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Anotace 

V předloţené bakalářské práci je zpracován přehled výrobní činnosti Krušnohorských 

strojíren se zaměřením na technologii výroby a charakteristiku vyprodukovaných odpadů. 

Následně je zpracován a popsán průběh vzniku odpadů, jejich shromaţďování a předávání 

oprávněným osobám, vlastnících potřebná oprávnění.  Jsou popsány zákonné náleţitosti 

při veškerém nakládání se vzniklými odpady v rámci Krušnohorských strojíren 

jako typického podniku střední velikosti se strojírenskou výrobou. Cílem bakalářské práce 

je zhodnocení stavu nakládání s odpady v Krušnohorských strojírnách. 
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Summary 

This bachelor work focuses production possibilities of the company Krušnohorské 

strojírny Komořany from the point of view of manufacturing technology 

and characteristics of produced waste. It describes the whole handling process from waste 

collection and separation to final disposal by authorised persons. All legal requirements 

of waste disposal are included so the work can be used as typical example for another mid-

size organization with mechanical engineering orientation. The aim of thesis is to evaluate 

the situation of waste management in Krušnohorských strojírnách. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ADR  Accord Dangereuses Route – Evropská dohoda o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí 

BSK5  Mikrobiální spotřeba kyslíku za 5 dní při 20 °C. Určuje míru organického 

(biologicky odbouratelného) znečištění. Parametr kvality vody 

CAS Chemical Abstract Sercvice. Registrační číslo - Numerický identifikátor, 

pouţívaný v chemii pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, 

směsi a slitiny 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

EIA  Environmental Impact Assessment – Hodnocení vlivů na ţivotní prostředí 

EN  Evropská norma 

ES  Číslo chemické látky uvedené v Evropském seznamu obchodovatelných 

chemických látek nebo v Evropském seznamu notifikovaných chemických 

látek. 

CHSK  Chemická spotřeba kyslíku. Určuje míru organického (chemicky 

odbouratelného) znečištění. Parametr kvality vody 

IČO Identifikační číslo organizace 

IPPC  Integrated Pollution Prevention Control – Proces integrovaného povolování 

ISO  International Organization for Standardization – Mezinárodní organizace 

pro normalizaci 

KSK  Krušnohorské strojírny Komořany 

MUS  Mostecká uhelná společnost 

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí 

NL  Nerozpuštěné látky 

PCB  Polychlorované bifenyly 



PET  Polyethylentereftalát (termoplast) 

pH  kyselost (potential of hydrogen – potenciál vodíku) 

SEA  Strategic Environmental Assessment – Posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 

ŢP  Ţivotní prostředí 

  



Obsah 

1. Úvod ............................................................................................................................. 1 

2. Vznik a charakteristika odpadů ............................................................................... 2 

2.1 Rozdělení odpadů .................................................................................................. 3 

2.2 Zařazování odpadů ................................................................................................. 3 

2.3 Odpady z průmyslu ................................................................................................ 4 

2.4 Hlášení o odpadech ................................................................................................ 4 

2.5 Plán odpadového hospodářství .............................................................................. 5 

2.6 Problémy současného trhu s odpady ...................................................................... 6 

3. Společnost KSK a.s. a technologie výroby ............................................................. 9 

3.1 Společnost Krušnohorské strojírny Komořany a.s................................................. 9 

3.2 Organizační schéma Krušnohorských strojíren ................................................... 10 

3.3 Technologie výroby v provozech KSK ............................................................... 11 

4. Vznik a charakteristika odpadů v KSK a.s. ........................................................... 15 

4.1 Odpady z výrobní činnosti ................................................................................... 15 

4.1.1 Provoz přípravy materiálu............................................................................. 15 

4.1.2 Provoz obroben ............................................................................................. 15 

4.1.3 Zámečnické provozy ..................................................................................... 16 

4.1.4 Provoz výroby kotlů ...................................................................................... 17 

4.1.5 Montáţní provoz ........................................................................................... 17 

4.2 Ostatní odpady nevýrobního charakteru .............................................................. 17 

5. Nakládání s odpady ve firmě dle platné legislativy .............................................. 19 

5.1 Komunální odpad, papír a plasty ......................................................................... 20 

5.2 Ocelový odpad ..................................................................................................... 22 

5.3 Odpadní vody ....................................................................................................... 23 

5.3.1 Povolení k provozu čistírny odpadních vod ................................................. 23 

5.3.2 Provoz čistírny odpadních vod ..................................................................... 24 

5.4 Nebezpečný odpad ............................................................................................... 27 



5.5 Ostatní odpady ..................................................................................................... 30 

5.6 Hlášení o odpadech KSK a.s. ............................................................................... 31 

5.7 Plán odpadového hospodářství KSK a.s. ............................................................. 32 

6. Závěr ..................................................................................................................... 35 

Seznam obrázků ......................................................................................................... 37 

Seznam tabulek .......................................................................................................... 37 

Seznam pouţité literatury .......................................................................................... 38 

Příloha č.1 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007 – úvodní list .. 1 

Příloha č.2 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007 – tabulka ....... 2 

 

 



Miroslav Němec: Nakládání s odpady v KSK a.s. 

 

2009 Stránka 1 

  

1. Úvod 

Odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v katalogu odpadů. 

Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování. Tak definuje pojmy 

odpad a nakládání s odpady zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.  

Vzniku odpadů a povinností s jejich nakládání se nevyhne téměř ţádná lidská činnost, 

v podnikatelské sféře jiţ nikdo. Kaţdá podnikatelská činnost produkuje, jako vedlejší 

nechtěný produkt, mnoţství odpadů. Druh, charakteristika a nebezpečnost odpadů 

je v kaţdém podnikatelském oboru specifická, některé druhy odpadů jsou však stejné 

v jakékoliv činnosti.  

Průmyslové, a nejen průmyslové, podniky střední a menší velikosti se, vzhledem 

k velké finanční a organizační zátěţi, nezabývají likvidací a zneškodňováním 

vyprodukovaných odpadů. Veškerý odpad předávají firmám, vlastnícím oprávnění 

a prostředky k nakládání s odpady. Přesto však musí splňovat zákonné a morální 

povinnosti při shromaţďování, přepravě a předávání odpadů k likvidaci nebo recyklaci. 

Vzhledem k finanční, organizační i materiálové náročnosti při zbavování 

se vyprodukovaných odpadů by mělo být v zájmu kaţdé podnikající právnické i fyzické 

osoby vyprodukovat při své činnosti co nejmenší mnoţství neţádoucího odpadu. 
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2. Vznik a charakteristika odpadů 

Odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů [3]. Touto formulací je definován pojem 

odpad v paragrafu 3 zákona č. 185/2001 Sb. Tento zákon rovněţ stanovuje závazná 

pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi a určuje povinnosti při jeho 

zbavování. 

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, je třetím zákonem o odpadech v průběhu deseti let 

a dnem 1. 1. 2002 nabyl účinnost. Je ve své podstatě zákonem obsáhlým a svou formulací 

se přibliţuje legislativě Evropské unie. Základní filosofie zákona, tj. předcházení vzniku 

odpadů, vyuţívání odpadů jako druhotných surovin a ochrana ţivotního prostředí ve všech 

jeho sloţkách při nakládání s odpady je tímto zákonem dodrţena [1]. 

Zákon o odpadech obsahuje celkem 18 částí, včetně změn a zrušovacích ustanovení, 

89 paragrafů a 9 příloh [1]:  

Příloha č.1 Skupiny odpadů, obsahuje celkem 16 skupin odpadů, označených Q1–Q16. 

Příloha č.2 Seznam nebezpečných vlastností odpadů, nebezpečné vlastnosti jsou 

označeny kódem H1-H14. 

Příloha č.3 Způsoby vyuţívání odpadů jsou označeny kódem R1-R13. Uvedené 

způsoby označují např. vyuţití odpadu, získávání druhotné suroviny, recyklaci, regeneraci, 

rafinaci látek, předúprava odpadů, skladování, a pod. 

Příloha č.4 Způsoby odstraňování odpadů jsou označeny kódem D1-D15 a zahrnují 

např. skládkování odpadů, biodegradaci, hlubinné ukládání, fyzikálně-chemické úpravy, 

spalování a pod. 

Příloha č.5 Seznam sloţek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným. 

Tyto sloţky jsou označeny kódem D1-D51 a jedná se především o těţké kovy a jejich 

sloučeniny, dále o kyanidy, azbesty, fosfor, chlorečnany chloristany, PCB, farmaceutické 

nebo veterinární přípravky, infekční látky, halogenová rozpouštědla, látky výbušné povahy 

a pod. 

Příloha č. 6 Sazba základního poplatku za ukládání odpadů je rozdělena na poplatky 

za nebezpečný odpad a na poplatky za komunální a ostatní odpad. 

Příloha č. 7 Skupiny elektrozařízení rozděluje elektrospotřebiče do deseti skupin 

Příloha č. 8 Látky, které označují odpady za odpady perzistentních organických 

znečišťujících látek, specifikuje 14 organických znečišťujících látek, vč. jejich čísel CAS 

a ES. 
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Příloha č. 9 Limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěţených zeminách a 

vytěţených hlušinách, včetně sedimentů z vodních nádrţí a koryt vodních toků určuje 

mezní hodnoty nebezpečných látek v miligramech na kilogram sušiny. 

2.1 Rozdělení odpadů 

Rozdělení odpadů určuje katalog odpadů, který je dán vyhláškou Ministerstva 

ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb. Tato vyhláška stanovuje katalog odpadů, podle kterého 

se provádí zařazování jednotlivých druhů odpadů. Současně stanovuje vedení evidence 

o produkci a nakládání s odpady. Vyhláška rovněţ určuje zatřízení nebezpečných odpadů. 

Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla 

druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichţ prvé dvojčíslí označuje skupinu 

odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu [4]. 

 Obecně lze odpady rozdělit na několik druhů podle mnoha hledisek: 

 podle vlastností na pevné a kapalné 

 podle moţností dalšího vyuţití na recyklovatelné a nerecyklovatelné 

 podle původu vzniku na těţební, stavební, energetické, průmyslové, 

zemědělské, zdravotnické a komunální 

 podle nebezpečnosti na nebezpečné a ostatní 

2.2 Zařazování odpadů 

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je kaţdý původce odpadu povinen zařadit 

vyprodukovaný odpad do kategorie nebezpečný nebo ostatní podle katalogu odpadů. 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad 

do kategorie nebezpečný, je-li: 

a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním 

předpise 

b) smíšen nebo znečištěn některou ze sloţek uvedených v seznamu sloţek, které činí 

odpad nebezpečným, uvedené v příloze č. 5 k tomuto zákonu 

c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 

odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise 

Zařazení odpadu do jednotlivých kategorií stanovuje vyhláška Ministerstva ţivotního 

prostředí č. 381/2001 Sb., která doplňuje zákon o odpadech. Vyhláška obsahuje katalog 

odpadů a seznam nebezpečných odpadů, který je uveden v příloze. Vyhláška určuje přesný 

způsob zařazování odpadu podle katalogu. Původce odpadů a oprávněná osoba odpady 
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zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, 

v nichţ prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí 

dvojčíslí druh odpadu [4]. 

2.3 Odpady z průmyslu 

Téměř kaţdá lidská činnost s sebou přináší vznik odpadů. Odpady vznikají tedy rovněţ 

také v průmyslu a průmyslové výrobě. V roce 2004 vzniklo z průmyslové výroby 

cca 8 miliónů tun odpadů, coţ představuje dvojnásobek odpadů komunálních [2]. Odpady 

z průmyslu a průmyslové výroby dělíme na odpady mechanické a odpady chemické. 

Mechanické odpady představují v podstatě neţádoucí mnoţství odpadů na skládkách nebo 

ve skladovacích prostorách. Chemické odpady však představují hrozbu pro ţivotní 

prostředí, protoţe převáţná většina z nich spadá do kategorie odpadů nebezpečných. 

Většinu chemických látek z nebezpečných odpadů je moţné získat zpět, nevýhodou však 

je mnohdy značně vysoká nákladovost. Z hlediska zpracování můţeme průmyslové odpady 

rozdělit na: 

- regenerovatelné odpady 

- spalitelné odpady 

- nebezpečné odpady, které lze netoxikovat 

- odpady obsahující těţké kovy, kyseliny nebo zásady 

- odpady vyţadující zvláštní sledování nebo třídění před zpracováním 

- odpady, které nelze zpracovat jednoduchým spalováním nebo detoxikací 

- odpady, které lze pouze skládkovat 

 

Průmyslové odpady jsou často velmi cennou surovinou, kterou lze vyuţít v primárním 

nebo sekundárním recyklačním procesu, nebo jako zdroj energie [1]. 

Průmyslové odpady ze strojírenské výroby obsahují značně menší mnoţství 

nebezpečných látek a jsou podstatně méně nebezpečné pro zdraví lidí i ţivotní prostředí 

neţ odpady produkované v jiných odvětvích průmyslu, zejména chemického. 

2.4 Hlášení o odpadech 

Původcům odpadů ukládá zákon č. 185/2001 Sb. povinnosti při evidenci a ohlašování 

odpadů, provozu zařízení k nakládání s odpady, provozu shromaţďovacích a sběrových 

míst. Mezi tyto zákonem stanovené povinnosti, které se týkají hospodaření s odpady 

v rámci Krušnohorských strojíren, patří [3]: 
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a) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést 

průběţnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede 

za kaţdou samostatnou provozovnu a za kaţdý druh odpadu samostatně. Způsob 

vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis. 

b) Původci a oprávněné osoby v případě, ţe produkují nebo nakládají s více neţ 50 kg 

nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více neţ 50 tunami ostatních 

odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat kaţdoročně do 15. února 

následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, mnoţství odpadů 

a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Hlášení o produkci 

a nakládání s odpady vznikajícími v rámci činnosti Ministerstva obrany předává 

Ministerstvo obrany přímo ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí 

právní předpis. 

2.5 Plán odpadového hospodářství 

Náleţitosti plánu odpadového hospodářství České republiky, krajů a původců odpadů 

stanovuje zákon č. 185/2001 Sb. Plán se zpracovává za účelem vytvoření pro předcházení 

vzniku odpadů a pro nakládání s vzniklými odpady. Plán odpadového hospodářství České 

republiky vyhlašuje vláda po konzultacích s kraji. Tento plán obsahuje závaznou část 

a směrnou část. Závaznou část vyhlašuje vláda svým nařízením. Závazná část plánu 

stanoví cíle a opatření k jejich dosaţení pro: 

a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich mnoţství a nebezpečných vlastností 

b) nakládání s vybranými odpady 

c) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými 

d) nakládání s odpady z obalů 

e) vyuţívání odpadů 

f) sniţování podílu odpadů ukládaného na skládky a podílu biologicky rozloţitelné 

sloţky v nich 

g) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady 

 

Plán odpadového hospodářství České republiky se zpracovává na dobu nejméně deseti 

let a je výchozím podkladem pro zpracování plánu odpadového hospodářství krajů. Plán 

odpadového hospodářství kraje rozpracovává odpadový plán republiky podle podmínek 

kraje a je zpracováván rovněţ na minimální dobu deseti let. Plán odpadového hospodářství 

České republiky i krajů však musí být změněn při kaţdé zásadní změně údajů, na jejichţ 

základě byl vytvořen. 
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Na základě odpadového plánu kraje zpracovává svůj odpadový plán původce odpadů. 

Původce odpadů je povinen zpracovat svůj odpadový plán jestliţe produkuje ročně více 

neţ 10 tun nebezpečného odpadu nebo více neţ 1000 tun ostatního odpadu. Odpadový plán 

původce odpadu musí být v souladu se závaznou částí odpadového plánu kraje 

a zpracovává se na dobu nejméně 5 let. Původce odpadů je povinen zaslat kopii svého 

odpadového plánu příslušnému krajskému úřadu. Po zapracování všech připomínek 

je odpadový plán závazný pro původce odpadů a je závazným podkladem pro jeho činnost. 

Úkolem odpadového hospodářství je [12]: 

 předcházet vzniku odpadů 

 omezovat vznik odpadů z pohledu kvantitativního a kvalitativního 

 nakládat s odpady: 

 třídit 

 shromaţďovat 

 přepravovat 

 skladovat 

 upravovat 

 vyuţívat 

 zneškodňovat opady 

2.6 Problémy současného trhu s odpady 

Současná světová hospodářská krize, projevující se od konce roku 2008, se projevuje 

nejen v ekonomické sféře, ale i na trhu s odpady. Finanční krize dopadla i na druhotné 

suroviny z odpadů. Týká se to především razantního sníţení prodejních cen, a to především 

papíru, plastů a kovů. Občané, ale i ţivnostníci však produkují a také třídí odpady stále, 

svozová firma je sveze, vytřídí, slisuje. O zpracovanou surovinu však na trhu přestal 

být zájem [15]. Důvodem tohoto stavu je omezování výroby nebo i uzavírání 

zpracovatelských závodů, tedy papíren, zpracovatelů plastů, hutí a skláren, a to nejen 

u nás, ale i v zahraničí. 

Tříděný sběrový papír je důleţitou surovinou pro výrobu nových papírenských 

výrobků. Téměř 50% papíru se vyrábí z vytříděného a sebraného papírového odpadu. 

Poklesem výroby papírenských výrobků a uzavřením některých papírenských závodů 

dochází k nadbytku vytříděného sběrového papíru. Důvodem nadbytku sběrového papíru 

je i značné omezení vývozu této suroviny do zahraničí, zejména do Číny. Nadbytek 

sběrového papíru má za následek pokles výkupních cen papíru. Některé druhy papíru se jiţ 

odebírají zdarma a za některé se dokonce při odběru doplácí. 
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U vytříděných plastových odpadů nastává rovněţ převis nabídky nad poptávkou. 

Důvodem jsou rekordně nízké ceny ropy, původní suroviny pro výrobu plastů. Před 

několika měsíci se cena originálních plastů pohybovala na úrovni 1300 eur za tunu. 

Současná cena je na úrovni 500 – 600 eur za tunu. Z této ceny se odvíjí i cena recyklátů 

[15]. Cena originálních plastových obalů je tedy jiţ na stejné úrovni jako cena plastových 

obalů z recyklátů. Plastový odpad byl rovněţ zajímavým vývozním artiklem do zahraničí, 

převáţně do Číny. I tam ovšem došlo k razantnímu poklesu poptávky. Za vytřízené PET 

lahve v loňském roce platily zpracovatelské firmy aţ 7 Kč za kilogram, za odpad určený 

k recyklaci i 10 Kč za kilogram. V současné době se odebírají zdarma, pokud 

je zpracovatelská firma vůbec odebere. 

Také u obchodu se ţelezným šrotem došlo k velmi výraznému omezení zpětného 

vyuţívání. Význam ţelezného odpadu pro výrobu oceli nejlépe vynikne ze skutečnosti, 

ţe více neţ dvě pětiny veškeré vyráběné oceli pocházejí z odpadu [7]. K vytavení jedné 

tuny oceli je potřeba asi 1,3 tuny surového ţeleza. K vytavení tohoto mnoţství ţeleza 

je potřeba 2,8 tuny ţelezné rudy. Naproti tomu, v případě vyuţití ţelezného šrotu, 

ke stejnému mnoţství surového ţeleza postačí zpracovat 1,25 tuny ţelezného odpadu. 

Vzhledem k výraznému poklesu produkce ocelářských firem klesá zájem o ţelezný šrot. 

Projevem klesajícího zájmu o kovový odpad je také výrazné sníţení výkupních cen tohoto 

odpadu. V polovině roku 2008 byly výkupní ceny ţelezného šrotu na úrovni 120 tisíc Kč, 

dnes se přiblíţily na hranici 3 tisíc Kč. 

Naprosto stejná situace nastává také v odběru tříděného skleněného odpadu. Skleněný 

odpad je důleţitou surovinou pro výrobu nových skleněných výrobků. Opět z důvodu 

značného poklesu výroby a uzavření tradičních sklářských podniků přestává být zájem 

i o tento druh tříděného odpadu. 

Z důvodů poklesu výroby téměř ve všech odvětvích průmyslové výrobu dochází 

k poklesu zájmu o druhotné suroviny. Vytříděný odpad, papír, plasty, kovy, sklo 

se kumuluje u svozových a zpracovatelských firem. Dlouhodobým skladováním však 

kvalita druhotné suroviny klesá, zejména papíru a kovového šrotu. Můţe nastat situace, 

ţe některý odpad se stane jiţ zcela nerecyklovatelným. Hrozí riziko, ţe pracně vytříděný 

a svezený odpad skončí na skládkách směsného komunálního odpadu bez uţitku. Tomu 

nahrává i velmi výrazný pokles výkupních cen všech druhů tříděného odpadu, který 

má za následek sníţení motivace občanů, ale i menších podniků a obcí odpad třídit. 

Další vývoj trhu lze jen těţko odhadnout, ale jiţ nyní je zřejmé, ţe v nejbliţším období 

odbyt sběrového papíru, plastů, skla a kovů dále poklesne, coţ bude mít negativní dopad 
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do hospodaření sběrových a recyklačních firem a tím i do hospodaření měst a obcí. Bude 

tak narušen i náročně budovaný komunální systém třídění odpadů [15]. 
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3. Společnost KSK a.s. a technologie výroby 

Krušnohorské strojírny Komořany a.s. patří od svého vzniku mezi významné 

zaměstnavatele v mosteckém regionu. Společnost je od počátku úzce spojena s dobýváním 

hnědého uhlí a zajišťuje značnou část údrţby strojového parku uhelných společností. 

3.1 Společnost Krušnohorské strojírny Komořany a.s. 

Krušnohorské strojírny a.s. byly zaloţeny v roce 1943 jako součást tehdejšího 

hnědouhelného koncernu. Od svého vzniku aţ do roku 1989 byly strojírenskou základnou 

pro opravy a výrobu náhradních dílů pro těţební zařízení celého koncernu. Po revoluci 

v roce 1989 došlo k osamostatnění od hnědouhelného těţebního koncernu, i kdyţ i nadále 

pro něj zajišťovaly opravy a výrobu náhradních dílů. V současné době se Krušnohorské 

strojírny zabývají zakázkovou výrobou pro tuzemské i zahraniční zákazníky. Přesto 

převáţná většina zakázek je stále pro potřeby těţebního průmyslu v Mostecké uhelné 

společnosti a vzrůstá i podíl pro Severočeské doly Bílina. Vyskytují se i zakázky pro 

Sokolovskou uhelnou společnost. Pro tyto společnosti provádějí Krušnohorské strojírny 

generální opravy a rekonstrukce velkostrojů, zejména K 800, KU 800, KU 300, RK 5000, 

zakladačů, drtičů, dílů pasových dopravníků, elektrických lokomotiv. V minulosti KSK 

vyrobily pro důlní provoz čtyři skládkové stroje, modernizovaná rypadla K 800N a větší 

mnoţství mobilních pásových drtičů DS-OH. Universální skládkový stroj pro provoz 

homogenizační skládky hnědého uhlí je vyobrazen na obrázku č. 1. Dále byl vyroben 

pojízdný drtič PD 600 H pro drcení středně tvrdých vápencových materiálů v Čiţkovické 

Obrázek 1 - Universální skládkový stroj USSK 
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cementárně. Ve výrobním závodě jsou prováděny opravy a výroba náhradních dílů pro tyto 

generální opravy i pro potřeby údrţby Mostecké uhelné společnosti. Dále byly prováděny 

i opravy pro těţební společnost v SRN prostřednictvím dodavatele MAN. V současné době 

probíhá i výroba a dodávka skládkových strojů pro bulharského zákazníka. 

V oblasti ekologie se Krušnohorské strojírny Komořany zabývaly, ve spolupráci 

s Vysokou školou technickou Liberec, také přestavbou autobusů z naftového pohonu 

na pohon LPG. Byla provedena kompletní přestavba všech autobusů Dopravního podniku 

měst Mostu a Litvínova. V roce 1994 Krušnohorské strojírny vyrobily drtící 

a homogenizační zařízení DHZ 25 pro regeneraci kontaminované zeminy. Zařízení bylo 

určeno k přípravě zeminy pro mikrobiologické čištění. V současné době 

se v Krušnohorských strojírnách vyrábějí poloautomaticky řízené kotle pro ekologické 

spalování hnědého uhlí, prodávaných pod obchodní značkou VARIMATIK. Výkonová 

řada automaticky řízených kotlů je zobrazena na obrázku č. 2. 

3.2 Organizační schéma Krušnohorských strojíren 

Krušnohorské strojírny Komořany a.s. v současné době zaměstnávají něco přes 

400 zaměstnanců, z nichţ převáţná část pracuje ve výrobním úseku. Ostatní pracují 

v úsecích zajišťujících plynulý průběh výroby, zajišťování materiálu a energií 

a v neposlední řadě také s hospodařením a nakládáním s odpady. Průběh zakázky 

společností KSK je zobrazen na obrázku č. 3. 

 

Obrázek 2 - Řada automaticky řízených kotlů na hnědé uhlí 
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3.3 Technologie výroby v provozech KSK 

Výrobní úsek Krušnohorských strojíren Komořany je rozčleněn do několika provozů. 

Rozdělení je dáno charakteristikou prací prováděných v těchto jednotlivých provozech. 

Návaznost výroby jednotlivých zakázek je koordinována útvarem výrobního ředitele. 

Příprava materiálu 

V Krušnohorských strojírnách probíhá příprava materiálu na pálících automatech 

MESSER CORTA, plazmovém pálícím automatu OMNICUT, pásových pilách 

a hydraulických nůţkách. Pálící stroje jsou určeny pro přesné tvarové dělení ocelových 

plechů aţ do síly 25 mm srovnatelné s kvalitou řezání laserem. Jinak aţ do síly 50 mm. 

Obrázek 3 - Zjednodušené schéma průběhu zakázky v KSK a.s. 
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Před vstupem materiálu do dílny přípravy materiálu je materiál nejprve osušen a následně 

obrokován od rzi, okují a nečistot na tryskacím stroji TMT 20.6.  

 Provoz obrábění 

V provozu obrábění jsou vyráběny díly pro těţební celky opravované a vyráběné 

v zámečnickém provozu i pro samostatný odběr pro údrţbu a sklad dílů Mostecké uhelné 

společnosti. Obraběčské práce jsou prováděny na horizontálních vyvrtávačkách, 

vodorovných karuselech, lícních soustruhách, soustruhách a frézkách. Příklad obrábění 

na horizontální vyvrtávačce je znázorněn na obrázku č. 4. Specifickými dílnami v tomto 

provozu je dílna na opravu dvojkolí pro vagónové a lokomotivní podvozky a dílna 

s výrobou veškerého ozubení pro ozubená kola a pastorky. Některé stroje v provozu 

obrábění jsou v rámci České republiky ojedinělé. Jde například o stroj pro výrobu ozubení 

systému Gleason, modul pro frézování ozubených věnců a segmentů aţ do průměru 6 m 

nebo svislý soustruh, schopný opracovávat výrobky aţ do průměru 12,5 m. 

Zámečnický provoz 

V provozu zámečny je prováděna výroba a kompletace veškerých náhradních dílů 

pro generální opravy a potřeby údrţby MUS. Z větších celků jsou zde vyráběny kolesa, 

korečky, kolesové výloţníky, podvozky pro kolesová rypadla. V letech 2007 – 2009 

zde probíhá i výroba kompletních skládkových strojů pro bulharské doly. Byly 

zde vyráběny také vyhrnovací vozy pro úpravnu uhlí na Severočeských dolech. Dále 

zde probíhají opravy dílů pro těţební průmysl. KSK provádějí generální opravy všech 

Obrázek 4 - Obrábění tvaru klikové hřídele z válcového výkovku 

na stroji WH 13  
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převodových skříní velkostrojů a pasových dopravníků, hnacích a hnaných bubnů, korečků 

a ostatních skupin těţebních strojů. Samostatnou skupinu tvoří provádění generálních 

oprav elektrických lokomotiv E27, poţívaných v důlním provozu Mostecké uhelné 

společnosti. KSK provádí kompletní rozsah generální opravy lokomotivy, pouze 

elektročást je z převáţné části prováděna formou kooperací. Elektrická lokomotiva před 

a po generální opravě je na obrázku č. 5. 

Provoz výroby kotlů 

 Provoz výroby kotlů je v podstatě samostatný zámečnický provoz, který se zabývá 

výrobou poloautomaticky řízených kotlů pro ekologické a ekonomické spalování hnědého 

uhlí. Jsou vyráběny ve výkonových řadách 15 – 650 kW. Od klasických odhořívajících 

kotlů se tyto kotle odlišují principem spalování paliva na válcovém pohyblivém roštu. 

Účinnost těchto poloautomaticky řízených kotlů je 82 – 86%, coţ je aţ o 25% více neţ 

u standardních kotlů na tuhá paliva. Kotle jsou určeny pro spalování tříděného hnědého 

uhlí ořech 2 a ořech 3. Provoz kotlů při správném pouţívání a údrţbě minimalizuje dopad 

na ţivotní prostředí. Emise škodlivin ve spalinách jsou pod hodnotami emisních limitů 

stanovených vyhláškou Ministerstva ţivotního prostředí č. 117/97 Sb.  

Montážní provoz 

 Montáţní provoz zajišťuje přímé činnosti při generálních opravách rypadel 

a zakladačů na montáţních místech přímo v areálu těţebních podniků. Příklad generální 

opravy velkostroje je uveden na obrázku č. 6. Dále zajišťuje veškeré montáţní práce při 

opravách a montáţích dalších celků, jako jsou pasové dopravníky, náběhové díly pasových 

dopravníků, drtiče, a pod. Na montáţních místech probíhá při realizaci generálních oprav 

demontáţ stroje na jednotlivé celky. Některé celky jsou dopravovány do výrobního závodu 

k odborné opravě. Ostatní celky, zejména ocelové konstrukce a rozměrné díly, jsou 

Obrázek 5 - Elektrická lokomotiva E27 před a po generální opravě 
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opravovány montáţním provozem přímo na místě. Montáţní provoz zajišťuje i výpomoc 

pracovníkům údrţby Mostecké uhelné společnosti při ročních revizích a jiných 

plánovaných odstávkách a opravách velkostrojů. Montáţní provoz zajišťuje kompletní 

realizaci těchto montáţních prací s vyjímkou realizace oprav elektročásti. Ta je zajišťována 

formou kooperace s externími firmami. Rovněţ vyuţití těţkých jeřábů a autodopravy 

je zajišťováno externě, většinou přímo od těţebních společností. 

  

Obrázek 6 - Generální oprava rýpadla KU 800 
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4. Vznik a charakteristika odpadů v KSK a.s. 

Krušnohorské strojírny Komořany jsou typickým podnikem střední velikosti s výrobou 

a opravami strojních dílů. Tomu odpovídá i sloţení odpadů a způsob nakládání s nimi 

a jejich následné zneškodňování. 

4.1 Odpady z výrobní činnosti 

Odpady, vznikající ve výrobních provozech jsou dány specifikou těchto provozů. 

Některé druhy odpadů jsou pro provozy společné, některé se produkují jen v jednom 

provoze. 

4.1.1 Provoz přípravy materiálu 

V provoze přípravy materiálu vzniká odpad zejména při pálení a stříhání materiálu. 

Odpadem je v tomto případě ţelezný šrot tvořený nevyuţitelnými zbytky materiálu 

a opotřebovaná kovová tělíska se zbytky okují z tryskacího stroje. Další odpady tvoří 

pouţitá chladící emulze řezacích strojů a mazací náplně všech strojů, včetně upotřebeného 

hydraulického oleje z provozu hydraulických nůţek. 

4.1.2 Provoz obroben 

V provoze obroben se opět vyskytuje odpad z chladících emulzí obráběcích strojů 

a provozní maziva těchto strojů. Vzhledem k počtu a sortimentu těchto strojů je objem 

těchto odpadů mnohem větší neţ v provozu přípravy materiálu. Dalším specifickým 

Obrázek 7 - Odebírání špon po třískovém obrábění do 

zásobníku 
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odpadem v tomto provoze jsou špony po třískovém obrábění. Ty jsou produkovány 

ve větším mnoţství. Špony jsou ve velké většině ţelezné, v menší míře pak neţelezné, 

zejména bronzové. U velkých obráběcích strojů jsou špony odebírány přímo do zásobníků, 

jak je vidět na obrázku č. 7. Do provozu obroben je také začleněna dílna na opravu 

vagonových a lokomotivních dvojkolí. V této dílně tvoří značnou část odpadů, kromě 

jiţ uvedených, pouţité mazivo loţisek kol vagonů a lokomotiv. 

4.1.3 Zámečnické provozy 

Strojní vybavení zámečnického provozu tvoří stojanové sloupové vrtačky 

a hydraulické lisy. Proto v zámečnickém provoze tvoří v menší míře odpad z chladících 

emulzí stroj, provozní maziva strojů a upotřebené hydraulické oleje z lisovacích zařízení. 

Objem tohoto odpadu je však mnohem menší neţ v provoze obroben. Převáţnou část 

odpadů produkovaných tímto provozem tvoří ţelezný šrot. Šrot je tvořen 

z technologického a pomocného materiálu při výrobě konstrukcí a strojních celků. 

Samostatnou dílnou v tomto provoze je opravna převodových skříní. Oprava převodové 

skříně je znázorněna na obrázku č. 8. V této dílně vzniká ţelezný odpad vyřazením 

opotřebených strojních dílů, zejména ozubených kol, hřídelí a loţisek. Odpadem je v této 

dílně i opotřebovaná olejová náplň opravovaných převodových skříní. Převodové skříně 

dodávané důlní společností do opravy jsou bez olejové náplně. Rovněţ převodové skříně 

dodávané provozovateli po opravě jsou bez olejové náplně, pouze se provádí krátkodobá 

konzervace ozubených kol a vnitřních dílů skříní. Vyjímku tvoří dodání převodových 

skříní při havárii na velkostroji, kdy je potřeba provést urychlené odstranění závady. 

Odpadem v této dílně jsou rovněţ obalové materiály od olejových a čistících náplní a také 

Obrázek 8 - Oprava převodové skříně pasového dopravníku 
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čistící tkaniny, znečištěné odmašťovacími a čistícími prostředky. Dalším odpadem 

při opravách převodových skříní je sorpční látka s olejem při odstraňování nechtěného 

úniku olejové náplně při manipulaci se skříněmi. Další specifickou dílnou zámečnického 

provozu je dílna na opravu elektrických lokomotiv E27 pouţívané v důlním provoze. 

Odpad při opravách lokomotiv tvoří, kromě jiţ uvedených provozních náplní a vyřazených 

strojních dílů, také vyřazené elektrické kabely a ostatní díly elektrické a elektronické 

instalace. 

4.1.4 Provoz výroby kotlů 

Provoz výroby kotlů je v podstatě jednodušší zámečnický provoz se sériovou 

výrobou. Odpad v tomto provoze tvoří jiţ zmíněný ţelezný šrot a v malé míře 

opotřebovaná provozní maziva strojů. 

4.1.5 Montážní provoz 

Montáţní provoz je provoz Krušnohorských strojíren, pracující z převáţné většiny 

na montáţních pracích u zákazníka, z velké většiny u důlní společnosti. Provoz provádí 

generální a střední opravy rýpadel a zakladačů, provozovaných uhelnými společnostmi. 

Z toho vyplývá i charakteristika odpadů produkovaných tímto provozem. Vzhledem 

k tomu, ţe převáţná část objemu prací je prováděna pro velké uhelné společnosti, které 

mají vlastní odpadové hospodářství, je produkce odpadů určených společností 

Krušnohorské strojírny Komořany relativně malá. Uhelné společnosti z opravovaných 

velkostrojů odebírají pouţité olejové náplně, dopravní pásy a strojní celky, které 

jsou měněny za nové. Odpady tvoří šrot z dílčí výroby na montáţních místech při opravě 

a provozní náplně menšího jeřábu, který je ve vlastnictví Krušnohorských strojíren. Těţké 

jeřáby a nákladní autodopravu obhospodařuje rovněţ uhelná společnost. V případě 

montáţních prací pro jiného zákazníka jsou tyto prostředky pronajímány. 

4.2 Ostatní odpady nevýrobního charakteru 

Kromě odpadů z vlastní výrobní činnosti vzniká v Krušnohorských strojírnách, 

obdobně jako v obdobných strojírenských podnicích, i odpad nevýrobního charakteru. 

Při rekonstrukcích ve výrobním objektu, případně při instalaci nových strojů, vzniká odpad 

z vybourané podlahy znečištěné uniklými olejovými látkami za celou dobu historie 

podniku. Tento stavební materiál je označen jako nebezpečný. Dalšími odpady jsou 

odpady ze závodní jídelny. V Krušnohorských strojírnách se jiţ od roku 1998 nevaří 

vlastní jídla. Jídla se dováţejí hotová z firmy, zajištující stravování pro podniky Mostecké 

uhelné společnosti. Kuchyň byla tedy přebudována a jídla se zde ohřívají a podávají. 
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Kuchyň byla vybavena lapačem vzduchu s odlučovačem jedlých olejů. Odpady z kuchyně 

tedy tvoří směs jedlých tuků a olejů z odlučovačů a zbytky jídel. Při vybavování 

kancelářských prostor novým nábytkem vzniká další druh odpadu. Tímto odpadem 

je objemný odpad, tvořený vyřazeným a poškozeným nábytkem. Dalším druhem odpadu 

je odpad komunální. Ten tvoří běţné odpady, stejně jako v domácnostech a úřadech. 

Z komunálního odpadu jsou vyčleněny plasty, papírové obaly a kancelářský papír, které 

jsou shromaţďovány odděleně. Odpadem, který je rovněţ běţný pro veškeré podniky 

a domácnosti je odpadní voda. Odpadní voda je rozdělena do dvou kategorií. Voda dešťová 

je jímána vlastní kanalizací a odváděna do přilehlé řeky Bíliny. Odpadní splašková voda 

z administrativní budovy, výrobní haly, koupelen a kuchyně je jímána vlastní kanalizací 

a odváděna do vlastní čističky odpadních vod. Čistička odpadních vod je umístěna 

v blízkosti závodu a voda po průchodu čističkou je odváděna do řeky Bíliny. V čističce 

vzniká odpad, tvořený kaly vzniklými po vyčištění vody. 
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5. Nakládání s odpady ve firmě dle platné 

legislativy 

Nakládání s odpady se Krušnohorských strojírnách řídí platným zákonem o odpadech 

č. 185/2001 Sb. vč. všech jeho příloh a doplňujících vyhlášek. Na základě § 16 tohoto 

zákona je původce odpadu povinen: 

a) zařazovat odpady podle druhů a kategorií  

b) zajistit přednostní vyuţití odpadu 

c) odpady, které sám nemůţe vyuţít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech 

převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností 

e) shromaţďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

f) zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

g) vést průběţnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi, ohlašovat odpady 

a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem 

o odpadech a prováděcích právních předpisů včetně evidencí a ohlašování PCB 

a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto 

evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem 

h) umoţnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyţádání 

předloţit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související 

s nakládáním s odpady 

i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu se zákonem o odpadech 

a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho splnění 

j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví a ţivotní prostředí 

v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství 

k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených zákonem o odpadech 

l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném 

zákonem o odpadech 

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich vyuţití nebo 

odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení 

do vlastnictví osobě oprávněné k jejich. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce.  

Na kaţdou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, 

přecházejí povinnosti původce odpadu. 

Krušnohorské strojírny, jako původce odpadu, odpad nezpracovávají ani nelikvidují. 

Odpad je předáván autorizovaným firmám k jeho odstranění nebo uskladnění. 
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Krušnohorské strojírny, jako původce odpadu, sami odpad nelikvidují ani neskládkují. 

Veškerý odpad je pouze shromaţdován a předáván autorizovaným firmám. Proto 

je v Krušnohorských strojírnách vyuţito znění odstavce 2 paragrafu 16. Vzhledem 

k následnému způsobu vyuţití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené 

shromaţďování nutné, můţe od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného 

orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích. 

V rámci činnosti v Krušnohorských strojírnách upravuje náleţitosti nakládání se všemi 

druhy odpadů a ochrany ţivotního prostředí Směrnice ředitele společnosti Ochrana 

a tvorba ţivotního prostředí. Tato směrnice popisuje příslušné části zákona o odpadech 

č. 185/2001 Sb. a návazných právních předpisů, týkající se podmínek provozu 

Krušnohorských strojíren. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance, kteří s ní musejí 

být prokazatelně seznámeni. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni zabezpečit 

omezování vzniku odpadů a jejich maximální vyuţívání jako druhotných surovin [14]. 

5.1 Komunální odpad, papír a plasty 

Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad 

podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných 

k podnikání, na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s § 17 odst. 6 zákona zapojí 

do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad 

třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí [4]. 

Komunální odpad vzniká ve výrobní činnosti, administrativním provozu a v provozu 

závodní jídelny. Na základě ţádosti Krušnohorských strojíren byl v roce 2002 udělen 

Okresním úřadem v Mostě, referátem ţivotního prostředí, podle paragrafu 16 odstavce 2 

zákona č. 185/2001 Sb., souhlas k upuštění od třídění, odděleného shromaţďování 

a soustřeďování nevyuţitelného odpadu ze skupiny 20. Uvedený odpad lze označit jako 

směsný komunální odpad pod katalogovým číslem 20 03 01, který můţe obsahovat: 

 20 01 01 Papír a lepenka 

 20 01 02 Sklo 

 20 01 08 Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 

 20 01 28 Barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20  01 27 

 20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

 20 01 39 Plasty 

 20 01 40 Kovy 

 20 03 03 Uliční smetky 
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Směsný komunální odpad je sbírán do zvláštních kontejnerů. Několik kontejnerů 

je umístěno ve výrobní hale. Kontejnery jsou viditelně označeny nápisem komunální odpad 

a opatřeny katalogovým listem odpadu. Po naplnění jsou kontejnery vyváţeny 

do velkoobjemového kontejneru. Ten je pravidelně odváţen smluvní firmou na skládku. 

Z administrativní budovy a jídelny jsou odpady shromaţďovány rovnou do kontejnerů 

na komunální odpad, pronajatými od Mosteckých odpadů. Kontejnery Mosteckých odpadů 

jsou odváţeny touto firmou v rámci odpadového hospodářství obce, tj. města Mostu. 

I přes udělenou vyjímku se v Krušnohorských strojírnách přistoupilo k oddělenému 

sbírání plastů a papírových obalů a papíru. Plastové odpady a papírové odpady se odděleně 

sbírají jak ve výrobním objektu, tak i v administrativní budově. Pro tyto odpady 

je instalováno několik stojanů s pytli pro oddělený sběr papíru a plastů, v administrativní 

budově potom oddělené 200 litrové kontejnery. Celkový roční objem směsného 

komunálního odpadu, plastu a papíru je uveden v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1 -Produkce komunálního odpadu, plastů a papíru za rok 2007 [16] 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Vzniklý 

odpad 

(t) 

Předaný 

odpad (t) 

Firma k likvidaci 

odpadů 

20 03 01 Směsný komunální odpad 71,82 13,42 Mostecké odpady s.r.o. 

   58,4 Celio a.s. 

15 01 02 Plastové obaly 0,636 0,636 Mostecké odpady s.r.o. 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1,379 1,379 Mostecké odpady s.r.o. 

Kontejnery i stojany s pytli jsou označeny barevně a nápisem s názvem ukládaného 

odpadu. Uzavřené naplněné pytle s plastovým a papírovým odpadem jsou po naplnění 

shromaţdovány v určeném prostoru. Po naplnění kapacity shromaţďovacího místa jsou 

Obrázek 9 - Kontejner na sběr komunálního odpadu a kontejnery na oddělený sběr papíru a plastů 
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pytle s plastovým a papírovým odpadem předávány smluvní firmě k dalšímu zpracování. 

Kontejner na sběr komunálního odpadu a kontejnery na oddělený sběr papíru a plastů 

je zobrazen na obrázku č. 9. Plastové obaly, papírové a lepenkové obaly a směsný 

komunální odpad předávaný Mosteckým odpadům s.r.o. je napojen na sběr odpadů města 

Mostu a jeho odstranění a uskladnění probíhá v rámci odpadového hospodářství obce. 

Směsný komunální odpad předávaný firmě Celio a.s. je ukládán na skládku firmy. Celý 

skládkový komplex je rozloţen na ploše cca 120 ha v blízkosti obce. Lokalita se nachází 

v prostoru, jehoţ geografické poloţení a podloţí dávají vhodný předpoklad pro bezpečné 

ukládání všech typů odpadů z hlediska ochrany ţivotního prostředí [5]. 

Oddělený sběr skleněného odpadu není v KSK zaveden vzhledem k téměř nulové 

produkci tohoto odpadu. 

5.2 Ocelový odpad 

Ocelový odpad vzniká při výrobní činnosti. Odpad ve formě zbytků plechových tabulí 

vzniká v přípravě materiálu po pálení a stříhání tvarových polotovarů. Odpad 

ve formě výpalků vzniká i při zámečnické činnosti ve výrobě.  V zámečně vzniká ocelový 

odpad i vyřazením opotřebovaných strojních dílů, které jsou nahrazovány novými. 

V provoze obroben je naproti tomu převaha ocelového odpadu ve formě pilin a třísek 

po třískovém obrábění a opracování. Ocelový šrot je sbírán v ocelových vanách přímo 

ve výrobním provoze, odkud je průběţně vyváţen na místo, kde je shromaţďován před 

odesláním zpracovatelské firmě. Větší strojní celky jsou zde děleny pro lepší 

skladovatelnost a manipulaci při dopravě, ale také pro lepší podmínky při odběru tohoto 

odpadu. 

Ocelový odpad je původce specifický způsobem předávání oprávněným osobám. Zatímco 

za všechny ostatní druhy odpadů Krušnohorské strojírny Komořany nasmlouvaným 

firmám platí za odstranění nebo uskladnění odpadů, ocelový odpad je jediný druh odpadu, 

za který Krušnohorské strojírny od odběratele obdrţí finanční prostředky zpět. Vzhledem 

k objemu a charakteru výroby a tím i objemu ocelového odpadu se jedná o dosti 

významnou částku. 

Celkový roční objem ţelezného odpadu je uveden v tabulce č.2. 
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Tabulka 2 - Produkce železného odpadu za rok 2007 [16] 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Vzniklý 

odpad (t) 

Předaný 

odpad (t) 

Firma k odstranění 

odpadů 

12 01 01 Piliny a třísky ţelezných 

kovů 

534,55 534,55 Kovodemont s.r.o. 

17 04 05 Ţelezo a ocel 371,4 176,57 Kovodemont s.r.o. 

   194,83 VS METAL s.r.o. 

19 12 02 Ţelezné kovy 784,03 567,51 Kovodemont s.r.o. 

   216,52 VS METAL s.r.o. 

5.3 Odpadní vody 

Odpadní vody v Krušnohorských strojírnách jsou dvojího charakteru. Jedním druhem 

odpadních vod je voda dešťová. Ta je jímána okapy, strouhami a vlastní kanalizací, kterou 

je přímo odváděna do zbytkového ramene řeky Bíliny. Druhým, závaţnějším, druhem 

odpadních vod jsou vody splaškové. Ty jsou tvořeny odpadními vodami z koupelen, 

sociálního zařízení, kancelářských prostor a závodní jídelny. 

Hlavními znečišťujícími látkami ve splaškových vodách jsou exkrementy spolu 

s produkty jejich rozkladu, dále součásti pracích a namáčecích prostředků (tenzidy, 

polyfosforečnany, křemičitany atd.), zbytky potravy, tuky, mýdla a podobně, tedy látky 

organického i anorganického charakteru. Sloţení splaškových vod kolísá během dne, týdne 

i roku [8]. 

Splaškové vody jsou samostatnou kanalizací odváděny do vlastní čistírny odpadních 

vod, která je umístěna v blízkosti výrobního závodu. Odtud jsou po vyčištění odváděny 

do zbytkového ramene blízké řeky Bíliny. 

5.3.1 Povolení k provozu čistírny odpadních vod 

Na základě periodické písemné ţádosti Krušnohorských strojíren byl magistrátem 

města Mostu a Povodím Ohře s.p. schválen provoz a provozní řád čistírny odpadních vod. 

Provoz čistírny odpadních vod je schválen do roku 2014. Provoz byl schválen s omezením 

maximálního vypouštěného mnoţství vody 2 l/s a současně 2 000 m
3
/měsíc 

a 20 000 m
3
/rok. Koncentrace vypouštěných vyčištěných odpadních vod z čistírny nesmí 

přesáhnout ukazatele uvedené v tabulce č. 3, kde „p“ značí dvouhodinový směsný vzorek 
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získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut a „m“ 

nepřekročitelný směsný vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu 

v intervalu 15 minut. 

Způsob odebírání vzorků je ruční z odtokového ţlabu čistírny. Objem vypouštěných 

vyčištěných vod se provádí jedenkrát ročně odečtem z vodoměru.  

Tabulka 3 – Maximální povolené koncentrace vypouštěných vyčištěných odpadních vod z čistírny 

odpadních vod podle povolení k provozu čistírny odpadních vod KSK [13] 

kvalita p (mg/l) m (mg/l) bilance (t/rok) 

BSK5 25 40 0,4 

CHSK 80 120 1,3 

NL 25 45 0,4 

5.3.2 Provoz čistírny odpadních vod 

Do čistírny odpadních vod jsou splaškové vody přiváděny přes lapač písku a česla 

do sběrné jímky. Čerpadla, umístěná uvnitř čerpací stanice a opatřená plovákovým 

zařízením, přečerpávají splaškové vody do usazovací nádrţe, tzv. emšerské studny. 

Usazovací nádrţ, spojená s vyhnívacími prostory, je kruhového tvaru a je uspořádána tak, 

ţe se kal usazuje na nejniţším místě nádrţe v jejím středu. V tomto prostoru kal vyhnívá 

a je pravidelně vypouštěn potrubím do kalové jímky, odkud ho vyváţí smluvní firma 

fekálním vozem. Splaškové vody, zbavené usazenin přetékají přes přepadovou hranu 

usazovací nádrţe do potrubí, kterým jsou odváděny do biologického filtru. 

Obrázek 10 – Schéma čistírny odpadních vod podle projektu čistírny KSK 

[13] 
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Biologický filtr slouţí k tomu, aby se v jeho náplni zachytily usazeniny, které prošly 

usazovací nádrţí. Náplň filtru, tvořená koksem a štěrkem, váţe rozptýlené částečky 

usazenin splaškových vod. Tyto rozptýlené částečky náplň buď adsorbuje, váţe na svůj 

povrch, nebo absorbuje, pohlcuje. Absorpce probíhá tak dlouho, dokud se na náplni filtru 

nevytvoří tzv. biologický film. Tento film je plný organismů, které zde ţijí a zanikají. 

Ke svému ţivotu potřebují organismy potravu z odpadních vod. Biologický filtr patří 

do skupiny filtrů zkrápěných, kde zkrápění zajišťuje tzv. Segnerovo kolo [13]. Schéma 

čistírny odpadních vod je znázorněno na obrázku č. 10. 

Objem vypouštěných odpadních vod z čističky odpadních vod KSK v průběhu roku 

je uveden v tabulce č. 4, hodnoty kontrolních odběrů v tabulce č. 5. 

Tabulka 4 - Objem vypouštěných splaškových vod v průběhu roku 2007 podle odečtů vodoměru 

uvedených v provozním deníku čistírny odpadních vod KSK 

Objem vypouštěných splaškových vod v průběhu roku 2007 v m
3
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Σ2007 

1184 1003 1183 1095 1210 1127 1204 1178 1045 1347 1398 985 13959 

 

Tabulka 5 - Kontrolní odběry vypouštěných vyčištěných vod v průběhu roku 2007 z provozního deníku 

čistírny odpadních vod KSK 

 1.3.2007 14.6.2007 19.9.2007 28.11.2007 Průměr za 

rok 

BSK5 (mg/l) 4,8 3,6 4,3 5,9 4,65 

CHSK (mg/l) 26,0 23,0 27,0 33,0 27,25 

NL (mg/l) 11,0 5,0 16,0 5,0 9,25 

 

Pouţití autotrofních řas a sinic k dočišťování odpadních vod předpokládá kombinaci 

s heterotrofními mikroorganismy podle následujících premis [9]: 

a) heterotrofní mikroorganismy rozkládají komplex organických látek v odpadech 

na formy vyuţitelné řasami, tj. na oxid uhličitý, amoniak, fosfáty, sulfáty a další 

mineralizované ţiviny 

b) řasy při fotosyntéze asimilují oxid uhličitý a vylučují kyslík, který je spotřebováván 

bakteriemi a jinými heterotrofy při oxidaci organických nečistot, coţ vede 
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ke sníţení CHSK a BSK odpadní vody (přírůstek 1 kg řas je doprovázen 

vyloučením cca 1,4 – 1,7 kg kyslíku) 

c) řasy přispívají k vysráţení fosfátů při zvýšení pH prostředí následkem odčerpávání 

oxidu uhličitého a k sorpci a vysráţení iontů těţkých kovů. 

Z biologického filtru přetéká odpadní voda do dosazováku, ve kterém se odlučuje 

biologický odpad po biologickém čištění. Voda shromáţděná v dosazováku odtéká 

přepadovou hranou do recipientu slepého ramene řeky Bíliny. Usazeniny v dosazováku 

nebo znečištěné vody se vracejí zvláštním potrubím zpět do čerpací stanice a znovu 

procházejí čištěním. 

Obsluhu čistírny odpadních vod tvoří vţdy minimálně dva pracovníci. Mezi její 

povinnosti patří denní kontrola chodu čistírny, chod čerpadel, plovákového spínacího 

zařízení. Současně se pravidelně kontroluje stav povrchu usazováku, filtru a dosazováku. 

Denně se kontroluje i lapač písku a česle, jednou týdně se pak česle zbavují nečistot. 

V letním období jedenkrát týdně a v zimním jedenkrát měsíčně se čistí stěny usazovací 

nádrţe a všechny přepadové hrany. U biologického filtru se minimálně dvakrát týdně čistí 

výtokové otvory na zkrápědle a doplňují se mazací náplně celého zařízení. Kal z usazovací 

nádrţe obsluha vypouští jedenkrát za měsíc, část kalu se ponechává v nádrţi jako očkovací 

médium. Vyhnilý kal odváţí pověřená firma fekálním vozem. Při poruše dodávky 

elektrické energie, delší neţ 45 minut, musí obsluha prověřit stav čerpadel a správný směr 

otáčení motorů.  

Podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a interní směrnicí Krušnohorských strojíren 

je pro provoz čistírny odpadních vod zpracován havarijní plán pro případ zjištění 

mimořádného závaţného zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 

Havarijní zhoršení jakosti vod je mimořádné závaţné ohroţení jakosti vod. Je zpravidla 

náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zbarvením, zápachem, tvorbou 

usazenin, tukovým povlakem nebo pěnou. Za mimořádné závaţné ohroţení jakosti vod 

se povaţuje ohroţení vzniklé závadnými látkami nebo odpadními vodami v jakosti nebo 

mnoţství, které můţe způsobit havarijní stav u podzemních nebo povrchových vod. 

Za mimořádné závaţné ohroţení se povaţuje i případ technické poruchy nebo závady 

na zařízení, které způsobí únik závadných látek. Havárii je povinen nahlásit původce 

havárie, případně osoba, která havarijní stav zjistí. Nahlášení havárie musí osoba, která 

havárii zjistila, provést neprodleně ekologovi společnosti, případně vedoucímu provozu 

údrţby. Ten pak, podle rozsahu a závaţnosti havárie, nahlásí skutečnost vodosprávnímu 

orgánu Magistrátu města Mostu, inspektorátu České inspekce ţivotního prostředí, Povodí 
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Ohře, případně policii a hasičskému záchrannému sboru. O kaţdé havárii musí být sepsáno 

hlášení o havarijním úniku závadných látek. 

5.4 Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad je takový odpad, jehoţ výskyt ve volné přírodě můţe závaţně 

ohrozit ţivotní prostředí. Můţe být hrozbou pro kvalitu podzemních i povrchových vod, 

zdraví a ţivot rostlin, ţivočichů i člověka. Podle výkladu zákona o odpadech č. 185/2001 

Sb. se nebezpečným odpadem rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů 

uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo 

více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Ministerstvo 

ţivotního prostředí určuje doplňující vyhláškou č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, podle 

kterého je původce odpadu povinen zařadit vyprodukovaný odpad podle daných 

katalogových čísel. Doplňující vyhláška č. 383/2005 Sb. stanovuje podmínky 

shromaţďování, skladování sběru a výkupu odpadů, nakládání s vybranými výrobky 

a odpady. Dále uvádí náleţitosti ţádosti k souhlasu k provozování zařízení k vyuţívání, 

odstraňování, sběru a výkupu odpadů a technické poţadavky na tato zařízení. 

Povinné náleţitosti ţádosti o udělení souhlasu s nakládáním s nebezpečnými odpady 

[11]: 

a) název obchodní firmy a sídlo 

b) identifikační číslo ţadatele 

c) jméno, příjmení a adresu fyzické osoby oprávněné jednat za ţadatele 

d) kopii podnikatelského oprávnění 

e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady jeho odborné způsobilosti 

f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno. 

Odhad jejich mnoţství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi 

Krušnohorské strojírny mají, na základě své ţádosti, udělen souhlas s nakládáním 

s nebezpečnými odpady na dobu neurčitou. Souhlas byl vydán Okresním úřadem v Mostě, 

referátem ţivotního prostředí v roce 2002 za dodrţování následujících podmínek: 

a) Nakládáno bude pouze s odpady, které mají dle vyhlášky MŢP ČR č. 381/2001 Sb. 

katalogová čísla a jsou vyjmenována v příloze rozhodnutí o udělení souhlasu. 

b) Nakládáno bude s odpady v souladu se zvláštními předpisy, zejména vyhláškou 

MŢP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Do 15.2. kaţdého 

roku bude okresnímu úřadu zasláno hlášení o produkci a nakládání s odpady 

za předešlý rok. 
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c) Zasílat evidenční listy příslušnému okresnímu úřadu podle místa zahájení přepravy 

do deseti dnů ode dne jejího zahájení. 

d) Přepravu odpadů provádět v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční 

přepravě a mezinárodní dohodou o přepravě nebezpečných látek po silnici – ADR 

e) Odpady budou přednostně vyuţívány, v případě nevyuţitelnosti bude odpad 

ukládán nebo zneškodňován jen v povolených zařízeních nebo v místech k tomu 

určených. 

f) Odpady předávat pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která 

je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo k odstranění, nebo ke sběru nebo výkupu 

určeného druhu odpadu na základě rozhodnutí krajského orgánu. 

V rámci podnikání v Krušnohorských strojírnách je nebezpečný odpad produkován 

ve výrobních provozech. Vhledem k technologické vybavenosti společnosti 

je nejvýznamnějším druhem nebezpečného odpadu odpad z chladících emulzí. Chladící 

emulze jsou pouţívány ve všech tvářecích a obráběcích strojích v přípravě materiálu, 

v zámečnickém provoze, ale nejvíce v provozu obrobny. Všechny velké obráběcí stroje 

musí mít průběţné chlazení noţů a fréz po celou dobu obrábění. V zámečnickém provozu 

je zase největší produkce odpadů z vyřazených olejových náplní a upotřebených vosků 

a tuků. Vosky a tuky jsou odpady z mazacího systému strojního vybavení společnosti. 

Ty však tvoří menší část, větší podíl je odpad po vyčištění dílů z důlního provozu, 

dodaných do KSK k opravě. Největší podíl maziv je z oprav dvojkolí podvozků důlních 

vagónů a lokomotiv. Upotřebené oleje jsou odebírány z převodových skříní, dodaných 

do opravy. Dalším druhem odpadů jsou obalové materiály od nových olejových 

a mazacích materiálů, které jsou do opravovaných, nebo i nově vyrobených, dílů 

aplikovány. Při opravách dílů, zejména při jejich defektoskopických kontrolách 

a při utěsňování při montáţi je nutné tyto díly pečlivě očistit a odmastit. Při této činnosti 

vznikají znečištěná rozpouštědla a čistidla a také tkaniny znečištěné těmito látkami. 

Při opravách převodových skříní můţe dojít při manipulaci k nechtěnému úniku zbytků 

olejové náplně. Tento uniklý olej je likvidován posypem sorpčního materiálu, který 

je po nasáknutí olejem rovněţ zařazen do kategorie nebezpečného odpadu 

pod katalogovým číslem 15 02 02 spolu s čistícími tkaninami. 

Nebezpečným odpadem je také zemina a kamení obsahující nebezpečné látky. Tento 

odpad vzniká při stavebních úpravách při instalaci nových strojů nebo při opravách podlah 

ve výrobním objektu. Při větších stavebních úpravách, prováděných externími firmami, 

přechází povinnost dopravy a likvidace nebezpečného odpadu na provádějící firmu. 

Při opravách menšího rozsahu prováděné vlastními silami je odpad shromaţďován 

ve skladu nebezpečného odpadu KSK a předáván oprávněné firmě k odstranění. 
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Nebezpečné odpady jsou předávány k odstranění pouze firmám, vlastnící oprávnění 

k nakládání, skládkování nebo likvidaci příslušných odpadů. Firmy, kterým jsou odpady 

předávány, a roční objem nebezpečných odpadů je uveden v tabulce č. 6. 

Tabulka 6 - Produkce nebezpečných odpadů za rok 2007 [16] 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Vzniklý 

odpad (t) 

Předaný 

odpad (t) 

Firma oprávněná 

k odstranění odpadů 

14 06 03 Ostatní rozpouštědla 0,05 0,05 eko GRADO s.r.o. 

13 01 05 Nechlorované emulze 42,0 42,0 GUTRA s.r.o. 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje 12,0 12,0 GUTRA s.r.o. 

12 01 12 Upotřebené vosky a tuky 4,5 4,5 A-Z ODPADY s.r.o. 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 

0,24 0,24 Celio a.s. 

15 02 02 Absorpční činidla, znečištěné 

čistící tkaniny 

4,58 0,24 Celio a.s. 

   4,34 A-Z ODPADY s.r.o. 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 

8,27 8,27 A-Z ODPADY s.r.o. 

Nebezpečné odpady jsou v Krušnohorských strojírnách shromaţďovány ve dvou 

oddělených objektech. Sklad nebezpečných odpadů je umístěn v areálu společnosti mimo 

výrobní objekt. Objekt je zastřešený s betonovým podkladem. V tomto objektu jsou 

shromaţďovány pevné nebezpečné odpady, obaly, znečištěné tkaniny podobný druh 

odpadů. Druhý sklad nebezpečných odpadů je umístěn na druhé straně výrobního objektu. 

Zde jsou shromaţďovány upotřebené oleje a tuky. Objekt je oplocen, zastřešen 

s betonovou podezdívkou. V objektu je izolovaná zachycovací jáma pro případ havarijního 

úniku nebezpečných látek. Tento objekt má historické odůvodnění z dob, 

kdy Krušnohorské strojírny vlastnily i několik nákladních automobilů a mobilních jeřábů 

a tento sklad byl společný pro výrobní závod a dopravu. Po odprodeji veškerého vozového 

parku a jeřábů je objekt vyuţíván jen pro odpady z výroby. Oba objekty jsou vybaveny 

havarijním plánem s pokyny pro případ havarijního úniku nebezpečných kapalin. Dále 

je součástí výbavy obou skladů hasicí přístroje a materiál a nářadí pro odstranění ropné 

havárie. Postup při zjištění havárie, její likvidace a hlášení je stejný jako u havarijního 

stavu na čistírně odpadních vod. Sklady nebezpečných odpadů jsou vyobrazeny na obrázku 

č. 11. 
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Pro přepravu nebezpečného odpadu od původce k příjemci musí být dodrţeny 

náleţitosti zákony č. 185/2001 Sb. o odpadech. Původce i příjemce odpadu jsou povinni 

vyplnit evidenční list odpadu. Odesílatel odpadu je povinen k zásilce nebezpečného 

odpadu přiloţit evidenční list odpadu. Do deseti dnů musí evidenční list nebezpečného 

odpadu zaslat i na příslušný obecní úřad. V případě, ţe do dvaceti dnů od zahájení 

přepravy neobdrţí od příjemce odpadu potvrzený evidenční list, musí tuto skutečnost 

nahlásit na obecní úřad. Příjemce nebezpečného odpadu má povinnost zaslat evidenční list 

s potvrzením o převzetí odesílateli a příslušným obecním úřadům, podle místa zahájení 

a ukončení přepravy. Odesílatel i příjemce nebezpečného odpadu jsou povinni archivovat 

evidenci o přepravě odpadu nejméně po dobu pěti let. 

5.5 Ostatní odpady 

Kromě směsného komunálního odpadu, odpadů z výroby, nebezpečných odpadů 

Krušnohorské strojírny ještě produkují několik dalších druhů odpadů. I na tyto odpady 

se vztahuje udělení souhlasu s nakládáním s odpadu vydané Okresním úřadem, referátem 

ţivotního prostředí. 

Směs jedlých tuků a olejů z odlučovače 

Odlučovač jedlých tuků a olejů je umístěn vedle závodní jídelny. Dodavatelem 

odlučovače, vč. všech atestů a zkoušce vodotěsnosti, je firma EKONA s.r.o. 

Do odlučovače olejů je přiváděna odpadní voda z mytí nádobí v závodní jídelně. Tato 

odpadní voda je do odlučovače přiváděna a následně z něj odváděna samostatnou 

kanalizací. Předčištěná odpadní voda je po průchodu odlučovačem odváděna do čističky 

odpadních vod. Tuky a oleje z odlučovače jsou podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu 

odpadů, zařazen pod číslem 19 08 09. Po dosaţení předepsané vrstvy tuků v odlučovači 

se usazený tuk a plovoucí olej odebírá a předává oprávněné firmě k odstranění.  

Obrázek 11- Sklady nebezpečných odpadů 
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Zbývající odpady 

Mezi odpady, zbývající po svařování, patří struska po práškovém navařování nákolků 

vagonových a lokomotivních kol. Odpad svým charakterem není vyuţitelný jako kovový 

šrot a musí být shromaţďován jako ostatní odpad. Ze stejných důvodů je mezi ostatní 

odpad zařazen i odpad z otryskávání materiálu před vstupem do dílny přípravy materiálu. 

Odpad je tvořen okujemi, tryskacími tělísky a nečistotami z materiálu. 

Tabulka 7 - Produkce ostatních odpadů za rok 2007 [16] 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Vzniklý 

odpad (t) 

Předaný 

odpad (t) 

Firma oprávněná 

k odstranění odpadů 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních 

odpadních vod 

396,0 396,0 SČVK a.s. 

19 08 09 Směs jedlých tuků a olejů 

z odlučovače  

17,0 17,0 SČVK a.s. 

12 01 13 Odpady ze svařování 41,76 41,76 Celio a.s. 

12 01 17 Odpadní materiál z 

otryskávání 

35,44 35,44 Celio a.s. 

20 03 07 Objemný odpad 8,43 8,43 Mostecké odpady s.r.o. 

Posledním druhem odpadu v Krušnohorských strojírnách je objemný odpad, zařazený 

podle Katalogu odpadů pod číslem 20 03 07. Odpad je tvořen zejména vyřazeným 

nábytkem. Do kategorie ostatních odpadů patří i produkce odpadů, tvořený kaly z čištění 

odpadních vod popsaný v předešlé kapitole.  

Celkové roční mnoţství vyprodukovaných ostatních odpadů v Krušnohorských 

strojírnách a firmy, kterým je odpad předáván a které jsou oprávněny k odstranění 

ostatního odpadu jsou uvedeny v tabulce č 7. 

5.6 Hlášení o odpadech KSK a.s. 

Za Krušnohorské strojírny zpracovává hlášení odpadový hospodář, který je současně 

ekologem společnosti. 

 Hlášení musí obsahovat: 

 název, sídlo a identifikační číslo společnosti 

 název a sídlo provozovny 
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 kód okresu společnosti a provozovny 

 údaje o odpadech ve sloţení kód druhu odpadu, název druhu odpadu, kategorie 

nebezpečnosti, mnoţství vyprodukovaného a předaného odpadu, kód způsobu 

nakládání s odpadem a identifikační údaje o společnosti odebírající odpad. 

Příklad Hlášení o produkci a nakládání s odpady Krušnohorských strojíren a.s. je 

uveden v příloze č. 1 a 2. 
  

5.7 Plán odpadového hospodářství KSK a.s. 

Vzhledem k naplnění podmínek jsou Krušnohorské strojírny povinny zpracovat 

a předkládat odpadový plán. V Krušnohorských strojírnách zpracovává odpadový plán 

ekolog společnosti a schvaluje ředitel společnosti. V současné době platný odpadový plán 

je schválen na období od roku 2006 do roku 2011.  

Plán odpadového hospodářství Krušnohorských strojíren obsahuje: 

a) Účel plánu odpadového hospodářství původce 

Cílem plánu odpadového hospodářství je provázání jiţ existujícího a funkčního 

nakládání s odpady v rámci společnosti s plánem odpadového hospodářství Ústeckého 

kraje. 

b) Působnost a doba platnosti plánu odpadového hospodářství původce 

Krušnohorské strojírny provozují svoji činnost na území Ústeckého kraje. Plán 

je zpracován na dobu pěti let od 26.5.2006 do 26.5.2011. 

c) Identifikační údaje původce odpadů, charakteristika výrobních procesů a 

produkce odpadů 

Obchodní firma: Krušnohorské strojírny Komořany a.s. 

Dále je uvedena právní forma společnosti, IČO a sídlo společnosti. 

 Společnost je zaměřena na dlouhodobé opravy velkostrojové těţební techniky 

důlních společností. Dále na výrobu strojních dílů i celých zařízení podle dokumentace 

zákazníka. Podle § 15 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. nejsou Krušnohorské strojírny 

povinny ustavit odpadového hospodáře. 

d) Zpracovatel plánu odpadového hospodářství původce 

 Krušnohorské strojírny, jako původce odpadu, si plán odpadového hospodářství 

zpracovávají sami. Zpracováním a aktualizací plánu odpadového hospodářství původce 

je ve společnosti pověřen ekolog společnosti. 
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e) Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, nakládání s nimi a způsob 

jejich využití nebo odstranění 

 V plánu odpadového hospodářství původce je vyplněná tabulka se všemi 

produkovanými odpady za předchozí 3 roky před zpracováním plánu. V tabulce je uvedeno 

katalogové číslo odpadu, název druhu odpadu, druh odpadu, produkce odpadu 

v předchozích třech letech a procentuální meziroční nárůst produkce odpadu. 

U nebezpečných odpadů se uvádí i druh potencionálního rizika, očekávaná produkce 

v posledním roce platnosti plánu odpadového hospodářství a soulad s plánem odpadového 

hospodářství kraje. 

f) Prognóza vývoje 

 Většina výrobních kapacit společnosti je uplatňována v rámci důlní společnosti 

Mostecká uhelná společnost a.s. Podobný trend se očekává i v následujících letech, proto 

se neočekávají výrazné změny v druzích a mnoţství produkovaných odpadů.  

g) Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady vznikajícími původci 

Krušnohorské strojírny – neshody  

 

h) Porovnání plánu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu 

odpadového hospodářství kraje 

 V plánu odpadového hospodářství původce se porovnávají cíle a opatření k jejich 

dosaţení a jejich soulad se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje. 

Porovnává se: 

 předcházení vzniku odpadů, omezování jejich mnoţství a nebezpečných vlastností 

 nakládání s komunálními odpady 

 nakládání s vybranými odpady podle části 4 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

 nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými 

 nakládání s odpady z obalů 

 vyuţívání odpadů 

 sniţování podílu odpadů ukládaných na skládky 

 sniţování biologicky rozloţitelné sloţky v odpadech ukládaných na skládky 

Všechny porovnávané cíle jsou v Krušnohorských strojírnách prováděny v souladu 

s plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. 

i) Přehled cílů a opatření k jejich dosažení předcházení vzniku odpad, 

omezování jejich množství a nebezpečných vlastností 

Společnost Krušnohorské strojírny, v zájmu prosazování strategických a hlavních 

cílů pro nakládání s odpady, stanovuje: 

- sniţování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu 
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- minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a ŢP při nakládání s odpady 

Oblast odpadového hospodářství je v Krušnohorských strojírnách z hlediska 

ochrany ţivotního prostředí součástí řízeného systému environmentálního managementu 

podle normy ČSN EN ISO 14000:2005. 

j) Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce 

včetně seznamu interních dokumentů 

 V průběhu roku 2005 byl v Krušnohorských strojírnách zaveden systém 

environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14000:2005. Tento systém 

je nástrojem, umoţňujícím společnosti systematicky řídit úroveň environmentálního 

chování, tedy i odpadového hospodářství. V rámci zavedení systému byl ve společnosti 

stanoven představitel managementu jakosti a environmentálního systému, který odpovídá 

za zavedení a udrţování systém. 

 Bezchybná evidence odpadů je vedena centrálně za celou společnost u ekologa 

společnosti, osoby odborně způsobilé. Ta vykonává svou funkci v souladu s organizační 

směrnicí pro nakládání s odpady a s podporou smluvních partnerů v oblasti odpadového 

hospodářství. 

 Krušnohorské strojírny mají platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 

vydaný Okresním úřadem v Mostě na dobu neurčitou. Společnost má uzavřenou smlouvu 

o sdruţeném plnění s firmou EKO-NOM a.s. a je zapojena do Systému sdruţeného plnění. 

k) Aktualizace plánu odpadového hospodářství původce 

 Sledováním zásadních podmínek, na jejichţ základě byl plán odpadového 

hospodářství zpracován, a aktualizací plánu je za společnost pověřen ekolog společnosti. 
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6. Závěr 

Bakalářská práce přibliţuje legislativní povinnosti a způsob jejich naplňování 

při nakládání s odpady v běţné firmě, zabývající se strojírenskou výrobou. Druh 

i charakteristika odpadů je typická pro podniky, zabývající se podobnou činností. Popisuje 

vznik, charakteristiku a evidenci, shromaţďování a systém předávání vzniklých odpadů 

oprávněným osobám, vlastnící potřebná oprávnění. Hlavním zdrojem odpadů 

v Krušnohorských strojírnách jsou výrobní provozy, ve kterých se při obrábění 

a zpracovávání materiálu pouţívají řezné a chladící kapaliny, provozní náplně strojů, 

případně náplně opravovaných celků. Další odpady vznikají při čištění a odmašťování 

opravovaných dílů. Krušnohorské strojírny nemají sériovou výrobu, jejich činnost 

je zaměřena na výrobu a opravy pro potřeby důlních společností a zakázkovou výrobu. 

Proto hodnoty mnoţství a druhů jednotlivých odpadů jsou závislé na aktuálním druhu 

a rozsahu výroby a nemusí korespondovat s finančním objemem zakázek. Podobný trend 

vyuţití výrobních kapacit se dá očekávat i v následujících letech, proto se nepředpokládají 

výraznější změny v objemu a druhu produkovaných odpadů. 

Vzhledem k naplnění zákonných podmínek jsou Krušnohorské strojírny povinny 

zpracovávat a předkládat Plán odpadového hospodářství původce odpadů, který vychází 

z plánu odpadového hospodářství ústeckého kraje a České republiky. Plán odpadového 

hospodářství je zpracováván především za účelem předcházení vzniku odpadů, omezování 

jejich mnoţství a nebezpečných vlastností. V Krušnohorských strojírnách zpracovává plán 

odpadového hospodářství ekolog společnosti a schvaluje ředitel společnosti. V současné 

době platný plán odpadového hospodářství je schválen na období let 2006 aţ 2011. 

Krušnohorské strojírny překračují zákonem stanovené limity pro produkci ostatních 

i nebezpečných odpadů uvedené v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb. Z toho vyplývá 

povinnost Krušnohorských strojíren, na základě povolení nakládání s odpady, udělené 

Okresním úřadem – referátem ţivotního prostředí a citovaného zákona, zpracovávat 

kaţdoročně, na základě průběţné evidence, hlášení o odpadech. Za Krušnohorské strojírny 

zpracovává hlášení ekolog společnosti a podává se na předepsaném formuláři na Magistrát 

města Mostu, odbor ţivotního prostředí a mimořádných událostí. Hlášení se zpracovává 

za kalendářní rok a podává se nejpozději do 15.2. následujícího roku. 

Nakládání s odpady probíhá podle platné legislativy a plně v souladu s plánem 

odpadového hospodářství Ústeckého kraje. V Krušnohorských strojírnách je snaha, 

v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje i svého plánu původce, o maximální 

sníţení produkce odpadů a jeho nebezpečných vlastností. 
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Krušnohorské strojírny, jako typický strojírenský podnik střední velikosti, nemá vlastní 

systém zneškodňování a likvidace odpadů. Veškerý vyprodukovaný odpad předávají 

smluvním firmám, které mají oprávnění a prostředky k jeho odstranění. Shromaţďování, 

přepravě a předávání odpadů oprávněným osobám musí probíhat v souladu se zákonem 

o odpadech č. 185/2001 Sb. a všech souvisejících právních předpisů. 

Nakládání s odpady v Krušnohorských strojírnách je typické pro menší a střední 

podniky. Je pro tyto pro tyto podniky ekonomicky nejoptimálnější. Je finančně, 

a v podstatě i ekologicky, výhodnější předávat vyprodukovaný odpad specializovaným 

firmám k jeho následnému odstranění nebo zneškodnění. Pro takový podnik je výhodnější 

zaplatit určité finanční prostředky zavedeným a zkušeným firmám, neţ vynakládat 

podstatně větší objem finančních prostředků na vlastní vývoj a realizaci odstraňování 

a zneškodňování odpadů. Odborné firmy vlastní zákonná povolení pro svou činnost 

a disponují vlastními technologickými zařízeními pro činnost s přijatými odpady a mají 

rovněţ vlastní kvalifikované pracovníky pro tuto činnost. 
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