sankce, výkon Veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ustanovení společná 

přechodná, zrušovací ustanovení a účinnost zákona. 

 

Zákon č. 185/2001 Sb. byl později rozšířen o tyto novely: 

Změna zákonem č.: 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 188/2004 Sb., 

356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 317/2004 Sb. 7/2005 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 

314/2006 Sb., 186/2006 Sb., a zákonem č. 314/2006 Sb. 

Poslední novelou zákona o odpadech, s účinností od 1. 4. 2007, se mění povinnosti sběru 

bioodpadu a zpětného sběru. 

 

Prováděcí vyhlášky zákona o odpadech: 

� Vyhláška č. 41/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady č. 294/2005 Sb. 

� Vyhláška č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků. 

� Vyhláška č. 300/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 

Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 

v podzemních prostorech. 

� Vyhláška č. 504/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb.,  o 

podmínkách použití upravených kalů na zemědělskou půdu. 

� Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a  seznamy odpadů a států pro 
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účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů. 

� Vyhláška č.502/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP  a MZ č. 376/2001 Sb., o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

� Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, terfenyly, 

monometyltetrachloridifenylmetanem, monometyldichlordifenilmetanem, 

monometyldibromdifenilmetanem a veškerými směsmi, obsahujícími kteroukoliv 

z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg – o nakládání s PCB. 

 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu hospodářství České republiky 

Závazná část POH ČR je součástí právního řádu ČR a tvoří přílohu Nařízení vlády č. 

197/2003 Sb. Tato základní část řeší v obecné rovině problematiku: 

� Jak všemi dostupnými prostředky předcházet vzniku odpadů, omezování jeho množství 

a nahrazování nebezpečných materiálů včetně složek, používaných jako suroviny za 

méně nebezpečné, je-li to technicky a ekonomicky možné. 

� Zajištění zpracování realizačního programu ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

� Nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle 4. a 5. části zákona o odpadech:

 Odstranění odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo jejich dekontaminace, odpadní 

oleje, baterie a akumulátory, autovraky.   

� Dovozu a vývozu odpadů. Odstranění překážek volného pohybu odpadů, které 

nevykazují nebezpečné vlastnosti a jsou určeny k využití jako druhotná surovina. 

� Podíl recyklovaných odpadů. Zvýšení materiálového využití odpadů s upřednostněním 

jejich opětovného použití, pokud je to ekologicky a ekonomicky vhodné. 

� Podílu odpadů ukládaných na skládky. Dosáhnout snížení hmotnostního podílu odpadů, 

ukládaných na skládky a zvyšovat provozní a technologickou úroveň provozovaných 

skládek. 

� Maximálního množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek. [14] 

Plán odpadového hospodářství je tvořen na určité časové období za účelem splnění 

strategických cílů. POH obsahuje osm hlavních zásad. Zejména omezení vzniku odpadů, 

zvýšení využívání odpadů a pohyb odpadů. 
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Schéma č.1 -  Základní  činnosti  v oblasti odpadového hospodářství. 

1. Odpadové hospodářství 
 
�                                        �                                      � 
2.1 předcházení 2.3 omezování 2.3 Nakládání 
vzniku odpadu vzniku odpadu s odpadem 
  
                                             � 
2.3.1. shromažďování 
2.3.2. přeprava 
2.3.3. skladování 
2.3.4. úprava 
2.3.5. využívání 
2.3.6. zneškodňování 

    

 

Plán odpadového hospodářství je odvětví, které se bezprostředně dotýká všech stupňů 

výrobního a spotřebního cyklu od těžby surovin, přes výrobu, dopravu a spotřebu produktů, 

až po jejich zneškodnění. 

 

Přehled legislativy Evropské unie pro oblast nakládání s odpady 

Směrnice EU: 

• 75/442/EEC  o odpadech (2006/12/EC) 

• 91/157/EEC  o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky 

• 91/689/EEC  o nebezpečných odpadech 

• 91/271/EEC  o úpravách, týkajících se městských odpadních vod 

• 92/112/EEC o postupech harmonizace programů pro redukci a eventuální eliminaci 

znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého 

• 93/98/EEC o pohybu nebezpečného odpadu přes hranice a jeho zneškodnění 

• 94/3/EC  rozhodnutí Komise, kterým se zavádí seznam odpadů 

• 94/62/EC  o obalech a odpadech z obalů 

• 94/67/EC  o spalování nebezpečného odpadu 

• 96/59/EC  o zneškodňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů 

(PCB/PCT) 

• 99/31/EC  o skládkování odpadů 
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• 2000/53/EC  o vozidlech s ukončenou životností 

• 2002/95/EC  o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 

elektronických zařízeních 

• 2002/95/EC  o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) [12] [14] 

 

Nařízení a obecně závazné Vyhlášky Ústeckého kraje: 

 

Chomutov 

• Vyhláška č.8/2001 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem 

• Vyhláška č.9/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

• Vyhláška č.02/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování odpadů vznikajících na katastrálním území města.  

• Nařízení č.03/2002 o zákazu spalování rostlinných materiálů a provozování spalovacích 

zařízení. [14] 

 

Ústecký kraj 

• Vyhláška č.1/2005, jíž se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství 

Ústeckého kraje. 

 

Legislativní plnění Technických služeb města Chomutov 

Komunální odpad, dle zákona o odpadech, je veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů, vznikajících u právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání. Tyto mají možnost dle zákona, produkují-li 

odpad podobný komunálnímu odpadu, využít systému zavedeného obcí na základě 

smlouvy. Dle vyhlášky MŽP č.381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů, patří 

komunální odpady do skupiny 20. 

 

Město Chomutov se stává vlastníkem těchto komunálních odpadů. Stanovilo ve své 

samostatné působnosti obecně platné vyhlášky systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejich katastrálním 

území, včetně nakládání se stavebním odpadem. 
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Povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kterou 

ukládá zákon, plní TSmCH obecně tříděním odpadů a skladováním odpadu v nádobách a 

místech k tomu určeným, dále zřízením sběrného dvora pro vyseparované komunální 

odpady a sběrným místem pro autovraky. 

 

TSmCH provozují všechny sběrné dvory na základě povolení z roku 2002, které vydal 

Krajský úřad Ústeckého kraje. 

Sběrné místo pro nebezpečné odpady v areálu TSmCH, s kvalitní přístupovou plochou, 

funguje od roku 1996 na základě souhlasu k provádění nakládání s odpady a po obdržení 

souhlasných stanovisek Okresní hygienické stanice Chomutov. [10]   
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3. Analýza využití stávajících ploch 

 

3.1. Charakter a stručný popis zájmového území v minulých letech 

Bývalá městská řízená skládka se nachází na území města Chomutova mezi silnicí 1/7 

Chomutov – Praha a tokem Chomutovky – tzv. Jihozápadní pole. Je situována v prostoru 

závalového pole bývalého dolu Jan Žižka. (viz příloha, mapa č.1. - Odstranění následků po 

důlní činnosti formou řízené skládky) Z regionálního hlediska se území nachází v největší 

z podkrušnohorských pánví, tj. v severočeské pánvi. Pro charakteristiku zájmového území 

má zásadní význam především mostecké souvrství a kvartérní pokryv. V této části pánve se 

nalézá jediná uhelná sloj o celkové mocnosti cca 30 m, a je uložena v hloubce okolo 100 m. 

V šedesátých letech minulého století se sloj stala předmětem intenzivní hlubinné těžby dolu 

Jan Žižka. Mimo respektované ochranné pilíře okolních obcí, státní silnice Chomutov – 

Praha a v Územním plánu Chomutova uvažované odbočky, došlo k vytěžení podzemních 

prostorů. Důlní činnost v tomto prostoru byla ukončena v roce 1976 a projevovala se 

poklesy terénu vyvolanými závaly opuštěných děl, a to až o 8 m. Takto vyvolané deprese, 

s poklesem terénu pod hladinu podzemní vody, byly následně zaplavovány a na povrchu se 

vytvořil systém vodních ploch. 

Zájmová oblast se nachází na poddolovaném území ve smyslu směrnice FMTIR č.3/75. 

Proto byl v roce 1989 zpracován znalcem z oboru těžby uhlí Ing. Kubalíkem báňský 

posudek, který měl posoudit vlivy dolové činnosti na uvažovanou stavbu skládky. Pro 

zpracování studie nové skládky z tohoto posudku plyne, že oblast Jihozápadní pole, ve 

které byla důlní činnost započata v roce 1963 a ukončena v roce 1976, je již mimo 

nebezpečí propadů. Likvidace vyrubaných prostor se děje závalem nadložních vrstev. 

Účinky deformací vyvolané závalem nadloží (dle údajů z provozu), doznívají do tří let, a 

proto primérní účinky dolování nepřicházejí v úvahu. Území je po dvaceti letech po 

ukončení důlní činnosti stabilizováno.    

Hydrogeologické poměry kolektoru kvartérních štěrkopísků v Jihozápadním poli byly 

zpracovány firmou Geoindustria v roce 1990. Z konfigurace hladiny je zřejmé, že dochází 

k napájení kvartérní zvodně z poříčních vod Hačky u Chomutovky. Vrty CH365, CH366, 

CH370 byly vystrojeny a slouží jako monitorovací sondy pro kontrolu a sledování 

hydrochemického režimu podzemních vod. [8] 
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3.2. Charakter a popis bývalé skládky města Chomutova 

Na základě rozhodnutí Odboru výstavby s územním plánováním ONV v Chomutově, ze 

dne 15.3. 1978, o využití území nad Jihozápadním polem dolu Jan Žižka, o výměře 

pozemku 50 ha pro rekultivaci, začala výstavba bývalé skládky města Chomutova. 

Předmětem rekultivace bylo zahlazení následků báňské činnosti Jihozápadního pole dolu 

Jan Žižka a navrácení zdevastované půdy zemědělské výrobě, s termínem realizace v letech 

1978 – 87. Rekultivace byla řešena zavezením pokleslého území vhodným materiálem, 

(stavební suť, výkopový materiál a pevné domovní odpady), na původní výšku terénu. Poté 

byla plocha převrstvena 50 cm vrstvou ornice a proveden 5-ti letý agrotechnický cyklus. 

Na základě rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v 

Chomutově ze dne 12.1.1984, byla zahájena stavba č.2. Předmětem povolení byly terénní 

úpravy, odvodnění, ozelenění a rekultivace, podle schválené projektové dokumentace a za 

dodržení veškerých platných předpisů a ČSN, včetně předpisů bezpečnostních.   

Rozhodnutím Městského úřadu v Chomutově, ze dne 3.12.1990 byl provoz bývalé skládky, 

za účelem zvýšení kapacity stávající skládky tuhého komunálního odpadu na Jihozápadním 

poli, prodloužen o dalších 5 let. Ochranný val v délce 520 m, šířce 30 m a výšce 5m, 

odděluje vysázenou vzrostlou zelení skládku od komunikace a řeší návaznost na 

uvažovanou rekultivaci poddolovaného území tohoto prostoru. Navrhované využití 

vyhovovalo obecným technickým požadavkům stanovených vyhláškou č. 83/76 Sb. Nová 

skládka byla postavena na základě projektu zpracovaného Hydroprojektem Praha v roce 

1991 a jeho doplňku z roku 1993. Byla provozována na základě zvláštních podmínek pro 

ukládání odpadů. V polovině roku 1996 bylo skládkování ukončeno. Provozovateli skládky 

vznikla povinnost uzavřít skládku tak, aby se zamezilo úniku znečišťujících látek do okolí. 

[11]   

 

3.3. Charakter, účel a stručný technický popis zařízení, popis technologického 

postupu rekultivace skládky v současnosti. 

Podle projektu sanace skládky a budování objektů odpadového hospodářství města 

Chomutova na tomto území, je postupně provedena úprava tělesa bývalé skládky 

s následným překrytím plochy zemním těsněním a rekultivační vrstvou. Západní a 

východní část plochy bude upravena tak, aby vyhovovala následnému využití pro 

shromažďování, sběr, výkup, třídění , využívání a odstraňování odpadů. V prostoru bývalé 
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skládky jsou objekty umožňující nakládání s odpady podle jejich vlastností a způsobu 

odstranění: 

 

• SO 01 Terénní úpravy, těsnící a rekultivační vrstvy – ve střední části bude provedena 

sanace a rekultivace skládky ukládáním určených hutněných odpadů. 

• SO 02 Překladiště komunálního odpadu – slouží k přeložení komunálního odpadu 

určeného k odstranění a dalších druhů odpadů určených k jejich využití. 

• SO 03 Překladiště uličních smetků – slouží k odvodnění uličních smetků před uložením 

do vyrovnávací vrstvy. 

• SO 04 Kompostárna – slouží k přeměně biologicky rozložitelných látek na využitelné 

látky 

• SO 05 Sklad sutě z demolic vozovek – slouží k recyklaci materiálů z demolic vozovek 

• SO 06 Sklad stavební sutě – slouží k recyklaci stavebních odpadů. 

• SO 07 Recyklační dvůr – slouží ke sběru, výkupu, třídění, skladování, využívání a 

odstraňování určených odpadů. (Viz příloha – mapa č. 2 – současný stav bývalé 

skládky města Chomutova) 

 

3.3.1. Terénní úpravy, těsnící a rekultivační vrstvy. 

Sanace skládky o rozloze cca 20 ha a budování objektů odpadového hospodářství je 

rozděleno do čtyř základních etap, které umožňují provozovateli provádět stavbu podle 

jeho provozních a finančních možností. Postupné uzavírání plochy bývalé skládky bude 

prováděno podle schváleného projektu zpracovaného v roce 1996 a upřesněného v září 

2001. 

Povrch bývalé skládky musí být upraven tak, aby povrch hutněného násypu po sednutí činil 

nejméně 3%, a tím byl zajištěn plynulý odtok srážkových vod. Velikost konečného sedání 

lze pouze odhadovat. 

Pro tvarování tělesa hřbetu sanované skládky budou využity materiály, které jsou zařazeny 

dle Katalogu odpadů do kategorie ostatní odpad, a jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní 

hodnoty výluhové třídy č. II, podle přílohy č.4 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady, označené v seznamu druhů materiálů „X“ , lze ukládat do hřbetu sanované 

skládky, pokud jejich vodný výluh bude odpovídat limitním hodnotám vyluhovatelnosti 
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číslo II, podle přílohy č.4 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady. 

 

Odpady jinak blíže neurčené lze ukládat při splnění následujících podmínek: 

1. Budou vyloučeny nebezpečné vlastnosti v souladu s §6 zákona č.185/2001 Sb. 

2. Jejich vodný výluh bude odpovídat limitním hodnotám třídy vyluhovatelnosti číslo II, 

podle přílohy č.4 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

3. Jejich mechanické a fyzikální vlastnosti musí umožnit hutnění po vrstvách. 

Materiály ukládané do upravovaného tělesa sanované skládky budou při přejímání 

evidovány. V provozním deníku bude uvedena dokumentace o dovezených a uložených 

materiálech podle přílohy č.2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech a nakládání 

s odpady. Pro tvarování tělesa hřbetu sanované skládky do tvaru podle projektu budou 

využívány tyto materiály: 

 

� Odpady z geologického průzkumu z těžby, úpravy a zpracování nerostů 

� Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a 

zpracování potravin. 

� Odpady z tepelných procesů. 

� Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů. 

� Stavební a demoliční odpady. 

� Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto 

vod mimo místo jejich vzniku a z výroby pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové 

účely. 

� Odpady komunální a jim podobné odpady ze živnosti, z úřadů a z průmyslu, včetně 

odděleně sbíraných složek těchto odpadů. [5] 

 

Odpady druhově blíže neurčené lze ukládat při splnění následujících podmínek: 

1. Budou vyloučeny nebezpečné vlastnosti v souladu s §9 zákona č. 185/2001 Sb. 

2. Jejich vodný výluh bude odpovídat limitním hodnotám třídy vyluhovatelnosti číslo II, 

podle přílohy č.4 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

3. Jejich mechanické a fyzikální vlastnosti musí umožnit hutnění po vrstvách. 

 



Věra Šlaufová: Využití bývalé skládky města Chomutov. 
 

2009 21 

1. etapa  

Pro navážení materiálu na plochu určenou k rekultivaci budou postupně budovány 

zpevněné provozní komunikace a plochy, umožňující pojezd a otáčení dopravních 

prostředků. Zpevněné plochy budou provedeny z hutněné vrstvy výše uvedených pevných 

materiálů. Jako podkladní vrstvy, případně pro zakalení povrchu komunikací, bude 

využíván odpad, vznikající při recyklaci stavebního odpadu. Do rekultivačních vrstev 

sanované skládky budou také ukládány zbytky kompostu po prosevu, které s ohledem na 

homogenitu a jakost nesplňují požadované podmínky pro jejich distribuci. Po obvodu je 

prováděna obvodová zemní hrázka, na jejíž koruně vede provozní komunikace. Dále je 

upravováno těleso bývalé skládky ve východní části, kde je zpevněná plocha pro 

kompostárnu, sklad stavební sutě a sklad sutě z demolic vozovek. Střední část bývalé 

skládky se bude upravovat do navrhovaného tvaru dle projektu hutněným násypem z  výše 

uvedených materiálů směrem od jižní strany skládky. Na upravenou plochu nad stávající 

zemní hrázkou a plochy ve východní části bude provedeno minerální těsnění tl. 60 cm 

s koeficientem propustnosti k < 1.10-9 m/s. Minerální těsnění v tl. 1m bude provedeno 

podél vnitřního obvodu zpevněných ploch. Zesílená tloušťka minerálního těsnění v šířce 4 

až 6 m umožní provedení vnitřního odvodňovacího příkopu, který bude odvádět srážkové 

vody z hřbetu sanované skládky v konečném tvaru. 

Provozní komunikace podél obvodu bývalé skládky podmiňuje provoz skladu stavebních 

sutí a kompostárny. Asfaltobetonová komunikace je vedena po výjezdu na zemní hrázku, 

podél odvodňovacího příkopu, a dále po koruně obvodové zemní hrázky. Zbývající povrch 

koruny obvodové zemní hrázky bude v délce 430m opevněn štěrkovou vozovkou šířky 3,5 

m. 

Nad zemní hrázkou u provozního areálu je provedena zpevněná plocha umožňující 

rozšíření skladovacích ploch objektů odpadového hospodářství města Chomutova. Plocha 

v šířce cca 50 m a délce 530 m je vyspádována směrem k vnitřnímu odvodňovacímu 

příkopu. Povrch bývalé skládky bude uzavřen těsnící vrstvou minerálního těsnění tl. 60 cm 

a překryt geotextilií. Na tyto vrstvy budou uloženy vrstvy štěrkové vozovky, případně 

opatřeny asfaltovým krytem. 

Na štěrkopískové zpevněné ploše je u překladiště odpadů vymezena plocha pro skladování 

pneumatik. V prostoru, kde je vybudováno překladiště domovního odpadu, je v délce cca 

60 m provedeno opevnění asfaltobetonovou vozovkou.  
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Veškeré dešťové vody ze střední části bývalé skládky, která bude upravena do převýšeného 

tvaru, budou svedeny obvodovými záchytnými příkopy do stávajícího vnějšího 

odvodňovacího příkopu, a dále do vodní plochy severně od bývalé skládky. Nové příkopy 

jsou navrženy v lichoběžníkovém tvaru s šířkou dna 60 cm a sklony svahu 1:2. Dno 

příkopů bude chráněno betonovými příkopovými tvárnicemi uloženými do štěrkopísku tl. 

10 cm. Hloubky příkopu bude od 30 cm do 70 cm. V místech spádových lomů a po úsecích 

cca 50 m budou provedeny stabilizační betonové prahy šířky 30 cm hluboké 60 cm. Svahy 

příkopu budou ohumusovány a osety. Pod provozní komunikací bude voda převedena 

betonovým propustkem DN 800 v km 0,500, stávajícím brodem v km 1,215 a novým 

brodem v km 1,095. 

V rámci tohoto projektu byla severní  a východní část skládky oplocena. Na vjezdu z polní 

cesty u vodní plochy byla vybudována ocelová vrata šířky 4,5 m. 

 

2. – 4. etapa  

V rámci prací probíhajících ve 2,3 a 4 etapě se bude pokračovat v ukládání již dříve 

zmíněných pevných materiálů do navrhovaného tvaru tělesa skládky směrem od jihu 

k severu a postupnému provádění těsnících a rekultivačních vrstev jako v l. etapě. Následně 

bude po etapách prováděno osetí povrchu travním semenem a vysazovány sazenice keřů. 

V průběhu realizace sanace bývalé skládky musí být dořešeno jímání a zneškodnění 

skládkových plynů. [5] [4] 
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Základní údaje o kapacitě zařízení 

Při provádění sanace skládky bude pro tvarování povrchu podle projektu a k následnému 

překrytí povrchu těsnícími a rekultivačními vrstvami použito velké množství materiálu: 

 

Schéma č.2. – Úpravy bývalé skládky po etapách 

1. etapa                       terénní úpravy      35 150 m3 

   Těsnící a rekultivační vrstvy   133 360 m3 

   Plocha      106 630 m2 

2. etapa  terénní úpravy     108 150 m3 

   Těsnící a rekultivační vrstvy     38 750 m3 

   Plocha        24 200 m2 

3. etapa  terénní úpravy     156 575 m3 

                                   Těsnící a rekultivační vrstvy     58 100 m3 

   Plocha        36 300 m2 

4. etapa  terénní úpravy       86 150 m3 

   Těsnící a rekultivační vrstvy     47 900 m3 

   Plocha        29 950 m2 

 

 

3.3.2. Způsob ukládání technologických materiálů 

K zajištění evidence materiálů přijatých k uložení na bývalou skládku je použito výpočetní 

techniky. Ta umožňuje vést průběžnou i sumární evidenci materiálů v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujícími vyhláškami. Veškeré údaje jsou pravidelně 

zálohovány. Kromě počítačové evidence a zpracování dat je vedena běžná agenda, jako 

provozní deník apod. . 

Řidič vozidla, které přiváží materiál, je povinen zastavit na vyznačeném místě pro kontrolu 

povolení  k vyvážení materiálu na bývalou skládku. Zároveň je povinen předložit doklad o 

původu a složení materiálu. Pokud bude materiál odpovídat smluvním podmínkám mezi 

původcem a provozovatelem zařízení, bude shrnut do hutněného násypu. V opačném 

případě musí dovozce neprodleně na vlastní náklady materiál odvézt.  

Ukládání materiálu bude  prováděno po vrstvách max. 0,4 m mocných a denní vrstva 

navezeného materiálu bude dokonale hutněna kompaktorem. Hutněním soudržných, 
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případně sypkých materiálů nebo uložením kusových materiálů do max. rozměru 40 cm ve 

vrstvách se zabrání vytvoření dutých ložisek nebo oblastí s rozdílnými mechanicko-

fyzikálními vlastnostmi. V hutněném násypu tělesa sanované skládky se nesmějí vytvořit 

oblasti s nerovnoměrným sedáním. 

Materiály označené kódem dle Katalogu odpadů 19 06 04, 19 08 05, 19 09 02, 19 09 03, tj. 

kaly, budou převzaty k uložení na skládce pouze ve vysušeném stavu. Budou rozhrnuty do 

vrstvy tl. 20 cm a v co nejkratším termínu překryty vrstvou tuhého materiálu, aby nedošlo 

k jejich rozbřednutí. Zvodnělá ložiska by způsobila provozní potíže. Tyto materiály 

nebudou ukládány při povrchu hutněného tělesa sanované skládky. Materiály druhově blíže 

neurčené lze ukládat do hutněného násypu při splnění již dříve uvedených podmínek. (§9 

zák. č. 185/2001 Sb, příloha č. 4 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady).  

 

3.3.3. Překladiště komunálního odpadu 

Překladiště slouží k přeložení netříděného tuhého komunálního odpadu od živnostníků, 

stavebního odpadu apod.. Účelem překládky je ekonomicky dopravit odpad z místa jeho 

tvorby do místa odstranění nebo využití, které se nachází mimo svozovou oblast. K tomuto 

účelu slouží stacionární lisovací jednotka a přepravní kontejnerová zařízení. K přepravě 

jsou používány kontejnery vybavené univerzálními manipulačními a nosnými prvky. 

Všechny tyto odpady jsou odstraňovány a využívány podle platných legislativních předpisů 

a norem. 

 

Základní údaje o kapacitě zařízení 

Pro malé svozové prostředky jako jsou multikáry, případně přívěsy malých živnostníků, je 

vybudováno překladiště s přímým přesypem. Překladiště je vybaveno jedním kontejnerem 

pro překládání inertního odpadu, třemi kontejnery o objemu 20 m3 pro sběr objemného 

odpadu, lisovací jednotkou na směsný komunální odpad a kontejnery na kovy, plasty, sklo 

a papír. Kapacita překladiště je operativně přizpůsobována potřebám provozovatele podle 

množství shromážděných odpadů. 

 

Způsob ukládání odpadů 

Pro překládací stanici je využita stávající hrázka. Úroveň koruny hrázky 309,0 m nad 

plochou recyklačního dvora poskytuje výškový rozdíl 2,3 m pro přímé vysypávání odpadu 
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do kontejneru. Celková délka opěrné betonové zdi je 33 m. Na záhlaví opěrné zdi je 

provedena zarážka vysoká 30 cm. Betonová zeď je založena na mohutném základu 

zohledňujícím nestandartní základové poměry v této oblasti. 

Ke čtyřem kontejnerům je nájezd na plošině šikmý v úhlu 30o  tak, aby bylo možné odpad 

vyklápět do kontejneru z boční strany. Kontejnery na plasty a kovy jsou k opěrné zdi 

naváženy kratší stranou. Poslední zleva je lisovací jednotka pro směsný komunální odpad. 

Jednotlivé druhy odpadů jsou shromažďovány v označených kontejnerech, dokud nebudou 

nabídnuty pro další využití nebo odvezeny k odstranění. 

 

3.3.4. Kompostárna 

Kompostování je metoda, kterou se organické látky, obsažené v odpadech, přeměňují 

formou fermentace na využitelnou látku. Tím současně dochází k redukci množství 

materiálu, který je nutno dále zneškodňovat.  

Materiál, určený ke kompostování prochází zpravidla těmito fázemi: 

• rozdrcení a prosetí 

• fermentace  ( intenzivní nebo následná) 

• následné zpracování 

 

Kompostování v krechtech je prováděno na zpevněné ploše v severní části bývalé skládky 

o rozloze 11 800 m2 . Zbývající plocha je určena pro deponii kusového odpadu, např. větví, 

dále pro umístění drtiče, pásových dopravníků, sít, dopravních prostředků a nakladačů. 

 

Základní údaje o kapacitě zařízení 

Výhledové množství organických materiálů produkovaných ve městě Chomutov činí cca 

3300 tun/rok. Denní zpracovávané množství se odhaduje max. na 26 tun/den, tj. v sezóně 

jaro/podzim. Protože plošná potřeba je 1,8 – 2 m2/t, je v prostoru sanované skládky 

Chomutov upravena a odvodněna plocha o rozloze cca 11 800 m2. Tato plocha je navržena 

pro výhledové zpracování organické hmoty cca 3300t/rok. 

 

3.3.5. Dočasný sklad stavebního materiálu 

Na zpevněné ploše o rozměrech cca 50x20 m je podle potřeby dočasně shromažďován 

stavební materiál bez škodlivin pro dotřídění. Plocha je ohraničena betonovými 
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prefabrikáty ENK 58/44/99 L nebo jiným opěrným betonovým prvkem, uloženým na 

vrstvu cementované malty tl. 5 cm. Vymezení plochy umožní uskladnění cca 1000 m3 

materiálu. Provozovatel materiál podle potřeby třídí na frakce, které dále využívá. 

Na upravené ploše sanované skládky, v prostoru 4. etapy sanované staré skládky, bude 

vymezena plocha pro dočasné skladování stavebních materiálů, které provozovatel bude 

postupně spotřebovávat a využívat. Jedná se například o dlažební kostky nebo výkopovou 

zeminu, určenou pro zpětně hutněné zásypy a jiné. 

 

3.3.6. Sklad stavební sutě 

Stavební výroba i výroba stavebních hmot a dílců produkují velké množství odpadních 

inertních hmot, které jsou pro další zpracování nevyužitelné. Jedná se zejména o velké 

kamenné frakce při zemních pracích, železobetonové i betonové prefabrikáty, stavební suť, 

získanou při demolicích objektů, betonové a živičné konstrukce vozovek, keramické 

materiály,  kamenná, cihelná i betonová zdiva a podobně. Stavební činnost ve městě 

produkuje odpady, které mohou být po úpravě dále využívány při stavební výrobě, 

zpevňování vozovek apod.. Tento požadavek beze zbytku splňuje likvidace stavebního 

materiálu bez škodlivin drcením na jednotlivé frakce. 

Na ploše sanované skládky v severovýchodní části bude upravena a zajištěna plocha určená 

pro skladování stavebních odpadů, které se po dosažení potřebného ekonomického 

množství podrtí na mobilní drtící jednotce na jednotlivé frakce a využijí se v další výrobě. 

 

Základní údaje o kapacitě zařízení 

Plocha pro zřízení skladu stavební sutě a sutě z demolic vozovek o rozloze 17400 m2, bude 

vyspádována směrem k provozní komunikaci, kde bude příkopem odváděna srážková voda 

do odpadní jímky. Odpadní jímka je navržena jako zemní nádrž hluboká 1,3 m se sklonem 

svahů 1:2. Dno o rozměrech 8x3 m a svahy budou vodotěsně izolovány vrstvou 

minerálního těsnění překrytého těsnící PEHD fólií tl. 1,5mm s ochrannou geotextilií 400 

g/m2 a vegetačními prefabrikáty TZX 5/826 se štěrkopískovou výplní. Užitný objem jímky 

je 77 m3. Srážkové vody z plochy budou využívány ke skrápění sutě při drcení, aby byla 

snížena prašnost. Skrápění bude umožněno instalací mobilního ponorného čerpadla. 

V případě dlouhodobých srážek musí být voda odčerpána fekálem a odvezena ke 

zneškodnění na ČOV. Obvod jímky bude opatřen trubkovým zábradlím. 
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Stavební suť bude shromažďována  na deponii o výšce cca 4 m, se sklonem svahů 1:4 a 

nájezdovou rampou pro navážení do výšky 1:15. Zpracovávat stavební odpad je vhodné 

z hlediska nákladů na přepravu technologie v množství od cca 2000 tun výše. 

Na zpevněné ploše v severní části sanované skládky budou odpady zatříděné dle vyhlášky 

MŽP č. 381/2001 sb., Katalog odpadů do kategorie ostatní odpad. 

 

Způsob ukládání odpadů – mobilní recyklační linka na zpracování stavebního 

odpadu. 

Linka se skládá ze dvou mobilních strojních zařízení – drtící jednotky a třídícího zařízení. 

K nakládání materiálu a manipulaci je používán nakladač Caterpillar. Efektivní a bezpečná 

práce této technologie vyžaduje plochu o rozměrech 30 x 40 m. Mobilní drtící jednotka má 

vlastní pohon – naftový agregát, a třídící síto. V suchém počasí je třeba suť skrápět pro 

snížení prašnosti. 

 

3.3.7. Recyklační dvůr 

Recyklační dvůr je spolu s překladištěm odpadů umístěn u vstupního areálu bývalé skládky 

Chomutov – Jihozápadní pole. Vstupní areál je vybaven funkční váhou a vyhodnocovacím 

zařízením napojeným na počítač. Jsou zde dočasně shromažďovány odpady, které budou 

nabídnuty k dalšímu využití nebo ke zneškodnění. 

 

Zpevněné plochy 

Zpevněná plocha recyklačního dvora je opatřena asfaltobetonovou vozovkou, provedenou 

ve spádu cca 1,8% směrem k jihovýchodu. Plocha je odvodňována kanalizačním potrubím 

DN 300 zaústěným do šachty na odpadní potrubí směřující k ČOV. Plocha, na které se 

provádí manipulace  s nebezpečnými odpady, je pro případ havárie vybavena 

stavebnicovými záchytnými podlahami. Obvod zpevněné plochy je ohraničen zemními 

krajnicemi, na které navazuje stávající zatravnění pozemků s výsadbou sazenic stromů, 

které tvoří přírodní bariéru oddělující areál recyklačního dvora od veřejné komunikace. 

 

Hala 

Recyklační dvůr bude vybaven montovanou halou, umožňující dočasné skladování odpadů 

podléhajících povětrnostním podmínkám. Hala bude provedena z ocelové konstrukce se 
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zastřešením a opláštěním. V podélném směru bude průjezdná. Podél strany přilehlé 

k silnici budou provedeny boxy pro ukládání slisovaných balíků papíru, textilu a plastů. Na 

této straně bude pod stropem pás pevných oken. Směrem do dvora budou na stěně osazena 

větrací okna. Hala bude osvětlena a bude zde betonová podlaha. 

 

Základní údaje o kapacitě zařízení 

Kapacita recyklačního dvora je vymezena počtem jednotlivých druhů kontejnerů pro 

skladování odpadů a kapacitou skladovacích boxů pro uskladnění papíru, textilu a plastů. 

Dále je dvůr vybaven kontejnery pro sběr a krátkodobé soustřeďování nebezpečných 

odpadů, dokud nebudou předány k dalšímu využití nebo odstranění oprávněnou osobou. 

V případě potřeby je kapacita skladovacích ploch a úložných objemů rozšířena podle 

potřeby provozovatele. 

 

Způsob ukládání odpadů 

Papír, plasty a textil budou umístěny v lehké kryté ocelové hale s opláštěním. Po 

přivezení budou v hale vyklopeny a roztříděny. Papír bude tříděn na novinový papír, 

časopisy, karton, lepenku a ostatní papír. Roztříděný papír bude pomocí lisu lisován do 

balíků. Balíky budou převezeny do vyčleněného boxu, kde budou uskladněny do doby 

převozu k následnému využití, případně do doby zneškodnění. Obdobný způsob se 

předpokládá pro plasty, které budou ukládány do volného boxu a následně slisovány do 

balíků nebo budou pomocí nožového mlýnu rozdrceny. Takto upravené plasty budou 

nabídnuty k následnému využití. Rovněž textil bude slisován a nabídnut k dalšímu využití. 

Odpady spadající do skupiny guma, pneu a dřevo budou ukládány do kontejnerů typu 

VK – A31 apod., které je možno přepravovat nosiči kontejnerů na povozku AVIA nebo 

LIAZ. 

Na zpevněné štěrkové ploše nad zemní hrázkou u překladiště odpadů je vymezena plocha 

pro skladování pneumatik v případě jejich nadměrného výkupu. Pneumatiky jsou 

přepravovány k využití nebo odstranění velkoobjemovými nákladními vozy s vleky. 

Objemný odpad, jako jsou televize, ledničky, železo  apod.,  jsou shromažďovány 

v kontejnerech typu UH-A31, se stejným způsobem přepravy jako v předchozím případě. 
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Nebezpečný odpad, tj. baterie, oleje, tuky, ropné produkty, zářivky, ředidla, barvy a 

ostatní nebezpečný odpad, je ukládán do speciálních kontejnerů o objemu 500 l – 2000 l, 

s vnitřním pláštěm z HDPE. 

Pro dočasné skladování uhynulých živočichů nalezených na ploše sanované skládky je  

vyhrazen jeden kontejner o objemu 1000 l. Jejich zneškodnění je prováděno v kafilérii. [5] 

 

Všechny odpady, skladované v recyklačním dvoře, jsou dočasně shromažďovány 

odděleně v označených nádobách nebo kontejnerech k tomu určených a zabezpečených. 

Po dosažení potřebného množství se nabídnou k dalšímu využití nebo se odvezou 

k odstranění oprávněnou osobou. 

 

3.4. Posouzení nákupu nové drtící a třídící lopaty „ALLU SM“, oproti sou časnému 

pronájmu mobilní drtící linky a analýza bodu zvratu pro určení min. objemu 

výroby 

Stávající plochy bývalé skládky města Chomutov budou mimo jiné využívány pro 

recyklaci inertních stavebních odpadů. Dočasný sklad stavebních odpadů je umístěn na 

zpevněné ploše o rozloze 50 x 20 m.  

V současné době recyklace   stavebních materiálů probíhá na pronajaté mobilní drtící lince 

s velkým rotačním sítem „PEZZOLATO“. K nakládání a  manipulaci s materiálem je 

používán nakladač „CATERPILLAR“. 

Cílem této analýzy je posouzení možnosti nákupu nové drtící a třídící lopaty „ALLU SM“, 

oproti pronajatému drtícímu zařízení. ALLU lopaty jsou zařízení, která umožňují třídit, 

drtit, míchat a provzdušňovat různé druhy materiálů. Nejčastější aplikace jsou: rekultivace 

zemin, zpracování výkopku na obsypový materiál, kompostování bio-odpadu, kalu, 

provzdušňování, drcení kůry a dřevního odpadu, míchání substrátu, neutralizace 

kontaminovaných zemin, drcení asfaltu, třídění stavební suti, drcení skla, soli, vápence, 

křídy, uhlí a jiné. Jsou konstruovány pro lehké nosiče o hmotnosti od 1 do 9 tun, (smykem 

řízené nakladače, malé nakladače, rypadlonakladače, a také na podkopová zařízení). Stroj 

obsluhuje pouze jeden zaměstnanec, což se projeví v úspoře nákladů na jednu tunu objemu 

výroby. [1]   
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Další výpočet se týká zjištění, při jakém objemu produkce je výhodnější mít vlastní drtící 

zařízení na zpracování inertního stavebního odpadu. Výpočet je proveden pomocí analýzy 

bodu zvratu.   

Analýza bodu zvratu (BREAK EVEN ANALYSIS) umožňuje zjistit, při jakém objemu 

výroby dochází k rovnováze mezi výnosy (tržbami) a náklady, a kdy další zvyšování 

objemu výroby začíná přinášet zisk. V bodě zvratu je provozní zisk nulový. Tato analýza 

předpokládá, že se v podnikových výkazech sledují odděleně fixní a variabilní náklady, 

pokud podnik pracuje s metodou příspěvku na úhradu.  

Příspěvky na úhradu jsou významným nástrojem řízení protože udávají, jak přispívají 

jednotlivé skupiny výrobků, odbytová teritoria a skupiny spotřebitelů  k úhradě fixních 

nákladů. Jsou dány současně při plánování obratu a variabilních nákladů.  

Metoda příspěvku na úhradu je sledována na: 

1. Bázi hraničních nákladů při rozdělení nákladů na variabilní a fixní. 

2. Bázi přímých nákladů, účet nákladů se rozdělí na druh zboží, zbožovou skupinu, 

prodejní oddělení a podnik jako celek. 

3. Bázi příspěvku ke krytí fixních nákladů, což je kombinace 1 a 2. 

Bod zvratu v úpravě PUO = vztah mezi příspěvkem na úhradu a čistým obratem (výnosy 

z prodeje). Diagram umožňuje zjednodušenou analýzu podniku. Vyjadřuje podíl příspěvku 

na úhradu na čistém obratu, neboli výnosech z prodeje. To znamená, kolik příspěvku na 

úhradu zůstane  (podílí se) na 1 Kč čistého obratu  

Analýza bodu zvratu poskytne vedení informace, které v budoucnu umožní lépe 

rozhodovat o prodejní ceně produktu, vyráběném množství, a o změnách variabilních 

nákladů za předpokladu, že fixní náklady zůstávají neměnné. S použitím analýzy bodu 

zvratu lze lépe posuzovat možnosti dosažení zisku, jelikož dává jasnější informace o jistotě 

firmy. 
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Analýza bodu zvratu je provedena ve třech variantách: 

1. Posouzení výnosů, fixních nákladů, celkových nákladů a příspěvku na úhradu. (graf 

č.1) 

2. Posouzení objemu výroby a hospodářského výsledku. (graf č.2) 

3. Posouzení  objemu výroby, fixních nákladů, výnosů z prodeje a celkových nákladů. 

(graf č.3) 

V následujícím grafu, (graf č.4), jsou znázorněny důsledky investování v jednotlivých 

letech za předpokládaného objemu výroby dle tabulky č.3., viz příloha. [9], [3]   

 

 

3.4.1. Posouzení možnosti nákupu nového drtícího a třídícího zařízení lopaty „ALLU 

SM“, oproti stávajícímu pronájmu mobilní drtící lin ky. 

 

Schéma č.3 - Základní údaje nového a pronajatého zařízení 

1. Pořizovací cena lopaty s DPH   856800,-Kč 

2. Pořizovací cena lopaty bez DPH   720000,-Kč 

3. Doba životnosti     6 let 

4. Odpisy lineární rovnoměrné   120000,-Kč 

Roční odpis = 750000 : 6                                          120000,- Kč   

Zůstatková cena                                                                   0,- Kč             

1. Pronájem drtící linky                                65,-- Kč /t  bez DPH 

2. Pronájem drtící linky                                77,35 Kč /t s DPH 

 

Výkon drtící linky závisí na poptávce odběratelů, která se pohybuje   mezi 2 000-10 000 

tun za rok. 

Při předpokládaném objemu produkce 2 000 tun za rok činí pronájem mobilní drtící  linky 

154 700,- Kč.  (77,35 x 2 000 = 154 700,- Kč) 

To znamená, že za šest let, což je doba životnosti nového drtícího a třídícího zařízení, činí 

pronájem mobilní drtící linky  982 200,- Kč.  (77,35 x 2 000 x 6 = 982 200,- Kč) 

 

Rozdíl ve výši 262 200,-Kč ukazuje, že nákup nového zařízení je ekonomicky výhodnější, 

než nadále využívat  pronájmu stávajícího drtícího zařízení.   
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3.4.2. Výpočet, při jakém množství zpracovaného inertního odpadu je výhodné mít 

vlastní drtící zařízení. 

 

 
Fotografie č.1. – drcení stavební suti pomocí drtící a třídící lopaty „ALLU SM“ 

 

 

Vzorec č.1.: Matematická analýza bodu zvratu. [3] [9] 

Pro matematickou analýzu potřebujeme znát: 

CV= p * Q     CV – celkové výnosy 

CN = FN + VN    CN – celkové náklady 

      P     - cena za jednu tunu Q 

CV = CN     Q    -objem výroby     

P * Q = FN + VN    FN – celkové fixní náklady      

P * Q = FN + AVC * Q   VN – celkové variabilní náklady   

AVC = p * Q – FN/Q    AVC – náklady jednicové (na 1 tunu Q) 
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Schéma č.4 – Variabilní náklady VN  na jednu hodinu pracovní doby: 

Mzda     138,89 Kč/h   jeden zaměstnanec 

Opravy        17,93 Kč/h   5% z pořizovací ceny 

Spotřeba nafty    130,-    Kč /h               ( 5l/h při současné ceně nafty 26,-Kč/l) 

VN     286,82 Kč/h 

 

Variabilní náklady na jednu hodinu pracovní doby činí 286,82 Kč. Jelikož drtící a třídící  

zařízení lopata „ALLU SM“ zpracuje 1 tunu objemu výroby za cca 10 min., pak jednicové 

náklady na jednu tunu výroby jsou: 

 

AVC = (286,82 : 60) * 10 

AVC = 47,80 Kč/t 

 

Vzorec č.2: 

Výpočet bodu zvratu Qzv., pro drtící a třídící zařízení lopatu „ALLU SM“, při stanovené 

prodejní ceně 127,80 Kč/t: 

 

Qzv  = FN / (p – AVC)    FN      –  celkové fixní náklady 

Qzv  = 120 000 /  (127,8 – 47,80)  p         –  prodejní cena/t 

Qzv = 1 500 tun    AVC  –  jednicové náklady (na jednu tunu Q)  
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 Tabulka č.1:   Celkové náklady CN v závislosti na objemu výroby Q 

Objem výroby Q v t 0  500 1000 1500 2000 2500 3000 
Výnosy z prodeje v Kč 0 63900 127800 191700 255600 319500 383400 
Variabilní náklady 0 23900 47800 71700 95600 119500 143400 
Příspěvek na úhradu 0  40000 80000 120000 160000 200000 240000 
Fixní náklady 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 
Hospodá řský 
výsledek -120000  -80000 -40000 0 40000 80000 120000 
Celkové náklady 120000 143900 167800 191700 215600 239500 263400 

 

 

 

 

Graf č. 1 – Bod zvratu – celkové náklady  CN v závislosti na objemu výroby Q ( viz tabulka č. 1) 

Bod zvratu - min. objem výroby Q v t
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 Tabulka č.2:    Hospodářský výsledek HV v závislosti na objemu výroby Q v t 

Objem výroby  Q v t 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Výnosy z prodej v 
Kč 0 63900 127800 191700 255600 319500 383400 

Fixní náklady 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 

Celkové náklady 120000 143900 167800 191700 215600 239500 263400 
 

  Graf č. 2. – Bod zvratu – hospodářský výsledek HV v závislosti na Q  (viz  tabulka č. 2) 

Bod zvratu - m in. objem výroby Q v t
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Graf č. 3. : Bod zvratu – výnosy z prodeje  v závislosti na Q (viz tabulka č. 2) 

Bod zvratu - min. objem výroby Q v tunách
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3.4.3. Důsledky investování v jednotlivých letech při  předpokládaném objemu 

výroby dle tabulky č. 3.  

 

Tabulka č.3: Důsledky investování při předpokládaném objemu výroby Q v t,  v jednotlivých letech 

Roky 1 2 3 4 5 6 

Objem Q v t 4000 4500 6000 6500 6000 7500 
 

Rok 1 2 3 4 5 6 

Tržby 511200 575100 766800 830700 766800 958500 
Náklady bez 
odpisů 536905 536905 536905 536905 536905 536905 

Odpisy 120000 120000 120000 120000 120000 120000 
Zisk před 
zdaněním -145705 -81805 109895 173795 109895 301595 

Zisk po zdanění -117504 -65972 88625 140157 88625 243222 
Peněžní příjem 
Z+O 2496 54028 208625 260157 208625 363222 
 

 

 

Graf č. 4. –  Důsledky investování v jednotlivých letech (viz  tabulka č. 3) 
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3.4.4. Analýza bodu zvratu objemu výroby Q mobilní drtící linkou s třídícím sítem 

„PEZZOLLATO“ 

Toto zařízení je umístěné na tandemovém podvozku do 25 km/h. Třídící síto je 

vyměnitelné – velikost otvorů dle požadavků zákazníka. Materiál se k drtící lince dováží 

nakladačem, čímž se značně prodlouží doba zpracování 1 tuny objemu výroby. Práci 

vykonávají dva zaměstnanci, jeden obsluhuje drtící zařízení, druhý nakladač, což zvyšuje 

jednicové náklady na jednu tunu výroby. Z analýzy bodu zvratu jednoznačně vyplývá, že 

k pokrytí celkových nákladů je zapotřebí zpracovat daleko větší množství inertního 

stavebního materiálu, než je tomu u výše uváděného drtícího a třídícího zařízení – lopaty 

„ALLU SM“, kterou obsluhuje pouze jeden zaměstnanec. Velikost otvorů pro prosívání 

drceného materiálu se upravuje automatickým nastavením lopaty. [2]   

 

 

Schéma č.5 - Základní údaje třídícího síta: 

Pořizovací cena            2 193 600  Kč 

Odpisy                        365 600  Kč   (lineární 6 let) 

 

 

 
Fotografie č.2 - drcení stavební suti mobilním zařízením „PEZZOLATO“ 
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Schéma č. 6 - Celkové variabilní náklady CN: 

Mzda     560 000 Kč/rok  (2 zaměstnanci) 

Spotřeba nafty    220 905 Kč/rok 

Ostatní náklady   110 000 Kč/rok  (opravy 5% z PC) 

CN     890 905 Kč/rok 

 

Schéma č. 7 - VN na jednu hodinu pracovní doby: 

Mzda     278,88 Kč/h 

Spotřeba nafty    110,-    Kč/h                          (při ceně cca 26 Kč/l) 

Ostatní náklady      54,78  Kč/h                             (opravy 5% z PC) 

VN     443,68  Kč/h 

 

Variabilní náklady na jednu hodinu pracovní doby mobilní drtící jednotky s třídícím sítem 

„PEZOLLATO“ činí 443,68 Kč/h . Dle provozních údajů zpracuje toto zařízení jednu tunu 

objemu výroby za cca 10 min. Z toho vyplývá, že náklady na jednu tunu výroby jsou: 

  

AVC  = (443,68 : 60) * 10 = 73,95 Kč/t 

AVC = 73,95 Kč/t 

 

Vzorec č.3: 

Výpočet bodu zvratu Qzv pro mobilní drtící zařízení s třídícím sítem: [3] [9] 

 

Qzv  = FN/ (p – AVC)     FN     – celkové fixní náklady 

Qzv  = 365600 / (127,8 – 73,95)   p        –  prodejní cena/t 

Qzv = 6789 tun     AVC  – jednicové náklady/t 
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Tabulka č.4:   Variabilní náklady VN v závislosti na objemu výroby Q, pro mobilní drtící linku: 

Prodané Q v t 0 2000 4000 6000 6500 6700 6800 6900 

Výnosy CV v Kč 0 255600 511200 766800 830700 856260 869040 881820 
Var..nákl. VN v 
Kč 0 147900 295800 443700 480675 495465 502860 510255 

PÚ v Kč 0 107700 215400 323100 350025 360795 366180 371565 

FN v Kč 365600 365600 365600 365600 365600 365600 365600 365600 

HV v Kč -365600 -257900 -150200 -42500 -15575 -4805 580 5965 

CN v Kč 365600 513500 661400 809300 846275 861065 868460 875855 
 

 Graf č. 5: Bod zvratu – Variabilní náklady VN v závislosti na objemu výroby Q (viz  tabulka č. 4) 

Objem produkce t řídícího síta - bod zvratu Qvz v t  
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Graf č. 6: Bod zvratu – Celkové náklady CN v závislosti na objemu výroby Q   (viz   tabulka č. 4) 

Objem produkce t řídícího síta - bod zvratu Qzv v 
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Tabulka č.5:  Hospodářský výsledek v závislosti na objemu výroby Q v t 

Prodané Q v t 0 2000 4000 6000 6500 6700 6800 6900 

Výnosy CV v Kč 0 255600 511200 766800 830700 856260 869040 881820 

FN v Kč 365600 365600 365600 365600 365600 365600 365600 365600 

CN v Kč 365600 513500 661400 809300 846275 861065 868460 875855 
 

 

 

 Graf č.7. – Hospodářský výsledek HV v závislosti na objemu výroby Q (viz tabulka č.5) 
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4. Vyhodnocení 

 

Koncepce výstavby nové skládky vyšla z myšlenky využít území zatížené ukládáním 

odpadů. Území bývalé skládky města Chomutova je vhodné využít pro zřízení 

recyklačního dvora, kompostárny  a ploch na dočasnou deponii využitelných stavebních 

sutí a živičných ker z komunikací a chodníků.  V pohledu na náklady výstavby nové 

skládky v témže místě, při kapacitě skládky 400 až 800 tisíc m3, vychází toto řešení jako 

vhodnější, oproti výstavbě takto velké skládky v jiné lokalitě. Plocha pro uzavření a 

rekultivaci stávající skládky se výstavbou nové skládky zmenší na dvě třetiny, což 

představuje úsporu cca 20 mil. Kč, které lze využít vhodnějším způsobem. Cena za novou 

skládku je uvažována v celé ploše, ale je možno ji rozdělit do několika etap, jelikož celková 

životnost nové skládky je při ročním ukládání cca 17 000 tun TKO za rok 23 až 46 let, 

podle volby tvaru tělesa skládky. Tato životnost je z hlediska ukládání odpadů velice 

dlouhá, ale vzhledem k tomu, že v blízkosti Chomutova se staví nová skládka, je 

ekonomicky výhodnější  zajistit si určitou kapacitu v této skládce a odpady z Chomutova 

dovážet do Jirkova.  

Technické služby města Chomutova plánují využívat upravené plochy bývalé skládky 

města Chomutov především pro recyklaci a následný prodej inertního stavebního materiálu, 

kompostování bio-odpadu, zeleného odpadu, kůry a dřevního odpadu, apod.. Z tohoto 

důvodu zvažují Technické služby města Chomutova   nákup vlastního drtícího a třídícího 

zařízení pro tyto materiály, kterým by nahradily stávající pronajaté mobilní drtící zařízení 

s třídícím sítem. Po provedené analýze bodu zvratu a porovnání objemu výkonu stávajícího 

mobilního drtícího zařízení s třídícím sítem „PEZZOLATO“, a nového drtícího a třídícího 

zařízení lopaty „ALLU SM“ je zřejmé, že lopata „ALLU SM“ pracuje mnohem výkonněji, 

a to jak z hlediska výroby, neboli úpravy inertního stavebního odpadu dle požadavku 

zákazníka, tak i z hlediska ekonomického. Analýza bodu zvratu u obou zařízení prokazuje, 

že nákup nového drtícího a třídícího  zařízení  je pro podnik výhodný. Nejnižší možná 

výroba, která pokryje celkové náklady,  při prodejní ceně upravené stavební suti 127,80 

Kč/t,  je u „ALLU“ lopaty   1500 tun za rok. U mobilní drtící a třídící linky se tento bod 

pohybuje kolem 6789 t/rok.  Uvážíme - li, že se výroba odvíjí od poptávky ze strany 

odběratelů,  je zřejmé, že nákup nového zařízení bude pro podnik přínosem.   
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5. Závěr. 

 

Pro města a obce, i pro každého občana, je vznik odpadů nedílnou součástí života. Důležité 

však je, umět se s odpady vypořádat co možná nejvhodnějším, k přírodě šetrným 

způsobem. Projekt rekultivace a sanace bývalé skládky tuhého komunálního odpadu 

v Chomutově tuto problematiku úspěšně řeší. Zabývá se nejenom rekultivací, dnešním 

požadavkům nevyhovující skládky, ale zároveň využívá již zrekultivované plochy k dalším 

činnostem, úzce souvisejících se vznikem odpadů.  

Provedením analýzy využití stávajících ploch bývalé skládky města Chomutov jsem 

dospěla k závěru, že  skládka je zároveň rekultivována i využívána pro výstavbu komplexu,  

který se zabývá úpravou a dalším využitím široké škály odpadů. Ucelenost služeb, týkající 

se odpadů, na relativně malém území, které denně navštěvuje mnoho původců odpadu, je 

velmi dobrým a účinným informačním prvkem o možnosti dalšího využívání odpadů. 

Praktické využívání odpadů, práce s nimi a výsledky, které zákazníci vidí na vlastní oči, je 

silnou motivací v provádění třídění odpadů. Další nespornou výhodou tohoto areálu je 

umístění v těsné blízkosti hlavní komunikace na trase Chomutov – Praha,  která umožňuje 

snadnou dostupnost. 

Vzhledem k tomu, že provozovatel zařízení Technické služby města Chomutova jsou 

příspěvkovou organizací, tedy neziskovou, výsledná cena služeb pro uživatele je nižší, 

v porovnání s obchodními organizacemi, a tudíž pro uživatele služeb příznivá. 
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