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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím těţební společnosti 

Mostecká uhelná a.s. – Hrabák. Uvádí, jak zde probíhá nakládání s nebezpečnými 

a tuhými odpady a jaké jsou podnikové environmentální cíle. Zkoumá, zda 

společnost nakládá s vyprodukovaným materiálem maximálně efektivně. Hlavním 

úkolem této práce je posoudit, jak efektivně vyuţívá moţnosti pro sníţení 

vyprodukovaných látek a dále navrhnout určitá doporučení ke zlepšení stávající 

situace.  

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

This work deals with waste management of mining companies Mostecká uhelná  

a.s. – Hrabák. Stated here being hayardous and solid waste and its enviromental 

goals. Examines whether company treats material produced with maximum 

efficiency. The main task of this work is to assess how effectlivi utilizes the 

potential for reducing emitted substances and to propose some recommendations 

to improve the curret situation.     
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1. Úvod 

V posledních desetiletích byl zarovnaný povrch v oblasti mostecké pánve 

porušen řadou lomů, které výrazně změnily ráz celé krajiny. Jde především o 

lomy, patřící do Severočeské hnědouhelné pánve, které jsou v okolí města Most 

spravovány společností Vršanská uhelná a.s. patřící do skupiny Czech coal 

group. 

 Výsledkem těţební činnosti není „pouze“ samotné uhlí určené pro 

tepelné elektrárny či maloodběratele, ale v neposlední řadě také produkce velkého 

mnoţství odpadů. Otázka tvorby odpadu a samotného nakládání s nimi získává 

v posledních letech na důleţitosti jak s ohledem na zmenšující se zásoby fosilních 

paliv a hledání nových zdrojů energie tak s ohledem na stav přírody a krajiny. Vše 

je navíc doprovázeno zpřísňujícími se limity a zkvalitňující se diagnostikou. Otázka 

trvale udrţitelného rozvoje jasně vstoupila i na pole těţby, zpracování a úpravy 

nerostných surovin. 

 Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat právě tématu 

odpadu jako výsledku těţební a s ní spojené činnosti. Vzhledem k širokému 

spektru odpadu produkovaných našimi těţebními společnosti jsem si vybrala dvě 

skupiny odpadů v jedné akciové společnosti. Jedná se o tuhé a nebezpečné 

odpady na dole Hrabák společnosti Vršanská uhelná a.s. 

Nejde zde pouze o čísla „ produkce „ a způsoby nakládání s odpady, jde 

také o samotnou legislativu s tím spojenou a moţnosti budoucích řešení 

s ohledem na minulost a přítomnost technologických postupů při zpracování 

odpadů. 

 Důvodem výběru tohoto tématu není u mne jen zájem o obor 

odpadního hospodářství nebo mé nové bydliště v blízkosti velké těţební 

společnosti, ale i moţnost bliţšího seznámení s novými metodami, změnami 

horního zákona v oblasti odpadů ale i se změnou postoje celé společnosti 
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k otázce environmentálního přístupu k naší krajině na konkrétním příkladu na 

konkrétních číslech. 

 Jde vlastně o konfrontaci těţby neobnovitelných zdrojů energie, 

v jejímţ důsledku se vytváří druhotné zdroje a je jen na nás či druhotné zdroje 

energie, materiálu nebo jen a pouze odpad.     

Mostecká pánev (dříve severočeská hnědouhelná pánev) je 

geomorfologický celek v centru Krušnohorské soustavy. 

 

 

Obr. 1 Geologický profil sv. částí mostecké pánve 

[Zdroj. : http://www.diamo.cz/hptv/2006/tradice/T01_rehor.htm] 

 

Tektonická sníţenina se nachází v severních Čechách na území okresů 

Chomutov, Most, Teplice a Louny [1] 

Třetihorní příkopová propadlina plná jezer a močálů se vyplňovala 

sedimenty převáţně v období miocénu. V době před 22 aţ 17 miliony let se zde 

nahromadila aţ 500 metrů silná vrstva jílů a písků a také organické hmoty, která 

se stala základem uhelných slojí dosahujících mocnosti 25-45 m. Výchoz uhelné 
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sloje na povrch v současné době vymezuje plochu pánve. V místech, kde do 

močálu ústily řeky, se usadily vrstvy jílu a písku, coţ je typické především pro 

oblast Ţatecké pánve. 

Od druhé poloviny 19. století zde probíhá soustavná důlní činnost, která 

změnila původně plochý, aţ pahorkatinný reliéf pánve. Především po roce 1948, 

kdy se upřednostnila povrchová těţba na rozsáhlých územích.  

V mostecké pánvi působí dvě velké skupiny uhelných společností. Skupina 

Czech Coal zahrnuje obchodníka s energetickými komoditami Czech Coal a.s., 

především s hnědým uhlím, elektrickou energií a povolenkami na emise 

skleníkových plynů. Dále ji tvoří dvě těţařské společnosti Vršanská uhelná a.s., 

která disponuje uhelnými zásobami s nejdelší ţivotností v České republice v rámci 

stávajících územních limitů aţ do roku 2058, Litvínovská uhelná a.s. s největšími 

uhelnými zásobami v České republice a Czech Coal Services a.s. servisní 

společnost. Tyto nové společnosti jsou nástupnickými společnostmi bývalé 

Mostecké uhelné a.s. Do skupiny rovněţ patří řada obsluţných společností 

a majetkové účasti v regionálních teplárnách.  

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těţební společností v 

České republice. Vznikly spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Zabývají 

se těţbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. 

Péče o ţivotní prostředí je ve skupině Czech Coal přednostně orientována 

na prevenci vzniku negativních vlivů vyvolaných těţební činností a činnostmi 

souvisejícími. Ochraně ţivotního prostředí je ve Skupině věnována maximální 

pozornost zejména v oblastech sniţování emisí, nakládání s odpady, ochrany vod 

a ovzduší a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Ve všech 

jmenovaných oblastech jsou důsledně dodrţovány právní předpisy, včetně 

prováděcích vyhlášek k jednotlivým zákonům. Výsledkem je minimalizace 

negativních vlivů společností skupiny Czech Coal na ţivotní prostředí. Významné 

environmentální vlivy hlavních produktů a sluţeb jsou ošetřeny u většiny dceřiných 
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firem systémem environmentálního managementu splňujícím poţadavky ČSN ISO 

14001.Cz  

 

2. Vršanská uhelná a.s. 

Vršanská uhelná a.s. je, jako i ostatní společnosti ze skupiny Czech Coal, 

neodmyslitelně spjata s regionem. Poskytuje zaměstnání tisícům lidí, kteří i se 

svými rodinami ţijí na Mostecku. Váţí se na ni i obchodní aktivity mnoha zdejších 

podniků. 

 

Obr. 2 Rozšíření terciérních sedimentů v Českém masivu: 1 - podkrušnohorské pánve, 2a 
- vulkanický komplex Doupovských hor, 2b - vulkanický komplex Českého středohoří, 3 - 
ţitavská pánev (česká část), 4 - jihočeské pánve, 5 - autochtonní paleogén na jv. svazích 
brunovistulika skrytý pod sedimenty předhlubně a karpatskými příkrovy, 6 - oblasti s relikty 
sladkovodních terciérních sedimentů, 7 - okraje rozšíření drobných těles neovulkanitů, 8 - 

oblasti s relikty převáţně mořských sedimentů výběţků karpatské předhlubně 

[převzato z www.mus.cz, mapa je na cd MUS a.s. 2006 výroční zpráva zásoby uhlí, 
upraveno autorkou] 

 

http://www.mus.cz/
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Zajišťuje těţbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské 

hnědouhelné pánve. Společnost Vršanská uhelná disponuje uhelnými zásobami s 

nejdelší ţivotností v České republice v rámci stávajících územních limitů aţ do 

roku 2058. K vytěţení je zde zhruba 323 milionů tun uhlí, které garantují moţnost 

zásobit palivem i novou elektrárnu resp. teplárnu po celou dobu její ţivotnosti. 

2.1. Obecná metodika zahlazování báňské činnosti a trvale 

udržitelný rozvoj společnosti 

Organizace, která je oprávněna k dobývání výhradních loţisek (mezi které 

se řadí i hnědé uhlí) v stanoveném dobývacím prostoru, postupuje v souladu se 

zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (Horní zákon), v 

platném znění a v souladu s vyhláškou ČBÚ  č. 104/1988 Sb. o hospodárném 

vyuţívání výhradních loţisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a 

ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem v platném znění. 

Účelem zákona č. 44/1988 Sb., je stanovit zásady ochrany a hospodárného 

vyuţívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, 

přípravě a dobývání loţisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných 

v  souvislosti s  jejich dobýváním, jakoţ i bezpečnosti provozu a ochrany ţivotního 

prostředí při těchto činnostech.[15] 

2.2. Udržitelný rozvoj na firemní úrovni 

„Udrţitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby 

přítomnosti, aniţ by oslaboval moţnosti budoucích generací naplňovat jejich 

vlastní potřeby,“ definuje uţ v roce 1987 Světová komise pro ţivotní prostředí 

a rozvoj OSN. V souladu s touto myšlenkou zájem skupiny Czech Coal v oblasti 

těţby hnědého uhlí nespočívá v „rychlém vytěţení nerostu“ [12]. – to není 

technicky ani ekonomicky moţné. Záměrem je zpřístupnit zásoby uhlí generacím 

našich dětí, které si samy rozhodnou, jak nerostné bohatství v tomto a moţná 

i příštím století vyuţijí. Udrţitelný rozvoj v sobě spojuje tři dimenze ţivota 

společnosti – ekonomickou, sociální a environmentální. Řeší podmínky jejich 
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koexistence a vzájemného propojení. Jedním z jejich propojovacích prvků je 

i technika. S technikou, stejně jako s přírodou, vyrůstáme od dětství. Pokud 

s oběma zacházíme smysluplně tak, aby slouţily k dlouhodobému uspokojování 

potřeb člověka, nemohou být technika a příroda v rozporu  

3. Charakteristika tuhých a nebezpečných odpadů 

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

nebo povinnost se jí zbavit. Kaţdý má při své činnosti nebo v rozsahu své 

působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich mnoţství a 

nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichţ vzniku nelze zabránit, musí být vyuţity, 

případně odstraněny způsobem, který neohroţuje lidské zdraví a ţivotní prostředí 

a který je v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu se zvláštními právními předpisy.“(citace zák. č. 185/2001 Sb.).    

Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů dle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu 

nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze zákona O odpadech č. 

185/2001 Sb.  

Nebezpečný odpad je „ zvláštní odpad, který svými vlastnostmi zejména 

jedovatostí (toxicitou), infekčností, dráţdivostí, výbušností, hořlavostí, chemickými 

vlastnostmi, karcinogenními, teratogenními a mutagenními vlastnostmi nebo 

radioaktivitou je nebo můţe být nebezpečný člověku a ţivotnímu prostředí jak 

akutně tak chronicky “[4]  

Ostatní odpady jsou odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu 

nebezpečných odpadů a nejsou smíšeny nebo znečištěny některým 

z nebezpečných odpadů nebo některou ze sloţek uvedených v Seznamu sloţek 

uvedených dle přílohy č. 5 zák. O odpadech č. 185/2001 Sb. [citace zák. č. 185/2001 

Sb.)  
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3.1. Celková produkce odpadů v ČR 

Úkolem kaţdé lidské činnosti by mělo být předcházet a omezovat vznik odpadů 

ať uţ z pohledu kvality nebo kvantity. Produkce odpadů v České Republice (tab. č. 

1) se v posledních letech podle ČSÚ pohybuje kolem 25 miliónu tun (pro rok 2007 

– 25 109 000 tun). Podíváme-li se do vyhlášky číslo 381 MŢP, kterou je stanoven 

katalog odpadů, a seznam nebezpečných látek vycházející z příslušných 

legislativních norem EU budou nás zajímat odpady ze skupiny 01 – 

z geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování nerostných surovin. 

Odpadu z dolování a těţby bylo například v roce 2007 vyprodukováno 327 

000 tun, coţ představuje něco málo přes jedno procento z celkové produkce. 

3.2. Podnikový odpad v rámci ČR 

Podíl podniků (tab. č. 2) se na tomto čísle pohybuje kolem 86 procent (pro 

rok 2007 – 21 651 000 tun). V roce 2006 byla celková produkce odpadů 21,264 

mil. tun. Z tohoto mnoţství vyprodukovaly v roce 2007 1,3 mil. tun, a v roce 2006 

1.290 mil. tun nebezpečných odpadů. 
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Tab. č. 1 Celková produkce odpadů v roce 2007 v ČR  
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Tab. č. 2 Celková produkce podnikových odpadů v roce 2007 v ČR  

[Zdroj.:pro obě tabulky - www.czso.cz] 

 

 

http://www.czso.cz/
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4. Legislativa ČR 

Obecně odpadová legislativa poţaduje řadu dokumentů, jako jsou zákony o 

odpadech a obalech, včetně všech prováděcích vyhlášek a norem, pokyny a 

stanoviska legislativního odboru Ministerstva ţivotního prostředí. Veškeré tyto 

právní předpisy jsou sestaveny do přehledných tabulek (příloha č. 1). Ukázky 

některých z nich uvádím v příloze této práce. 

pozn.: Takto sestavené a definované právní předpisy ukazují na velice 

komplikované vazby mezi dnes platnými právními předpisy. Předpisy jsou 

seřazeny podle roku schválení a pořadí v příslušné sbírce zákonů. 

o Jednotlivé poloţky charakterizují vlastnosti právního předpisu 

o definice druhu právního předpisu 

o schválení a platnosti  

o předchozí verze dotčených předpisů 

o zrušené předpisy  

V následujících odstavcích okrajově představím, neboť vyjmenování a 

popsání není smyslem ani účelem této práce. Uvedu také předpisy, kde se o 

odpadové problematice zcela konkrétně nehovoří, ale jejich částí zahrnují širší 

ochranu enviromentu a řeší základní vztahy producentu odpadů k ţivotnímu 

prostředí. 

4.1. Zákon o odpadech 

V podstatě nejdůleţitějším předpisem o odpadech naší legislativy je jiţ 

zmiňovaný zákon č.185/2001 sb. O odpadech. V souladu s právem evropských 

společenství tento zákon stanovuje: 

o pravidla pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi 
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o práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

o působnost orgánů veřejné správy 

Další základní pojmy definované zákonem: 

komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce způsobený 

činností fyzických osob. 

odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 

nakládání s odpady a následnou péči o místo, kde jsou odpady uloţeny trvale; 

kontrola těchto činností. 

původce odpadů – právnická osoba, při jejíţ činnosti vznikají odpady, nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikatelské činnosti. Pro komunální odpady, 

vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něţ se 

nevztahují povinnosti původce, se za původce povaţuje obec.(citace ze z. č. 185/2001  

Původci odpadů mají povinnost zařadit vyprodukovaný odpad do katalogu 

odpadu, který je vydán Ministerstvem ţivotního prostředí.  

4.2. Další právní předpisy  

Podrobnější informace o způsobu nakládání s odpady upravuje vyhláška 

Ministerstva ŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech  nakládání s odpady.   Zabývá 

se mimo jiné skladováním odpadu, sběru nebo výkupu. Vedení ţádostí, evidence 

k nakládání a přepravě nebezpečného odpadu, jakou jsou baterie a odpadní oleje. 

Technické poţadavky pří spalování jak komunálního, tak i nebezpečného odpadu.  

Mezi důleţité předpisy patří vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání na skládky a jejich vyuţívání na povrchu a následné rozbory a analýzy. 

Dále bych jmenovala zákon č. 86/2002 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon stanovuje ochranu, povinnosti a zlepšování stavu ŢP 

jak právnických tak i fyzických osob. Přitom vychází z principu trvale udrţitelného 

zdroje. „Trvale udrţitelný rozvoj společnosti podle zákona je takový rozvoj, který 
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současným a budoucím generacím zachová moţnost uspokojovat jejich základní 

ţivotní potřeby a přitom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené 

funkce ekosystému.“ (citace Šauer, 1997, str. 21). 

Také definuje ţivotní prostředí, jako vše, co vytváří přirozené podmínky 

existence organismů včetně člověka a je předpokladem dalšího vývoje. Jeho 

sloţkami je zejména ovzduší, voda, horniny, půda, ekosystémy, organismy a 

energie. 

S ochranou ŢP souvisí také zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 

zákon č. 254/2002 Sb. o vodách. Oba tyto zákony definují další pojmy, zabývají se 

zdroji znečištění, uvádějí přípustné limity a stanovují povinnosti k jejich ochraně. 

Závěrečný a neméně důleţitý zákon, o kterém se zmíním, je zákon č. 

447/2001 Sb., o obalech. Účelem je předcházení vzniku odpadu z obalu, 

sniţování objemu, hmotnosti a škodlivosti chemických látek. Obal je specifikován 

jako výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, 

manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci nebo výrobků určených spotřebiteli 

nebo jinému konečnému uţivateli. 

Další právní předpisy týkající se uvedené problematiky jsou např. vyhlášky 

Ministerstva ŢP č. 450/2005 Sb., ze dne 4. listopadu o náleţitostech nakládání se 

závadnými látkami a náleţitostech havarijního plánu, tento zákon pojednává o 

způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 

škodlivých následků. O hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů se zmiňuje vyhláška č. 502/2004 Sb., Katalog odpadů (příloha č. 2) 

seznam všech nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

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

dovozu a tranzitu a našli bychom ho pod č. 503/2004 Sb., Ministerstva ŢP 

 

 



A. Majerová: Tuhé a nebezpečné odpady MUS a.s. - Hrabák 

2010  14 

 

5. Nakládání s odpady společnosti MUS - Vršanská 

uhelná a.s. 

K termínu 22. 10. 2008 proběhly ve společnosti Mostecká uhelná a.s. 

organizační změny. Odštěpením části majetku společnosti vznikly dvě nové 

nástupnické společnosti - Vršanská uhelná a.s. a Litvínovská uhelná a.s. 

Zároveň s jejich vznikem došlo ke změně podnikatelského zaměření a ke změně 

názvu obchodní firmy dosavadní Mostecké uhelné a.s. (dále jen MUS) na Czech 

Coal Services a.s. Tato společnost zajišťuje pro Vršanskou uhelnou a.s. a 

Litvínovskou uhelnou a.s. řadu tzv. sdílených sluţeb a také řídí a spravuje 

všechny dceřiné společnosti.  

Od výše uvedeného termínu bylo v nových společnostech zavedeno mimo 

jiné i samostatné sledování a nakládání s odpady. Z tohoto důvodu pracuji ve své 

práci jak s údaji Vršanské uhelné a.s., tak s údaji Czech Coal Services a.s., kde 

byla shromáţděna souhrnná data za Mosteckou uhelnou a.s., do doby před 

odštěpením, a pak i za zbývající část po rozdělení. 

5.1. Nakládání s odpady Czech Coal Services a.s. (MUS) 

V roce 2008 pokračoval v MUS trend sniţování „celkové roční produkce 

(tab. č. 3)“ odpadů. V roce 2006 bylo vyprodukováno přes 11 083 tun odpadu, 

v roce 2008 tato čísla končila na necelých 6000 tun odpadu. Z názorné 

dokumentace plyne, ţe trend sniţování produkce odpadů se zdařil téměř o 

polovinu.  
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Tab. č. 3 Sniţování celkové roční produkce 

[Zdroj.: výroční zpráva Czech Coal Services a.s.] 

Rok 

Celková produkce odpadu Přijato k vyuţití Uloţeno na 

skládku 

ostatních 

odpadů 
Ostatní odpady 

Nebezpečné 

odpady 

2008 

5 939,9 

52 408,7 0 

4 993,7 946,2 

2007 

8 598,7 

112 173,3 3,0 

7 772,4 826,3 

2006 

11 083,7 

360 16,2 

10 139,7 944,0 

Pozn.: informace v tabulkách jsou uvedeny v tunách 
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5.2. Nakládání s odpady Vršanská uhelná a.s. 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je těţba a zpracování hnědého 

uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve.  

„Skladba odpadu (tabulka č. 4 a č. 5)“ vyprodukovaného při činnosti 

spojené s provozováním těţební technologie, při údrţbě a obnově zařízení, ale 

také z doprovodné činnosti organizace při její nevýrobní činnosti je velice pestrá, 

jak z hlediska základních fyzikálních vlastností (objevují se zde odpady ve všech 

formách – plynné, kapalné, tuhé i směsné ve formě kalů), tak z hlediska kvality. 

Od materiálů bez negativních účinků na biologické organismy – odpadů inertních, 

aţ po materiály nebezpečné biosféře, které klasifikujeme jako nebezpečné 

odpady. V souvislosti s odpadovým hospodářstvím provozuje společnost dvě 

zařízení k nakládání s odpady. Pro naplnění ustanovení § 11 zákona 185/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou odpady vyuţívány v zařízení k vyuţívání 

odpadů k zaváţení vytěţených povrchových lomů v dobývacích prostorech. 

K odstraňování odpadů je povoleno  provozování zařízení k odstraňování odpadů 

– Skládka inertních odpadů na lokalitě Hrabák - JŠ. 

 Samostatná evidence odpadů je vedena od termínu vzniku společnosti, tj. 

od 22. 10. 2008.  
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Tab. č. 4 Přehled celkové produkce odpadů VUAS 

[Zdroj.: výroční zpráva Czech Coal Services a.s.] 

Rok 

Celková produkce odpadu Přijato k vyuţití Uloţeno na 

skládku 

ostatních 

odpadů 

Ostatní 

odpady 

Nebezpečné 

odpady 

2008 

147,66 

5 202,57 0 

147,18 0,48 
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Tab. č. 5 Přehled produkovaných odpadů od 22. 10. 2008 do 31. 12. 2008 

[Zdroj.: výroční zpráva Czech Coal Services a.s.] 

Rok Kat. č. odpadu Název odpadu 
Vršanská uhelná 

a.s. mnoţství 

2008 

150101 Papírové a lepenkové obaly 0,74 

150102 Plastové obaly 0,26 

150107 Skleněné obaly 0,07 

150202 
Absorpční činidla, filtrační 

mat. 
0,48 

160214 Vyřazená zařízení 0,14 

170405 Ţelezo a ocel 102,49 

170411 Kabely 26,9 

200201 Biologicky rozloţitelný odpad 3,88 

200301 Směsný komunální odpad 11,12 

200307 Objemný odpad 1,58 

 

Oproti minulému roku došlo v roce 2008 ve společnostech Czech Coal 

Services a.s., Vršanská uhelná a.s. a Litvínovská uhelná a.s. ke sníţení produkce 

odpadů o cca 2 400 tun. Tento odpad byl přednostně předáván k vyuţití. Odpad, 

který svým charakterem nebyl vyuţitelný, byl odstraňován u oprávněných 
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organizací. Od cizích původců bylo na zařízení k vyuţívání odpadů přijato cca 52 

400 t odpadů. Jedná se zejména o výkopové zeminy, které byly vyuţity pro terénní 

úpravy těţbou dotčených prostor. 

V Krušnohorských strojírnách Komořany a.s. je zdrojem odpadu 

strojírenská výroba, kovoobráběčství a zámečnictví. Odpady se předávají jiným 

organizacím, které odpady likvidují. Část odpadů se předává k recyklaci (šrot). 

V DTS Vrbenský, a.s., je produkce odpadů přímo spojena s realizací externích 

zakázek, zejména výkopových prací, a s hrubými terénními úpravami. Většina 

produkovaných odpadů je vhodná pro další vyuţití. Další výrobní společnosti 

HUMECO, a.s., a RENOGUM a.s. nejsou původci významnějšího mnoţství 

odpadů – jedná se o odpady z čistíren odpadních vod, zpracování kabelů a z 

opravy pásových dopravníků. 

5.2.1. Správa a likvidace zařízení s možným obsahem 

PCB 

Jedná se o velkou skupinu látek odvozených od bifenylu souhrnně nazývanou 

polychlorované bifenyly a terfenyly. Výroba na bázi PCB byla v České republice 

v roce 1984 ukončena. Proto je moţné předpokládat, ţe mnoţství zařízení 

s těmito látkami bude ubývat, jak budou postupně dekontaminována a 

odstraňována. 

Mezi zařízení, které mohou obsahovat PCB, patří: olejové transformátory, 

kondenzátory s kapalným dielektrikem, rezistory, indukční cívky a další 

elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou, hydraulická důlní 

zařízení, vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou 

kapalinou (duplikátory, obalovny silniční drti apod.) nebo části těchto zařízení 

obsahující více neţ pět litrů kapalin. 

Jednotná evidence zařízení s moţným obsahem PCB je vedena za společnosti 

Czech Coal Services a.s., Vršanská uhelná a.s. a Litvínovská uhelná a.s. 

Zákonnou povinností je, ţe do konce roku 2010 musí vlastník nebo provozovatel 
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zařízení prokázat, ţe nevlastní zařízení s obsahem PCB. V roce 2008 bylo 

ovzorkováno 68 kusů zařízení. Přítomnost PCB nebyla u provedených vzorků 

prokázána. Z evidence byla dále vyřazena zařízení, u kterých byla prokázána 

nepřítomnost obsahu PCB jiným způsobem. Ke dni 31. 12. 2008 zůstává 

v evidenci 20 kusů zařízení, u kterých je nutno prokázat, ţe neobsahují PCB.[12] 

5.2.2. Oblast nakládání s chemickými látkami 

a přípravky 

Průběţně byla aktualizována databáze bezpečnostních listů, které byly 

vypracovány (výrobci nebo distributory) v souladu s evropskou legislativou 

(REACH). Toto ustanovení je na zásadě, ţe výrobci, dovozci a následní uţivatelé 

musí zajistit, ţe vyrábějí, uvádějí na trh nebo pouţívají látky, které nejsou škodlivé 

lidskému zdraví či ţivotnímu prostředí. Jde o zásadu předběţné opatrnosti. [21] 

Zařízení k využívání odpadů k zavážení vytěžených povrchových 

lomů v dobývacích prostorech 

Pro vyuţívání odpadů k zaváţení vytěţených povrchových lomů je 

Rozhodnutím vydán souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s provozováním 

zařízení a s jeho provozním řádem. Zařízení je provozováno jiţ od roku 2006 pod 

hlavičkou MUS a po odštěpení nových společností jsou vydána nová rozhodnutí 

pro nové subjekty.  

Dle „Rozhodnutí KÚ“ je moţno vyuţívat inertní odpady vyjmenované 

v provozním řádu zařízení, které zároveň splňují stanovené podmínky. Hlavní 

podmínkou příjmu odpadu do zařízení je vyhodnocení akutní toxicity odpadu 

provedené ekotoxikologickými testy ve smyslu tab. 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 

294/2005 Sb. o ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu. 

Zařízení slouţí jak pro vyuţití vlastních odpadů, tak pro komerční vyuţití. Jako 

doklad rozdílnosti produkce jednotlivých skupin přidávám tabulku „(tab. č. 6)“ s 

několika základními materiály a mnoţstvím vyprodukovaného materiálu. 
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Tab. č. 6 Přehled přijatých odpadů do zařízení dle evidence Czech Coal Services a.s. a 

evidence Vršanské uhelné a.s. 

[Zdroj.: výroční zpráva CCS  a.s.] 

Rok 
Kat. č. 

odpadu 
Název odpadu 

Vršanská 

uhelná a.s. 

mnoţství 

CC Services a.s. 

mnoţství 

2008 

101105 Úlet a prach 4 872,57 9 970,62 

170504 Zemina a kamení 330,00 42 318,05 

190901 
Pevné odpady 

z primárního čištění 
0,00 120,00 

2007 

101105 Úlet a prach 0,00 442,25 

170504 Zemina a kamení 0,00 111 491,00 

190901 
Pevné odpady 

z primárního čištění 
0,00 240,00 

2006 

101105 Úlet a prach 0,00 0,00 

170504 Zemina a kamení 0,00 0,00 

190901 
Pevné odpady 

z primárního čištění 
0,00 360,00 
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5.3. Skládka inertních odpadů na lokalitě Hrabák - JŠ 

K provozování zařízení k odstraňování inertních odpadů je Rozhodnutím 

vydán souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s provozováním zařízení – 

Skládky inertních odpadů na lokalitě Hrabák - JŠ a s jejím provozním řádem. 

Skládka inertních odpadů je v provozu jiţ od roku 1996 a provozována pro vlastní 

potřeby organizace. Vzhledem k tomu, ţe stavba skládky byla realizována dle v té 

době platných předpisů, nesplňuje její technické zabezpečení v současné době 

podmínky pro provoz podle současně platné legislativy. Technicky ani ekonomicky 

není moţno tyto nedostatky napravit a proto byla skládka uzavřena v souladu se 

směrnicí Rady EU 1999/31/ES ve stanoveném termínu do 16. 7.2009. V průběhu 

provozu skládky byly na skládku ukládány inertní odpady vyjmenované 

v provozním řádu zařízení, které nebylo moţno jinak vyuţít. Následující tabulka 

(tab. č. 7) uvádí celkový přehled přijatých inertních odpadů od roku 2006 do roku 

2008. Všimněte si, ţe u Vršanské uhelné a.s. jsou stavy nulové.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Majerová: Tuhé a nebezpečné odpady MUS a.s. - Hrabák 

2010  23 

 

 

Tab. č. 7 Přehled přijatých odpadů na skládku inertních odpadů, dle evidence Czech Coal 

Services a.s. a evidence Vršanské uhelné a.s. 

[Zdroj.: výroční zpráva CCS a.s.] 

Rok 
Kat. č. 

odpadu 
Název odpadu 

Vršanská uhelná 

a.s. mnoţství 

CC Services 

a.s. 

mnoţství 

2008 170604 
Izolační 

materiály 
0,00 0,08 

2007 

170101 Beton 0,00 2,00 

170604 
Izolační 

materiály 
0,00 1,00 

2006 

170504 
Zemina a 

kamení 
0,00 15,00 

170604 
Izolační 

materiály 
0,00 1,20 
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5.4. Námět na zlepšení nebo rozpracování 

Z  výše uvedených podkladů shrnuji současný způsob nakládání s odpady 

v podmínkách Vršanské uhelné a.s.: 

Vyprodukované ostatní odpady  

jsou předávány oprávněným osobám k vyuţití nebo odstranění, mohou být 

vyuţity na vlastním zařízení k vyuţívání. 

Jisté zlepšení by se dalo najít ve sběru a třídění komunálu. 

Vyprodukované nebezpečné odpady 

jsou předávány oprávněným osobám k vyuţití nebo odstranění 

Hlavní činností společnosti Vršanská uhelná a.s. je, jak jiţ bylo řečeno 

těţba a úprava uhlí. Produkce odpadů je s hlavní činností společnosti úzce 

spojena. V současné době se způsob nakládání s odpady jeví jako dostačující, 

avšak pokud by došlo k legislativní změně nebo ke změně oproti současnému 

organizačnímu stavu v uspořádání, byl by zde námět na rozpracování nakládání 

s nebezpečnými i s ostatními odpady.  

Produkce odpadů je spjata zejména s oblastí údrţby zařízení, které 

v současné době zajišťuje v rámci Skupiny společnost Údrţba dolů Komořany. 

Z jejich činnosti vznikají hlavně nebezpečné odpady, převáţně materiály 

znečištěné ropnými látkami, vyřazené prostředky a součástky ze strojního 

vybavení, náplně zařízení apod. Pokud by došlo k rozšíření těţební činnosti a 

údrţbářskou, navrhovala bych např. vybudovat sklad nebezpečných odpadů 

(případně zařízení převést pod svou organizaci od jiného provozovatele), pro 

jednodušší nakládání s nebezpečnými odpady 
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6. Ochrana životního prostředí v celé společnosti  

Činnosti společností mohou různou měrou ovlivňovat jednotlivé oblasti 

ţivotního prostředí [12], tzn. oblast ochrany ovzduší, nakládání s vodami, 

nakládání s odpady, obaly a nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

a další. Tak jako v letech předchozích, i v roce 2008 byla péče o ţivotní prostředí 

přednostně orientována na prevenci vzniku moţných negativních vlivů vyvolaných 

těţební činností a souvisejícími činnostmi.1 Maximální pozornost byla a je 

věnována zejména oblastem, kde je moţné ovlivňovat úroveň produkovaných 

emisí.2 Ve všech oblastech ochrany a tvorby ţivotního prostředí jsou důsledně 

dodrţovány právní předpisy a podmínky vydaných rozhodnutí. Výsledkem je 

minimalizace negativních vlivů společnosti na ţivotní prostředí. V roce 2008 

nebyla společnosti uloţena ţádná pokuta a nedošlo k ţádné havárii. 

Významné environmentální vlivy hlavních produktů a sluţeb jsou ošetřeny 

u většiny dceřiných firem systémem environmentálního managementu splňujícím 

poţadavky ČSN ISO 14001. (Viz kapitolu 1.10 Přehled standardů ISO, certifikátů 

a fází hodnocení jakosti hlavních produktů skupiny Czech Coal.) 

Evidence údajů (emise, odpady, poplatky atd.) je vedena v rozsahu 

zákonných předpisů ČR a souhrnné roční výkazy předávány v zákonných 

termínech orgánům veřejné správy ČR. 

                                            

1
 Finanční důsledky a další rizika vyplývající z důsledků klimatických změn pro Skupinu 

Czech Coal nejsou známy. Není nám známo, ţe by Česká republika v této oblasti zpracovala 

nějaký komplexní materiál, ze kterého by naše organizace mohla vycházet, proto nelze provést 

jakýkoli výpočet eventuálních finančních důsledků pro Skupinu. 

2
 Skupina není provozovatelem zvláště velkého a velkého stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší. Povinnosti – měření nebo výpočet tun vyprodukovaného CO2, které ukládá 

ustanovení § 35 zákona č. 86/2002 Sb., se na Skupinu nevztahují. 

[Zdroj. http://www.czechcoal.cz/cs/ur/zprava/2008/ur27.html] 
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Metodologie pouţitá pro kalkulace emisí při těţbě a zpracování uhlí ve 

skupině Czech Coal je jak přímé měření emisí (měření v lomech), například online 

analyzátory atd., tak kalkulace zaloţené na specifických datech z místa. 

6.1. Kontroly zdrojů znečišťování 

Skupina Czech Coal provozovala do 21. 10. 2008 celkem 55 zdrojů 

znečišťování ovzduší, z toho 27 středních zdrojů a 28 malých zdrojů. Od 22. 10. 

2008 bylo v provozu 57 zdrojů znečišťování ovzduší, z toho 27 středních zdrojů 

a 30 malých zdrojů. (Poznámka: Společnosti LUAS a VUAS provozují od 22. 10. 

2008 samostatně mycí stoly, které byly v evidenci vedeny jako jeden zdroj, proto 

došlo k navýšení počtu po 22. 10. 2008.) Pravidelně jsou prováděny kontroly 

podmínek provozu jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, vodohospodářských 

zařízení a zařízení pro nakládání s odpady, které jsou stanoveny v provozních 

řádech zařízení. Měření jsou prováděna v zákonných termínech autorizovanými 

laboratořemi s osvědčením od Ministerstva ţivotního prostředí ČR k měření emisí 

a imisí. Společně s kontrolou dodrţování podmínek provozních řádů jsou 

prováděny i fyzické kontroly zařízení. V případě potřeby jsou prováděny 

aktualizace provozních řádů zařízení. Kontrolu provádějí rovněţ orgány veřejné 

správy. 

Mezi zásadní oblasti environmentální kontroly patří báňská oblast – 

odvodnění lomů, ochrana ovzduší a nakládání s odpady. 

Dne 12. – 13. 6. 2008 proběhla kontrola OBÚ na lomu ČSA se zaměřením 

na odvodňování. Při kontrole nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 

Plnění povinností provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší bylo dne 2. 7. 

2008 na CCServices, lokalitě ČSA, předmětem kontroly České inspekce ţivotního 

prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem. Kontrolou bylo potvrzeno, ţe 

Czech Coal Services a.s. provozuje zdroje znečišťování ovzduší v souladu 

s platnou zákonnou úpravou. 
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Dne 18. 6. 2008 se uskutečnila kontrola ČIŢP se zaměřením na provoz 

skládky ostatních odpadů na lokalitě Šverma.[12] 

6.2. Ochrana vod 

V průběhu roku 2008 byly do veřejných vodotečí vypouštěny odpadní 

splaškové vody, vody čerpané z předpolí lomů a vody důlní v souladu 

s podmínkami příslušných rozhodnutí vydaných vodohospodářskými orgány. 

Ukazatele povolených hodnot znečištění ve vypouštěných vodách a povolené 

mnoţství stanovené vodoprávním úřadem nebyly v roce 2008 překročeny. 

Podmínky pro nakládání s ropnými látkami byly, v souladu se zákonem 

o vodách, pravidelně kontrolovány. 

V uvedeném roce pokračovaly práce na stabilizaci území v prostoru 

bočních svahů pilíře Státní kulturní památky Jezeří (SKPJ) realizací 

odvodňovacích hydrogeologických vrtů AL 396 a AL 397. 

Na lokalitě Šverma v jihozápadním prostoru byl realizován nový 

odvodňovací hydrogeologický vrt STE 791, který slouţí k sniţování úrovně hladiny 

vody v kolektoru podloţních písků.[12] 

6.3. Ochrana životního prostředí při produkci hnědého uhlí 

Péče o životní prostředí se projevuje v následujících činnostech: 

o sanace a rekultivace území zasaţených následky důlní činnosti   

o pravidelná měření tuhých znečišťujících látek v ovzduší a měření 

hladiny hluku na hranicích pásma hygienické ochrany v okolí 

povrchových lomů, 

o ochrana ovzduší při třídění a úpravě uhlí, 

o průběţné sledování kvality hnědého uhlí, 
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o dodrţování zákonných emisních limitů u zdrojů znečišťování 

ovzduší, provádění pravidelných měření, 

o dodrţování provozních řádů u vodohospodářských zařízení, 

zvyšování účinnosti čistíren odpadních vod, například rekonstrukce 

čistíren, a dodrţování kvality vypouštěných důlních a odpadních vod, 

o dodrţování provozních řádů u zařízení na odstraňování a vyuţívání 

odpadů, shromaţďování odpadů vhodných pro další vyuţití 

a přednostní vyuţívání odpadů a zařízení pro recyklaci odpadů, 

o evidence a řízené nakládání se zařízeními s moţným obsahem PCB 

a jiných nebezpečných látek, 

o vyuţití tuhých zbytků po spalování mosteckého uhlí a produktů 

odsíření, 

o monitorování stavu bočních svahů lomu ČSA. 

6.3.1. Vývoj celkových emisí produkce odpadů 

produkovaných při těžbě a zpracování uhlí ve skupině 

Czech Coal 

Péče o ţivotní prostředí je v CCS a.s. a dceřiných firmách přednostně 

orientována na prevenci vzniku negativních vlivů vyvolaných těţební činností a 

činnostmi souvisejícími. Ochraně ţivotního prostředí je věnována ve Skupině 

maximální pozornost, zejména v oblastech sniţování emisí. Názorný graf č. 1 

zobrazuje vývoj celkových emisí produkce odpadů produkovaných při těţbě a 

zpracování uhlí ve společnosti od roku 1994-2008. 
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VÝVOJ CELKOVÝCH EMISÍ PRODUKCE ODPADŮ PRODUKOVANÝCH PŘI TĚŽBĚ A 

ZPACOVÁNÍ UHLÍ VE SPOLEČNOSTECH Czech Coal Services a.s.,

Vršanská uhelná a.s.,Litvínovská uhelná a.s., 1994-2008
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Graf č. 1  Vývoj celkových emisí produkce odpadů produkovaných při těţbě a zpracování 

uhlí ve společnostech CCS a.s. 

 [zdroj: Zpráva společnosti MUS a.s. – činnost a udrţ. rozvoj v r. 2008] 

[http://mus.cz/cs/ur/zprava/2008/ur27.html] 

Pozn. Navýšení mnoţství emisí od roku 2004 je způsobeno produkcí 

kamenolomu „Kočičí vrch-Leţáky“, který byl od roku 2004 převzat od společnosti 

Důl Kohinoor a.s. Např. v roce 2002 byl únik emisí (TZL) ve výši 27,99 t, coţ 

představuje 76% z celkového mnoţství emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší 

MUS. 

Graf nám ukazuje, ţe od roku 1994 značně klesá prodej uhlí, sniţuje se 

mnoţství vyprodukovaného odpadu a zároveň do ovzduší uniká méně škodlivých 

látek – emisí. 

6.3.2. Ochrana ovzduší při třídění a úpravě uhlí 

http://mus.cz/cs/ur/zprava/2008/ur27.html
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Třídění a jiná studená úprava uhlí je zařazena dle přílohy č. 1 nařízení vlády 

č. 615/2006 Sb. do kategorie vyjmenovaných zdrojů, a to mezi střední zdroje 

znečišťování ovzduší. V roce 2008 bylo realizováno v zákonné lhůtě 26 

jednorázových měření emisí v provozních objektech úpravy uhlí - třídírna, hlubinný 

zásobník, nakládací zásobník a drtírna, kde jsou nainstalovány mokré hladinové 

odlučovače a průmyslové vysavače Brieden [12]. 

Z výsledků měření vyplynulo, ţe maximální naměřená hodnota představuje 

26,3 % emisního limitu a průměrná zjištěná hodnota emisí tuhých znečišťujících 

látek je 2,4 % emisního limitu (emisní limit 100 mg/m3). 

6.3.3. Vliv přepravy hlavních produktů skupiny Czech 

Coal 

Společnosti Skupiny nemají z důvodu typu své hlavní produkce (uhlí 

a elektřina) významné dopady a vlivy na ţivotní prostředí v důsledku přepravy 

výrobků či materiálů potřebných pro výrobu. Nejvýznamnější komodita, kterou je 

hnědé uhlí, se expeduje z 94 % po ţeleznici a z 6 % pásovou dopravou, coţ je 

v obou případech nejekologičtější prostředek dopravy. 

6.3.4. Využití vedlejších energetických produktů ze 

spalování uhlí 

Při výrobě elektřiny a tepla v elektrárnách a teplárnách vznikají při 

spalovacím procesu a odsíření kouřových spalin při spalování uhlí tuhé zbytky, 

které jsou ukládány na skládky a úloţiště, popř. v přepracované formě, kdy jsou 

úpravou zlepšeny jejich fyzikální a chemické vlastnosti a omezen tak negativní vliv 

na ţivotní prostředí, vyuţity jako tzv. vedlejší energetické produkty především ve 

stavebnictví a báňské činnosti. Skupina Czech Coal podporuje vyuţití vedlejších 

energetických produktů a hledá pro ně vhodné uplatnění, především při 

činnostech prováděných báňským způsobem. V roce 2008 bylo vykoupeno a v 

důlních prostorách vyuţito téměř 2,2 milionu tun vedlejších energetických 

produktů. Tyto vedlejší energetické produkty byly z převáţné části pouţity 
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k směsnému zakládání do vnitřních výsypek povrchových lomů skupiny Czech 

Coal pro zlepšení geomechanických vlastností zakládaných zemin a zvýšení 

stability výsypkových etáţí. 

6.3.5. Měření znečištění v ovzduší a hladiny hluku 

způsobené provozem v lomech 

Úroveň hlučnosti a koncentrace prašných emisí v ţivotním prostředí obcí 

můţe být ovlivněna provozem v povrchových lomech. Z toho důvodu byla 

stanovena pásma hygienické ochrany vůči obcím Strupčice, Vrskmaň a Černice 

(část obce Horní Jiřetín). Pro zjištění aktuálního stavu jsou prováděna 

v předepsaném rozsahu pravidelná měření prašnosti. Z výsledků měření vyplývá, 

ţe nejvyšší přípustná koncentrace prachu na hranicích pásem hygienické ochrany 

obcí není překračována. 

Na základě rozhodnutí stavebních úřadů o zřízení pásem hygienické 

ochrany, při respektování podmínek závazných posudků krajské hygienické 

stanice, jsou prováděna pravidelná noční měření hluku. Ekvivalentní hladina hluku 

naměřená v blízkosti sídel sousedících s povrchovou těţbou je v souladu 

s platnými právními předpisy. Dlouhodobě jsou přijímána preventivní opatření 

pro sníţení hladin hluku. Místně však můţe dojít k časově omezenému zvýšení 

ekvivalentní hladiny hluku, a to zejména z důvodu pouţívání signalizace při 

spouštění technologie. 

V průběhu roku 2008 byla věnována pozornost opatřením na sníţení hluku 

přímo u jejich zdrojů. Na základě odborných zpráv byla prováděna technická 

opatření při přestavbě pásové dopravy a při jejím provozu. V současnosti se 

v těchto opatřeních pokračuje a účinnost opatření je ověřována provozními 

měřeními u jednotlivých zdrojů. 

V roce 2008 byla projekčně zpracována opatření na předcházení vzniku 

emisí zejména v oblasti sníţení prašných emisí. Významné byly investice do 

provedení úpravy a rekonstrukce kanalizací povrchových areálů, rekonstrukce 
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čistírny odpadních vod a úpravny důlních vod a další opatření k ochraně 

a zlepšení stavu nakládání s vodami. Celková vynaloţená finanční částka do 

oblasti ochrany ţivotního prostředí byla ve výši 20 602 490 Kč, z toho LUAS 11 

922 024 Kč, VUAS 8 135 466 Kč a CCServices 545 000 Kč. [12]. 
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7. Závěr 

Je moţné zlepšovat výsledky odpadového hospodářství a následně i v 

enviromentální oblasti společnosti Vršanská uhelná, a.s.? Toto je hlavní otázka, 

na níţ tato práce hledá odpověď.  

Na první pohled je patrné, ţe těţba uhlí je velkým zásahem do krajiny. Mění 

reliéf a zasahuje do soukromého ţivota lidí ţijících v blízkosti těţební lokality. Jako 

kaţdá jiná průmyslová činnost i těţba uhlí produkuje velké mnoţství odpadu. 

Nicméně pravidelné kontroly prokázaly, ţe těmito zátěţemi nejsou ohroţeny 

zdroje pitné vody, ani ovzduší. Veškeré limity jsou v přípustných normách, včetně 

prašnosti. Výsledky průzkumů dokonce popírají médii zveřejňované informace, ţe 

největším zdrojem prašnosti na severu Čech jsou právě povrchové doly. 

Publikovaná čísla dále ukazují, ţe se těţařským společnostem daří sniţovat 

mnoţství odpadu, a to i toho nebezpečného. To je ovšem logické, přihlédneme - li 

k tomu, ţe se sniţuje i mnoţství vytěţeného uhlí. Otázkou je, zda společnosti se o 

odpadové hospodářství starají díky pocitu, ţe mají povinnost chovat se slušně k 

ţivotnímu prostředí, nebo je k tomu hlavně nutí stále se zpřísňující předpisy a 

zákony pro produkci odpadů a nakládání s nimi. 

Vršanská uhelná a.s. je součástí skupiny Czech Coal. V současné době 

mají všechny společnosti v této skupině své zaměření a svou úlohu a jejich 

činnosti jsou navzájem provázány. O odpad, jenţ nedokáţe Vršanská uhelná a. s. 

sama vyuţít, se starají jiné dceřiné společnosti v rámci skupiny. Je tedy zbytečné 

a z hlediska ekonomického i nelogické budovat samostatnou sekci nakládání s 

odpady pouze pro Vršanskou uhelnou, a.s. V otázce odpadového hospodářství 

tato práce nenašla ţádné moţnosti na výrazné zlepšení. 
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