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Anotace 
 

Diplomová práce se zabývá návrhovým řešením vyuţití zbytkových jam po 
těţbě v kamenolomu Těchlovice jako prostoru pro centrum pro nakládání 
s odpady v rámci mikroregionu Těchlovice, Malé Březno a Velké Březno, 
Rychnov, Lesná a Nebočady. Úvodní část je zaměřena na geografii a historii 
kamenolomu, v další části je uvedena geologicko-technologická charakteristika 
loţiskového území popis schváleného dobývacího prostoru, provozních podmínek 
a rekultivace kamenolomu po těţbě. V další časti je uvedeno návrhové řešení 
úpravy a vyuţití rekultivovaného prostoru jako centra, kde se budou třídit, 
zpracovávat a upravovat určité odpady v rámci okolního mikroregionu. Jedná se o 
výstavbu a provoz sběrného dvora a kompostárny. 
   
 
Klíčová slova: Těchlovice, kamenolom, loţisko, rekultivace, odpady, sběrný dvůr, 
kompostárna 
 
 
 
 
 
Summary 
 
 

This thesis attempts to design a solution for the utilization of residuary mining pits 
in the stone-mine, Těchlovice. The objective is to use the extracted area as a 
waste processing facility where waste produced in the region of Těchlovice, Malé 
Březno, Velké Březno, Rychnov, Lesná and Nebočady villages would be treated. 
The introduction of the thesis focuses on a historical and geographical description 
of the stone-mine. The middle part of the thesis describes the geological and 
technological characteristics of the deposit area, characterisation of the allotment, 
process conditions and the following reclamation of the stone mine. The 
conclusion of the thesis contains a proposal of the transformation process of the 
reclaimed stone-mine into a facility (centre) where the particular type of waste 
which is collected from the micro-region will be sorted, modified and processed. 
The design specifically focuses on the building and operation of the collection yard 
and composting facility.  
 
 
Keywords: Těchlovice, Stone-mine, Deposit, Reclamation, Waste, Collection Yard, 
Composting Facility 
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Seznam pouţitých zkratek: 
 
 
ČD   České dráhy, a.s. 
DP  Dobývací prostor 
CHKO   Chráněná krajinná oblast 
OBÚ   Obvodní báňský úřad 
POPD   Plán otvírky, přípravy a dobývání 
KÚ ÚK  Krajský úřad Ústeckého kraje 
ČSN Česká státní norma 
ČSR   Česká socialistická republika 
Kč   koruny české 
m3   metry kubické 
m2   metry čtvereční 
cm   centimetr 
Kg   kilogram 
t   tuna 
Sb   sbírky 
m.n.m   metrů nad mořem 
Km   kilometr 
ha   hektar 
m   metr 
cca   zhruba 
tj.   to jest 
zn.   značka 
DP   dobývací prostor 
S,J,Z,V  světové orientační strany (sever, jih, západ, východ) 
POPD   plán otvírky, přípravy a dobývání 
ZPF   Zemědělský půdní fond 
LPF   Lesní půdní fond 
ČD   České Dráhy 
Et.   etapa, etáţ 
Sb.   sbírky 
URS   oceňování stavební produkce – cenová soustava 
LČR   Lesy České republiky 
SD    sběrný dvůr 
ČSÚ   Český statistický úřad 
„N“   nebezpečný odpad 
„O“   ostatní odpad 
mg   mikrogramy 
PEHD   druh plastu 
HDK   hrubě drcené kamenivo 
HTU   hrubé terénní úpravy 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO   poţární ochrana 
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1. Úvod 
 
 Diplomová práce představuje návrhové řešení vyuţití prostoru zbytkových 
jam po těţbě v čedičovém kamenolomu Těchlovice, detailněji se pak zaměřuje na 
problematiku vyuţití prostoru po ukončení těţby jako centra nakládání s odpady 
pro mikroregion v okolí obce Těchlovice, Malé Březno a Velké Březno, Rychnov, 
Lesná a Nebočady. V rámci této diplomové práce se soustřeďuji na vytvoření 
centra pro nakládání s odpady, systém fungování a provozování včetně nákladů 
spojených s vybudováním a počátečním provozováním. Toto centrum rozděluji na 
sběrný dvůr pro určité typy odpadů a kompostárnu, jako zařízení pro výrobu 
kompostu ze specifických  odpadů vzniklých v rámci mikroregionu, který jsem 
navrhl pro potřeby této diplomové práce. 
 
2. Popis kamenolomu  
 
2.1 Geografická charakteristika území 

 
 Z regionálního hlediska náleţí loţiskové území k severnímu okraji centrální 
oblasti Českého středohoří. České středohoří je rozsáhlá vulkanická oblast, jejímţ 
hlavním rysem je velké mnoţství erupcí s bohatou škálou petrografických typů 
vyvřelin a jim odpovídajících vulkanologických forem. Těchlovický lom se nachází 
na pravém břehu řeky Labe na 87. říčním kilometru, mezi městy Ústí nad Labem a 
Děčín v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce viz obr. 1. na komunikaci 
IlI/261. Vzdálenost do měst Děčína je cca 10 km a do města Ústí nad Labem cca 
13 Km.  
 

 
Obr.č.1 Mapka s polohou lomu Těchlovice 

 
 Loţiskové území leţí severně od obce Těchlovice a skládá se ze tří na 
sebe navazujících loţisek, a to loţiska Těchlovice, Těchlovice-Jakuby a Jakuby. 
Na zásoby v loţisku Těchlovice byl stanoven dobývací prostor Přední Lhota, na 
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zásoby v loţisku Jakuby a Těchlovice-Jakuby byl stanoven dobývací prostor 
Přední Lhota I. viz obr. 2. 
 
2.2 Historie a současnost kamenolomu Těchlovice 

 
První zmínky o těţbě v rámci kamenolomu Těchlovice se objevují v knize 

"Tichlowitz an der Elbe" od p. A. Stolze, kde jsou počátky těţby kamene v této 
oblasti datovány od 17. století. V té době zde byly celkem tři lomy na drcení a 
těţbu kamene, vyuţívajících vodní energii Těchlovického potoka. Koncem 19. 
století probíhala těţba drobnými těţaři, po 1. světové válce byl nejvýznamnější 
lom p. Hietela. Těţba probíhala odstřelem a drcení bylo prováděno pomocí dvou 
parních strojů, materiál byl nakládán na tzv. hunty a dopravoval se po kolejích a 
dopravníkovým pásem ke břehu řeky Labe, kde byl pomocí dřevěných skluzů 
nakládán do plavidel. V období mezi světovými válkami patřil lom p. Hietelovi a p. 
Trostovi, na začátku 2. světové války se přidalo sdruţení Beitlich - Hillbauer. V 
průběhu 2. světové války v kamenolomu pracovali zajatci, po skončení války 
přešel lom do vlastnictví Státní silniční správy, byl opuštěn a byla provedena jeho 
likvidace. 
 

 
Obr.č.2 Celkový pohled na kamenolom Těchlovice 

 
 Od roku 1969 byl lom ve správě Technických sluţeb Děčín, téhoţ roku byl 
pak převeden na podnik Severokámen Liberec, který zahájil výrobu výstavbou 
nové provozovny, byla obnovena těţba, která se postupně zvyšovala aţ na 
100.000 tun/rok. V roce 1992 byl lom převeden na firmu KBW spol. s r.o., 
Obalovna Dobkovice, v roce 1995 pak na firmu WEISS spol. s r.o., Děčín. Od roku 
2002 provádí hornickou činnost v dobývacích prostorech Přední Lhota a Přední 
Lhota I firma IS - VPAS, s.r.o. p. Ing. Víta Karáska. Kamenolom v současné době 
vyrábí certifikované drcené kamenivo podle norem EU ve více neţ 24 frakcích s 
kompletním technologickým zařízením a certifikovaným systémem řízení jakosti. V 
kamenolomu probíhá výroba drceného kameniva vhodného pro obalovny 
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ţivičných směsí, pro betonárky na výrobu betonových směsí včetně betonů 
vodotěsných a na silniční stavby.  
Průměrná těţba je v současnosti cca 100 tisíc tun/rok. Při této průměrné spotřebě 
je předpokládaná ţivotnost lomu cca 50 let. Firma IS - VPAS, s.r.o. zajišťuje téţ 
kompletní sluţby při přepravě kameniva a při realizaci staveb. Na následujících 
obrázcích obr. 4 a obr. 5 je pohled na stávající lom Těchlovice a sortiment jeho 
výrobků. 
 
3. Plán otvírky, přípravy a dobývání – vybraná ustanovení 
 
3.1 Geologická, petrografická a hydrogeologická charakteristika loţiska 
 

Čedičová hornina na loţisku je součástí poměrně rozsáhlého čedičového 
tělesa, které se nachází v prostoru obcí Dobkovice - Jakuby - Přední Lhota. Toto 
těleso je moţné charakterizovat jako mohutný výlev olivinického nefelitu viz mapy 
obr. 6 a obr. 7. Celý komplex čedičových hornin je prostoupen mladšími ţilními 
proniky. V nejvýchodnější části území - v oblasti vrchu Vrabinec stoupá těleso aţ 
do maximální výše 310 m n.m. Nad touto úrovní byly ověřeny tufy. Rozhraní tělesa 
mezi nepřeměněnou čedičovou horninou na západě a zpěněnou facií na východě 
leţí v různé nadmořské výšce a není ostré. V jiţní části nad těchlovickým lomem  

Obr.č.3 Zjednodušená geologická mapa ČR 
 

sahá aţ do 225 m n.m., v příčném údolí severně odtud klesá aţ na 180 m n.m., ve 
střední části loţiska dosahuje úrovně kolem 230 m n.m., v severní části nad 
jakubským lomem pak úrovně aţ 245 m n.m. Mocnost zdravé čedičové horniny 
dosahuje vertikálně hloubky 80 - 100 m. Jednotlivé facie se liší také odlučností. 
Čerstvé olivinické nefelity mají hrubě balvanitou, místy aţ sloupkovou odlučnost, 
zpěněné čedičové horniny mají rozpad drobnější, aţ kostkovitý viz obr. 8. Silněji 
postiţené partie se rozpadávají a tlakem drobí, sklon ke kuličkovému rozpadu byl 
pozorován jen v omezeném rozsahu, jde o polohu při povrchu loţiska, která se do 
hloubky vytrácí. Hornina je na povrchu silně navětralá, do hloubky se její vlastnosti 
zlepšují. Podle geofyzikálních měření se předpokládá existence dvou směrů 
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tektonických poruch: SV - JZ, který je totoţný se směrem ţilných hornin a SZ - JV. 
Pokryvné útvary jsou na loţisku zastoupeny svahovými hlínami a sutěmi, sprašemi 
a sprašovými hlínami. Hlíny a sutě dosahují mocnosti do dvou metrů, ojediněle i 
více viz obr. 9, přes tři metry dosahuje mocnost spraší a sprašových hlín ve výplni 
příčné deprese Z - V. 
 

 
Obr.č.4 Část lomové stěny DP Přední Lhota  

 
Podloţí loţiska tvoří jílovce a prachovité pískovce s uhelnou příměsí. 

Teprve nad tímto bazálním terciérním souvrstvím následují křídové sedimenty. 
Báze čedičového příkrovu směrem k západu klesá aţ na úroveň cca 140 m n.m. Z 
hydrogeologického hlediska má loţisko jednoduché poměry. Infiltrující sráţková 
voda je na prudkých svazích pod dobře propustným zvětralinovým pásmem rychle 
odváděna rozpukanou čedičovou horninou do spodní části tělesa k hladině řeky 
Labe. Povrch je členěn zářezy příčných údolí (strţí), kde však potoky neprotékají. 
Těţbou nedochází k narušování hydrogeologického reţimu oblasti.[6] 
 
3.2 Technologická charakteristika loţiska 

 
 Z technologického hlediska mají vyhovující vlastnosti pouze masivní čediče, 
autometamorfované facie (zpěněné čedičové horniny) jsou nevhodné. Bloky zásob 
byly vyhodnoceny pouze v nepřeměněném čediči. Laboratorními zkouškami bylo 
ověřeno, ţe jsou svými mechanicko - fyzikálními vlastnostmi (nasákavost, 
trvanlivost, mrazuvzdornost, tvarový index a otlukovost) vhodné pro výrobu 
drceného kameniva podle ČSN 72 1512. V současnosti je kamenolom Těchlovice 
výrobcem drceného jemného a hrubého čedičového kameniva podle.[6] 
 
3.3 Zásoby loţiska 

 
 Zásoby loţiska a jeho zatřídění do kategorií bylo ověřeno nejprve 
vyhledávacím průzkumem Jakuby v letech 1966 - 1968, který byl vyhodnocen 
závěrečnou zprávou v roce 1969. Průzkum zjistil vhodnou surovinu v západní části 
území, v předpolí stávajícího lomu. Na výsledky navázal podrobný průzkum (v 
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letech 1969 - 1970). Na zjištěné zásoby v celkové výši 1 399 000 m3 byl vydán v 
roce 1971 výměr KKZ. Tyto zásoby nejsou dosud těţeny. V letech 1969 - 1971 
zároveň probíhal podrobný geologický průzkum Těchlovice, který ověřil v předpolí 
lomu zásoby suroviny ve výši 914 000 m3 v kategorii C1B, v severní části pak blok 
zásob v kategorii C2B ve výši 73 000 m3. Zásoby byly schváleny výměrem KKZ v 
roce 1971 v celkové výši 987 000 m3. Na většinu těchto zásob byl stanoven v roce 
1972 dobývací prostor Přední Lhota. Poslední průzkumné práce na loţisku 
prováděla Geoindustria Praha, závod Dubí v letech 1979 - 1980 pod názvem 
Těchlovice - Jakuby, kterým byly ověřeny zásoby v prostoru mezi dříve ověřenými 
loţisky Těchlovice a Jakuby s ověřením přístupu k loţisku Jakuby. Tímto 
průzkumem byly ověřeny geologické zásoby v celkové výši 1 705 000 m3, které 
byly schváleny KHZ v roce 1982. Na loţisko čediče Jakuby a Těchlovice - Jakuby 
byl v roce 1983 stanoven dobývací prostor Přední Lhota I. 
 Podle výkazu stavu zásob Geo - V3 - 01 v roce 2003 celkově vykazovány 
na loţisku zásoby podle tab. 5. Další průzkumné práce nejsou na loţisku 
plánovány, neplánují se ani převody a odpisy zásob. Znečištění je vykazováno ve 
výši 7 - 8 %, ale i tato část loţiska je po vytřídění prodávána odběratelům, t.j. 
praktická výtěţnost je 100 %. 

Tab.č.1 Přehled zásob na jednotlivých ložiscích v kamenolomu Těchlovice 

 
3.4 Dobývací prostory 

 
Na loţisko Těchlovice je stanoven dobývací prostor DP Přední Lhota, na 

loţisko Těchlovice – Jakuby je stanoven dobývací prostor DP Přední Lhota I. Na 
loţisko Jakuby je stanoveno pouze chráněné loţiskové území. Dobývací prostory 
byly stanoveny rozhodnutím Ministerstva  stavebnictví ČSR dne 11.7.1972 a 
1.8.1983 pod zn. DP-35/72 a D-7296/83. 

V dobývacím prostoru DP Přední Lhota jsou těţební práce navrţeny na 
základě doplňku POPD v pěti těţebních řezech. Původní řešení v POPD ve dvou 
řezech bylo změněno s ohledem na zvýšení bezpečnosti prací při dobývání. 
Jednotlivé řezy jsou navrhovány v 238, 221, 204, 187 170 m.n.m. Hlavní směr 
těţby je východním směrem s průměrnou výškou lomové stěny cca 10 aţ 17 m. 
Celkem je plánováno k vytěţení cca 300 000m3 suroviny.  

V dobývacím prostoru DP Přední Lhota I. Jsou práce rozplánovány do tří 
řezů. Plánované úrovně jsou stanoveny na 200, 170 a 155 m.n.m.. Hlavní směr 

Ložisko Dobývací prostor Typ zásob tisíc [m3] tisíc [t]

Těchlovice Přední Lhota

Celkové geologické zásoby 3340 10097

Bilanční volné zásoby 3340 10097

Vytěžitelné zásoby 2016 6094

Celkové geologické zásoby 1881 5686

Bilanční volné zásoby 1881 5686

Vytěžitelné zásoby 1107 3346

Celkem

Celkové geologické zásoby 5221 15783

Bilanční volné zásoby 5221 15783

Vytěžitelné zásoby 3123 9441

Jakuby, Těchlovice-

Jakuby
Přední Lhota I
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těţby je severní stranou s průměrnou výškou lomové stěny 15 aţ 27m. 
Předpokládané mnoţství vytěţené suroviny činí 601 000m3 suroviny (viz příloha 
č.1). 

 

 
Obr.č.5 Letecký snímek kamenolomu s vyznačením DP 

 

3.5 Generelní sklon svahů a podmínky odvodnění 
 
Generelní sklon svahů lomu je vypočítán v místě největších převýšení a činí 

pro DP Přední Lhota cca 53,7º a pro DP Přední Lhota I. činí 44,3º. Šířky 
pracovních plošin jsou stanoveny na 15m a šířky bezpečnostních plošin na 3m. 
Loţisko čediče má jednoduché hydrogeologické poměry. Těţba je prováděna nad 
místní erozivní částí, hladina toku řeky Labe je v úrovni 130 m.n.m. Spodní voda 
nebyla ţádnými průzkumnými pracemi zastiţena. Sráţková voda je odváděna 
rozpukanou čedičovou horninou do spodní části tělesa a odtud je drénována do 
řeky Labe.[6] 
 
3.6 Schválený plán rekultivace 

 
Důlní škody jsou veškeré škody vzniklé v souvislosti s hornickou činností. 

Tyto škody lze rozdělit do následujících kategorií: 
 

Kat. 1  Mimořádné události – havárie přímo v lomu, to mohou být např. 
sesuvy horniny, úniky ropných produktů apod. jejich odstraňování je řešeno 
v havarijním plánu.   
Kat. 2   Vlivy hornické činnosti působící mimo hranice dobývacích prostorů 
na okolní vlastníky, to mohou být např. seismické vlivy na okolní stavby, ztráta 
vody v okolních zdrojích vlivem těţby apod. Jejich odstraňování musí být řešeno 
individuálně na základě dohody s poškozenými. Podle současných měření 
nedosahují seismické vlivy parametrů normy. 
Kat. 3  Sanace – tj. odstranění škod na krajině úpravou území dotčeného 
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těţební činností    
Kat. 4  Rekultivace – tj. úprava, která umoţní následné vyuţití území. 
 

A) Technický plán sanací a rekultivací pro oba dobývací prostory zpracoval 
Kamenoprojekt Turnov v 04/1983 pod názvem „Studie rekultivace lomu 
Těchlovice“. Tato dokumentace byla součástí všech podkladů pro rozhodnutí o 
vynětí ze ZPF i LPF vydaných po roce 1083. Zároveň bylo uloţeno těţební 
organizaci v těchto rozhodnutích, po ukončení těţby, rekultivaci podle této studie 
provést. Účelem rekultivace je v maximální míře zahladit stopy po těţbě suroviny a 
navrátit co největší výměry pozemkovému původnímu vyuţití, tj. v případě lomu 
Těchlovice, lesnímu hospodářství. V obou dobývacích prostorech zůstává způsob 
zahlazení následků těţební činnosti stejný a spočívá v provedení takových 
technických úprav, které umoţní následné zalesnění celého devastovaného 
prostoru. Koncepce technické rekultivace vychází z povoleného způsobu 
dobývání, z plánovaných postupů těţby, a z technických moţností organizace. 
Úplné zahlazení teţební činnosti uvedením terénu do původního stavu zde není 
moţné, proto byla přijata koncepce částečné úpravy terénu. Celkem se 
předpokládá provedení sanačních a rekultivačních prací o výměře 16,2ha. 
 

 
Obr.č.6 Čelní pohled na kamenolom – DP Přední Lhota 

  
Rekultivační opatření jsou plánována takto: 

 
- plata lomů a bezpečnostní plošiny ponechané v úrovni těţebních etáţí budou 
urovnány, překryty vrstvou hlíny o průměrné mocnosti 0,5m a následně zalesněny. 
  
- plata lomů budou vyspádována tak, aby nemohlo docházet k nahromadění 
sráţkové. Sráţkové vody budou svedeny do stávajících propustků pod tratí 
Českých drah. Povrch terénu bude urovnán tak, aby bylo v maximální moţné míře 
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sníţeno riziko vzniku eroze půdy. 
 
- lomové stěny nebudou celoplošně upravovány, bude ponechán generelní sklon 
svahů vzniklý těţební činností, tj. cca 50  - 55º. V rámci technické rekultivace 
budou po ukončení těţby lomové stěny pouze očištěny od uvolněných kamenů a 
případných převisů a budou dočasně ponechány samovolné sukcesi. Po 
stabilizaci těchto stěn bude obnovení vegetačního krytu zajištěno hydroosevem. 
 
- manipulační plochy a prostory úpravny budou po odstranění všech konstrukcí a 
staveb překryty vrstvou hlíny o průměrné mocnosti cca 0,5m a následně 
zalesněny. 
 
- hlína potřebná pro rekultivaci bud částečně získána zpětným odtěţením odvalů.  
Zbývající část bude dovezena z okolních lokalit, dováţen bude pouze inertní 
materiál a aţ po jeho ověření nezávadnosti. 
 
- zalesnění bude prováděno do jamek 35 x 35cm , sazenice se předpokládají 
prostokořenné, pouze u modřínu je plánováno pouţít sazenice obalené. Ztráty 
z prvního zalesnění jsou uvaţovány do 50%. 
 
- plánovaná druhová skladba: dub zimní 50%, habr obecný 10%, modřín evropský 
30%, javor mleč 5%.   
 
- prostorové rozmístění dřevin je plánováno skupinovité v pruzích. U listnáčů bude 
v rámci pruhů listnáčů při rozmístění dřevin záleţet na konkrétních 
mikrostanovištních podmínkách, zjištěných těsně před realizací biologické 
rekultivace. Důleţitou roli má i genetický původ dřevin, který bude nutno dodrţet 
vzhledem k náročným půdním podmínkám zájmového území. 
 
- způsob ochrany proti buření bude proveden oţínáním po dobu 5 let. Způsob 
ochrany proti zvěři bude proveden nátěry repelenty (např. Morsuvin) po dobu 7 let. 
U modřínu je moţno pouţít individuální ochranu rozsochami. Doba zajištění kultur 
se předpokládá 7 let. 
 
- hydroosev bude proveden v místech, kde nebude z technických důvodů moţno 
provést zalesnění podle výše uvedených zásad. K osevu bude pouţito semeno 
břízy, případně směs semen břízy s dalšími listnatými dřevinami, např. s olší, 
javorem atd. 
 

Rozdělení území – celé území dotčené těţbou je rozdělené do 9 
rekultivačních etap a to takto: 
 

1. etapa – jedná se o prostor lomových stěn v DP Přední lhota. Celková 
výměra této etapy je cca 1,5 ha. Plánovaný sklon lomových stěn je 50 - 55º, 
v úrovni 204 m.n.m. bude stěna rozdělena bezpečnostní plošinou v šíři 3 – 5 m na 
dvě oddělené části. V rámci biologické rekultivace bude plošina zalesněna, na 
zbývajících částech bude proveden hydroosev. 
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2. etapa – jedná se o prostor lomových stěn v DP přední Lhota I. Celková výměra 
této etapy je cca 5,6 ha. Plánovaný sklon lomových stěn je 50 - 55º, bezpečnostní 
plošiny v šíři 3 – 5 m budou rozdělovat stěnu v úrovních 200 m.n.m., 170 m.n.m. a 
155 m.n.m. Také zde budou plošiny zalesněny, na zbývajících částech bude 
proveden hydroosev. 

 
3. etapa – jedná se o svah mezi lomovými stěnami s přístupovou 

komunikací do vrchních etáţí obou lomů. Část této plochy byla v minulosti 
vyuţívána také pro ukládání odvalů. Celková plocha této etapy je 0,6 ha. V rámci 
technické rekultivace bude terén pomocí buldozerů upraven do sklonu 1:3 – 1:1,5; 
t.j. cca 18,5 – 33,5º. Přebytečný materiál z původního odvalu bude vyuţit 
k rekultivaci plata lomu (et.č. 4), jedná se cca o 12 000 m3. V rámci biologické 
rekultivace bude provedeno zalesnění celé plochy. 

 
4. etapa – jedná se o plato lomu v DP Přední Lota. Celková výměra této 

etapy je cca 1,8 ha. V rámci technické rekultivace bude povrch terénu urovnán a 
překryt vrstvou hlíny o průměrné mocnosti cca 0,5 m. Terén bude vyspárován 
západním směrem ve sklonu cca 1:7,5 -1:25, tj. 7,5º - 2,5º. Východní část bude 
v úrovni cca 170 – 171 m.n.m., západní část bude v úrovni cca 165 – 170 m.n.m. 
V rámci biologické rekultivace bude provedeno zalesnění celé plochy.  

 
5. etapa – jedná se o dvě samostatné plochy, které leţí v okrajových 

částech lomové stěny v DP Přední Lhota (pokračování etapy č.1). Celková výměra 
této etapy je cca 0,2 ha. V rámci technické rekultivace budou stěny upraveny do 
sklonu cca 1:1,5 – 1:2, tj. 33,5º – 26,5º. V rámci biologické rekultivace bude 
provedeno zalesnění celé plochy.  

 
6. etapa – jedná se o svah mezi platem lomu (et. č.4) a manipulační 

plochou (et. č.7) v západní části DP p¨Přední Lhota. Celková výměra této etapy je 
cca 0,7 ha. V rámci technické rekultivace budou stěny upraveny do sklonu cca 
1:1,5 – 1:2, tj. 33,5º – 26,5º. V rámci biologické rekultivace bude provedeno 
zalesnění celé plochy. 

 
7. etapa – jedná se o manipulační plochy u západního okraje DP Přední 

Lhota. V rámci technické rekultivace bude povrch terénu urovnán a překryt vrstvou 
hlíny o průměrné mocnosti cca 0,5 m. Terén bude vyspádován směrem 
k propustku pod tratí ČD ve sklonu cca 1:4 -1:11, tj. 14º - 5º. V rámci biologické 
rekultivace bude provedeno zalesnění celé plochy. 

 
8. etapa – jedná se o plato lomu v DP přední Lhota I. Celková výměra této 

etapy je cca 4,1 ha. V rámci technické rekultivace bude povrch terénu urovnán a 
překryt vrstvou hlíny o průměrné mocnosti cca 0,5 m. Terén bude vyspádován 
směrem k podjezdu pod tratí ČD mezi vrcholy DP č.3 - 4 ve sklonu cca 1º. Úroveň 
terénu u podjezdu je cca 130 m.n.m., směrem k severu bude úroveň plata stoupat 
aţ na cca 142 m.n.m., směrem k jihu bude stoupat aţ na cca 145 m.n.m., u 
hranice DP s DP Přední Lhota (u et. č.7) se předpokládá ponechání terénu na 
stávající úrovni cca 155 m.n.m. V rámci biologické rekultivace bude provedeno 
zalesnění celé plochy. 
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9. etapa – jedná se o svahy podél trati ČD v místech, kde bude plato lomu 

(et.č.8) po rekultivaci pod úrovní kolejového loţe ţeleznice. Celková výměra této 
etapy je cca 0,5 m. V rámci technické rekultivace bude terén upraven do sklonu 
cca 1:2, tj. 26,5º. V rámci biologické rekultivace bude provedeno zalesnění celé 
plochy. Hranice výše uvedených etap rekultivace jsou zakresleny v mapách 
povrchových situací lomu.[6] 

 
Bilance ploch, hmot a rekapitulace přesných výměr jednotlivých etap rekultivace. 

 
Celková plocha území devastovaného těţební činností bude cca 16,2 ha. 

V současné době je výměra plochy devastovaného těţbou  je cca 9,8 ha, v této 
výměře jsou však započítány i plochy původních lomů na loţisku Jakuby  a na 
loţisku Těchlovice – Jakuby. Tyto původní lomy zabírají plochu cca 2,3 ha. 
Dobýváním suroviny budou postupně dotčeny ještě pozemky o výměře cca 6,4 ha. 
Všechny jsou však vedeny v kultuře ostatní plochy, případně jsou trvale vyjmuty 
daným rozhodnutím. V rámci biologické rekultivace budou zalesňovací práce 
prováděny na celkové ploše cca 10 ha. Hydroosev bude realizován na ploše cca 
6,2 ha.  

 

Etapy rekultivací lomu Těchlovice 

Etapa číslo Výměra rekultivovaných ploch v ha 

1. 1,53 

2. 5,61 

3. 0,59 

4. 1,81 

5. 0,18 

6. 0,68 

7. 1,19 

8. 4,08 

9. 0,55 

Celkem: 16,22 

Tab.č.2 Výměry rekultivovaných ploch 

  
Bilance hmot vychází z výměr jednotlivých etap rekultivace a z plánovaných 

rekultivačních opatření. Celková potřeba rekultivačního materiálu na překrytí 
těţebních etáţí vrstvou hlíny o průměrné hmotnosti cca 0,5 m bude cca 40 000m3. 
Jedná se o etapy č.4, č.7 a č.8 a  ponechané bezpečnostní plošiny v et. č. 1 a č.2. 
Zpětným odtěţením odvalů bude moţno získat cca 15 000 m3 - 20 000 m3. 
Zbývající mnoţství o objemu cca 20 000 m3 - 25 000 m3 bude nutno dovézt 
z okolních lokalit v patřičné kvalitě pro potřeby rekultivace. Harmonogram prací 
vzhledem k dlouhodobé ţivotnosti lomu nelze ještě přesně stanovit, protoţe 
rekultivační práce nebude ještě moţné zahájit před tím, neţ bude dotěţena 
některá ucelená část loţiska. Předpokládá se, ţe rekultivační práce budou 
zahájeny ve východní vrcholové části  DP Přední Lhota, tj. v et. č.1, č.3 a č.5. 
V ţádném případě to nebude v rámci tohoto POPD, tj. do roku 2011. Přesný 
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harmonogram prací bude moţno stanovit aţ v rámci následných POPD, případně 
v rámci plánu likvidace lomu. 

B) Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních 
škod na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání vychází 
z dosavadních zkušeností. Důlním škodám v kategoriích 1) a 2) jsou pracovníci 
organizace povinni předcházet dodrţováním platných předpisů, POPD, 
technologických a pracovních postupů a plněním dalších podmínek a příkazů 
Státní báňské správy. Největší pravděpodobnost vzniku těchto důlních škod je 
v souvislosti s prováděním trhacích prací. Tyto práce jsou však prováděny 
dodavatelsky organizací Destrukce spol. s r.o. a tato společnost je proti škodám, 
které svou činností způsobí, pojištěna.. Vyčíslení nákladů na sanaci a rekultivaci 
území dotčeného těţební činností vychází z údajů výše uvedených (kapitola A). 
Dále jsou do celkové částky zahrnuty i potřebné finanční prostředky na likvidaci 
úpravny a dalších nevyuţitelných objektů. Celkem předpokládáme provedení 
sanačních a rekultivačních prací na výměře 16,2 ha. Celkové finanční náklady na 
tyto práce se plánují ve výši 9 000 000,00 Kč. Tento objem finančních prostředků 
byl určen podle současně platných reálných cen a byl jiţ součástí doplňku POPD, 
který byl zpracován na základě ustanovení zákona č.168/ 1993 Sb. A zákona č. 
169/ 1993 Sb.  A byl předloţen Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě.  

 
Finanční náklady byly zajištěny z jednotlivých kalkulací takto: 
 
Náklady na technickou rekultivaci: 
Rozpočtové náklady podle katalogů popisů a směrný ch cen URS Praha v cenách 
z roku 1996 jsou kalkulovány takto: 
 
 

Plánované náklady na technickou rekultivaci 

Ceníková 
položka 

Popis 
Jednotková cena v 
Kč 

množství 
v m3 

Cena 
celkem v Kč 

122270 
odkopávky s 
naloţením  33,50 40 000,00 1 340 000,00 

16230 
vodorovné 
přemístění 25,50 40 000,00 1 020 000,00 

18100 rozprostření zemin   12,20 80 000,00 976 000,00 

181101 úpravy svahů 22,00 20 000,00 440 000,00 

Celkem: 3 776 000,00 
Tab.č.3 Plánované náklady na technickou rekultivaci 

 
Rezerva rozpočtu na nepředvídané výdaje ve výši cca 10% činí 378 000,00 

Kč. Celkové náklady na technickou rekultivaci jsou 4 154 000,00 Kč. V dnešní 
době však ceny zboţí nejsou centrálně určovány, jsou tvořeny volně jednotlivými 
dodavateli na základě momentální situace na trhu. Z tohoto důvodu není moţné 
přesně určit trţní ceny, které budou platit v době realizace prací. Podle zkušeností 
je v současné době moţné získat dodavatele, který by uvedené rekultivační práce 
zajistil za cenu o cca 30% niţší, tj. cca 2 900 000,00 Kč.[6] 
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Náklady na biologickou rekultivaci:  
 
Také náklady na jednotlivé výkony biologické rekultivace byly stanoveny 

podle katalogu popisů a směrných cen ÚRS Praha v cenové úrovni roku 1996. 
Předpokladem pro ceny sazenic byly ceny sazebníku materiálu kalkulované u 
LČR.  Celkové náklady na zalesnění 1 ha činí celkem cca 170 000,00 Kč. Jedná 
se o zalesnění, 50% vylepšení, ochranu kultur nátěry 7 let a oţínání 5 let. Celková 
částka na cca 10,0 ha je 1 700 000,00 Kč.  

Náklady na 1 ha hydroosevu by neměly překročit cca 26 000,00 Kč. 
Celková částka na 6,2 ha je 160 000,00 Kč. Rezerva rozpočtu na nepředvídané 
výdaje ve výši cca 10% činí 186 000,00 Kč. Celkové náklady na biologickou 
rekultivaci se plánují ve výši 2 046 000,00 Kč.Náklady na likvidaci úpravny a 
dalších nevyuţitých objektů se plánují ve výši 2 800 000,00 Kč. Tato částky byla 
stanovena dle zkušeností a měla by dostatečně pokrývat veškeré náklady 
související s likvidací.  

 

Rekapitulace nákladů na sanaci a rekultivaci 
Popis Náklady v Kč 

Technická rekultivace  4 154 000,00 

Biologická rekultivace 2 046 000,00 

Likvidace úpravny 2 800 000,00 

Celkem: 9 000 000,00 
Tab.č.4 Rekapitulace nákladů na rekultivaci 

 
C) Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv vychází z příslušných 

ustanovení zákona č.168/ 1993 Sb. Podle §32a) odstavce 1 tohoto zákona je 
těţební organizace povinna vytvořit takovou rezervu finančních prostředků, 
k zajištění vypořádávání důlních škod, která musí odpovídat potřebám na 
vypořádání v časovém průběhu podle jejich vzniku, popř. v předstihu před jejich 
vznikem. Vzhledem k tomu, ţe vznik důlních škod podle dosavadních zkušeností 
se nepředpokládá (dosud nebyly ţádné), plánuje se vytvoření finanční rezervy 
k zajištění a vypořádání důlních škod do celkové výše 60 000,00 Kč. Tato částka 
bude vytvořena pomocí postupně v letech 1996 aţ 1999, ročně vţdy 15 000,00 
Kč. V dalších letech bude rezerva doplňována pouze ve výši skutečného čerpání 
finančních prostředků z tohoto fondu. Podle článku ll. Zákona č.168/ 1993 Sb. Je 
těţební organizace dále povinna vytvářet rezervu na plný objem zajišťující sanace 
a rekultivace všech pozemků dotčených těţbou do konce ţivotnosti lomu. 
Vzhledem k tomu, ţe ţivotnost lomu je přímo závislá na výši odbytu, byly celkové 
plánované náklady na přepočteny na 1 t těţby (průměrná měrná hmotnost 
těţeného nerostu – čediče je 2,94 t/m3). Návrh časového průběhu vytvoření 
potřebných finančních rezerv je byl v souladu s článkem ll., odstavce 2 zákona č. 
168/ 1993 Sb. Zpracován a zaslán na Obvodní báňský úřad v Mostě. Přepočet 
finanční rezervy na 1 t těţby byl ve výše uvedeném návrhu vyčíslen na částku 
2,29 Kč/t, tj. z jedné tuny vytěţené suroviny je odevzdáváno do fondu sanací a 
rekultivací 2,29 Kč. Tato finanční rezerva je vytvářena i nadále průběţně aţ do do 
naplnění fondu finančními prostředky potřebnými k provedení sanačních a 
rekultivačních prací na území dotčených těţbou, od roku 1997 bude sazba na 1 t 
vytěţené a prodané suroviny zvyšována o úředně stanovenou míru inflace. 
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V přecházejícím období (1993 -1996) bylo uloţeno do tohoto fondu celkem 
553 701,00 Kč. Celkem je tedy potřeba ještě do tohoto fondu uloţit 8 446 299,00 
Kč. Čerpání finančních prostředků z fondu důlních škod a z fondu sanací a 
rekultivací není v současné době plánováno. Čerpání těchto finančních prostředků 
bude řešeno v následných doplňcích POPD, případně v plánu likvidace lomu. 
Pokud by došlo k urychlení těţby v některé části lomu tak, aby rekultivační práce 
mohli začít jiţ v průběhu platnosti stávajícího POPD, bude čerpání řešeno z fondu 
sanace rekultivace v případě potřeby samostatnou ţádostí.[6] 

 
3.7 Úprava schválené rekultivace pro navrhované řešení 

  
V obou dobývacích prostorech zůstane způsob zahlazení následků těţební 

činnosti stejný, tzn. jiţ schválený a spočívá v provedení takových technických 
úprav, které umoţní následné zalesnění celého devastovaného prostoru s vyjí 
mkou vybraných manipulačních ploch (změna oproti původnímu plánu 
rekultivace), které budou slouţit jako plochy pro kompostárnu, sběrný dvůr a popř. 
další podnikatelské aktivity v rámci schváleného územního plánu obce Těchlovice. 
Koncepce technické rekultivace vychází z povoleného způsobu dobývání, 
z plánovaných postupů těţby, a z technických moţností organizace. Úplné 
zahlazení těţební činnosti uvedením terénu do původního stavu zde není moţné, 
proto byla přijata koncepce částečné úpravy terénu. Celkem se předpokládá 
provedení sanačních a rekultivačních prací bez realizovaných změn výše 
uvedených o výměře cca 11ha. 

  
Rekultivační opatření jsou plánována takto: 

 
Plata lomů a bezpečnostní plošiny ponechané v úrovni těţebních etáţí 

budou urovnány, překryty vrstvou hlíny o průměrné mocnosti 0,5m a následně 
zalesněny. Plata lomů budou vyspádována tak, aby nemohlo docházet 
k nahromadění sráţkové vody. Sráţkové vody budou svedeny do stávajících 
propustků pod tratí Českých drah. Povrch terénu bude urovnán tak, aby bylo 
v maximální moţné míře sníţeno riziko vzniku eroze půdy. Lomové stěny nebudou 
celoplošně upravovány, bude ponechán generelní sklon svahů vzniklý těţební 
činností, tj. cca 50 - 55º. V rámci technické rekultivace budou po ukončení těţby 
lomové stěny pouze očištěny od uvolněných kamenů a případných převisů a 
budou dočasně ponechány samovolné sukcesi. Po stabilizaci těchto stěn bude 
obnovení vegetačního krytu zajištěno hydroosevem. Manipulační plochy a 
prostory úpravny budou po odstranění všech konstrukcí a staveb překryty vrstvou 
hlíny o průměrné mocnosti cca 0,5m a následně zalesněny.  

V místech, kde jsou navrţeny zpevněné, nepropustné a vyspádované 
plochy pro kompostárnu a sběrný dvůr budou provedeny nezbytné úpravy, jako 
např. zpevnění podloţí (budou provedeny geotechnice zkoušky pro ověření 
stability a taky pro ověření kvality prováděných konstrukcí) např. uhutněním, 
nepropustností a geodetickým zaměřením pro ověření správného vyspádovaní 
navrhovaných ploch, příjezdové komunikace a geodet zaměřením inţenýrských 
sítí. Vhodná zemina potřebná pro rekultivaci bud částečně získána zpětným 
odtěţením odvalů. Zbývající část bude dovezena z okolních lokalit, dováţen bude 
pouze inertní materiál a aţ po jeho ověření nezávadnosti a kvalitativní vhodnosti. 
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Rozdělení rekultivovaného území v rámci schváleného projektu rekultivace je 
rozdělené do 9 rekultivačních etap a tato navrhovaná změna vyuţití zbytkových 
jam po těţbě se týká 3 etap: 

 
4. etapa – jedplato lomu v DP Přední Lota. Celková výměra této etapy je 

cca 1,8 ha. V rámci technické rekultivace bude povrch terénu urovnán a překryt 
vrstvou hlíny o průměrné mocnosti cca 0,5 m. Terén bude vyspádován západním 
směrem ve sklonu cca 1º - 3º. Plochy budou vyuţity jako prostory pro technické 
zázemí centra nakládání s odpady o ploše cca 800 m2. 

7. etapa – jedná se o manipulační plochy u západního okraje DP Přední 
Lhota. V rámci technické rekultivace bude povrch terénu urovnán a překryt vrstvou 
hlíny o průměrné mocnosti cca 0,5 m. Terén bude vyspádován směrem 
k propustku pod tratí ČD ve sklonu cca 1º - 3º a upraven pro vyuţití jako plochy 
pro sběrný dvůr o ploše cca 1500m2. 

8. etapa – jedná se o plato lomu v DP přední Lhota I. Celková výměra této 
etapy je cca 4,1 ha. V rámci technické rekultivace bude povrch terénu urovnán a 
překryt vrstvou hlíny o průměrné mocnosti cca 0,5 m. Terén bude vyspádován 
směrem k podjezdu pod tratí ČD ve sklonu cca 1º - 3º a upraven pro budoucí 
plochy pro kompostárnu o ploše cca 3 000m2.[6] 

Pro zjednodušení sníţení celkových nákladů této změny budou v maximální 
moţné míře vyuţita stávající příjezdová komunikace, trasa vedení inţenýrských 
síťí (elektřina, plyn, kanalizace), materiál z odvalů atd. (viz příloha č.2). 

 
4. Územní plán obce po těžbě v kamenolomu  
      
4.1 Schválený územní plán obce - důleţitá ustanovení 

Vycházím z obecně závazné vyhlášky obce Těchlovice č. 3/2004, o 
závazných částech územního plánu obce Těchlovice. Zastupitelstvo obce 
Těchlovice vydalo podle § 84 odst. 2b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů tuto závaznou vyhlášku [10]: 

Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje závazná část Územního 
plánu obce Těchlovice (dále jen "územní plán"), schváleného zastupitelstvem 
obce dne 9.6.2004, usnesením č. XII/2004 . Touto obecně závaznou vyhláškou 
obce se stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky pro jeho 
zastavitelnost, vymezuje místní územní systém ekologické stability území a plochy 
pro veřejně prospěšné stavby. Území je rozděleno na:  

urbanizované území - je vymezeno plochami současně zastavěného území, 
plochami území určeného k zastavění a plochami komunikací a technických 
zařízení mimo tato území. Na těchto plochách je povoleno realizovat záměry 
odpovídající určení ploch dle územního plánu obce. Jedná se o:  

 smíšené území venkovského typu  

 plochy průmyslové výroby  
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 plochy (areály) zemědělské výroby  

 plochy dopravy a technické infrastruktury  

 plochy pro sport  

 plochy pro zájmovou činnost a rekreaci 

neurbanizované území - tvoří ostatní nezastavěné plochy, které nejsou územním 
plánem obce určeny k zastavění (ZPF, plochy lesů, vodní plochy a toky, ostatní 
zeleň, ostatní plochy mimo zastavěné území obce apod.). Na těchto plochách není 
dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou těch, které jsou určeny pro 
funkční vyuţití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, 
liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků.[10] 

Řešení územního plánu v rámci nakládání s odpady  

Koncepce nakládání s odpady je zaloţena na vybudování sběrného dvora v 
prostoru kamenolomu (v rámci vlastních pozemků v daném prostoru 
kamenolomu).[10] 

 

5. Návrhové řešení – centrum nakládání s odpady 
 

5.1 Charakteristika návrhového řešení 
 

Toto návrhové řešení se zabývá vyuţitím zbytkových jam po těţbě 
v kamenolomu Těchlovice jako prostoru pro centrum nakládání s odpady v rámci 
mnou vytvořeného mikroregionu Těchlovice, Malé Březno a Velké Březno, 
Rychnov, Lesná a Nebočady. V tomto centru se budou třídit, zpracovávat a 
upravovat určité odpady v rámci okolního mikroregionu. Jedná se o výstavbu a 
provoz sběrného dvora a kompostárny.Vyuţitím zbytkového prostoru po těţbě, 
jako místa pro realizaci skládky odpadů, její výstavbu a provoz a to jakéhokoliv 
druhu skládky, vylučuji vzhledem k budoucím plošným výměrám a tím i budoucí 
moţné kubatuře, která je naprosto nedostatečná. Další z negativních hledisek jsou 
investiční a provozní náklady provozu skládky včetně komplikovaného povolení 
provozu skládky z hlediska legislativy a poţadavků statní správy a samosprávy. 
Vycházím ze svých praktických zkušeností. 

  
Popis mikroregionu Těchlovice 

Venkovský mikroregion Těchlovice je přirozenou spádovou oblastí, která je 
ohraničena řekou Labe. Tento mikroregion je situován na hranici bývalých okresů 
Ústí nad Labem a Děčín. Mikroregion sdruţuje v současné době 6 obcí. 
V mikroregionu ţije cca 3500 obyvatel. Mikroregion navrhuji z potřeby obcí řešit 
společně problémy při zajišťování komplexního nakládání s odpady a zefektivnit 
náklady spojené s likvidací odpadů těchto obcí. Struktura bytového fondu 
odpovídá venkovskému charakteru mikroregionu. Většina bytů je v rodinných 
domech. Rodinných domů je v mikroregionu cca 96 %. Bytové domy jsou 
soustředěny především ve větších a co se týče stáří zástavby mladších obcích. 
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 Více neţ třetina domů mikroregionu má 4 a více místnosti. Souvisí to úzce 
s převahou rodinných domů a s rekonstrukcí a vyuţíváním starších chalup a 
statků. I přes neustálý pokles počtu obyvatel v mikroregionu za poslední období, 
se počet obydlených bytů příliš nezměnil. Pokleslo však mnoţství obydlených 
domů. To lze vysvětlit výstavbou bytových domů. Jejich mnoţství nepřesahuje 
rozumnou míru. Mikroregion naštěstí nebyl postiţen výstavbou panelových sídlišť. 

 

Základní statistická data 

První písemná zpráva 1300 Počet obyvatel  487 

Nadmořská výška 145 m n.m. Podíl žen  45,8 % 

Základní školy  1 Průměrný věk  39,9 

Podnikatelské subjekty  5   

Tab.č.5 Základní statistická data obce Těchlovice 

V mikroregionu samotném průmysl výrazně zastoupen není. Velké 
průmyslové podniky jsou soustředěny do okolních městských aglomerací. Po 
změně politického systému se začala měnit i ekonomická struktura. V obcích 
začaly vznikat drobné provozy, zaměstnávající povětšinou do pěti zaměstnanců. 
Jedná se především o autodílny, truhlárny atp. Málo rozvinutá struktura drobných 
podniků je dále oslabována nedostatečnou informovaností, obtíţným přístupem 
k finančním zdrojům a malou měrou inovačního potenciál. Cca dvě pětiny 
ekonomicky aktivního obyvatelstva bylo v roce 1991 zaměstnáno v zemědělství. 
V devadesátých letech se změnou politického systému radikálně změnilo 
vlastnictví zemědělské půdy. I přes mnoţství soukromě hospodařících zemědělců 
hrají podstatnou roli velká zemědělská druţstva a společnosti. V rámci 
restrukturalizace zemědělské výroby je mnoho zemědělských společností a 
především soukromníků nuceno hledat nové cesty a způsoby podnikání. Vznikají 
tak nové struktury a produkty, které čerpají z místních tradic, rozvíjejí agroturistiku 
atp. Na území mikroregionu není provozována ţádná řízená skládka odpadů a ani 
v blízkém okolí. Nejbliţší skládka je ve vzdálenosti cca 30 Km. Veškeré odpady 
jsou sváţeny odpadovými (svozovými) společnostmi působícími v daných 
okresech. Odpady jsou ukládány do kontejnerů a poté sváţeny na zařízení 
k odstranění či vyuţití.Plánem majitele pozemků (obec Těchlovice), je vhodné 
vyuţití budoucího prostoru kamenolomu, respektivě jeho části po dokončení těţby 
a po provedení rekultivačních prací. Tato část práce je zaměřena na popis 
moţného vyuţití prostoru dle schváleného územního plánu obce Těchlovice, jako 
centra s nakládáním s odpady s vytvořením kompostárny a sběrného dvora. 
Součástí této práce je popis výstavby a provozu zařízení – centra nakládání s 
odpady, hrubý výkaz výměr pro ekonomické zhodnocení nákladů obce Těchlovice. 
Návrh tohoto řešení je zpracován formou studie doplněné základní projektovou 
studií pro vybrané části. Tato technická řešení respektují standartní podmínky a 
poţadavky dané ČSN a příslušnou legislativou pro obdobná zařízení. 
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5.2 Popis, výstavba a provoz sběrného dvora   

Charakter a účel zařízení  

Sběrný dvůr Těchlovice ,  o výměře   cca 2000 m2 . Sběrný dvůr bude určen 
ke shromaţďování, sběru, třídění a výkupu odpadů kategorie N “nebezpečný” a O 
“ostatní“ od občanů a od podnikatelských subjektů za účelem jejich předání 
k dalšímu vyuţití, úpravě, odstranění, recyklaci oprávněné osobě.   

Kapacitní údaje zařízení 

Zařízení je konstruováno na soustřeďování max. 8 t nebezpečných odpadů 
a  50 t ostatních odpadů. Odpady budou ve sběrném dvoře shromaţďovány a 
soustřeďovány vţdy do omezeného mnoţství určeného tímto provozním řádem  a 
následně budou přepraveny, v souladu s poţadavky dohody ADR, k vyuţití či 
odstranění  do zařízení provozovaném oprávněnou osobou. 

Katalogové č. Název odpadu 

15 
ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ   

1501 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

150101 Papírové a lepenkové obaly 

150102 Plastové obaly 

150107 Skleněné obaly  

1601 
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) 
a odpady z demontáţe těchto vozidel a z jejich údrţby 

160103 Pneumatiky 

20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŢIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ 
SLOŢEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU   

2001 Sloţky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 1501) 

200111 Textilní materiály 

200136 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121,200123 
a 200135 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137 

200140 Kovy 

2003 Ostatní komunální odpady  

200307 Objemný odpad 

Tab.č.6 Seznam odpadů kategorie „O“ – Sběrný dvůr 

Popis zařízení   

Sběrný dvůr Těchlovice bude umístěn v prostoru bývalého kamenolomu, 
který bude rekultivován. Jedná se uzavřený a uzamykatelný prostor s 
montovanými, zastřešenými objekty a s izolovaným, vyasfaltovaným a 
vyspádovaným vnitřním prostorem. Shromaţďovací prostředky na nebezpečné 
odpady budou umístěny v uzamykatelných prostorách. Na shromaţďování 
ostatních odpadů jsou zde rozmístěny velkoobjemové kontejnery. Část prostoru 
bude vyhrazena na ukládání vyřazených zařízení a pneumatik. V areálu sběrného 
dvora se bude nacházet zázemí pro obsluhu a provoz. Sběrný dvůr bude vybaven 
dále vybaven mostovou váhou, havarijním boxem, poţárním boxem, lékárničkou, 
místem na ukládání úklidového nářadí. 
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Sběr odpadů kategorie N  “nebezpečné” 

Odpady kategorie N “nebezpečné” jsou ukládány do shromaţďovacích 
prostředků: 

 60 - 1100 l plastové nádoby 
 PE pytle 
 50 – 200 l sudy 
 regály vybavené přenosnými přepravkami a vaničkami 
 1 m3 kontejnery se speciální úpravou na shromaţďování akumulátorů 
 200 l sudy na záchytných vanách s roštem 
 1m3 kontejnery na shromaţďování kapalných odpadů 
 velkokapacitní kontejnery typu ABROLL, vanové kontejnery 
 
 

Katalogové č. Název odpadu 

20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŢIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ 
SLOŢEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU    

2001 Sloţky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 1501) 

200121 Zářivky 

200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky 

200133 Baterie a akumulátory  

200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky  

Tab.č.7 Seznam kategorie odpadů „N – Sběrný dvůr“ 

 

Jednotlivé prostory  se shromaţďovacími  prostředky pro nebezpečné 
odpady jsou označeny (dle §5 Vyhlášky MŢP 383/2001 Sb.) názvem a 
katalogovým číslem ukládaného odpadu a označeny grafickými symboly podle zvl. 
právního předpisu (zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických 
přípravcích, ve znění pozdějších předpisů). Identifikační listy nebezpečných 
odpadů jsou umístěny v blízkosti shromaţďovacích prostředků. Cedule se jménem 
a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údrţbu shromaţďovacích prostředků 
je umístěna a připevněna viditelně pod střechou kovového přístřešku.Nebezpečné 
odpady jsou ukládány roztříděné ve shromaţďovacích prostředcích. 
Uzamykatelným provedením objektu Sběrného dvora jsou odpady chráněny proti 
neţádoucímu znehodnocení, zneuţití a odcizení. Organizací práce, proškolením 
obsluhy a stanovenými postupy manipulací s odpady jsou odpady chráněny proti 
neţádoucímu znehodnocení, smíchání s jinými druhy odpadů nebo úniku odpadů 
ohroţujícím ţivotní prostředí. 

Akumulátory budou ukládány do kontejnerů se speciální vnitřní úpravou. 
Zářivky anebo ostatní odpad s obsahem rtuti budou ukládány do určeného regálu 
nebo do sudu, krabic, původních obalů, event. jsou svazovány po 10 – 15 kusech 
(z důvodu moţností rozbití).  Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné látky 
budou ukládány urovnané volně na ploše, části vyřazených zařízení s moţností 
úniku škodliviny jsou ukládány do shromaţďovacích prostředků, nebo na 
záchytných vanách. Po naplnění shromaţďovacích prostředků jsou odpady 
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průběţně odváţeny k odstranění oprávněnou osobou. Sběr odpadů kategorie O “- 
ostatní” budou ukládány do velkoobjemových kontejnerů typu ABROLL, vanových 
kontejnerů a shromaţďovacích prostředků. Odpady jsou při návozech tříděny a do 
kontejnerů ukládány odděleně dle jednotlivých druhů. Další sbírané odpady  – 
pneumatiky, vyřazená zařízení jsou ukládány urovnané,  volně na ploše. Stání 
kontejnerů a další shromaţďovací prostředky jsou vybaveny cedulemi s názvem a 
katalogovým číslem odpadu. Po naplnění shromaţďovacích prostředků jsou 
odpady průběţně odváţeny k odstranění oprávněnou osobou. Pod katalogovým 
číslem 200307 – objemný odpad, jsou přijímány odpady charakteru – vyřazené 
ţidle, lina, koberce, stoly, skříně. 
 

Způsob přejímky a manipulace s odpady 

Odpady, včetně vykupovaných, jsou přebírány do sběrného dvora od 
původců odpadu/dopravce odpadu následujícím způsobem: 

1. odpovědný pracovník při přejímce odpadů převezme od původce 
odpadu/dopravce odpadu, předávací doklady ve kterých se seznámí s druhy 
odpadů a případně se skutečnými vlastnostmi přebíraných odpadů a 
zkontroluje, zda přebírané druhy odpadů jsou povoleny převzít provozním 
řádem do sběrného dvora a zda skutečný stav a druhy odpadů jsou shodné 
s deklarovanými druhy odpadů v průvodních dokladech.  

2. při přejímce odpadu do zařízení si pří první z řady dodávek v kalendářním roce 
odpovědný pracovník vyţádá základní popis odpadu obsahující následující 
údaje: 
- identifikační údaje původce a dodavatele odpadu 
- kód odpadu, kategorie a popis vzniku odpadu 
- protokol o odběru vzorku – pokud přejímací podmínky budou poţadovat 
informace získatelné pouze formou zkoušek 
- protokol o vlastnostech odpadu – pokud to přejímací podmínky s ohledem na 
další nakládání s odpadem budou vyţadovat 
- předpokládané mnoţství odpadu v dodávce 
-předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a 
předpokládané mnoţství odpadu dodaného za rok. 
 

3. v případě, ţe původce/dopravce nemá s sebou průvodní doklady, budou tyto 
dle sdělení původce vyplněny na místě  

4. přebírané odpady, které nejsou povoleny skladovat v zařízení provozním 
řádem, nesmí pracovník převzít do zařízení a musí je vrátit dopravci/původci 
odpadu 

5. v případě pochybností, o deklarované kvalitě odpadů, odpad nebude do 
zařízení převzat  

6. v případech, kdy nebude odpad do zařízení přijat, nahlásí písemně nebo faxem 
odpovědná osoba, nejpozději do pěti kalendářních dnů, tuto skutečnost 
krajskému úřadu (ve hlášení uvede původce/popř. jméno občana, od které 
odpad nebyl přijat, katalogové číslo odpadu, kategorii odpadu, mnoţství a 
způsob balení odpadu a důvod proč odpad do zařízení nebyl přijat) 

7. při vykládce odpadů z vozidla/dopravního prostředku osobně zkontroluje 
technický stav obalu odpadů, v případě, ţe zjistí pracovník nedostatky, např. 
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poškozený přepravní obal, zajistí jeho okamţité přeloţení do náhradního 
vhodného shromaţďovacího obalu 

8. v případě, ţe odpad není zváţen dopravcem/původcem odpadu a hmotnost 
odpadů není zapsána v průvodních dokladech a doloţena váţním lístkem, 
provede pracovník zařízení váţení odpadu po jednotlivých druzích, na váze 
určené k váţení odpadů, která je umístěna v objektu areálu zařízení; váhy 
odpadů dle jednotlivých druhů zapíše do přepravních dokladů - do kolonky 
hmotnost, jednotkou váţení jsou tuny –„t“, v případě návozu odpadů kategorie 
ostatní odpad, je proveden odborný odhad mnoţství odpadu 

9. dále je odpad dle své povahy uloţen do shromaţďovacího prostředku  
10. následně jsou vystaveny potřebné dokumenty (ve dvojím vyhotovení – jedno 

zůstává provozovateli zařízení a druhé dodavateli odpadu) – doklady o kvalitě 
odpadu (nebyl-li návoz odpadu vybaven) a doklady o převzetí odpadů 
s uvedením jména, adresy, event. IČO dodavatele odpadu, kódu odpadu, 
kategorie a popisem jeho vzniku a původu, v případě nebezpečných odpadů 
jsou vypsány Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR 

11. odpovědný pracovník sběrného dvora zaeviduje do průběţné evidence odpadů 
příjem odpadů dle katalogových čísel, upřesnění, hmotnost v tunách dle 
původce nebo partnerské organizace 

12.  při výkupu odpadů uvedených v odstavci 2 § 8 Vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb. 
je vedena evidence osob, od kterých byl odpad vykoupen v rozsahu druh a 
mnoţství vykoupeného odpadu, jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a 
číslo občanského průkazu, nebo jiného průkazu totoţnosti          

13. u odpadů, kde nelze jednoznačně na základě vizuální kontroly zjistit shodu 
skutečných vlastností přejímaných odpadů s údaji uváděnými na průvodních 
dokladech (stavební a demoliční odpady z průmyslových areálů, průmyslové 
odpady, které lze hodnotit na základě vyluhovatelnosti) je provozovatel 
oprávněn po původci poţadovat doloţení skutečných vlastností odpadu 
protokolem o zkoušce. [8] 

 

Způsob odstranění, vyuţití odpadů 

Po naplnění shromaţďovacích prostředků je odpad odváţen k odstranění 
oprávněnou osobou, k vyuţití, recyklaci na příslušná zařízení včetně vybavení 
poţadovaných dokladů, v případě odstraňování nebezpečných odpadů jsou 
návozy vybaveny Evidenčními listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území 
ČR.  

Způsob a postup zápisu do provozního deníku 

Provozní deník je trvale umístěn ve Sběrném dvoře a za jeho vedení 
zodpovídá  obsluha Sběrného dvora. Jsou zde zaznamenávány veškeré údaje o 
provozu Sběrného dvora denně. Datum, čas zápisu, jméno obsluhy, kontrola stavu 
areálu před zahájením provozní doby, kontrola stavu areálu po ukončení provozní 
doby, jednotlivé návozy odpadů, odstraňování odpadů, technické údaje o stavu 
shromaţďovacích prostředků, údaje o stavu vybavení Sběrného dvora, provozní 
poruchy a havárie včetně způsobu řešení a následné odstranění, prováděná 
údrţba, záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení.  

¨ 
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Povinnosti obsluhy a organizační zajištění  provozu zařízení  

Organizační zajištění pracovníků při nakládání s odpady v průběhu 
pracovní doby jsou následující: 

1) před otevřením Sběrného dvora provést kontrolu stavu shromaţďovacích 
prostředků, stav kontejnerů, oplocení a dalšího vybavení Sběrného dvora 

2) v případě zjištění závad, provést nebo zajistit následné opravy, úklid  
3) při jednotlivých návozech odpadů od původců zkontrolovat přivezený odpad, 

zváţit, roztřídit a uloţit do jednotlivých shromaţďovacích prostředků  
4) na základě předloţení dokladů totoţnosti ověřit a vypsat poţadované doklady 

není-li jimi původce odpadu vybaven 
5) předcházet neţádoucím únikům odpadů, případné úniky neprodleně likvidovat, 

dle bodů 6.1. tohoto provozního řádu  
6) před ukončením pracovní doby provést tyto činnosti: 

- zamést a očistit plochu 
- provést kontrolu shromaţďovacích prostředků  
- provést kontrolu okolí sběrného dvora 
- v případě potřeby provést úklid 
- provést úklid kanceláře 

7) o veškerých činnostech prováděných ve sběrném dvoře provést záznam do 
Provozního deníku  

8) po naplnění shromaţďovacích prostředků nahlásit s předstihem poţadavek o 
odvozu odpadů na dispečink společnosti  

Vedení evidence  

Evidence odpadů je vedena dle náleţitostí Zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v souladu s Vyhláškou MŢP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Evidence přijímaných, odstraňovaných odpadů je vedena 
průběţně obsluhou zařízení s následným zpracováním na PC. Podklady 
k evidenci jsou archivovány v prostorách společnosti po dobu 5-ti let od převzetí 
odpadu do zařízení.  

Monitorování provozu zařízení  

Je prováděno sledování spotřeb energií. Spotřeba elektrické energie – 
spotřeba energie je tvořena spotřebou na osvětlení objektu a vytápěním v zimním 
období. Spotřeba vody – voda je spotřebována pouze pro osobní hygienu 
pracovníků a údrţbou areálu včetně číštění mechanizmů. Hluk – hlučnost 
nepřevyšuje běţnou úroveň hluku a maximální úroveň hluku tvoří chod motorů 
nákladních vozidel dopravců odpadů, úroveň hluku není samostatně měřena. 
Emise – v zařízení nevznikají ţádné emise unikající do ovzduší. Mohou vznikat 
pouze v případě porušení pravidel bezpečné manipulace s nebezpečnými látkami 
jako například odpařováním nebezpečných látek. V takovém případě se musí 
neprodleně sjednat náprava a látky bezpečně uloţit a jejich soustřeďovací nádoby 
zatěsnit.[8] 
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Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie 

Sběrný dvůr bude zařízení určené k nakládání s odpady a proto zde nesmí 
docházet dalšímu negativnímu vlivu na ţivotní prostředí formou produkce dalších 
odpadů, znečišťovaní půdy, zamořovaní ovzduší atd.. Konstrukce zařízení je svým 
provedením uzpůsobena k omezení vzniku odpadů a při dodrţování tohoto 
provozního řádu, technologických postupů k nakládání s odpady zde nesmí 
docházet k negativním vlivům na ţivotní prostředí. 

Postup v případě úniku odpadů, poţáru, výbuchu, poškození zdraví 

V celém prostoru Sběrného dvora platí přísný zákaz kouření a manipulace 
s otevřeným ohněm.  S odpady bude manipulováno pouze na plochách k tomu 
určených. Při manipulaci s odpady a při jejich soustřeďování bude v maximální 
moţné míře dbáno na to, aby nedošlo k neţádoucímu úniku odpadů. Poţární 
ochrana  je zajišťována v souladu s platným zněním Směrnice PO. V případě 
zjištění úniku odpadů, provede pracovník nápravu vzniklé situace vlastními silami 
a prostředky. Likvidace úniků odpadů se provádí ihned po jeho zjištění. Zjistí se 
jaký druh odpadu unikl a pracovník zodpovědný za provoz dvora zvolí vhodnou 
metodu zneškodnění. Pokud vlastní síly nebudou postačující, oznámí pracovník 
zodpovědný za provoz sběrného dvora  vzniklou havarijní situaci představitelům 
společnosti, zástupcům města, kteří následně rozhodnou o dalším postupu. Při 
vzniku poţáru vyhlásí okamţitě zodpovědný pracovník poplach voláním “hoří” a 
uvědomí svého přímého nadřízeného nebo jeho zástupce, vedení společnosti. 
Okamţitě bude provedena evakuace všech přítomných osob. Následně bude 
provedena likvidace ohně pomocí hasících prostředků, překrytí inertním 
materiálem.  Pokud nebude poţár zlikvidován vlastními prostředky, bude povolán 
hasičský sbor. V tomto případě bude postupováno dle poţárních poplachových 
směrnic, kde je uveden postup  ohlašování poţáru. Po uhašení poţáru bude 
provedena kontrola prostoru Sběrného dvora a dle potřeby, došlo-li k poškození 
budou zajištěny opravy event. výměny shromaţďovacích prostředků, obnova 
popisek shromaţďovacích prostředků, vystaveny nové identifikační listy. V případě 
výbuchu budou okamţitě evekuovány všechny osoby, při následném poţáru bude 
postupováno dle odstavce viz. Poţár. Následně bude provedeno zjištění škod a 
úklid event. uniklých odpadů. V případě kontaktu osob s odpadem (tj. potřísnění 
pokoţky, potřísnění očí, vnitřního poţití) obsluha sběrného dvora postupuje 
v souladu s obecnými pravidly první pomoci a v souladu s pokyny uvedenými 
v identifikačním listu nebezpečného odpadu, tj. opláchnutí potřísněného místa, 
popřípadě vyhledání lékařské pomoci.  

Bezpečnost provozu a ochrana ţivotního prostředí a zdraví lidí 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je zajišťována v souladu 
s platným zněním Směrnice BOZP. Kaţdý pracovník pohybující se v prostoru 
Sběrného dvora je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví i o bezpečnost 
a zdraví jiných osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Všichni 
pracovníci jsou povinni dodrţovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti 
práce a řídit se ustanoveními tohoto provozního řádu. Pracovníci jsou pro práci 
vybavení poţadovanými osobními ochrannými pracovními prostředky (rukavice, 
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zástěra, pracovní oděv a obuv, brýle, event. gumové rukavice, respirátor). V celém 
prostoru Sběrného dvora je přísný zakáz kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm.  

Ověření zdravotní způsobilosti 

Pracovníci činní při pracech ve sběrném dvoře odpadů jsou povinni 
absolvovat vstupní lékařské prohlídky. Dále je ověřována zdravotní způsobilost 
periodicky 1 x ročně, vzhledem k pracem se zdraví škodlivými látkami. V ţádosti o 
lékařskou prohlídku je vţdy přesně specifikováno pro jakou práci je prováděna.     

 

Školení o zacházení s nebezpečnými látkami 

Pracovníci sběrného dvora odpadů jsou vedoucím pracovníkem společnosti 
1 x za rok proškoleni a seznámeni s příslušnými právními a ostatními předpisy k 
zajištění bezpečnosti práce a poţární ochrany, odvisle od jejich pracovního 
zařazení a pracovní náplně. Pracovníci zařízení budou pravidelně školeni v níţe 
uvedeném rozsahu :  

- pracovníci dvora jsou pravidelně školeni a přezkušováni z provozního řádu, 
z bezpečnosti práce a poţární ochrany při práci v zařízení 

- dále jsou pravidelně školeni a seznamování s identifikačními listy 
nebezpečných odpadů 

- s pouţíváním osobních ochranných pracovních pomůcek před manipulací  
s  nebezpečným odpadem a nebezpečnými látkami 

- seznamováni s dodrţováním osobní hygieny při práci s nebezpečnými 
látkami 

- BOZP a PO na pracovišti a při manipulaci s odpadem v zařízení.  
 

Školení pracovníků se provádí při vstupním školení nového zaměstnance a 
pravidelně min. 1 x ročně, pracovníci po absolvování školení podepisují protokol . 
Pracovníci jsou si vědomi povinnosti seznámit se s identifikačními listy 
nebezpečných odpadů vţdy před započetím práce s nebezpečnými odpady. 
Pracovníci se dále, dle svého pracovního zařazení a místa výkonu práce, účastní 
těchto periodických školení: 

- pouţívání osobních ochranných pomůcek 
- zásad  poskytnutí První pomoci při úrazech na pracovišti. 

 

Vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními pomůckami  

Ochranné pracovní pomůcky se poskytují dle seznamu zpracovaného na 
základě hodnocení rizik. Vedoucí pracovník určí, které ochranné pomůcky jsou pro 
příslušnou práci povinné. Vybavení pracovníků skladu NO je následující:  

- Oblek keprový - montérky 

- Holínky PVC 

- Obuv pracovní koţená (kotníčková) 

- Zástěra ochranná PVC  (odolnost vůči chemikáliím) 
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- Ochranný štít 

- Ochranné rukavice 

- Ochranné brýle 

 
Pracovníkům jsou pravidelně poskytovány mycí, čistící a desinfekční 

prostředky. Pravidelné kontroly dodrţování zásad bezpečnosti práce je prováděna 
odpovědnou osobou. Na pracovišti je k dispozici lékárnička s obsahem 
postačujícím k poskytnutí první pomoci. Stav lékárničky je průběţně kontrolován a 
dle potřeby doplňován. Pracovníci jsou se zásadami první pomoci seznamováni 
při pravidelném školení. V případě potřísnění, polití, vnitřního poţití pracovníci 
sběrného dvora postupují v souladu s obecnými pravidly první pomoci a s postupy 
první pomoci popsanými v Identifikačních listech. V případě poranění většího 
rozsahu vyhledání lékařské pomoci. Vţdy provést zápis do Knihy úrazů. Dle 
zákona 285/2000 Sb. o ochraně věřejného zdraví jsou pro práci s danými 
chemickými látkami a přípravky zpracována Pravidla pro nakládání s látkami. 
Pravidla jsou volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a obsahují informace o 
nebezpečných vlastnostech chemických látek a přípravků, se kterými pracovníci 
nakládají, pokyny pro bezpečnost. ochranu zdraví a ochranu ţivotního prostředí, 
pokyny pro první pomoc a pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při 
nehodě.    

Technické řešení 

Plocha pro sběrný dvůr o rozměrech cca 50 x 60 m a bude situována  
v areálu centra nakládání s odpady, umístěna vedle budoucí kompostárny (viz 
příloha č.3). Plocha bude vyspádována ve směru podélném (1%) i příčném (3%) 
směrem do těsněné, zemní jímky. Na hrubé terénní úpravy (jiţ provedené v rámci 
rekultivace kamenolomu Těchlovice) včetně zemního těsnění (jílového), budou 
navrţeny tak, aby nezasahovaly pod stávající úroveň terénu, bude ve dvou 
vrstvách rozprostřena oddělovací a vyrovnávací konstrukce. Konečné sklony 
plochy sběrného dvora budou realizovány v úrovni HTÚ a ostatní konstrukce 
budou svou konstantní tloušťkou tyto sklony kopírovat. Podkladní konstrukce 
budou přesahovat přes okraj zpevněné plochy tak, aby nedocházelo k narušování 
okrajů této plochy. Chybějící zemní materiál bude k dispozici v dosahu do 200 m 
(Povrch sběrného dvora bude totoţný s povrchem kompostárny.Přitékání vnějších 
vod na plochu sběrného dvora bude zamezeno výškovou dispozicí a vnějším 
odvodněním areálu centra nakládání s odpady. Navrţená polohová dispozice 
dvou vjezdů na kompostovací plochu je patrná z navrţené situace stavby areálu 
centra nakládání s odpady. Vjezdy včetně případné úpravy komunikací, budou 
provedeny v rámci provozních opatření a situace. Detaily skladby jednotlivých 
konstrukčních vrstev jsou uvedeny v technickém řešení kompostárny. 

 

5.3 Popis, výstavba a provoz kompostárny 

Charakter a účel zařízení 
Kompostárna Těchlovice bude umístěna v prostoru bývalého kamenolomu, 

který bude rekultivován. Jedná se uzavřený a uzamykatelný prostor s 
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montovanými, zastřešenými objekty a s izolovaným, vyasfaltovaným a 
vyspádovaným vnitřním prostorem vyuţívaný společně s navrhovaným sběrným 
dvorem. Výsledkem technologie bude výrobek (splňující poţadavky vyhl. 341/2008 
Sb., určený např. na rekultivaci skládky nebo vyuţití na povrchu terénu, nebo 
odpad (určený k uloţení na skládku nebo jinému způsobu vyuţití). Předpokládaná 
kapacita zařízení je max. 10 000 m3. 

Vybavení zařízení provozními objekty 

Provozní zázemí provozu kompostárny je situováno v severní části 
budoucího areálu centra nakládání s odpady obce Těchlovice. Bude vyuţívat 
provozní vybavenost sběrného dvora.  

Ochrana zařízení proti vnikání povrchových vod z okolí do těsněného prostoru  

Celá plocha kompostárny kde bude probíhat kompostování bude po obvodě 
ohraničena ochrannými hrázkami - stěnami nebo bude výškově oddělena od 
okolního terénu skládky, tak aby bylo zabráněno především vniknutí vod do 
prostoru kompostování. 

 

Těsnicí systém zařízení kompostárny 

Těsnicí systém zařízení kompostárny bude umístěn přímo na 
rekultivovaném, dostatečně zpevněném terénu v plošném rozsahu 2000 m2 a 
oddělena tak, aby nedocházelo ke kontaminaci kompostárny přítokem vody 
z okolního povodí či moţné výsoké hladiny spodní vody. Takto zabezpečená 
plocha je vyspádována do těsněné zemní jímky přilehlé k ploše kompostárny 
(dvoukariérové těsnění – zemní těsnění a foli PEHD tl. 1,0 mm), odkud je voda 
přečerpávána jako technologická pro skrápění zakládky, nebo je přečerpávána na 
těleso skládky. Jímka je zřízena z minerálního těsnění z horniny o součiniteli 
filtrace k = 1x10-9 m.s-1 uloţené a hutněné ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 0,5 
m. V případě ţe na zabezpečené – kompostovací ploše nebude deponován odpad 
pro kompostování, budou dešťové vody odvedeny do obvodových příkopů a 
následně do kanalizační sítě 

Technická těsnící bariéra je vybudována v souladu s příslušnými normami 
určenými pro zemní práce a výstavbu např. skládek, jako těsnění kombinované ze 
dvou bariér: minerálního těsnění z horniny o součiniteli filtrace k = 1x10-9 m.s-1 
ukládané a hutněné ve vrstvách a z foliového těsnění. Toto foliové těsnění bude 
geoelektricky proměřené na těsnost tak, aby byl zachován a ověřen 100% 
poţadavek na těsnost, tudíţ ţe se bude jednat o hospodářsky zabezpečné plochy. 
Na těsnicí konstrukci je poloţena ochranné a technologické vrstvy dle příslušných 
ČSN. 

Sloţení těsnících vrstev: 

 upravená a zhutněná pláň 

 minerální těsnění 0,6m (popř. 0,5m) – kmin ≤ 1.10-9 m/s) 

 těsnící folie PEHD 1,0 mm 

 ochranná vrstva geotextilie min.600g/m2 
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 ochranná vrstva ze štěrkopísku min, tl.150mm 

 podkladní vrstvy zpevněné plochy 200 -  300 mm 

 zpevněná vrstva – variantní řešení min. 100mm (asfalt nebo silniční 
panely) 

Nakládání s vodami 

Vody z plochy kompostárny jsou patřičnými spádovými poměry svedeny do  
těsněné, bezodtoké jímky přilehlé ke kompostovací ploše. Vody v zemní jímce 
budou udrţovány na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce 
v důsledku přívalových sráţek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k promíchání 
s jinými vodami.  

Likvidace akumulovaných vod se provádí následujícími způsoby: 

 zpětné zavlaţení zrajícího zakládky pro zvýšení vlhkosti 

 likvidace na ČOV Charakter vody 

 

Pro nakládání s vodami se vztahují příslušné vodohospodářské předpisy 
(zákon 254/2001Sb., §38, odstavec 1), nikoliv ustanovení zákona o odpadech. 
(Tyto podmínky jsou shodné i pro nakládání se splaškovými vodami).  

Monitorovací systém zařízení 

Účelem monitorování zařízení je sledování vlivu provozu na okolní 
prostředí, sledování funkčnosti zařízení, technického stavu, vyhodnocování 
sledování a přijímání nápravných opatření k zajištění poţadované funkčnosti a ke 
zkvalitnění provozu. Monitoring vod budoucí kompostárny bude prováděn v rámci 
vybudovaného monitorovacího systému areálu centra nakládání s odpady a to 
pomocí 2 monitorovacích vrtů umístěných na přítoku a odtoku podzemních dle 
hydrogeologického projektu od akreditovaného hydrogeologa. 

Seznam druhů odpadů pro příjem a způsob dokladování kvality 

Seznam odpadů (katalogová čísla, název odpadu, kategorie), které budou 
na kompostárnu přijímány, jsou uvedena níţe v tabulce (jedná se o návrh). 
Seznam je zhotoven dle vyhlášky MŢP ČR č. 341/2008 Sb. V seznamu jsou 
uvedeny také odpady vyţadující zvláštní způsoby nakládání dle vyhl. č. 341/2008 
Sb. Do zakládky je přidávána zemina (materiál) v takové kvalitě aby byly splněny 
poţadavky na kvalitu výsledného produktu. 

 

Kat.číslo Název druhu odpadu 

02 
ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, 
MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN 
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02 03 
Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy 
a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droţdí a 
kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy 

02 04 Odpady z výroby cukru 

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 07 
Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a 
kakaa) 

03 
ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, 
PAPÍRU A LEPENKY 

04 ODPADY Z KOŢEDĚLNÉHO, KOŢEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU 

15 
ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 

17 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŢENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

19 

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŢÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) 
ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO 
MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO 
PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 

20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŢIVNOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŢEK Z 
ODDĚLENÉHO SBĚRU 

Tab.č.8 Seznam odpadů povolených přijmat na kompostárnu 

Způsoby dokladování kvality: 

Čestné prohlášení 

Jedná se o písemné prohlášení původce nebo oprávněné osoby 
k vlastnostem a popisu dodávaného odpadu. Řádně vyplněné čestné prohlášení 
(předepsaného vzoru), opatřené podpisem původce nebo oprávněné osoby 
(včetně razítka) je přikládáno ke kaţdé dodávce odpadu. U čestného prohlášení k 
odpadu, který je shodný místem vzniku a vlastnostmi s odpadem deklarovaným při 
předcházející dodávce, není při další dodávce odpadu podmínkou originál. Pokud 
je technologie a místo vzniku odpadu totoţné s předcházející dodávkou, není 
podmínkou tyto údaje při dalších dodávkách vyplňovat.  Původce nebo oprávněná 
osoba odpovídá za pravdivost informací (za údaje) uvedených v základním popisu 
odpadu. Dodavatel odpadu (původce nebo oprávněná osoba) dále nese 
odpovědnost za to, ţe dodávaný a skládkou přijímaný odpad má vlastnosti 
odpovídající údajům uvedeným v čestném prohlášení, tím však není nikterak 
omezeno právo pracovníků skládky provádět kontrolu odpadu. 
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Základní popis odpadu 

Jedná se o základní charakteristiku odpadu kde jsou původcem nebo 
oprávněnou osobou popsány údaje k dodávanému odpadu na skládku v rozsahu 
dle přílohy č.1,vyhlášky č. 294/2005 Sb. Základní popis odpadu předá původce 
nebo oprávněná osoba před zahájením dodávek odpadu do zařízení (s platností 
od data první dodávky předmětného odpadu), při dalších dodávkách je 
předkládáno provozovateli skládky pouze čestné prohlášení. Platnost základního 
popisu je omezena pouze v případě, ţe se mění technologie vzniku nebo 
vlastnosti odpadu, nebo pokud při kaţdoročním posouzením ukazatelů z odběrů 
vzorků (popřípadě vybraných kritických ukazatelů) jsou vyhodnoceny zásadní 
rozdíly. Součástí základního popisu mohou být původcem stanovené kritické 
ukazatele (pokud to charakter a sloţení odpadu vyţaduje), jejich rozsah a četnost 
ročního ověřování. Dále je součástí (přílohou) základního popisu protokol o 
výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), pokud jsou zkoušky vzhledem k druhu, 
původu, technologie vzniku odpadu a způsobu pouţití výsledného produktu 
poţadovány. Původce nebo oprávněná osoba odpovídá za pravdivost informací 
(údajů) uvedených v základním popisu odpadu. Dodavatel odpadu (původce nebo 
oprávněná osoba) dále nese odpovědnost za to, ţe přijímaný odpad má vlastnosti 
odpovídající údajům uvedeným v základním popisu odpadu, tím však není nikterak 
omezeno právo pracovníků skládky provádět kontrolu odpadu. Odběr vzorků 
odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a sledování kritických 
ukazatelů musí provádět kvalifikovaná (k tomuto účelu proškolená) osoba. 

 

Postup naváţení odpadu, úprava zakládky, technologie kompostování, četnost 
kontrol a následné vyuţití výstupu: 

Navážení odpadů, úprava zakládky, technologie: 

Odpad bude přijímán ke kompostování na volnou plochu kompostárny, 
nebo na deponii v areálu (v  případě, ţe na ploše kompostárny není volná plocha). 
Na tuto deponii budou přijaty jen dočasně (nesmí začít fermentace) před 
případnou přípravou a úpravou (drcení, štěpkování atp.) na kompostovací ploše. 
Přijatý odpad je zakládán po případné úpravě a přípravě odpadu (drcení, míchání, 
odstranění neţádoucích sloţek) do tvaru zakládky trojúhelníkového nebo 
lichoběţníkového tvaru. V případě více zakládek s různým účelem pouţití výstupu 
budou tyto od sebe odlišeny (označeny) a odděleny tak aby nedocházelo 
k vzájemnému propojení (míchání). Obsluha je povinna při provádění úprav 
zakládky - vlhčení, překopávání zakládky, nebo případného dodání dalšího 
odpadu nebo jiných materiálů (dle charakteru kompostovaného odpadu) - dbát 
technologie úpravy bioodpadů a dbát na neporušení minerálního těsnění 
kompostovací plochy. Po dobu zrání musí být zakládka udrţována ve vhodném 
tvaru – v průřezu lichoběţník nebo trojúhelník s výškou do 5m (rozměry jsou 
odvislé od moţností mechanizace (překopávače) a pouţitého materiálu). Délka 
zakládky je vymezena délkou zabezpečené plochy. Manipulace s materiálem bude 
prováděna čelním nakladačem nebo překopávačem. V případě potřeby je materiál 
překopán (viz. níţe) s tím ţe po provedení prací musí být tvar zakládky zachován. 
Dále bude dle potřeby kompost zavlaţován vodou (jímanou v zemní jímce nebo 
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technologickou vodou) nebo tekutými hnojivými odpady (popř. biopreparáty, 
biostimulátory). Dozrání kompostovaného materiálu můţe probíhat na volné ploše 
v areálu centra, kde bude umístěn aţ do jeho následného vyuţití.[9] 

Technologie kompostování 

a) pro kompostování bioodpadů s očekávaným hygienizovaným výstupem podle 
technologie pouţívané v zařízení musí být dodrţeny ńíţe uvedené teploty, 
přičemţ hygienizací se rozumí způsoby úpravy bioodpadu, kterým se sniţuje 
počet patogenních organizmů, které mohou způsobit onemocnění člověka nebo 
zvířat, pod stanovenou hodnotu. 

Teplotní režimy pro kompostování  

 pokud budou přijímány odpady ze zahrad a zeleně, zbytková biomasa ze 
zemědělství bude teplota zakládky během zrání ≥45°C po dobu 10 dní 

 pokud budou přijímány biologicky rozloţitelné odpady dle přílohy č.1 seznam A, 
vyhl. č. 341/2008 Sb., bude teplota zakládky během zrání ≥55°C po 
dobu 21 dní, nebo ≥65°C po dobu 5 dní 

b) teplota kompostových zakládek vyšších neţ 2 m se měří ve středu v minimální 
hloubce 1 m od povrchu zakládky. Teplota niţších kompostových zakládek se 
měří ve středu zakládky v minimální hloubce 0,5 m od povrchu zakládky, 

c) minimální doba procesu po provedené homogenizaci je 60 dnů,  

d) při kompostování vstupů do zařízení vyţadujících zvláštní způsoby nakládání 
podle přílohy č. 1 seznam A, je účinnost hygienizace potvrzena ověřením 
vnesenými organismy, 

e) pro ukončení procesu kompostování je přípustná teplota niţší neţ 40°C. 

Suroviny, které jsou na kompostárně používány 

Vhodným výběrem vstupních surovin (odpadů) do zakládky, které jsou do 
zakládky zapracovávány např. v poměru cca 60% dřevní hmoty 40% ostatních 
surovin, by mělo být dosaţeno optimálního průběhu kompostovacího procesu. 
Primární biologický proces nepředpokládá pouţití  biopreparátů a biostimulátorů. 
Jestli ţe by v průběhu kompostování nastala potřeba pouţití takovýchto preparátů 
(změna pH atp.), budou pouţity pouze takové jenţ svým sloţením a vzájemným 
působením nezhorší kvalitu upravovaného materiálu (odpadu).[9] 

Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie 

Se zrajícím kompostem bude nakládáno a bude sledován dle testu viz výše. 
Během procesu aerobního kompostování (zrání) bude kompost měřen vpichovým 
teploměrem. Údaje o teplotě budou zaznamenávány do provozního deníku. Před 
pouţitím bude prověřena kvalita materiálu (odpadu) dle způsobu jeho následného 
vyuţití viz text níţe. 

Požadavky na kvalitu výstupu, dle jeho využití 

Výsledný produkt tvoří hnědou, šedohnědou aţ černou homogenní hmotu 
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drobtovité aţ hrudkovité struktury bez nerozpojitelných částic. Nesmí vykazovat 
pachy svědčící o přítomnosti neţádoucích látek. Poţadavky na kvalitu výstupu 
(výrobku zemědělství (bez odpadů vyţadujících zvláštní způsoby nakládání dle 
vyhl. 341/2008 Sb.) 

 u stabilizovaného bioodpadu mohou být překročeny přípustné hodnoty 
ukazatelů třídy vyluhovatelnosti IIa (uvedené v tabulce č. 2.1. v příloze č. 2 
vyhlášky č. 294/2005 Sb.) nejvýše trojnásobně, v souladu s provozním řádem 
skládky, s výjimkou ukazatele As kde je max hodnota 5mg/l, Cd kde je max. 
hodnota 0,5 mg/l, Pb kde je max. hodnota 10 mg/l. V případě překročení 
hodnoty RL (rozpuštěné látky, popř. chloridů a síranů) bude zároveň ověřeno ţe 
hodnota vodivosti nepřekračuje 2000 mS/m. 

 dále musí být splněny následující limitní koncentrace: 

Sledovaný 
ukazatel 

Jednotka 
Stabilizovaný biologicky 
rozložitelný odpad 
(skupina 3) 

As   mg/kg sušiny 40 

Cd mg/kg sušiny 5 

Cr celkový mg/kg sušiny 600 

Cu mg/kg sušiny 600 

Hg mg/kg sušiny 5 

Ni mg/kg sušiny 150 

Pb mg/kg sušiny 500 

Zn mg/kg sušiny 1800 

PCB mg/kg sušiny dle způsobu vyuţití 

PAU mg/kg sušiny dle způsobu vyuţití 

Tab.č.9 Limitní koncentrace pro uložení biodpadu na skládku 

a.2) pokud budou přijímány odpady vyţadující zvláštní způsoby nakládání dle 
vyhl. 341/2008 Sb. 

 musí být splněny poţadavky dle bodu a.1) a dále následující limitní 
koncentrace: 

Indikátorový mikroorganismus Výstup Jednotky 

Počet 
zkoušených 
vzorků při 
každé 
kontrole 
výstupu 

Limit 
(nález/
KTJ*) 

Salomonella spp. 

Rekultivační 
kompost / 
rekultivační 
digestát 

nález v     
50 g 

5 
negativ
ní 

Termotolerantní koliformní bakterie ** 

Rekultivační 
kompost / 
rekultivační 
digestát 

KTJ v 1 g 5 

2 <10
3
 

3 <50 

3 <50 

Tab.č.10 Limitní koncentrace pro zvláštní nakládání s odpady na kompostárně 
Vysvětlivky: 
*KTJ = kolonie tvořící jednotky 
** Z odebraných 5 vzorků musí minimálně stanovený počet vyhovět předepsaným limitům  
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a) materiál určený pro rekultivaci zabezpečené skládky (2. skupina, třída III dle 
vyhl. 341/2008 Sb.) 

b.1) pokud budou přijímány odpady ze zahrad a zeleně, zbytková biomasa ze 
zemědělství (bez odpadů vyţadujících zvláštní způsoby nakládání dle vyhl. 
341/2008 Sb.) 

b.2)  pokud budou přijímány odpady vyţadující zvláštní způsoby nakládání dle 
vyhl. 341/2008 Sb. 

 musí být splněny poţadavky dle bodu b.1) a dále následující limitní 
koncentrace: 

b) materiál určený pro vyuţití na povrchu terénu (určeného pro městkou zeleň, 
parků a lesoparků), pro vyuţití při vytváření rekultivačních vrstev ((2. skupina, 
třída II dle vyhl. 341/2008 Sb.)  

 musí být splněny poţadavky dle bodu b.1) a dále následující limitní 
koncentrace: 

d) výstupy neuvedené ve výše uvedených skupinách a) aţ c) a které jsou odpady 
biologicky nerozloţitelnými, určenými většinou k jejich odstranění na skládce - 
nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu pod kat. č. 19 
05 01 či nezkompostovaný podíl odpadů ţivočišného či rostlinného původu pod 
kat.č. 19 05 02. 

 u těchto výstupů mohou být překročeny přípustné hodnoty ukazatelů třídy 
vyluhovatelnosti IIa (uvedené v tabulce č. 2.1. v příloze č. 2 vyhlášky č. 294/2005 
Sb.) nejvýše trojnásobně, v souladu s provozním řádem skládky, s výjimkou 
ukazatele As kde je max hodnota 5mg/l, Cd kde je max. hodnota 0,5 mg/l, Pb kde 
je max. hodnota 10 mg/l. V případě překročení hodnoty RL (rozupuštěné látky, 
popř. chloridů a síranů) bude zároveň ověřeno ţe hodnota vodivosti nepřekračuje 
2000 mS/m .[9] 

Četnost kontrol výstupu, plán vzorkování  

Četnost kontrol výstupů zařazených do skupiny 2  je dána vyhl. 341/2008 
Sb a je uvedena v následující tabulce: 

 

Roční produkce výstupů Jednotky Četnost kontrol výstupů 

0 – 1000 t 2 x za rok* 

1001 – 5000 t 4 x za rok* 

5001 a více t 12 x za rok* 

Tab.č.11 Četnost konztol výstupů vzorků kompostu 

Vysvětlivky: * v případě celoročního provozu se kontroly provádějí se stanovenou četností 
v zimním a letním období 

Sníţení uvedené četnosti zkoušek pro kterýkoliv ze sledovaných ukazatelů 
je moţné, jestliţe v průběhu dvouletého období byly hodnoty daného ukazatele 
trvale pod 75% stanoveného limitu. Sníţení četnosti zkoušek je moţné pouze na 
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četnost uvedenou v předcházejícím řádku tabulky. Sníţená četnost zkoušek se 
uvádí v provozním řádu příslušného zařízení. Neplatí pro mikrobiologické zkoušky. 
Způsob a zásady vzorkování pro provádění kontrol výstupů z kompostárny je 
uveden v plánu vzorkování. 

Konečné využití výstupu  

Po ukončení kompostování bude z přijatých odpadů vyroben materiál nebo 
stabilizovaný bioodpad (kat. č. 19 05 03 kompost nevyhovující jakosti), 
s následným pouţitím, Tzn. stabilizovaný bioodpad určený k uloţení na skládku, 
nebo materiál určený pro rekultivaci např. zabezpečené skládky, nebo materiál 
určený pro vyuţití na povrchu terénu (určeného pro městkou zeleň, parků a 
lesoparků, v zemědělství), nebo pro vyuţití při vytváření rekultivačních vrstev. 
Dále mohou z procesu kompostování vzniknout odpady biologicky nerozloţitelné, 
určené vetšinou k odstranění na skládce (nezkompostovaný podíl komunálního 
nebo podobného odpadu pod kat. č. 19 05 01 či nezkompostvaný podíl odpadů 
ţivočišného či rostlinného původu pod kat.č. 19 05 02). Mnoţství (hmotnost) a 
kvalita vyprodukovaného výstupu závisí na mnoţství, vlhkosti a různorodosti 
vstupních odpadů, klimatických podmínkách a době zrání. To znamená, ţe 
hmotnost výsledného, vyprodukovaného materiálu neodpovídá hmotnosti odpadů 
přijatých.    

Vymezení činností, které nejsou v prostoru kompostárny povoleny 

V prostoru kompostovací plochy nejsou povoleny následující činnosti: 

 vstup a výstup z mechanismů za jejich chodu, přibliţování se k mechanismům 
mimo zorné pole řidiče 

 opuštění osádky vozidla dopravce v počtu větším neţ je nezbytně nutné 
k vyloţení odpadu a bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu 

 pohyb dodavatelů odpadů a dodavatelů sluţeb v areálu centra mimo 
komunikace a místa k jejich činnosti určeným  

 jíst a pít (v areálu skládky jsou k tomuto účelu určeny prostory) 

 kouření a manipulace s otevřeným ohněm  

 

Opatření proti prášení, šíření zápachu 

Prašnost je především omezována jednak recirkulací (rozlivem, rozstřikem) 
vody na vnitřní příjezdové cesty ke kompostovací ploše a dále dodrţováním 
povolené rychlosti ze strany řidičů vozidel naváţejících odpad. K očistě vozidel 
naváţejících odpad slouţí ţivičná komunikace, která slouţí jako oklepová dráha. 

Znečisťující látky uvolňované do ovzduší 

Kompostovací proces bude udrţován v optimální teplotě a vlhkosti, tak, aby 
bylo zabráněno vzniku anaerobního rozkladu, při němţ by došlo k tvorbě CH4 (v 
případě, ţe technologie kompostování nebude nakládání s CH4 obsahovat) a 
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tvorbě zápachu. Kompostovací proces bude udrţován s optimálním obsahem O2 – 
provzdušňování/překopávání hromad, tak, aby byly sníţeny emise NH3. 

 

Očista vozidel 

Provozovatel zařízení je povinen provádět očistu a údrţbu komunikací. 
Řidiči jsou povinni v areálu centra nakladání s odpady dodrţovat dopravními 
značkami stanovenou rychlost a přístupové trasy na plochu kompostárny. K očistě 
vozidel obsluhující kompostovací plochu slouţí stejné nástroje jako pro očistu 
vozidel dopravující odpad na sběrný dvůr. 

Havarijní situace  

Vlastní technologie kompostování vzhledem k surovinám s kterými pracuje 
a k umístění na vlastní těsněné ploše prakticky nezavdává ke vzniku havárie. 
Zabezpečená plocha je izolována a pro případ dešťového přívalu je provedeno 
vnější odvodnění kompostárny. Vody z kompostování jsou pak svedeny do 
samostatné jímky. Kaţdou provozní havárii či poruchu technického zařízení 
provozu kompostárny hlásí ihned zaměstnanec vedoucímu zařízení. V případě 
výskytu havarijní situace v areálu skládky budou podle závaţnosti a charakteru 
události podány informace příslušným institucím. Postup hlášení nehod či poruch 
se dále řídí dotčenými právními předpisy (ŢP, BOZP, PO atd.) a směrnicí BOZP. 
Popis kaţdé události (okolnosti a příčiny vzniku, rozsah a průběh, provedená 
opatření a výsledky, rozsah škod a způsob jejich odstranění, komu a kdy hlášeno) 
bude uveden v provozním deníku. Za úplnost a přesnost záznamu odpovídá 
vedoucí zařízení. 

Protipoţární opatření  

Na kompostovací ploše platí přísný zákaz kouření (i v kabině vozu) a 
manipulace s otevřeným ohněm. Dále je zakázáno naváţení hořících nebo 
doutnajících odpadů na kompostovací plochu. Areál centra nakládání s odpady je 
vybaven dostatečným mnoţstvím hasebních prostředků pro zmáhání případného 
poţáru - ruční hasicí přístroje, lopaty, deponie vhodného materiálu. Pravidla 
chování při poţáru jsou dále specifikovány v poţární poplachové směrnicí 
schválené ředitelem společnosti a konkrétní úkoly a povinnosti na úseku poţární 
ochrany jsou dány směrnicí o poţární ochraně.  

 

Personální obsazení zařízení 

Provoz kompostárny zajišťují zaměstnanci skládky v této sestavě profesí: 

 vedoucí centra 

 evident při přijmu odpadů 

 řidič mechanizace - strojník 

 řidič mechanizace - strojník  
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Počet osob v jednotlivých profesích (kromě vedoucího centra) je proměnlivý 
a bude upravován podle potřeby provozu. Jednotlivé profese je moţno slučovat. 
V případě nepřítomnosti vedoucího je vţdy určen jeho zástupce. Povinnosti 
jednotlivých zaměstnanců podle profesí jsou definovány v provozním řádě 
zařízení. Všichni zaměstnanci, pracovníci dodavatelských firem a zákazníci 
zařízení jsou povinni dbát pokynů vedoucího nebo jeho zástupce. 

Ochrana zařízení proti vniknutí nepovolaných osob  

Proti vniknutí nepovolaných osob je areál skládky chráněn oplocením, 
systémem průmyslových kamer a dle potřeb provozu ostrahou mimo provozní 
dobu zařízení, zajištěnou prostřednictvím pomocného evidenta. Provozní objekty 
připojením na pult centrální ochrany. Dále ve dnech pracovního klidu a pracovního 
volna (není-li zařízení otevřeno po předchozí domluvě s dodavatelem odpadu) 
provádí určený pracovník v rámci pracovní pohotovosti prohlídku – kontrolu areálu 
včetně kompostovací plochy. 

Povinnosti při provozu a údrţbě zařízení 

K základním povinnostem obsluhy zařízení při provozu patří zejména: 

 provádět veškeré činnosti podle pokynů nadřízeného, 

 pouţívat mechanizmy a zařízení pouze pro práce a činnosti uvedené v návodu 
pro obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu, 

 při údrţbě a opravách technických zařízení a při doplňování pohonných hmot  
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k únikům olejů a nafty a manipulaci s 
ropnými látkami provádět na místech tomu určených, 

 řádně se seznámit s návody od výrobců těchto strojů a vybavení a musí 
důsledně dodrţovat technologie v těchto návodech uvedené, 

 zajistit pravidelné a řádné prohlídky pouţívaných strojů, 

 

Vedení evidence o provozu zařízení a ukládaných odpadech  

Při příjezdu do zařízení je dodavatel odpadu povinen předloţit vyplněné 
čestné prohlášení (popř. základní popis odpadu). Vozidlo s odpadem je zváţeno 
na váze, odpad zkontrolován z hlediska shody s deklarací na čestném prohlášení 
a z hlediska přípustnosti (dle seznamu odpadů které je moţné do zařízení 
přijímat).  Následně je provedena evidence na PC, který je propojen s váhou. 
Všechny údaje v rámci evidence odpadu jsou jednak prezentovány na váţním 
lístku a dále zůstávají uloţeny také v paměti počítače. Váţní lístky budou 
průběţně, v číselné řadě archivovány na skládce. Souhrn váţních lístků slouţí 
jako operativní - okamţitá evidence odpadů přijatých na kompostárnu. Doba 
archivace činí 3 roky. Údaje uvedené na váţním lístku jsou prostřednictvím 
software určeného pro evidenci odpadů uchovávána také v PC. Tato data jsou 
sekundární evidencí odpadů a na jejich základě také probíhá fakturace za přijetí 
odpadu do zařízení. V případě poţadavku či potřeby statistických údajů o 
přijímaném odpadu v souvislosti s kontrolou zařízení pověřenými kontrolními 
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orgány státní správy a samosprávy, budou poţadované informace poskytnuty 
administrativou (oprávněnými pracovníky).[9]  

Technické řešení 

Plocha pro kompostování o rozměrech cca 66 x 36 m bude situována  
v podstatě souběţně se stávající příjezdovou komunikací do areálu centra 
nakládání s odpady. Plocha bude vyspádována ve směru podélném (1%) i 
příčném (3%) směrem do těsněné, zemní jímky. Na hrubé terénní úpravy (jiţ) 
provedené v rámci rekultivace kamenolomu Těchlovice) včetně zemního těsnění 
(jílového), budou navrţeny tak, aby nezasahovaly pod stávající úroveň terénu, 
bude ve dvou vrstvách rozprostřena oddělovací a vyrovnávací konstrukce. 
Konečné sklony kompostovací plochy budou realizovány v úrovni HTÚ a ostatní 
konstrukce budou svou konstantní tloušťkou tyto sklony kopírovat. Podkladní 
konstrukce budou přesahovat přes okraj zpevněné plochy tak, aby nedocházelo k 
narušování okrajů této plochy. Chybějící zemní materiál bude k dispozici v dosahu 
do 200 m (podkladní vrstvy stávající kompostovací plochy). Povrch kompostovací 
plochy bude proveden z asfaltobetonu nebo variantně ze ţelezobetonových 
silničních panelů odpovídající nosnosti a tl. cca 200 mm, do loţe tloušťky 150 mm 
(60 mm ŠP, 40 mm těţené kamenivo). V nejniţším místě kompostovací plochy, tj. 
jíţní roh, bude zřízena těsněná bezodtoková jímka, odkud bude voda 
přečerpávána jako technologická pro skrápění kompostu nebo na těleso skládky. 
Jímka bude zemní, opatřená ve svazích a ve dně zemním těsněním o součiniteli 
filtrace k = 1x10-9 m.s-1 uloţeným a hutněným ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 
500 mm a foliovým těsněním z PEHD folie, tl. 1,0 mm. Předpokládá se pravidelná 
údrţba svahů i dna jímky v rámci provozu kompostovací plochy. Případná 
stabilizace svahů jímky bude prováděna v rámci provozu kompostovací plochy. 
Vtok z plochy do jímky bude opatřen filtrem z HDK zakomponovaným do ochranné 
hrázky. Šířka filtru je 4 m, převýšení nad zpevněnou plochou 200 mm. Filtr zabrání 
zanášení jímky splachy z kompostovací plochy. 

Přitékání vnějších vod na kompostovací plochu bude zamezeno výškovou 
dispozicí a vnějším odvodnění areálu centra nakládání s odpady. Navrţená 
polohová dispozice dvou vjezdů na kompostovací plochu je patrná ze situace 
stavby. Vjezdy, včetně případné úpravy komunikací, budou provedeny v rámci 
provozních opatření na skládce. Vytyčení kompostovací plochy bude provedeno 
vytyčením rohů určených souřadnicemi v referenčním systému S-JTSK pomocí 
vypočtených vytyčovacích prvků ze základních vytyčovacích bodů. Základními 
vytyčovacími body jsou body v ploše budoucí kompostárny. Nebudou-li tyto body 
zachovány, provede se vytyčení pomocí dalších bodu. Výšky ve vytyčovacím 
výkresu jsou výšky úrovně HTÚ v systému baltském po vyrovnání. 

 

Postup zřízení kompostovací plochy 

1) Úprava tělesa odpadů, resp. krycí vrstvy, do hrubého tvaru kompostovaní 
plochy – úroveň HTÚ, jiţ v rámci rekultivace kamenolomu. 

2) Provedení oddělovací a vyrovnávací vrstvy cca tl.500 mm, jiţ v rámci 
rekultivace kamenolomu 
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3) Provedení zemního těsnění v min. tl.500 mm s kvalitativní poţadavky na 
hutnění, nepropustnost dle programu geotechnických kontrol jakosti 
jednotlivých stavebních konstrukcí kompostárny 

4) Provedení foliového těsnění a ochranné geotextilie  

5) Vyhloubení jámy pro jímku skrápěcí vody 

6) Zřízení jímky (těsnění svahů a dna) a foliového těsnění jímky 

7) Realizace zpevněné kompostovaní plochy z asfaltobetonu (nebo ve 
variantě silniční panelů) 

8) Zřízení ochranných zemních hrázek, vč. „filtru“ na vtoku do jímky 

9) Uvedení kompostovaní plochy do provozu. 

 
5.4 Technicko-ekonomické vyhodnocení navrţeného řešení   

 
Jednotkové ceny jsou stanoveny na základě aktuálních cen materiálů, 

dostupných dopravních prostředků a mechanizace. Jedná se o hrubě odhadované 
ceny v jednotlivých poloţkách. V úvahu je třeba brát období zpracování 
předpokládaných nákladů a ty budou v době realizace centra nakládání pro 
odpady, zcela rozdílné. 

 
Přehled předpokládaných nákladů na realizaci a provoz centra nakládání s odpady 

Č.pol. Popis Jedn. Poč.jedn. Cena/jedn. Cena v Kč 

  Příprava projektu- tvorba dokumentací centra         

1. Geodetická zaměření lokality Ks 3,00 25 000,00 75 000,00 

2. Projekt pro územní a stavební povolení, projekt realizace Ks 3,00 35 000,00 105 000,00 

3. Hydrogeologický projekt monitoringu  Ks 1,00 40 000,00 40 000,00 

4. Zpracování odborných posůdku dle odpadov legislativy Ks 1,00 100 000,00 100 000,00 

5. Zpracování provozní dokumentace Ks 1,00 35 000,00 35 000,00 

6. Zpracování geotechnických požadavků Ks 1,00 27 000,00 27 000,00 

7. Inženýring Ks 1,00 50 000,00 50 000,00 

8. Rezerva Ks 1,00 40 000,00 40 000,00 

  Realizace zpevněných ploch sběrného dvora a kompostárny     

9. Odkopávka povrchu  m3 1 000,00 33,60 33 600,00 

10. Přemístění materiálu 20-50 m m3 1 000,00 27,00 27 000,00 

11. Uložení materiálu do hutněného násypu do plochy kompostovací m3 1 000,00 40,00 40 000,00 

12. Těžba materiálu vyrovnávací vrstvy - zemník, deponie m3 10 000,00 30,00 300 000,00 

13. Přemístění materiálu vyrovnávací vrstvy 50-500 m m3 10 000,00 40,00 400 000,00 

14. Násypy hutněné min.95% PS - zřízení ho těsnění tl. 500mm m3 10 000,00 37,00 370 000,00 

15. 
Úprava láně se zhutněním (vyprofilování povrchu kompostovací 
plochy) 

m2 5 000,00 43,00 215 000,00 

16. Hloubení jámy pro jímku skrápěcí vody m3 700,00 38,00 26 600,00 

17. Přemístění výkopku mimo kompostovací plochu 50-500 m m3 700,00 40,00 28 000,00 

18. Uložení výkopku m3 538,00 16,00 472 000,00 

19. Těžba těsnění jímky ze zemníku m3 160,00 35,00 5 600,00 

20. Přemístění materiálu těsnění jímky na komp.plochu m3 160,00 40,00 6 400,00 

21. Zřízení těsnění jímky v tl. 500mm m3 160,00 120,00 19 200,00 

22. Foliové těsnění z PEHD 1,0 m2 5 800,00 85,00 493 000,00 

23. Ocharan z geotextilie m2 5 800,00 100,00 580 000,00 
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24. Úprava pláně v okolí jímky a dno jímky m2 3 000,00 18,00 54 000,00 

25. Svahování břehů jímky m2 3 000,00 28,00 84 000,00 

26. Pohoz dna, svahů a okolí jímky HDK 63-125 tl. 250mm m2 600,00 300,00 180 000,00 

27. Podsyp štěrkopískem ŠP tl. 150mm m2 750,00 250,00 187 500,00 

28. Podkladní vrstva pod ABS z vibroštěrku 350 mm m2 5 000,00 350,00 1 750 000,00 

29. Spojovací postřik - emulze m2 2 500,00 7,00 17 500,00 

30. ABS 2 x 50 mm m2 5 000,00 280,00 1 400 000,00 

31. Rezerva Ks 2,00 100 000,00 200 000,00 

  Provozní zázemí centra     

32. Inženýrské sitě (voda, kanalizace, kanalizace,veřejní osv.) M 450,00 1 750,00 787 500,00 

33. 
Provozní zázemí (kancelář, šatna, soc.zařízení, sklady)-
mobil.kontejn. 

Ks 5,00 200 000,00 1 000 000,00 

34. Mostová váha Ks 1,00 700 000,00 700 000,00 

35. Vybavenost provozního zázemí Ks 1,00 300 000,00 300 000,00 

36. Kontejnery Ks 12,00 45 000,00 540 000,00 

37. oplocení areálu M 1 000,00 300,00 300 000,00 

38. kamerový systém 1 1,00 150 000,00 150 000,00 

39. Rezerva Ks 1,00 100 000,00 100 000,00 

  Strojní vybavení centra     

40. Kolový Nakladač do 15t a příslušenství (sněh.radlice, vidle, kartáč) Ks 1,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

41. drtící lopta na nakladač Ks 1,00 800 000,00 800 000,00 

42. traktor včetně příslušenství (lopata,cisterna, sypač) Ks 1,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

43. Překopávač Ks 1,00 800 000,00 800 000,00 

44. Štěpkovač Ks 1,00 500 000,00 500 000,00 

45. osob.automobil Ks 1,00 300 000,00 300 000,00 

46. Rezerva Ks 1,00 100 000,00 100 000,00 

Celkem 17 354 700,00 

Pozn. Ceny jsou bez DPH, ceny dokumentace, strojů a zázemí jsou tržní, ceny staveb. prací dle URS   

Tab.č.12 Přehled předpokládaných nákladů na realizaci a provoz 

V rámci geodetických podkladů byla provedena modelace budoucího stavu 
– dle stanovených řezů v POPD. Tato modelace byla porovnána se stávajícím 
stavem, který byl rovněţ modelován a z obou vytvořených modelací bylo 
stanoveno mnoţství materiálu určeného k dobývání a to ve výši 2 600 000 m3. Při 
roční těţbě cca 100 000 t - 120 000 t tzn., ţe DP Přední Lhota by mohl být 
uvolněn pro stavbu centra nakládání s odpady v rozmezí 6 – 8 let. Můţeme tedy 
předpokládat variantní řešení, ţe centrum nakládání s odpady by mohlo být začít 
realizováno ještě před konečnou, celkovou rekultivací kamenolomu. Tzn. veškerá 
produkce lomu by se v této variantě musela přesunout do DP Přední Lhota pro 
dotěţení loţiska v místech budoucího centra. Další varianta je realizovat centrum 
aţ po celkové rekultivaci kamenolomu o mnoho let později. 
  
Plánované výnosy 
 Pro stanovení moţných výnosů z provozu kompostárny je třeba vycházet 
z průměrné ceny objemové hmotnosti zkompostovaného materiálu a průměrné 
ceny za tento druh materiálu. Pro výpočet byly stanoveny hodnoty průměrné ceny 
500 Kg/m3 a průměrnou cenu 500 Kč/t.. Z uvedených hodnot vyplývá, ţe 
odhadované výnosy z provozu kompostárny by mohli činit aţ 2 500 000 Kč. Tyto 
výnosy by částečně kryly náklady na provoz centra, moţné zadluţení obcí 
v souvislosti s tímto návrhem investice v rámci mikroregionu. 
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Porovnání nákladů a výnosů 
 Výpočtem byla stanovena výše nutných investičních nákladů spojených 
s navrţeným technickým řešením pro vybudování centra nakládání s odpady. 
Rovněţ byl proveden výpočet moţných výnosů spojených s provozováním centra. 
Investiční náklady představují a značně převyšují velmi hrubě odhadované 
výnosy, ale musíme brát také v úvahu, ţe se jedná o projekt několika obcí – 
mikroregionu Těchlovice, které se snaţí tímto způsobem nakládat s odpady v  
rámci platné legislativy a vytvářet systém sluţeb pro vlastní občany v rámci tohoto 
mikroregionu. Je třeba brát v úvahu fakt, ţe údaje uvedené v plánovaných 
výnosech jsou pouze velmi orientační bez provedené prognozy. Dále je nutné 
uvaţovat, ţe do doby realizace centra nakládání s odpady, se cenová relace 
s určitostí změní. 
 
6. Závěr           
  

Zpracováním této diplomové práce jsem chtěl navrhnout jedno z moţných 
řešení vyuţití zbytkových jam v kamenolomu Těchlovice – DP Přední Lhota a to v 
souvislosti s plánem obce Těchlovice v rámci svého platného územního plánu 
vybudovat sběrný dvůr v areálu kamenolomu Těchlovice. Bylo provedeno popsání 
stávajícího stavu kamenolomu, posouzení platného plánu rekultivace včetně 
návrhu jeho změny pro variantu vybudování centra nakládání s odpady a bylo také 
navrţeno technické řešení a postup výstavby centra. Pro tuto variantu byly pouţity 
podklady provozovatele kamenolomu včetně geodetického zaměření v souvislosti 
s tímto návrhem a byl proveden předpokládaný výpočet nutných investičních 
nákladů v porovnání s odhadovanými výnosy z činnosti části centra, a to 
kompostárny. Dále bylo zjištěno, ţe zatím neexistují překáţky, které by bránili 
moţné realizaci centra nakládání s odpady vyjma odhadovaných nákladů na 
realizaci. Důleţitým faktorem je ta skutečnost, ţe obec Těchlovice nemá 
zpracovanou odbornou analýzu pro tuto spádovou oblast, která by se zabývala 
mnoţstvím a druhem potencionálních odpadů určených ke zneškodňování v rámci 
centra. Výše uvedená mnoţství jsou velmi hrubě odhadovaná. Tato analýza bude 
mít zásadní význam pro moţnou realizaci tohoto centra, jeho technické řešení, 
náklady a výnosy z provozu centra nakládání s odpady. 
 Technické řešení jsem navrhl takové, které odpovídá poţadavkům na takto 
jiţ provozovaná zařízení provozovaná v rámci Ústeckého kraje. Důleţitým faktem 
je i ta skutečnost, ţe stávající stav zatím neumoţňuje vybudování kompletního 
centra nakládání s odpady. V souvislosti s navrhovaným technickým řešením je 
potřeba se zabývat dotěţením vhodných míst v současném kamenolomu pro 
moţné zpevněné plochy v rámci centra nakládání s odpady, tzn. pro moţné 
přesunutí těţby do těchto míst za účelem dotěţení loţiska a vybudování centra. 
 Výpočet investičních nákladů vztaţených k navrţenému technickému 
řešení plyne z geodetického zaměření DP Přední Lhota. Pro účely stanovení 
investičních nákladů jsem sestavil hrubý výkaz výměr (přehled nákladů) obsahující 
zásadní poloţky pro činností v rámci povolování centra nakládání s odpady, 
v rámci jeho stavebních realizace a prvotních nákladů na provoz. Přehled nákladů 
jsem ocenil dle jednotkových cen v místě běţných a předpokládaných. K výši 
investičních nákladů je třeba přihlíţet s rezervou, neboť ze zjištěných výpočtů 



Bc. Petr Martinek:  Návrhové řešení – vyuţití zbytkových jam po těţbě nerostných 
surovin v kamenolomu Těchlovice – společnost IS – VPAS, s r.o. 

 

2011            39 

můţe být DP Přední Lhota vydobyt v rozmezí 6 – 8 let za předpokladu, ţe 
dobývání bude probíhat převáţně v tomto DP. Veškeré investiční náklady je třeba 
upravit valorizačním indexem, který se dá pouze odhadovat. Dále je potřeba 
přihlédnout ke skutečnosti, ţe výkaz výměr neobsahuje veškeré poloţky moţných 
činností a také k tomu, ţe některé poloţky jsou velmi odhadované a některé části 
technického řešení se nemusí plně shodovat s představami obce Těchlovice. 
Investiční náklady byly na základě zpracovaného přehledu nákladů stanoveny ve 
výši 17 354 700,00 Kč. Předpokládané a velmi hrubě odhadované výnosy byly 
stanoveny ve výši 2 500 000,00 Kč/rok. Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe 
investiční náklady značně převyšují moţné výnosy. Z tohoto pohledu lze realizaci 
centra zváţit a nechat rozhodnutí na obci Těchlovice a hledat moţná jiná řešení. 
Dále je potřeba se zabývat přímými provozními náklady po dobu činnosti, které 
nebyly při zpracování této práce uvaţovány a lze je velmi těţko odhadnout. 
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