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Anotace 

V diplomové práci je konkretizován způsob nakládání s odpady ve správním obvodu 

města Mostu a jejich způsob ukládání. Dále je zde popsána problematika černých skládek 

odpadů včetně moţných důvodů jejich vzniku. V diplomové práci se zabývám moţností 

odstranění konkrétní nelegální skládky, způsobem provedení odstranění skládky, způsob 

vyuţití odpadů ze skládky a rekultivace místa, kde se skládka nachází. Významná část je 

věnována problematice odpadů uloţených na skládce, jejich sloţením a následným 

vyuţitím. Téţ je navrţen způsob mechanismu jejího následného odstranění. V závěru se 

věnuji návrhu moţného způsobu rekultivace prostoru skládky a téţ ekonomické stránce 

odstraňování černých skládek odpadů.  

Klíčová slova: 

Odpady, pneumatiky, černé skládky, uzavření skládky, rekultivace území  

 

Summary 

The thesis is specified waste management in the administrative district of the city of 

Most and their way of saving. There is also described the issue of illegal dumping of waste, 

including possible reasons for their occurrence. The work is to eliminate the possibility of 

more illegal landfill, landfill disposal modus operandi, the way of recovery and 

reclamation of the landfill where the landfill is located. A significant part is devoted to the 

issue of waste deposited in a landfill, the composition and subsequent recovery. It is also 

a suggestion of the mechanism of its subsequent removal. In the end I draft of modalities 

for rehabilitation of landfill space and also the economics of illegal dumping of waste 

disposal. 
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Seznam zkratek 

a.s. - akciová společnost 

Sb. - sbírka 

ES - Evropská společenství 

POH - Plán odpadového hospodářství 

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

PET - polyethylentereftalát 

odst. - odstavec 

písm. - písmena 

č. - číslo 

VOC - těkavé organické látky 

SVOC - částečně těkavé organické látky 

PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky 

OŢP - Odbor ţivotního prostředí 

ČNR - Česká národní rada
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1. Úvod a cíl 

V dnešní době, kdy roste lidská populace, se stále více zvyšuje ţivotní úroveň a tím 

dochází stále ke zvyšující se výrobě a to jak v průmyslovém, v zemědělském, tak 

i chemickém odvětví. Tímto dochází stále více k produkci odpadů, přičemţ odpady 

vznikají jak z těţby, tak i z výroby a ze spotřeby. Proto stále přibývá vznik nelegálních 

skládek. Většina vyprodukovaného odpadu je v současné době ukládána na řízené skládky. 

Tento způsob představuje z ekonomického hlediska nejlevnější zpracování odpadů, a také 

je tento způsob nejméně náročný na zpracování odpadů.  

Vzhledem k tomu, ţe se lidé v dnešní době přemisťují více automobily, autobusy, 

motocykly, roste tímto spotřeba pneumatik. Proto se pryţový odpad stává světovým 

problémem, který zatěţuje ţivotní prostředí jak z hlediska ekologického, tak i estetického.  

Za cíl této diplomové práce jsem si vytyčil v zájmovém území bývalé obce Kopisty 

řešit situaci kolem nelegální skládky pryţových odpadů. V práci jsou popsány 

technologické návrhy jejího moţného odstranění včetně ekonomických nákladů obcí nebo 

společností Renogum a.s. s pracovním procesem likvidace pryţových odpadů a vzniklých 

produktů z těchto odpadů v této společnosti. 
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2. Legislativní podklady potřebné k rekultivaci skládky 

Právní legislativa České republiky zabývající se problematikou skládkováním 

odpadů je dosti rozsáhlá. Problematika nelegálních skládek v současné době není efektivně 

zahrnuta v platném zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zákon č. 125/1997 Sb., který byl 

nahrazen současně platným zákonem o odpadech, řešil určitou odpovědnost vlastníka za 

odpady uloţené na tomto pozemku. Problematikou se ale zabývají v českém právu jiné 

zákony. Protoţe nelegální skládky zasahují do vlastnického práva, které je chráněno na 

základě občanského zákoníku zákonem č. 40/1964 Sb., jehoţ poslední novela je Zákon 

č. 28/2011 Sb., tak je i chráněno na základě trestního zákoníku zákonem č. 40/2009 Sb., ve 

znění pozdějších platných předpisů. 

Nelegální skládky dále také zasahují do stavebních předpisů, kterými se zabývá 

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších platných předpisů. Dle tohoto 

platného zákona, se provozovatel, vlastník nebo i vlastník pozemku dopouští právního 

deliktu, za který je umoţněno uloţení peněţní pokuty.  

Nelegální skládky zasahují i do předpisů zabývajících se ochranou ţivotního 

prostředí, zejména do vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších platných 

předpisů, jelikoţ průsaková voda z řízených i nelegálních skládek je i odpadní voda.  

Dalším platným zákonem zabývající se nelegálními skládkami je Zákon o ochraně 

přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

Platným právním předpisem, který se zabývá moţností sankciováním vlastníka 

pozemku, na kterém se nachází nelegální skládka je Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších platných předpisů a také Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších platných předpisů[1]. 

2.1 Současný stav odpadového hospodářství 

Za základ této práce jsem vymezil nelegální skládku na území bývalé obce Kopisty, 

která spadá pod správní obvod města Mostu. Město Most má odpadové hospodářství 

řešeno tak, ţe kaţdý druhý den včetně sobot a nedělí je prováděn vývoz odpadových 

kontejnerů s komunálním odpadem všech domácností firmou Mostecké odpady s.r.o., která 

zajišťuje svoz komunálního odpadu pro celý správní obvod města Mostu. Část odpadů je 
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ukládána na řízenou skládku Celio a.s a další část na řízenou skládku ve Vysoké Peci, 

kterou spravuje společnost Marius Pedersen a.s. O údrţbu, městské zeleně, čištění města 

a odstraňování nelegálních skládek provádí společnost Technické sluţby a.s. Nelegální 

skládky jsou pravidelně odstraňovány, kdy zadavatelem pro odstranění je Magistrát města 

Mostu, který řídí činnost této společnosti. K odstraňování těchto skládek dochází na 

základě vyhrazeného rozpočtu města Mostu a protokolů o nelegálních skládkách, které 

jsou vyhotoveny zástupcem pro odstraňování černých skládek společnosti Technické 

sluţby a.s. a předány zástupci Odboru ţivotního prostředí města Mostu. Hlášení 

o nelegálních skládkách mohou občané hlásit na magistrátu města Mostu nebo zavoláním 

na bezplatnou linku Technických sluţeb a.s. 
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3. Charakteristika odpadů uloţených na skládce 

Všechny nelegální skládky, které vznikají, představují ekologickou zátěţ pro 

ţivotní prostředí. Tyto skládky ohroţují nejen ţivotní prostředí, ale také naše ţivoty 

a zdraví. Proto z těchto důvodů představují veliké nebezpečí jak v současné době, tak i pro 

budoucí generace. Nelegální skládky vznikají na základě toho, ţe lidé odkládají vše 

nepotřebné na místa, která nejsou pro to vyhrazená. Hlavním důvodem vzniku nelegálních 

skládek jsou ekonomické náklady odstranění odpadů, proto většinou vznikají na 

opuštěných a málo frekventovaných místech, která je moţno v případě zjištění rychle 

a bezpečně opustit, dále také poblíţ cest a v blízkosti lesů. 

Důvodem vzniku nelegálních skládek je podle mého názoru sniţující se počet 

řízených skládek, které mají omezenou kapacitu a jsou zde vybírány poplatky za ukládání 

odpadu na tyto skládky. Také je to jistě i tím, ţe se čím dál tím více zavádí systém 

tříděného sběru odpadu, který je z hlediska skládek nejideálnějším řešením. Vzhledem 

k tomuto, ţe důvody vzniku nelegálních skládek jsou kromě ekonomických, také 

lhostejnost všech subjektů produkujících odpady a téţ nevědomost, jelikoţ ti, co ukládají 

odpad na nelegální skládky, si většinou ani neuvědomují, jaký to můţe mít dopad pro 

ţivotní prostředí.  

3.1 Odpady uložené na skládce 

Nelegální skládka se nachází v části bývalé obce Kopisty obrázek č. 1 v blízkosti 

nově vznikajícího mosteckého jezera. 

Kopisty patřily mezi nejdůleţitější a nejstarší lokality na Mostecku. Obec byla od 

počátku své historické existence součástí místního trhu města Mostu a hrála v této oblasti 

vedoucí úlohu. Kopisty se rozkládaly při Bílém potoce v těsném severním sousedství 

města Mostu. Obec byla likvidována v letech 1974 - 1979 z důvodu postupu těţby Dolu 

Leţáky[2]. 
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Obrázek č. 1: Satelitní mapa s vyznačeným umístěním skládky (www.mapy.cz) 

Skládka leţí u polní cesty, ke které je snadný přístup a je z části kryta okolními 

stromovými porosty a křovinami. Na této skládce jsou uloţeny odpady, které dle katalogu 

odpadů paří do skupiny 16 - odpady v tomto katalogu jinak neurčené a mají označení dle 

katalogového čísla 16 01 03 – pneumatiky viz obrázek č. 2[3].  
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Obrázek č. 2: Nelegální skládka (foto: Dvořák, 2011) 

Tyto odpady zde byly pravděpodobně uloţeny nelegálně, jelikoţ město Most, které 

má na starost odpadové hospodářství v této bývalé obci, nemá v této části ţádnou řízenou 

skládku odpadů. Odpady jsou zde uloţeny samovolně a nemají ţádné zabezpečení, čímţ 

vzniká velké riziko poţáru, který by jistě způsobil závaţný problém jak pro ţivotní 

prostředí, tak i pro obyvatele blízkého okolí. 

Na této nelegální skládce jsou uloţeny převáţně pneumatiky z osobních vozidel dle 

obrázku č. 3.  
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Obrázek č. 3: Pneumatiky uložené na skládce (foto: Dvořák, 2011) 

Na skládce se ale také nacházejí i pneumatiky z nákladních vozidel viz obrázek 

č. 4. Vzhledem k tomu, v jakém stavu se pneumatiky nacházejí, lze předpokládat, ţe zde 

leţí jiţ několik měsíců. Počet pneumatik na skládce je cca 500 ks, čímţ lze předpokládat, 

ţe je zde navezeno okolo 3t odpadu. 

 

Obrázek č. 4: Pneumatiky uložené na skládce (foto: Dvořák, 2011) 
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Podle mnoţství dle obrázku č. 5 a opotřebení, lze vydedukovat, ţe na tuto skládku 

byly pneumatiky pravděpodobně dovezeny ze soukromého pneuservisu, který chtěl ušetřit 

náklady za jejich legální odstranění.  

 

Obrázek č. 5: Pneumatiky uložené na skládce (foto:Dvořák, 2011) 

3.2 Vlastnosti pneumatik 

Pneumatika je dutá pryţová obruč kol silničních vozidel. Slouţí k tlumení nárazů 

a otřesů na nerovnostech vozovky a musí odolávat smyku za různých povětrnostních 

podmínek a musí být odolná proti nárazům a oděru[4]. 
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3.2.1 Materiálové složení 

Pneumatika je celek sloţený z několika součástí z různých materiálů s velmi 

odlišnými vlastnostmi dle obrázku č. 6[5]. Přesné sloţení a postup výroby se můţe lišit dle 

jednotlivých výrobců[6]. 

 

Obrázek č. 6: Části pneumatiky Michelin [5] 

1) Vnitřní vloţka – vrstva vzduchotěsné syntetické pryţe. Nachází se uvnitř 

pneumatiky a má stejnou funkci jako duše, která se pouţívala u starších typů pneumatik.  

2) Vrstva kostry – tato kostra se skládá z tenkých textilních vláken, uloţených 

rovnoběţně vedle sebe a zalitých do pryţe. Tyto textilní vlákna jsou klíčovou sloţkou ve 

struktuře pneumatiky a zajišťují její odolnost proti tlaku. Tkanina jedné automobilové 

pneumatiky obsahuje asi 1400 vláken, z nichţ kaţdé můţe odolávat síle 15 kg. 

3) Patka pláště – její úlohou je přenášet točivý moment motoru a brzdění z ráfku 

pneumatiky aţ na styčnou plochu pneumatiky s vozovkou. 

4) Patní lana – kterými je patka vyztuţena, pomáhají drţet pneumatiku na ráfku. 

Mohou nést zátěţ aţ 1800 kg bez rizika přetrţení. 

5) Ohebné pryţové bočnice – pomáhají chránit pneumatiku proti nárazům, které by 

mohly poškodit plášť, například proti menším nárazům o obrubníky, výmoly atd. Místo, 

kde se pneumatika dotýká ráfku, je zpevněno tvrdou gumou. 
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6) Nárazníky – Zpevněné jemnými, velmi pevnými ocelovými lanky mezi dvěma 

vrstvami pryţe. Tyto 2 vrstvy (někdy jich bývá i větší počet) jsou přilepené k sobě 

a k ploše běhounu a svírají spolu úhel asi 60º. Ocelová lanka kříţí tkaninu pláště a tvoří 

s ní výztuţné trojúhelníky. 

7) Běhoun – leţí na náraznících. Je to vzorkovaná část pneumatiky, která je v kontaktu 

s vozovkou[5]. 

3.2.2 Chemické složení 

Pneumatiku můţeme také popsat dle samotného chemického sloţení, přestoţe 

jednotlivé podíly sloţek se mohou lišit. Obecně lze tyto sloţky rozdělit do 7 oblastí dle 

grafu č. 1. [7]. 

Graf č. 1: Chemické složení pneumatiky [7] 

1)    Guma (kaučuk-přírodní nebo syntetický) 

2)    Výplň (saze, silika,…) 

3)    Zpevňující materiál (ocel, nylon,…) 

4)    Změkčovadla (oleje a pryskyřice) 

5)    Chemikálie pro vulkanizaci (síra, oxidy zinku, jiné chemikálie) 

6)    Chemikálie např. antioxidanty pro odolnost vůči ozónu a výdrţi materiálu 

7)    Ostatní 
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Jak je vidět z grafu č. 1, hlavní podíl tvoří zejména kaučuky, syntetické nebo 

přírodní. Mezi nejčastěji pouţívané patří butadien-styrenový kaučuk (SBR), butadienový 

kaučuk a izoprenový kaučuk. Další sloţkou pneumatik jsou pak saze, antioxidanty          

(2-fenylnaftylamin, parafenylendiamin, chinolin), změkčovadla (minerální oleje), 

vulkanizační činidla (nejčastěji prášková síra v obsahu 1-3 %), urychlovače vulkanizace 

(difenylquanidin, N-sulfenamidy, 2-merkaptobenzothiazol) a aktivátory (oxid 

zinečnatý)[8].  

3.2.3 Termické vlastnosti 

Výhřevnost pneumatik se pohybuje od cca 25 000 do 32 000 kJ×Kg
-1

. Tato 

výhřevnost je srovnatelná s běţnými fosilními palivy, coţ je dáno vysokým obsahem 

uhlovodíků (nad 75%). T těchto důvodů pneumatiky představují alternativu konvenčních 

paliv. Základní srovnání výhřevnosti pneumatiky s vybranými materiály dle tabulky č. 1. 

Tabulka č. 1: Výhřevnost vybraných materiálů a pneumatik [8] 

MMaatteerriiááll  VVýýhhřřeevvnnoosstt  ((kkJJ××KKgg
--11

))  

Opotřebované pneumatiky 25 000 - 32 000 

Antracit 24 000 - 34 000 

Černé uhlí ostravské 28 200 - 29 400 

Hnědé uhlí mostecké 10 200 - 17 200 

Dřevo suché 13 000 - 17 000 

Tekutá paliva 40 000 - 44 500 

Zapálení pneumatik je velmi obtíţné. Zápalná teplota leţí nad 330°C a teplota 

zabezpečující dokonalé vyhoření pneumatik leţí nad 650°C. Samovolné vznícení je velmi 

nepravděpodobné. Jsou ale známy případy samovznícení drtě pneumatik[9]. 

Ekologický problém pneumatik je v jejich silné hořlavosti, praktické nemoţnosti 

hašení či jejich objemnosti, technicky náročné recyklovatelnosti a pomalé biodegradaci. Při 

hoření pneumatik dochází ke vzniku značného mnoţství toxických zplodin. Řádově se 

jedná o stovky látek. Největší část těchto látek se při hoření přemění na oxidy uhlíku 

a saze. Významný podíl tvoří monomery 1,3-butadien a styren. Z dalších látek jsou to 

především alifatické uhlovodíky (alkeny, alkadieny) a aromatické uhlovodíky, jako je 

zejména benzen, dále pak toluen, ethylbenzen, fenylacetylen, xyleny, atd. 

Mezi charakteristické látky zplodin hoření pneumatik patří i 4-vinylcyklohexen a limonen. 
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Ze síry obsaţené v pneumatikách vzniká především velké mnoţství oxidu siřičitého a dále 

sirné deriváty, jako je thiofen, methylthiofen, benzothiofen, atd. Součásti produktů hoření 

pneumatik jsou i některé oxidy kovů, zejména hořčíku, zinku a olova. Orientační 

zastoupení vybraných látek je uvedeno v tabulce č. 2[8]. 

Tabulka č. 2: Zastoupení vybraných látek 

LLááttkkaa  KKoouuřř   PPooppeell//ppůůddaa  PPyyrroollyyttiicckkýý  oolleejj  

Kyselé plyny vysoká --- nízká 

benzen vysoká nízká střední 

1,3-butadien vysoká nízká střední 

ostatní VOC vysoká nízká střední 

kyselina benzoová střední vysoká střední/nízká 

ostatní SVOC střední střední střední/nízká 

oxid uhelnatý vysoká --- --- 

olovo (oxidy olova) střední střední/vysoká nízká 

zinek střední vysoká nízká 

ostatní těţké kovy střední vysoká nízká 

PAH vysoká nízká/střední vysoká 

sirné sloučeniny vysoká vysoká střední/nízká 

3.3 Možnosti zpracování a využití odpadu ze skládky 

Pneumatiky jsou díky svému materiálovému sloţení a energetickým vlastnostem 

významným zdrojem materiálu, energie a potencionálních surovin. Proto existuje několik 

moţností, jak pneumatiky bezpečně a účinně vyuţít i po ukončení jejich prvního ţivotního 

cyklu, kdy se jinak stávají objemným odpadem s riziky pro ţivotní prostředí[17]. 

3.3.1 Způsoby využití odpadu ze skládky 

S pouţitými pneumatikami, které se na této nelegální skládce nacházejí, můţe být 

naloţeno mnoha způsoby. Moţnými způsoby jsou: 

a) moţné zhodnocení pouţitých pneumatik – protektorování 

b) způsob úpravy pro materiálové vyuţití – např. jako alternativní palivo pro 

cementárny nebo spalování s vyuţitím energie 

c) jiný způsob vyuţití[6] 
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V současné době se převáţně protektorují pouţité pneumatiky nákladní automobilů, 

jelikoţ jsou většinou denně v provozu a k opotřebení dochází poměrně v krátkých 

časových intervalech, tj. neproběhl u nich ve větší míře proces stárnutí. Proto bych tuto 

moţnost vyloučil, jelikoţ na skládce se nacházejí z větší části pneumatiky osobních 

automobilů. 

Další moţností vyuţití části těchto odpadů je jejich pouţití jako součást ochranné 

bariéry na závodním okruhu Autodrom Most pro dodrţení bezpečnostních podmínek. Zde 

se konají závody formulí, tahačů, motocyklů a závodních automobilů. Jelikoţ závodní 

okruh Autodrom Most má dostatek pouţitých pneumatik, tak o tomto vyuţití nelze 

uvaţovat. 

Jako další alternativou pro vyuţití je moţnost pouţití jako technologický materiál 

pro technické zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky Celio 

a.s. Bohuţel, tuto alternativu jiţ nelze maximálně vyuţít, jelikoţ skládka Celio a.s. 

momentálně pozastavila odběr ojetých pneumatik nákladních vozidel a ostatních 

stavebních či zemědělských strojů[18]. 

Mým návrhem, jak je uvedeno v druhém technologickém postupu na vyuţití těchto 

odpadů je jejich materiálové vyuţití firmou Renogum a.s., která zajišťuje ekologické 

zpracování odpadového materiálu, kterým jsou v tomto případě ojeté pneumatiky. Ojeté 

pneumatiky se ve společnosti zpracovávají mechanickým drcením a následným tříděním, 

jejímţ výstupem jsou kovy, textil a pryţ v granulované podobě různé velikosti. Pryţový 

granulát se zpracovává na netradiční výrobky stavebního charakteru. 

Společnost Renogum a.s. měla uzavřenou smlouvu o dodávkách granulátu do 

cementárny Číţkovice, který ho vyuţíval jako alternativní palivo. Této smlouvě jiţ 

skončila platnost a nebyla jiţ obnovena. 

Výrobky pryţového granulátu, které jsou firmou Renogum a.s. nabízeny jsou: 

a) antivibrační desky 

b) pryţové desky viz obrázek č. 7 

c) pryţové dlaţby viz obrázek č. 8 

d) pryţové obrubníky 
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e) osmiúhelníky pod pruţinová kyvadla 

f) specializované výrobky 

Pryţové desky se hlavně vyuţívají jako podlahový materiál na zimních stadionech, 

posilovnách a površích sportovních zařízení. Tyto pryţové desky jsou elastické, 

nesmýkavé a tlumící nárazy i zvuky[19]. 

 

Obrázek č. 7: Pryžové desky (foto: Dvořák, 2011)  

Pryţové dlaţby se vyuţívají jako podlahový materiál teras, chodníků či pochozích 

ploch. Vlastnosti mají obdobné jako pryţové desky, s tím ţe největší jejich výhodou je 

rychlá pokládka[19]. 

 

Obrázek č. 8: Pryžová dlažba (foto: Dvořák, 2011)  
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Specializované výrobky, které společnost vyrábí, jsou např. disky pro podpásové 

válečky pásových dopravníků, pruţné podloţky pod paty kolejnic či pryţové spojky 

Periflex[19].  

3.3.2 Způsoby zpracování odpadu 

Zpracování ojetých pneumatik bude probíhat na granulační lince dle obrázku č. 9, 

která je sloţena skupinou jednotlivých strojů viz tabulka č. 9 a zařízení slouţících k drcení 

pneumatik (osobních, nákladních a technické pryţe) a k následné výrobě granulátu různých 

frakcí. 

Obrázek č. 9: Technologické schéma granulační linky [20] 
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Tabulka č. 3: Seznam strojů a zařízení granulační linky[21] 

PPoořřaaddíí  NNáázzeevv  ssttrroojjee  ččii  zzaařříízzeenníí  OOzznnaaččeenníí  

11..  Pásový dopravník (do drtiče D1) PD 1 

22..  Drtič UZ 120 D 1 

33..  Pásový dopravní (do drtiče D2) PD 2 

44..  Drtič REGUMATIK 2000 D 2 

55..  Pásový dopravník (pod drtičem D2) PD 3 

66..  Pásový magnetický separátor MS 1 

77..  Pásový dopravník (vynášecí pás Fe drátků) PD 3a 

88..  Pásový dopravník (do zásobníku v hale ZP 1) PD 4 

99..  Zásobník meziproduktu ZP 1 

1100..  Drtící dvouválec D 3 

1111..  Pásový dopravník (do vibračního třídiče VT 1) PD 5 

1122..  Pásový dopravník (nad vibračním třídičem VT 1) PD 6 

1133..  Vibrační třídič GAMA 100.400.2 VT 1 

1144..  Pásový dopravník (vynášecí pod VT 1) PD 7 

1155..  Pásový dopravník (z VT 1 zpět do D 3) PD 8 

1166..  Vibrační podavač ZVA 080.026.PS VP 1 

1177..  Pásový magnetický separátor MS 2 

1188..  Spirálový dopravník SL 90 (z VP1 do zásobníku ZP 2) SD 1 

1199..  Zásobník meziproduktu ZP 2 

2200..  Vibrační podavač ZVA 040.021.PS VP 2 

2211..  Bubnový magnetický separátor MS 3 

2222..  Vibrační třídič GAMA 055.340.2 VT 2 

2233..  Spirálový dopravník SL 90 SD 2 

2244..  Spirálový dopravník SL 90 SD 3 

2255..  Vibrační třídič  GAMA 055.340.P VT 3 

2266..  Čistící zařízení OZ 1000 CZ 1 

2277..  Čistící zařízení OZ 1000 CZ 2 

2288..  Čistící zařízení OZ 1000 CZ 3 

2299..  Čistící zařízení OZ 1000 CZ 4 

3300..  Spirálový dopravník SL 90 SD 4 

3311..  Spirálový dopravník SL 90 SD 5 

3322..  Spirálový dopravník SL 90 SD 6 

3333..  Spirálový dopravník SL 90 SD 7 

3344..  Zásobník granulátu ZG 1 

3355..  Zásobník granulátu ZG 2 

3366..  Zásobník granulátu ZG 3 

3377..  Zásobník granulátu ZG 4 

3388..  Rotační podavač filtru RPF 1 

3399..  Šnekový dopravník filtru SDF 1 

4400..  Hlavní ventilátor filtru HVF 1 
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Granulační linka slouţí nejen k recyklaci pneumatik, ale především k výrobě 

drceného granulátu, který posléze slouţí k výrobě různých krytin, dlaţeb, desek 

a nejrůznějších granulátových výrobků. Granulační linka má svůj postup, který se musí 

dodrţovat pro zdrcení a výrobu granulátu různé velikosti granulí od 4020 – 2010 – 1000 – 

aţ prach (tzv. frakce)[21]. 

Neţ přejde pneumatika nákladního vozidla do technologického procesu granulace, 

musí jako první fáze nastat odstranění patního lanka, které se odstraňuje na vytrhávači 

patních lan obrázek č. 10. Tento proces se nemusí provádět u pneumatik osobních 

automobilů.  

Pneumatiky z nákladních vozidel se musejí také radiálně rozříznout na dvě 

poloviny, aby se vešly do drtiče, jinak by nedošlo k rozdrcení a následovalo by ucpání 

celého drtícího zařízení. Pneumatiky osobních vozidel mají velikost, která nevyţaduje 

rozříznutí na dvě poloviny. 

 

Obrázek č. 10: Vytrhávač patních lan ( foto:  Dvořák 2010) 

Následujícím procesem je přeprava pneumatik na pasovém dopravníku PD1 viz 

obrázek č. 11 do drtícího zařízení D1. Z drtícího zařízení D1 vystupují „nakrájené“ kusy 

o velikosti 100 aţ 500 mm, které se pomocí dalšího pásového dopravníku PD2 dostávají do 

drtícího zařízení D2. 
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Z drtiče D2 vystupují tzv. „noky“ o rozměrech cca 20 mm i jiných rozměrů podle 

daného síta, které se pomocí pásového dopravníku PD3 dostávají pod magnetický 

separátor MS1, kde se odstraňují ocelové drátky z nadrcených noků, které jsou pásovým 

dopravníkem PD3a dopraveny do sběrné nádoby na drátky. Noky bez drátků se poté 

dostávají pomocí pásového dopravníku PD4 do zásobníku meziproduktů ZP1 (hopper). 

 

Obrázek č. 11: Pásový dopravník PD1 (foto: Dvořák, 2010) 

Ze zásobníku ZP1 se noky dostávají do drtiče D3, který drtí noky na velikost frakce 

0 aţ 4 mm. Granule (frakce) se z drtiče D3 pomocí pásového dopravníku PD5 dostávají na 

další pásový dopravník PD6, který převáţí granule do vibračního třídiče VT1, který vrací 

frakci větší jak 4 mm zpět k předrcení do drtiče D3 pomocí pásového dopravníku PD8 

a frakce 0-4 mm pouští do vibračního třídiče VT2 viz obrázek č. 12. Na vibrační třídiči 

VT1 se nachází opět magnetický separátor MS2, odstraňující zbylé drátky a odsávač 

chemlonu (odsávání pomocí látkového filtru). Z vibračního třídiče jde frakce přes pásový 

dopravník PD7, který je reverzní (vyjíţdí se odpad chemlon), vibrační podavač VP1 

a spirálový dopravník SD1 do zásobníku meziproduktu ZP2 viz obrázek č. 13. Ze 

zásobníku meziproduktu je frakce dopravována na vibračním podavači VP2 přes bubnový 

magnetický separátor MS3 do vibračního třídiče VT2. 
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Obrázek č. 12: Vibrační třídič VT2(foto: Dvořák, 2011) 

Vibrační třídič VT2 slouţí především k odstranění chemlonu odsáváním na tzv. 

vibračních splavech. Z VT2 se přetříděný granulát dostává přes spirálový dopravník SD2 

a SD3 do vibračního třídiče VT3, coţ je poslední fáze třídění na poţadované frakce. 

 

Obrázek č. 13: Zásobník meziproduktu ZP2 (foto: Dvořák, 2011) 
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Poté jiţ následují čistící zařízení CZ1,2,3,4, ze kterých je spirálovými dopravníky 

SD4,5,6,7 dopravován granulát do zásobníků granulátu ZG1,2,3,4 (nádrţe na tříděný 

granulát), který se posléze sesypává do pytlů (tzv. Big Bagů) podle velikosti. 
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4. Způsob uzavření skládky 

Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým 

a řízeným uloţením na zemi nebo do země (definice podle zákona o odpadech). 

Technickým zabezpečením by skládka neměla narušovat reliéf okolní krajiny a být 

trvale odolná proti mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým vlivům. 

Skládkování odpadů zásadně ovlivňuje směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 

26. dubna 1999 o skládkách odpadů a která je jiţ zakotvena v zákoně o odpadech 

a podrobněji v prováděcí vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady[10]. 

   Odstraňování nelegálních skládek mohou provádět firmy, které splňují řadu 

poţadavků pro odstraňování odpadů a mají k tomu oprávnění a zkušenosti, neboť se jedná 

o takové práce, které jsou náročné na odstranění nashromáţděného odpadu, na finanční 

náklady a téţ na pouţívanou techniku. 

   Způsoby pouţívané při odstraňování nelegálních skládek: 

a) Asanace je soubor opatřeních vedoucí k ozdravění přírody, ať uţ v přírodě nebo ve 

městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve své  podstatě se jedná 

o opatření, po kterých jiţ nedochází k poškozování ţivotního prostředí a zdraví lidí[11]. 

b) Rekultivace je jednou z forem krajinného plánování, kdy dochází k navrácení 

poškozené nebo zcela zničené krajiny do původního stavu. Při tom se snaţí odstranit 

či zmírnit nepříznivé dopady na ţivotní prostředí změnou fyzických, chemických nebo 

biologických vlastností, přičemţ cílem rekultivace je vytvoření nové půdy a urychlená 

a kvalitní přeměna zdevastované plochy tak, aby byla zcela funkční a byla začleněna 

do krajiny. Rozlišujeme rekultivaci technickou a biologickou[12]. 

 Technická rekultivace je souborem technických opatření vedoucích 

k odstranění negativních zásahů do ţivotního prostředí lidskou činností (např. 

terénní úpravy, zemní práce, při kterých se vyuţívá těţké techniky)[13], 

 Biologická rekultivace je souborem biologických a agrotechnických opatření 

vedoucích k oţivení svrchní vrstvy půdy (např. hnojení, kypření, válcování, 

pěstování plodin atd.)[13]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hygiena
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4.1 Technické požadavky na skládky 

Technické poţadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, 

technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitoring a podmínek jejich zavření 

a rekultivace musí odpovídat příslušným technickým normám: 

a) ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek 

b) ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – těsnění skládek 

c) ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – nakládání s průsakovými vodami ze skládek 

d) ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – odplynění skládek 

e) ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – uzavírání a rekultivace skládek 

f) ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – monitorování skládek 

g) ČSN 83 8039 Skládkování odpadů – provozní řád skládek[10] 

Tyto podmínky musí splňovat kaţdá řízená skládka komunálních odpadů, aby 

splnila jak technické poţadavky na skládkování odpadů, tak i právní legislativu. 

Všechny tyto normy se nevztahují pro nelegální skládky odpadů, a proto jsou tyto 

skládky velice rizikové pro ţivotní prostředí. Nelegální skládky nesplňují těsnost, čímţ 

mohou do ţivotního prostředí unikat nebezpečné látky, které mohou způsobit ekologickou 

katastrofu. 

4.2 Uzavření skládek 

Uzavírání nelegálních skládek je takový souhrn prací a opatření, které se postupně 

provádějí na tělese skládky a poté se provádějí následně i po ukončení skládkování odpadů. 

Technická opatření, která se provádějí, jsou:  

– uzavření a rekultivace povrchu (odklizení) 

– monitorování po odstranění skládky s následným zabezpečením 
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4.3 Návrh uzavření skládky 

Všeobecný postup uzavření skládky je takový, ţe pověřený zástupce Odboru 

ţivotního prostředí magistrátu města Mostu by měl vyhodnotit stav dané skládky a zahájit 

počáteční formální proces, kdy bude zhotovena kompletní dokumentace o dané nelegální 

skládce. Tato dokumentace by měla obsahovat náleţitosti, které se týkají umístění skládky, 

struktuře odpadu (sloţky odpadu), odhadované hmotnosti odpadu na skládce, předběţnou 

kalkulaci nákladů spojené s odstraněním skládky (odhad), metodu naloţení s odpadem 

a případné návrhy alternativního řešení (výpis výběrového řízení pro subdodavatele, který 

by skládku odstranil), pokud charakter dané skládky takovéto alternativní řešení vyţaduje. 

Tato dokumentace by měla být předána zástupci města ve věci likvidace nelegální 

skládky, který tuto dokumentaci vyhodnotí a přistoupí k uzavření dohody se společností, 

týkající se realizace zakázky[14]. 

Následně přichází na řadu praktický proces, ve formě skutečného odstranění 

skládky, během kterého je celý proces zaznamenáván a je evidována struktura odpadu na 

dané skládce. Tento proces se skládá z několika částí[14]. 

Mým prvním návrhem uzavření a odstranění skládky je vypracován 

v technologickém postupu dle tabulky č. 3 a následný popisem. Tento návrh řeší postup, 

jak by měla být nelegální skládka odstraněna a jakým způsobem mají být vyuţity odpady 

z této skládky, kdyby skládku odstraňovalo město Most. V návrhu jsou zahrnuty i náklady 

na odstranění. 
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Tabulka č. 4: Návrh technologického postupu odstranění nelegální skládky obcí 

PPrraaccoovvnníí  ooppeerraaccee  
PPrraaccoovvnníí  

vvyybbaavveenníí   
OOvvěěřřeennýý  

pprraaccoovvnníí  ččaass  
PPoozznnáámmkkyy  kk  pprraaccoovvnníí  ooppeerraaccii  

PPoozznnáámmkkyy  

kk  pprraaccoovvnníí  

((ttyyppoovvéé))  ppoozziiccii  

Zpracování postupu 

popř. projektu 

likvidace černé 

skládky. 

Tiskárna, 

PC – 

notebook, 

fotoaparát 

1,5 hodiny 

Nebude zpracováván projekt 

pro odstranění skládky, ale jen 

postup likvidace. Zaměstnanec 

OŢP města Mostu navštíví 

skládku (0,5 hod.). Poté se 

uskuteční jednání na místě 

skládky se zaměstnancem 

Technických sluţeb a.s. města 

Mostu (1 hod.). 

 

Pracovní operaci 

vykonají 

společně 

zástupci OŢP 

města Mostu a 

Technických 

sluţeb a.s. města 

Mostu. 

Vysbírání odpadu 

na místě s pouţitím 

doporučené 

techniky. 

Zaměstnanci 

Technických sluţeb 

a.s. města Mostu. 

Práce s těţší 

technikou včetně její 

obsluhy.  

Pracovní 

oděv, 

rukavice, 

pevné boty. 

Další 

technika 

(nakladač, 

nákladní 

automobil). 

2 pracovní 

dny 

k odstranění 

skládky 

Zaměstnanci technických 

sluţeb budou poučeni jak 

zacházet s odpady na skládce. 

Likvidaci bude 

provádět  4 - 5 

zaměstnanců 

Technických 

sluţeb a.s. 

města. 

Likvidace – odvoz a 

uloţení na řízenou 

skládku, popř. jiné 

zpracování odpadu 

(dle dohody). Odvoz 

na řízenou skládku 

nebo odvoz odpadu 

k jeho zpracovateli 

provedou Technické 

sluţby a.s. města 

Mostu. 

2 nákladní 

automobily, 

nakladač. 

2 dny (jedná 

se o odvoz 

na určené 

místo) 

Odvoz zajistí Technické sluţby 

a.s. města Mostu. Odpad bude 

odvezen na řízenou na řízenou 

skládku Celio a.s, kde odpad 

bude vyuţit jako technologický 

materiál pro technické 

zabezpečení a uzavření skládky 

v souladu s provozním řádem 

skládky. 

 

Rekultivace místa 

po odstranění 

skládky (úprava 

terénu nebo 

zatravnění). 

Zahradní 

náčiní 

(lopaty, 

hrábě, 

motyky, 

rýče) 

kolečka, 

popřípadě 

další 

vybavení dle 

návrhu 

likvidace. 

1 – 2 dny na 

úpravu 

terénu 

Jedná se o srovnání terénu, 

rozhrabání zeminy. 
 

Návazná aktivita je 

zatravnění na území 

vyklizené skládky – 

nemusí být součástí 

pracovního 

programu. 

Zahradní 

náčiní 

(lopaty, 

hrábě, 

motyky, 

rýče). 

Půl roku 
Zatravnění nemusí být 

realizováno 
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První fáze, která by měla nastat je navštívení skládky odpadů zástupcem Odboru 

ţivotního prostředí města Mostu. Ten zmapuje skládku, v jakém je rozsahu, jaké odpady se 

na skládce nacházejí, a navrhne technologický postup odstranění skládky odpadů, kdy 

vyuţije notebook a tiskárnu. Poté bude kontaktovat zástupce Technických sluţeb a.s., kteří 

pro město Most zajišťují odstraňování nelegálních skládek. Tyto zástupci společně navštíví 

nelegální skládku a dohodnou podmínky jejího odstranění a podmínky vyuţití odpadů. 

Zástupce Technických sluţeb provede fotodokumentaci nelegální skládky před jejím 

odstraňováním. Strávený čas pro dopravu na místo skládky, zmapování a dohodnutí práce 

mezi zástupci je v rozsahu okolo 1,5 hodiny. 

V druhé fázi následuje praktické odstranění skládky. Technické sluţby a.s. dopraví 

na místo skládky své zaměstnance v počtu 4 – 5 pracovníků, kteří budou vybaveni 

pracovním oděvem, pevnou obuví a pracovními rukavicemi. Tito pracovníci byli poučeni 

o zacházení s odpady na skládce. Na skládce budou provádět vysbírání a roztřídění 

odpadů. Tato práce bude prováděna za vyuţití těţké techniky např. kolového nakladače 

a dvou nákladních automobilů, kteří na místo skládky přijedou současně s pracovníky. 

Pracovníci Technických sluţeb a.s. nahromadí odpad na části a kolový nakladač bude tyto 

odpady nakládat na nákladní automobily. Nákladní automobily budou tyto odpady sváţet 

na určené místo – na řízenou skládku společnosti Celio a.s., která je vzdálená od místa 

skládky cca 6 km. Zde na řízené skládce budou odpady vyuţity jako technologický 

materiál pro technické zabezpečení a uzavření skládky. Z hlediska objemu odpadů na 

skládce a náročnosti ohledně váhy odpadů je předpoklad 2 dnů na odstranění a odvozu 

odpadů. 

V závěrečném procesu bude probíhat následná rekultivace místa po skládce. Práce, 

které zde budou probíhat je srovnání terénu a rozhrabání zeminy zaměstnanci Technických 

sluţeb a.s., kdy budou vyuţívat ručního nářadí, jako jsou např. lopaty, krumpáče, rýče, 

motyky, hrábě, kolečka. Pracovníci, kteří tuto činnost budou vykonávat, potřebují na tyto 

práce 1 aţ 2 dny, kdy největší čas strávený při této činnosti bude vyrovnání terénu. Po 

dohodě zde můţe být vyuţito zatravnění nebo místo skládky nechat samovolně zarůst 

okolním rostlinstvem a keři. 
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Cenové náklady na odstranění této nelegální skládky: 

Tabulka č. 5:Celkové náklady pro odstranění skládky 

MMeecchhaanniissmmyy  ++  pprraaccoovvnnííccii  HHooddiinnyy  PPooččeett  CCeennoovvéé  nnáákkllaaddyy  ((KKčč))  

Nakladač 15 1 9 750 

Nákladní Automobil 15 2 18 000 

Uloţení odpadů na skládku --- 3t 15 000 

Zaměstnanci Technických sluţeb a.s.  30 5 15 000 

Zástupce Technických sluţeb a.s.  1 1 150 

Zástupce OŢP města Mostu 1,5 1 180 

Celkové náklady na odstranění odpadů 58 080 

Jednotné náklady – cenový rozpad: 

Tabulka č. 6: Rozpad nákladů pro odstranění skládky 

Nakladač 1 hodina 650 Kč 

Nákladní Automobil 1 hodina 600 Kč 

Uloţení odpadů na skládku 1 tuna 5000 Kč 

Zaměstnanci Technických sluţeb a.s.  1 hodina 100 Kč 

Zástupce Technických sluţeb a.s.  1 hodina 150 Kč 

Zástupce OŢP města Mostu 1,5 hodiny 120 Kč 

Druhým návrhem uzavření a odstranění skládky je vypracován v technologickém 

postupu dle tabulky č. 5 a následný popisem. Tento návrh řeší postup, jak by měla být 

nelegální skládka odstraněna a jakým způsobem mají být vyuţity odpady z této skládky, 

kdyby město Most vyhlašovalo výběrové řízení na odstranění skládky a soutěţ vyhrála 

společnost Renogum a.s. 

 

 

 



Bc. Petr Dvořák: Návrh rekultivace skládky v bývalé obci Kopisty 

2011  27 

Tabulka č. 7: Návrh technologického postupu odstranění nelegální skládky společností Renogum a.s. 

První fáze, která by měla nastat je navštívení skládky odpadů zástupcem Odboru 

ţivotního prostředí města Mostu. Ten zmapuje skládku, v jakém je rozsahu, jaké odpady se 

na skládce nacházejí, a navrhne technologický postup odstranění skládky odpadů, kdy 

vyuţije notebook a tiskárnu. Následně dojde k vypsání výběrového řízení městem Most 

PPrraaccoovvnníí  ooppeerraaccee  
PPrraaccoovvnníí  

vvyybbaavveenníí   
OOvvěěřřeennýý  

pprraaccoovvnníí  ččaass  
PPoozznnáámmkkyy  kk  pprraaccoovvnníí  ooppeerraaccii  

PPoozznnáámmkkyy  

kk  pprraaccoovvnníí  

((ttyyppoovvéé))  ppoozziiccii  

Zpracování postupu 

popř. projektu 

likvidace černé 

skládky. 

Tiskárna, 

PC – 

notebook, 

fotoaparát 

1,5 hodiny 

Nebude zpracováván projekt 

pro odstranění skládky, ale 

jen postup likvidace. 

Zaměstnanec OŢP města 

Mostu navštíví skládku (0,5 

hod.). Poté dojde k vyhlášení 

výběrového řízení. 

Pracovní 

operaci vykonán 

zástupce OŢP 

města Mostu a 

vedení města 

Mostu. 

Vysbírání odpadu 

na místě s pouţitím 

doporučené 

techniky. 

Zaměstnanci 

společnosti 

Renogum a.s. Práce 

s těţší technikou 

včetně její obsluhy. 

Pracovní 

oděv, 

rukavice, 

pevné boty. 

Další 

technika 

(nakladač, 

nákladní 

automobil). 

2 pracovní 

dny 

k odstranění 

skládky 

Zaměstnanci společnosti 

Renogum a.s. budou poučeni 

jak zacházet s odpady na 

skládce. 

Likvidaci bude 

provádět 5 

zaměstnanců 

společnosti 

Renogum a.s. 

Likvidace – odvoz a 

uloţení na 

překladiště 

pryţového 

materiálu. Odvoz 

odpadu k jeho 

zpracování provede 

společnost Renogum 

a.s. 

2 nákladní 

automobily, 

nakladač. 

15 hodin 

(jedná se o 

odvoz na 

určené 

místo) 

Odvoz zajistí společnost 

Renogum a.s. Odpad bude 

odvezen na překladiště 

pryţového materiálu 

společnosti Renogum a.s, 

která se postará o jeho 

zpracování. 

Zaměstnanec 

společnosti 

Renogum a.s. 

bude dohlíţet o 

správném 

uloţení odpadů 

na překladišti 

pryţového 

materiálu. 

Rekultivace místa 

po odstranění 

skládky (úprava 

terénu nebo 

zatravnění). 

Zahradní 

náčiní 

(lopaty, 

hrábě, 

motyky, 

rýče) 

kolečka, 

popřípadě 

další 

vybavení dle 

návrhu 

likvidace. 

1 – 2 dny na 

úpravu 

terénu 

Jedná se o srovnání terénu, 

rozhrabání zeminy. 
 

Návazná aktivita je 

zatravnění na území 

vyklizené skládky – 

nemusí být součástí 

pracovního 

programu. 

Zahradní 

náčiní 

(lopaty, 

hrábě, 

motyky, 

rýče). 

Půl roku 
Zatravnění nemusí být 

realizováno 
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pro odstranění této nelegální skládky, ve kterém bude stanovena cena a termín odstranění 

s dodatkem o návrhu vyuţití odpadu. V návrhu je zpracováno, ţe výběrové řízení vyhrála 

společnost Renogum a.s., která má předpoklad zvítězit, jelikoţ se zabývá zpracováním 

ojetých pneumatik. 

V druhé fázi následuje praktické odstranění skládky. Společnost Renogum a.s. 

vyšle na místo skládky své zaměstnance v počtu 4 pracovníků, kteří budou vybaveni 

firemním pracovním oděvem, pevnou obuví a pracovními rukavicemi. Tito zaměstnanci 

byli poučeni o zacházení s odpady umístěnými na skládce. Zaměstnanci budou provádět 

roztřídění a vysbírání odpadů. Tato práce bude prováděna za vyuţití těţké techniky např. 

kolového nakladače a dvou nákladních automobilů, kteří na místo skládky přijedou 

současně s pracovníky. Pracovníci společnosti Renogum a.s. roztřídí odpad dle 

vyuţitelnosti na části a kolový nakladač bude tyto odpady nakládat na nákladní 

automobily. Nákladní automobily budou tyto odpady sváţet na určené místo – na 

překladiště pryţového materiálu, které je vzdálené od místa skládky cca 5 km. Zde na 

shromaţdišti bude jeden pracovník, který bude určovat o uloţení a rozmístění odpadů. 

Z tohoto shromaţdiště se bude odpad dále odebírat pro jeho následné vyuţití a zpracování, 

čímţ bude granulace v granulační lince. Z hlediska objemu odpadů na skládce a náročnosti 

ohledně váhy odpadů je předpoklad 2 dnů na odstranění a odvozu odpadů. 

V závěrečném procesu bude probíhat následná rekultivace místa po skládce. Práce, 

které zde budou probíhat je srovnání terénu a rozhrabání zeminy zaměstnanci společnosti 

Renogum a.s., kdy budou vyuţívat ručního nářadí, jako jsou např. lopaty, krumpáče, rýče, 

motyky, hrábě, kolečka. Zaměstnanci, kteří tuto činnost budou vykonávat, potřebují na tyto 

práce 1 aţ 2 dny, kdy největší čas strávený při této činnosti bude vyrovnání terénu. Po 

ukončení těchto prací můţe dojít k zatravnění, pokud bude zahrnuto ve zpracovaném 

projektu nebo místo po skládce nechat samovolně zarůst okolními travinami a keři.  

Shromaţdiště pryţového materiálu, které společnost Renogum a.s má je dlouhé 

222m a má šířku cca 20 aţ 60m na štěrkem zpevněném podloţí, které je oploceno 

drátěným pletivem o výšce 2m na ocelových sloupcích. S ohledem na způsob provozování 

tohoto pracoviště je dle ustanovení § 4 odstavce 2, písmene a) zákona ČNR 

č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění viz zákon 
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č. 67/2001 Sb.) charakterizováno jako pracoviště se zvýšeným poţárním nebezpečím 

a splňuje všechny bezpečností předpisy[15]. 

Cenové náklady na odstranění této nelegální skládky: 

Tabulka č. 8: Celkové náklady pro odstranění skládky 

MMeecchhaanniissmmyy  ++  pprraaccoovvnnííccii  HHooddiinnyy  PPooččeett  CCeennoovvéé  nnáákkllaaddyy  ((KKčč))  

Nakladač 15 1 9 750 

Nákladní Automobil 15 2 18 000 

Uloţení odpadů na skladiště pryţového odpadu --- 3t 9000 

Zaměstnanci společnosti Renogum a.s.  30 5 15 000 

Celkové náklady na odstranění odpadů 51 750 

Jednotné náklady – cenový rozpad: 

Tabulka č. 9: Rozpad nákladů pro odstranění skládky 

Nakladač 1 hodina 650 Kč 

Nákladní Automobil 1 hodina 600 Kč 

Uloţení odpadů na shromţdiště 1 tuna 3000 Kč 

Zaměstnanci společnosti Renogum a.s.  1 hodina 100 Kč 

Při srovnání obou návrhů lze říci, ţe jedinou výhodou pro odstranění skládky 

společností Renogum a.s. je niţší výkupní cena odpadu. V celkovém započtení není 

zahrnuta částka projektové dokumentace, jelikoţ nebyla stanovena oficiální částka 

odstranění nelegální skládky při výběrovém řízení. 

Po samotné likvidaci skládky by mělo nastat samotné zabezpečení místa, aby zde 

nemohla vzniknout opět nelegální skládka. Jelikoţ místo, kde se skládka nachází je zcela 

volně přístupné, doporučil bych zde častější monitoring, ať uţ zástupcem Odboru 

ţivotního prostření magistrátu města Mostu nebo častější návštěvou městské police, aby 

nedocházelo k opětovnému vytvoření nelegální skládky. Další moţností zabránění 

hromadění odpadů je zbudování závory u vjezdu na polní cestu. 
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Mým návrhem proč vyuţít společnost Renogum a.s. pro sběr odpadů ze skládky 

a jejich následné vyuţití je ten, ţe se společnost zabývá zpracováním pryţových odpadů 

a vulkanizací a jiţ řadu let spolupracuje s městem Most[16]. 

Při spolupráci s Odborem ţivotního prostředí města Mostu a Technickými sluţby 

a.s. o způsobu odstraňování nelegálních skládek ve městě Mostu a jejího blízkého okolí 

jsem zjistil, ţe se nezpracovávají projekty na jejich odstranění, ale pouze se vytvoří 

fotodokumentace nelegální skládky před a po jejím odstranění zaměstnancem Technických 

sluţeb a.s., který má na starosti odstraňování černých skládek. Poté je vypracována zpráva 

s fotodokumentací a popisem, v jakém místě se nelegální skládka nacházela a ta je předána 

Odboru ţivotního prostředí. Jelikoţ město Most je vlastníkem Technických sluţeb a.s., tak 

odstraňování černých skládek probíhá za podmínek, ţe město Most má na odstranění 

prostředky. Je na celý rok stanovena částka, ze které se odečítají náklady po odstraňování 

skládek. Kdyţ jsou finanční prostředky vyčerpány, odkliz černých skládek je pozastaven 

nebo musí být vedením města Mostu dodány další finanční prostředky. 

4.5 Náklady spojené s uzavřením skládky 

Kaţdoročně se ve správním obvodě města Mostu vydávají nemalé finanční 

prostředky na likvidaci nelegálních skládek dle tabulky č. 5. Jak uţ to z pravidla bývá, ve 

většině případů na místě, kde byla skládka odstraněna, vznikne zanedlouho opět základ 

nové nelegální skládky. Největším problémem je to, ţe neţ se shromáţdí finanční 

prostředky na její likvidaci, tak se skládka opět rozroste a nashromáţděné finanční 

prostředky na odstranění původní skládky odpadu jsou nedostačující, čímţ dochází 

k poklesu odstranění nelegálních skládek. 

Náklady obce města Mostu na likvidace černých skládek jsou velmi vysoké.  Tyto 

náklady se rok od roku postupně sniţují. Myslím si, ţe je to díky zrušení poplatku za odvoz 

směsného komunálního a tříděného odpadu pro obyvatele obce města Most. V roce 2009 

se náklady na odstranění černých skládek zvýšily díky tomu, ţe do těchto nákladů bylo 

zahrnuto čištění česel Čepiroţského potoka a vyčištění koryta Bezejmenného potoka 

v Souši[22]. 
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Tabulka č. 10: Přehled nákladů na odstranění nelegálních skládek města Mostu 

Rok Prostředky na odstranění černých skládek v [Kč] 

2005 1 260 262 

2006 866 320 

2007 721 000 

2008 777 000 

2009 978 936 

Náklady na odstranění odpadů na skládce dle mého návrhu se mohou ještě poníţit, 

jelikoţ společnost Renogum a.s. pořádá akce volného odevzdání libovolného mnoţství 

pneumatik. Tato akce se týká pneumatik osobních automobilů a pneumatiky z nákladních 

automobilů jsou limitovány rozměry do 1200 mm. Při dobrém vztahu společnosti 

Renogum a.s a města Mostu by mohla být tato nabídka vyuţita. 

Tyto akce se týkají především obcí z okolí Mostecka. Tyto akce jiţ několikrát 

proběhly a splnila svůj účel nad očekávání, jelikoţ se do ní zapojili obce Lom, Braňany, 

Horní Jiřetín, Jirkov, Osek, Bílina, Hora Svaté Kateřiny, Ţelenice, Bečov, Meziboří, Malé 

Březno, město Litvínov, kdy v roce 2008 bylo přijato celkem 56 tun pouţitých 

pneumatik[23]. 
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5. Návrh rekultivace prostoru uzavřené skládky 

Hlavní náplní rekultivace je obnovení půdního fondu ať uţ lesnického nebo 

zemědělského. Půdní fond do značné míry ovlivňuje některé prvky krajinného prostředí, 

jako jsou např. voda, ovzduší či geomorfologie. Důleţitým cílem rekultivace je vytvořit 

ozdravené krajinné prostředí, které působí esteticky. 

Před zahájením rekultivačního procesu by mělo být jasné, jak bude krajina 

v budoucnu vyuţívána. Na přípravu ploch k rekultivaci jsou zpracovávány vţdy dílčí 

prováděcí projektové dokumentace, které řeší realizaci v souladu s platnými zákony 

a normami[24]. 

Na nelegální skládky odpadů se nemusejí zpracovávat projektové dokumentace, 

pokud skládky nejsou většího rozsahu a je moţno je bez větších problémů odstranit 

a plocha po skládce nemusí být ve velkém rozsahu rekultivována. Jsou-li na skládce 

uloţeny nebezpečné odpady, od kterých hrozí únik znečišťujících látek do ţivotního 

prostředí, které mají negativní vliv na okolní biotopy, popř. na zdraví osob z přilehlého 

okolí. Jako nejčastější nebezpečné látky na nelegálních skládkách jsou zbytky barev, oleje, 

staré autobaterie, chemikálie či azbestová krytina a další. Z hlediska tohoto nebezpečí musí 

nastat pracovní procesy pro ochránění ţivotního prostředí. Pokud se jedná o skládky, kde 

je nahromaděno vysoké mnoţství odpadů, projektová dokumentace se ve většině případů 

zpracovává a vyhlašují se výběrová řízení pro odstranění těchto skládek, ve kterých je 

zahrnuta budoucí rekultivace plochy s patřičnými podklady. 

5.1 Návrh řešení rekultivace prostoru skládky 

Rekultivace prostoru po nelegální skládce nebude obsahovat veliké terénní úpravy. 

Jako první akcí, která musí nastat, je odvoz zde nashromáţděného odpadu. Jelikoţ se jedná 

o odpad ojetých pneumatik, můţe být tento odpad odvezen na shromaţdiště pryţového 

materiálu, kde bude uloţen a později vyuţit jako materiál pro výrobu pryţových výrobků 

společností Renogum a.s. Vzhledem k tomu, ţe prostor, na kterém je odpad  nahromaděn, 

je v relativní rovině s okolním prostorem, nebudou zde nutné ţádné velké terénní úpravy. 

Na terénní úpravy, postačí ruční nářadí. Z hlediska chemického sloţení odpadů uloţených 

na skládce není předpokladem kontaminace zeminy. Pro jistotu by bylo vhodné po 
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odvezení odpadu provést vyrovnání svrchní vrstvy a odvoz zeminy o hloubce 0,3m. Proto 

můţe být začlenění této vrstvy do okolního prostoru. Jelikoţ se v relativní blízkosti 

provádějí terénní úpravy nově vznikajícího mosteckého jezera, mohla by být tato vrstva 

zeminy odvezena a začleněna do tohoto prostoru.  

Na prostoru, kde se bývalá skládka nacházela, nemusí být dovezena nová ornice, 

jelikoţ do budoucna jistě město Most počítá s rekultivací celého prostoru, protoţe nově 

vznikající mostecké jezero bude velice lákavou rekreační oblastí, ať uţ pro vybudování 

chatové osady či nového satelitního městečka, tak i pro vodní sporty. Na prostoru, kde se 

bývalá skládka nacházela, navrhuji moţné zatravnění a výsadbu šípkových keřů 

či samovolné zatravnění. 
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem si vytyčil za cíl zmapování místa vzniku nelegální 

skládky odpadů v bývalé obci Kopisty. Dále sem se zabýval moţnostmi jejího odstranění 

a návrhem materiálového vyuţití odpadů ze skládky pro výrobu pryţových výrobků. Téţ 

jsem v práci popsal návrh technologického procesu odstranění této skládky s moţností 

regenerace krajiny a zabezpečením místa. 

   Na základě získaných dat, údajů a spolupracováním s pracovníky, kteří se 

zabývají odpadovým hospodářstvími města Mostu, musím konstatovat, ţe vzniklá skládka, 

která se nachází v bývalé obci Kopisty, vznikla naprosto nelegálně. Musím téţ konstatovat, 

ţe vznik nelegálních skládek ve městě Most, ať uţ vznikají fyzickými či právnickými 

osobami jsou naprosto zbytečné, jelikoţ obyvatelé mají dostatek moţností, které město 

nabízí, ať uţ je to sběrný dvůr či dostatek velkokapacitních kontejnerů na odstranění 

odpadů a to zcela bezplatně. Seznámil jsem se jak s formální částí odstraňování odpadů, 

tak i s reálným procesem odstraňování nelegálních skládek ve městě Most a v jeho blízkém 

okolí. 

Dále při spolupráci s pracovníky společnosti Renogum a.s. jsem získal velmi cenné 

informace o vyuţití pryţového materiálu z ojetých pneumatik, jejich postup drcení, 

granulace a následné zhotovení výrobků z tohoto granulátu a další moţností vyuţití pryţe 

pro výroby jiných výrobků a vyuţití granulátu jako alternativního paliva. Také jsem získal 

informace o renovaci, spojování a opravě dopravního pásma, které se vyuţívají jak ve 

společnosti při přepravě granulátu, tak i při těţbě hnědého uhlí a odklizu skrývky zde na 

Mostecku. 

 Zbývá se tedy zamyslet nad tím, z jakého důvodu vznikají nelegální skládky? Je to 

variantou, ţe existují rezervy, ať uţ je to informovanost či moţná nedostupnost vzhledem 

k vzdálenosti okolních obcí do sběrného dvora nebo neochotou, leností, niţší inteligencí 

a lhostejností obyvatelstva k ţivotnímu prostředí. 

Ve své práci navrhuji moţnost odstranění této nelegální skládky, vyuţití odpadů ze 

skládky jako druhotnou surovinu pro výrobu pryţových výrobků, kterou se zabývá 

společnost Renogum a.s. V závěru práce zohledňuji náklady města na odstraňování 

nelegálních skládek za poslední období a navrhuji řešení moţnosti ušetřením nákladů na 
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odstranění konkrétní skládky. V samém konci popisuji způsob rekultivace tohoto prostoru 

po odstranění skládky z hlediska budoucího vyuţití tohoto lukrativního místa. 
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