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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na návrh na rozšíření obalovny asfaltových směsí 

firmy HERKUL a.s. o zařízení pro vstup recyklovaného materiálu. V úvodní části práce 

je charakterizována obalovna asfaltových směsí společnosti HERKUL a.s., dále 

navazuje popis obecného postupu výroby asfaltových směsí, se kterým souvisí   

i technické a technologické řešení obalovny. Nezbytnou součástí práce je ekonomické 

zhodnocení výroby bez použití R-materiálu. Cílem diplomové práce je zhodnotit 

pozitiva i negativa navrženého zařízení a porovnání výroby za použití recyklovaného 

materiálu i bez jeho použití. 

Klíčová slova: obalovna, recyklace, asfaltová směs, recyklovaný materiál 

 

Summary 

The thesis is focused on the proposal to extend the asphalt company and 

HERKUL means of access recycled material. In the introductory part is characterized 

by the asphalt company HERKUL Inc., also follows the general description of the 

manufacturing process of asphalt, which is also related to technical and technological 

solution mixing. An essential part of the work is an economic evaluation of production 

without the use of reclaimed asphalt. The aim of this thesis is to evaluate the pros and 

cons and compare device designed for the production of recycled material without its 

use. 
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1 ÚVOD  

 Otázka ochrany životního prostředí je velmi diskutovaným tématem. Můžeme říci, 

že v dnešní době je obecně kladen velký důraz na to, aby firmy jako původci odpadů 

opětovně využívaly odpady a jejich vlastností jako „druhotných surovin“ ve výrobním 

procesu. Odpad vzniká při výrobě i spotřebě každého produktu, protože odpad není nic 

jiného, než původní látka prošlá výrobním a spotřebním procesem a je jasné, že odpady 

skrývají velké množství surovin a energie. Největším problémem tedy je, jak tyto suroviny 

a energii získat. V současnosti je trendem při nakládání s odpady maximální možné třídění 

již u vzniku a jejich další důsledné využití. Vzniku odpadu je třeba předcházet preventivně 

a to především důmyslnými výrobními technologiemi a pracovními procesy,   

tzv. bezodpadovými technologiemi. Tyto technologie předem počítají s minimálním 

množstvím vznikajícího odpadu nebo jeho dalším efektivním materiálovým a technickým 

využitím případně zpracováním jako druhotné suroviny.  

Toto uvědomění vede k šetření obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a taktéž 

k omezení zátěže na životní prostředí. Touto filozofií se řídí i společnost HERKUL a.s, 

která, jako provozovatel Obalovny asfaltových směsí, se snaží odpady maximálně 

minimalizovat. Tématem mé diplomové práce je navrhnout využití recyklovaného 

materiálu při výrobě asfaltových směsí právě v této obalovně. Důvodem výběru firmy 

HERKUL a.s. pro diplomovou práci nebylo nic jiného, než její pozitivní postoj k ochraně 

životního prostředí a stálá snaha zlepšit výrobní procesy, aby její dopad na životní 

prostředí byl co nejmenší. 

 V teoretické části diplomové práce je popsána obalovna asfaltových směsí 

společnosti HERKUL a.s., její technická část, vstupní materiály do obalovny 

a v neposlední řadě též ekonomické zhodnocení výroby bez použití R-materiálu. 

 Praktická část diplomové práce se zabývá navržením technického zařízení 

na recyklovaný materiál, zkušební provoz, laboratorní zkoušky a na základě zjištěných 

informací budu porovnávat finanční zatížení obalovny s použitím recyklovaného materiálu 

i bez jeho použití.  

 Cílem diplomové práce je navrhnout rozšíření obalovny asfaltových směsí  

HERKUL a.s. o zařízení pro vstup recyklovaného materiálu. 
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2 OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ HERKUL a.s. 

 Společnost HERKUL a.s. uvedla do provozu v roce 2009 obalovnu asfaltových 

směsí a od té doby vyprodukovala cca 250 000 t asfaltových směsí. Obalovna byla 

postavena v místě bývalého areálu Vtelenských kasáren, v blízkosti obce Obrnice u města 

Most. Důvod postavit obalovnu v této lokalitě vycházel z vhodného umístění z hlediska 

dopravní infrastruktury, kdy nebylo nutné vybudování nových komunikací. Další velice 

důležitou výhodou byla dostatečná vzdálenost od obytné zóny. Daná lokalita jevící se 

z pohledu investora jako optimální, také z hlediska dostupnosti surovin na novou výrobnu, 

byla vybrána také s ohledem na budoucí potřeby regionu. Volba lokality nebyla tedy 

volbou náhodnou, ale byla výsledkem podrobného průzkumu. Úkolem obalovny 

asfaltových směsí  HERKUL a.s. je výroba kvalitní asfaltové směsi na konstrukci 

silničních komunikací a zpevněných ploch (zabývá se také jejich prodejem). Jedná se 

o vysoce moderní zařízení, které bylo dodané firmou Ammann Asphalt GmbH s výrobní 

kapacitou 180 t/hod. Při volbě technologie sehrála důležitou roli skutečnost, že tato 

technologie splňuje podle výrobce 

nejpřísnější normy na ochranu 

životního prostředí. Byly provedeny 

odborné studie na zjištění vlivů 

způsobené navýšením dopravy, 

tj. možné navýšení hluku a emisí. 

Z jejich závěrů vyplývá, že navýšení 

budou nepatrná a nebudou překračovat 

zákonné limity. 

 

 

 

 

 

 
   Obrázek 1: Obalovna společnosti HERKUL a.s. [1] 
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Provoz obalovny, jako každého jiného výrobního podniku, má svoje konkrétní vlivy 

na životní prostředí, které byly na základě dlouholetých zkušeností technickými prostředky 

a opatřeními sníženy na minimum. „Dle závěru o posuzování vlivu na životní prostředí:“ 

[2] 

 Nebude mít na obyvatelstvo z hlediska veřejného zdraví žádný podstatný 

vliv, z hlediska sociálně ekonomických vlivů jej leze hodnotit jako mírně 

pozitivní. 

 Vlivy provozu výroby obalovny na ovzduší a klima v uvažované lokalitě lze 

považovat za nevýznamné. 

 Vliv na hlukovou situaci lze považovat za nevýznamný. 

 Vliv na vodu lze označit za nevýznamný. 

 Vliv na půdu lze označit za nevýznamný. 

 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako 

nevýznamné. 

 Vliv na faunu a floru je nevýznamný. 

 Vlivy na krajinu lze také hodnotit jako nevýznamné. 

 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako 

nevýznamné. 

2.1  Přírodní poměry  

 Vzhledem k příznivým přírodním podmínkám bylo pro výstavbu vybráno právě 

toto území. Obalovna je umístěna v lokalitě katastrálního území Chánov u Mostu. Velká 

část území není určena pro bydlení a nejsou zde ani plochy občanské vybavenosti. 

Nejbližším regionálním biokoridorem (RBK) je Kopistská výsypka - Niva Bíliny II, jejíž 

hranice leží ve vzdálenosti cca 1,2 km severním směrem. Ve vzdálenosti 2 km jižním 

směrem se nachází hranice regionálního biokoridoru (RBK) Jánský vrch - Luční potok. 

Severovýchodním směrem, ve vzdálenosti cca 2,2 km, se nachází hranice RBK, Zlatník - 

Jánský vrch. Severovýchodním směrem, ve vzdálenosti cca 3,5 km, se nachází hranice 

regionálního biokoridor Zlatník - Bořeň. Východním směrem, ve vzdálenosti cca 4,9 km, 

se nachází hranice regionálního biokoridor Jánský vrch - Vraník. Jihozápadním směrem, 

ve vzdálenosti cca 6,2 km, se nachází hranice regionálního biokoridor Slanisko Bylany - 
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Luční potok. Ve vzdálenosti 2,6 km jihovýchodním směrem se nachází regionální 

biocentrum (RBC) Jánský vrch – Špičák. [3] 

Území bývalé vojenské základny je zatravněno a svažuje se mírně severním směrem. 

Lokalita se nachází mimo zastavěné území (viz Obrázek 2).  

 

Obrázek 2: Satelitní mapa s vyznačeným umístěním obalovny [4] 

 

Obalovna asfaltových směsí se však nachází na území výskytu nerostného ložiska 

bentonitu (ložiska Českého Středohoří). Jedná se o nejstarší známé ložisko v Českých zemích, 

těžené od roku 1943 do roku 1993. Modré bentonity o průměrné mocnosti 17 m se nacházely 

nad hladinou podzemní vody, pod nadložím průměrné mocnosti 2 m. Dnes se zde vyskytují 

pouze zbytkové zásoby suroviny (74 kt), u nichž se neuvažuje o využití. Vzhledem k tomu, 

že stavba obalovny je situována  do již současně zastavěného území, proto podle „§ 18 a § 19 

odst. 1 zákona č. 44/88 Sb., o ochraně a využití nerostných surovin, ve znění pozdějších 

předpisů“ [5], neměl Obvodní báňský úřad Most k záměru stavby připomínky a nestanovil 

žádné podmínky pro ochranu ložiska. [3] 

Zájmové území se nedotýká ani nespadá do žádného chráněného území (CHKO) podle 

„zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody“. [6] Nejbližším CHKO je České středohoří, které 

je vzdáleno cca 3 km jihozápadním směrem. Území je i mimo oblast soustavy 
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NATURA 2000. Není zde tedy vyhlášeno žádné významné území z důvodu ochrany biotopů, 

rostlinných nebo živočišných druhů. 

2.2 Závěry EIA 

Území obalovny asfaltových směsí bylo vybráno i s ohledem na vysoký rozptyl 

atmosférických příměsí. Před zpracováním záměru vybudovat v bývalých kasárnách obalovnu, 

byla vypracována „rozptylová studie Ing. Josefem Talavaškem.“ [7] Uvedená studie hodnotí 

vliv obalovny na ovzduší způsobenými plynnými zplodinami při ohřevu v technologické části 

spalovny a byla zpracována ve smyslu „zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)“ [8] a sloužila jako podklad pro 

Oznámení záměru stavby „dle § 6 v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění (EIA, Einvironmental Impact Assessment)“ [9], roku 

2008 zpracovanou Mgr. Lubošem Motlem.  

Také z ní vyplývá, že pro obalovnu, a to včetně související dopravy, jsou 

charakteristické emise: oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), 

uhlovodíků (CxHy), celkového organického uhlíku (TOC), tuhých znečišťujících látek, 

benzenu, formaldehydu, acetaldehydu a polycyklických aromatických látek (PAH) [3]. 

Při celém technologickém procesu výroby asfaltových směsí v obalovně jsou hlavní 

zdroje znečišťování ovzduší plynový hořák, třídění kameniva, míchání směsi a sušení. 

Emise při ohřívání směsi plynovým hořákem jsou tvořeny spalováním zemního plynu 

(alternativně propan butan) a organickými látkami v míchačce. „Výrobce technologie 

obalovny garantuje dodržování všech emisních limitů:„ [10] 

 tuhé znečišťující látky (TZL) <20 mg/m
3
, 

 celkový uhlík <50 mg/m
3
, 

 oxid uhelnatý (CO) <500 mg/m
3
, 

 oxidy dusíku (NOx), vyjádřené jako NO2 <300 mg/m
3
, 

 benzen <5 mg/m
3
, 

 oxidy síry (SOx) <200 mg/m
3
. 
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Mezi další zdroje znečištění ovzduší řadíme emise a výpary, vznikající při nakládce 

asfaltové směsi do transportních automobilů a emise tvořené manipulací kamenivem.  

Ze základních znečišťujících látek jsou zde suspendované částice organické 

a anorganické, CO (oxid uhelnatý), TOC (celkový organický uhlík), jehož hmotnostní tok 

je cca 36 g/h a 27 kg/rok. Ostatní znečišťující látky mají hmotnostní tok minimálně o jeden 

až dva řády nižší než u TOC. [3]
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3 TECHNICKÁ A PŘÍPRAVNÁ OPATŘENÍ 

Technická opatření  

Musela být koncipována jako eliminační, minimalizační a preventivní. Za snad 

nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době po uvedení stavby 

do provozu, je možno považovat: [2] 

 Precizní provedení všech stavebních a montážních prací. 

 Dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené 

technologie. 

 Pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav 

celého technologického celku. 

Při výstavbě bylo nutno dodržovat následující podmínky: [2] 

 Při výkopových pracích bylo dbáno na minimální zábor kolem výkopu, 

vykopaný materiál musel být použit zpět na zásyp – nesměl být požadován 

jeho odvoz na skládku. 

 Do okolních porostů nebylo vjížděno žádnou technikou a nebyla zde 

zřizována zařízení staveniště. 

 Výkopy byly provedeny tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. 

 Zvýšená pozornost byla věnována skrývané zemině, v případě nalezení 

hrobů, kosterních zbytků, keramiky bylo nutné ihned informovat orgány 

památkové péče. 

 

Opatření na úseku vody 

V zájmu minimalizace negativních vlivů stavby bylo nutné zabezpečit [2]: 

 Řádnou technologickou přípravu. 

 Učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě 

nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru. 

 Musel být dodržován zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel 

a čištění jejich součástí naftou. 
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 Běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových 

náplní skříní mohlo být prováděno pouze v předem připraveném prostoru 

na manipulační ploše k tomuto účelu určené. 

Opatření na úseku odpadového hospodářství 

Odpady na obalovně asfaltových směsí HERUL a.s. začaly vznikat již při její 

výstavbě, proto musela být již od začátku stavby přijata následující opatření: [2] 

 Třídit odpady dle kategorizace z důvodu recyklace. 

 Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů 

a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit 

v rámci provozu. 

 Odpady musí být ukládány pouze do vybraných a označených prostor 

v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství. 

 Je potřeba veškeré opady evidovat. V případě překročení limitů opadů je 

nutno zasílat „Hlášení o množství a nakládání s odpady“. Při překročení 

limitů produkce splnit ohlašovací povinnost ve smyslu „zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech“. [11] Likvidaci provádět smluvně, u subjektů k tomu 

oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízeními v souladu 

se „zákonem č. 185/2001 Sb., o opadech“.[11] 

Během výstavby vznikaly různé druhy odpadů všech kategorií. Nakládání s odpady, 

tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech původců, kteří se podíleli 

na výstavbě bez ohledu na původního vlastníka nebo generálního dodavatele. Nakládání 

s opady se řídí dle „zákona č. 185/2001 Sb.,“ [11] a vyhlášek „č. 381/2001 Sb.,“ [12] až 

„384/2001 Sb“. [13] 

Vznikající opady při výrobě asfaltové směsi jsou hlavně z provozu, při nakládce 

a vykládce sortimentu údržbě zařízení a z produkce od obsluhy. Vlastní nakládání s odpady 

je řízeno v souladu s platnou legislativou.  

Žádné vznikající odpady nejsou v provozovně dlouhodobě skladovány. Přechodně 

jsou v provozním objektu shromažďovány v transportních obalech, dodaných 

specializovanými smluvními firmami a v pravidelných intervalech jsou vyváženy 

a odevzdány na řízenou skládku. 
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Opatření na úseku ovzduší 

Prašnost 

Prašnost byla negativně působícím faktorem především v době výstavby, ale i v době 

provozu.  

V tomto období bylo tedy nutné zaměřit pozornost především na: 

 Řádné zakrytí přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují 

sklony k prášení. 

 Úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě. 

 Bylo nutné zajistit ozelenění ploch a dbát jejich údržby. 

 

Plynné emise 

Plynné emise byly mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence, 

eliminace a kompenzace jejich účinků bylo třeba zaměřit pozornost na: 

 Udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních 

strojů a zařízení. 

 Dokonalou organizaci práce vylučující: 

- zbytečné přejezdy dopravních prostředků 

- běh jejich motorů naprázdno 

 

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy 

Nově budované cesty i manipulační plochy byly vysypány materiálem místního 

původu či materiálem podobných vlastností. Byla realizována skrývka svrchní vrstvy půdy 

a vytvořena její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci 

rekultivací území. 

 

Opatření na úseku fauny a flóry 

„V posuzované lokalitě vzhledem k zjištěním rostlinným a živočišným druhům nebylo 

nutno přijímat žádná omezení ani navrhovat kompenzační či minimalizační opatření. 

V případě nutného kácení stromů zajistit náhradní výsadbu v počtu min. 1 nový   

za 1 pokácený. Jelikož lze negativní vlivy stavby na zjištěné rostlinné a živočišné druhy 

v podstatě vyloučit, nebyl navrhován monitoring negativních vlivů.“ [2] 
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3.1 Technologické řešení obalovny 

„Jedná se o novou moderní obalovnu s parametry splňující kvalitativní a výkonné 

požadavky. Technologické zařízení od firmy Ammann Asphalt GmbH, konkrétně typ 

UNIGLOBE 160, si provozovatel vybral pro novou obalovnu asfaltových směsí, z hlediska 

vhodného řešení této technologie oproti jiným obalovnám, splnění tuzemských 

legislativních předpisů v ochraně životního prostředí, které jsou někdy přísnější než 

v zemích výrobců (např. emise tuhých znečišťujících látek), zařízení maximálně využívá 

energie i suroviny, je vybaveno účinným odprašovacím zařízením a odsáváním 

znečišťujících látek garantuje požadované výstupní hodnoty na ochranu životního 

prostředí. V jednom technologickém modulu je třídírna horkého kameniva, zásobníky 

hotové směsi a míchačka. Technologie výroby je znázorněna na Obrázku 3“. [14] 
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Boxy kameniva  Písek  Sila fileru 

                          Zásobník  

            asfaltu  

 

    

                            

        Doprava       Filtrační zařízení         Čištění 

 

      dávkování 

 

 

 

Palivo               

      Sušící buben                   

         

 

 

 

           Horké třídění 

                    

   

 

 

       Míchačka 

              

    

 Expedice 

 

 

   Obrázek 3: Technologické schéma [14] 

 

 

Vstupní požadavek na výrobu směsi byl 160 t/h, průměrná hodnota 120 t/h. 

Předpokládaný výkon obalovny byl cca 80 000 t asfaltové směsi ročně. Skutečný výkon 

obalovny byl však zvýšen na 180 t/h. Celý výrobní proces je řízen pomocí mikroprocesoru.  
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 Linka obalovny se skládá ze vstupních základních dávkovačů drceného kameniva, 

dávkovacího pásu, sběrného pásu, odlučovače nadzrna, zavážecího pásu, bubnové rotační 

sušičky s hořákem spalujícím zemní plyn s filtračním odprášením tvořeného odlučovačem 

hrubého prachu, zásobních sil výplňového materiálu a vláknité látky – celulózy, 

vyhřívaných skladovacích nádrží bitumenu, horkého korečkového elevátoru, šnekových 

dopravníků, prosévacího stroje, horkých minerálních vozíků, mísících zařízení – hnětacích 

strojů a sil na finální asfaltovou směs. Bezprostředně na výrobní linku navazuje řídící 

velín.  

Obalovna je postavena jako jednopodlažní sociální a provozní objekt, který tvoří 

sestavené mobilní kontejnery a dále také ocelová konstrukce s opláštěním. V tomto objektu 

jsou taktéž boxy na skladování kameniva, silniční váha, retenční nádrž trafostanice 

a odlučovač ropných látek. Celý areál je znázorněn na Obrázku 4.  
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                      Obrázek 4: Přehledný plán umístění obalovny v areálu HERKUL a.s. [2] 
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Obalovna je vybavena účinným odprašovacím zařízením, odsávacím znečišťujících 

látek, které garantuje za dodržení technických a údržbových podmínek požadované vstupní 

hodnoty, stanovené „zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů za účelem ochrany životního prostředí“. [8] 

Z boxových zásobníků čelním nakladačem jsou kamenivo a písek dopravovány 

do násypek dávkovacího zařízení, kde se podle stanovené receptury odměřují dávkovacím 

pásem v určeném poměru na transportní pás do bubnové sušárny. 

 V protiproudé bubnové sušárně materiál postupuje proti spalinám hořáku na zemní 

plyn. V sušárně následně dochází k vysušení materiálu, homogenizaci a ohřevu 

na požadovanou teplotu. Horkým elevátorem se zpracovaný materiál dopravuje 

do třídícího zařízení, kde dochází k prosévání, meziskladování a pak se materiál odvažuje 

a spolu se samostatně odváženou filerovou moučkou a odváženého množství pojiva 

(asfaltu) dopravuje do míchačky. Jakmile hotová směs dosáhne potřebné homogenity 

je vypouštěna do zásobníku produktu. Ze zásobníku putuje hotová směs na korby aut. 

Podavače a dopravní pásy zajišťují dávkování kameniva ze zásobníků, které je řízeno 

pomocí mikroprocesorů, upravují rychlost frekvenčních měničů podle zvolené receptury. 

Pro dávkování je velikost materiálu určena velikostí vstupní štěrbiny a obsahuje 

i automatický systém na hlášení nedostatku materiálu. 

Do sušícího bubnu je kamenivo dopravováno na pásech, které jsou součástí pásového 

dopravníku. Termická účinnost je v bubnu dosahována protisměrným prouděním. Pomocí 

lopatek je v oblasti konvekce tvořena clona kameniva a tím dochází k ideálnímu přenosu 

tepla na materiál. Díky podtlaku v bubnu nedochází v rámci procesu sušení k žádnému 

úniku závadných látek do ovzduší. Odsávacím potrubím, které slouží jako uklidňovací 

komora prachu a spojovací potrubí k filtrům proudí prach z horkého třídění sušícího bubnu 

do filtru.  

Na obalovně HERKUL a.s. bylo výrobcem doporučeno osazení filtru Ammann 

Typ AFA 43 s plošinou (viz Obrázek 5), který se skládá ze vstupního odprašovače (7) 

plynu, ze sušícího bubnu (6), tělesa filtru (5), trupu zásobníku s vnitřním šnekovým 

dopravníkem (3), horní částí filtru s čistícím mechanismem (4), vynášecím zařízením (8), 

plošiny s ventilátorem (2) a komínem (1). [15] 
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      Obrázek 5: Filtr AFA s plošinou [15] 

 

Na Obrázku 6 je znázorněn proces filtrace, kdy plyn obsahující prach z bubnové 

sušárny (1) a také ze síta, projde vstupním odprašovačem (2). Zde se pak větší částice 

odloučí a vynesou. Jemný filer se odloučí a vynese v dodatečně zapojeném filtru (3). 

Prachuprostý plyn opustí filtr přes regulátor víření (4) a ventilátor (5). [15] 

 

                                              Obrázek 6: Proces filtrace na obalovně [15] 

 

Obrázek 7 schematicky znázorňuje funkci filtru. Surový plyn (A) vstoupí nejdříve 

do vstupního odprašovače (1), kde se hrubé částice odloučí v kaskádovém odprašovači 

a vedou následně k výpusti hrubého plniva (2). Následně plyn proudí dál do filtru. Prach, 

který je obsažen v plynu, se ze spodní části středního kanálu rozptýlí stejnosměrně 

na zavěšené kapsy filtru (4). Plyn pronikne filtrační plachetkou, zatím co se části prachu 

zachytí na vnějším povrchu filtračních kapes. Podél kanálu příslušného úseku čištění 

se táhne čistý plyn (5) a posléze skrze kulatý otvor do horní části středního kanálu filtru (6). 
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Odsud čistý plyn (C) opustí filtr kanálem čistého plynu až k regulátoru víření (7). Ventilátor 

(8) vyfukuje čistý plyn komínem (9) zase zpět do ovzduší. Nadutím filtračních kapes 

se prach, který lpí na vnější straně, odpudí a padne zase dolů do zásobníku (11), ze kterého 

se opětovně zapojí do procesu (12). Výplachová dýza (10) čistícího mechanismu opustí 

pozici klidu a otáčí se postupně od výtoku kanálu jednoho čistícího úseku ke druhému. 

Pod tlakem v tělese filtru se nasává vratný vzduch (D). Po vykonání jedné celé otáčky 

dosáhne čistící mechanismus (10) opět pozici klidu. [15] 

 

 

 

   Obrázek 7: Schematické znázornění funkce filtru [15] 

 

Samotné filtrační těleso (viz Obrázek 8) se skládá z horní části (stropu filtru), tělesa 

filtru a zásobníku. Horní část filtru (A) je uspořádána v komorovém rámu, na kterém jsou 

v řadách upevněné filtrační kapsy. Každá polovina řady filtračních kapes je spojena 

s kanálky a tvoří čistící úseky. Všechny jsou otevřené směrem k cylindrickému prostoru, 

ve kterém se otáčí dýza čistícího mechanismu, poháněná převodovým motorem 

s výstředníkem. Těleso filtru (B) je přivařené ke stropu. Obsahuje dále závěsné filtrační 

kapsy, střední kanál, vpusť a výpusť. [15]  

 Jednotlivé filtrační kapsy jsou chráněny v hliníkových klecích. Střední kanál 

je rozdělen na dva klínové obsahy. V zásobníku (C) se shromažďují částice prachu, které 

padají z filtračních kapes. Plnivo se transportuje dopravními šneky k výpusti.  
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                                           Obrázek 8: Filtrační těleso s plošinou [15] 

 

 

Všechen prach je v rámci procesu odprašování odlučován ve dvou stupních. Ty jsou 

tvořeny vstupní komorou (spojovací potrubí) a filtračním zařízením. Šnekovým 

dopravníkem je hrubý prach dopravován zpět do procesu a to přímo do elevátoru horkého 

kameniva. Jemný prach je odváděn zpět k váze fileru a následně do skladového sila. 

V rámci výrobního procesu je tento prach z části znovu spotřebován a jeho nevyužitelný 

přebytek je vyvážen jako ostatní odpad. Vzdušina je po průchodu filtrem odvedena 

do komína o výšce koruny 12 m a průměru 1 m. [14] 

Ohřáté kamenivo na horké třídění je v míchací věži přemisťováno pomocí svislého 

elevátoru, který je horký. Vibrační síla roztřídí kamenivo na požadovanou frakci, ta je 

následně umístěna v zásobnících, ze kterých padá kamenivo na váhu podle dané receptury. 

O přesnost receptury se starají uzávěry zásobníků, které umožňují hrubé a jemné vážení. 

Zachovávají přesnost a zároveň i výkon obalovny. [14] 

 

Míchací věž se skládá z: [15] 

 Horkého elevátoru s osovou délkou 27 m s výkonem motoru 18,5 kW. 

 Horkého třídění  

 Třídič se skládá ze sady vibračních sít s pohonem se dvěma vně ležícími excentry. 

Pro přístup na pochůzkovou střechu se zábradlím zde slouží žebřík. Oboje dveře 

mají 270
o
 otvírání. Dále obsahuje klapky pro usměrnění materiálu na síta nebo 
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bypass a vrácení přepadu do posledního zásobníku nebo do přepadu. Třídič je 

dostatečně dimenzován na velký podíl jemných frakcí. Zde také vytřídí i větší 

kameny, které se automaticky vyhazují do přistaveného kontejneru u obalovny.  

 Zásobníku horkého kameniva  

Nouzové přepady materiálu ze sít jsou spojeny do jednoho kanálu a vedeny ze sít. 

Obsahy jednotlivých zásobníků jsou počítány pro specifickou hmotnost 1,6 t/m
3
. 

Každý zásobník má uzávěr s elektropneumatickým ovládáním. V řídícím programu 

je možno nastavit dávkování materiálu, které je hrubé nebo jemné, čímž 

je dosaženo vysoké přesnosti vážení. Nedílnou součástí zásobníku horkého 

kameniva je mezizásobník vratného prachu. 

 Váhy kameniva, fileru 

 

Vratný prach, který vzniká při výrobě asfaltové směsi, se vrací zpět pomocí elevátoru 

a šnekového dopravníku. Tento prach vzniká v procesu sušení a odprašování. Proces 

nazýváme filerové hospodářství, tedy hospodářství s vápencovou kamennou moučkou. 

Vratný prach je umístěn do zásobníků na konci elevátoru. Po naplnění automaticky 

přepadá zpět do sila a zpětně se vrací v případě potřeby do výroby. V případě, že je prachu 

více než se spotřebuje ve výrobě, vypustí se do kontejneru a odveze na skládku. [14] 

Tekutý asfalt je umístěn v zásobnících, které jsou automaticky vyhřívány a jsou 

vybaveny ochranou před přetlakem a podtlakem. Plnění je prováděno pod hladinou asfaltu. 

Samotný proces je řízen mikroprocesory. Zásobníky s tekutým asfaltem jsou opatřeny 

uzávěry a pro zamezení eventuálním úkapům je plnící potrubí vybaveno ještě dalším 

uzávěrem. I přes všechna opatření dochází ke stékání asfaltu z plnícího potrubí a tyto jsou 

zachytávány v nádobách k tomu určených. 

 Ve velínu je umístěn automatický systém řízení obsluhy. Na počítači je vidět 

schéma s jednotlivými procesy výroby. Do jednotlivých procesů může obsluha okamžitě 

zasahovat a také kontrolovat všechny požadované parametry výrobní procedury. Software 

pro vizualizaci technologického procesu a jeho řízení dodal výrobce technologie obalovny 

společnost AMMANN Asphalt GmbH. Monitor v řídícím centru obalovny, na kterém 

je spuštěn během procesu výroby asfaltové směsi, software s vizualizací technologického 

procesu je znázorněn na Obrázku 9. Při provozu obalovny, tzn. během procesu výroby 
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asfaltových směsí, musí být ve velínu stálá obsluha řídícího systému, která sleduje aktuální 

proces výroby, zná přesně technologický postup a mísící postupy jednotlivých směsí. 

Pokyn k zahájení procesu výroby dává obsluha systému, zadává množství vyráběné směsi, 

v rozhodném okamžiku dá pokyn pro vstup komponentů do výroby a dává také pokyn 

k naložení vyrobené směsi. Proces výroby směsí je procesem automatizovaným, je proto 

nutná přítomnost lidského faktoru.  

Součástí přípravných prací byla nutnost zřídit samostatnou přípojku zemního plynu 

s kapacitou, která bude plně pokrývat provozní potřeby obalovny. Spotřeba zemního plynu 

se při maximálním vytížení obalovny pohybuje v rozmezí 500 – 600 m
3
/hod. [2] Denní 

spotřeba zemního plynu se tak může pohybovat kolem 5 000 m
3
 zemního plynu. Stávající 

středotlaká přípojka zemního plynu do areálu společnosti nebyla na tak velkou spotřebu 

dimenzována, proto bylo nutné zřídit novou, vysokotlakou přípojku plynu a zajistit 

s distributorem zemního plynu smlouvu na dodávku požadovaného denního objemu. [2] 

Společnost AMMANN UNIGLOBE 180 předala po proškolení obsluhy obalovny 

společnosti HEKUL a.s. uživatelský manuál pro obsluhu a řízení obalovny. 
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   Obrázek 9: Vizualizace technologického procesu 
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3.2 Všeobecný postup výroby asfaltových směsí 

Ze skladovacích boxů je kamenivo dopravováno nakladačem do násypek 

dávkovacího zařízení. Ve stanoveném poměru podle stanovené receptury jsou posléze 

suroviny dopravovány po pásovém dopravníku do rotačního bubnu, kde je materiál 

zahříván spalovacím zařízením, které se skládá z hořáku a ventilátoru. Působením horka 

dojde k odpaření vody, obsažené v kamenivu a též i k sušení. Toto vše je důležité pro 

následující mísící proces. Dochází ke vzniku prachu a vodní páry, které jsou spolu 

se spalinami odváděny do filtračního zařízení, které je tvořeno z odlučovače hrubého 

prachu a tkaninového odlučovače hrubých znečišťujících látek. Dále postupují 

do výstupního komína obalovny s výškou koruny 12 m.  

 Zpracovaný materiál se přepravuje korečkovým dopravníkem do horkého třídění 

tzv. vibračního třídiče horkého kameniva. Vytříděné kamenivo je skladováno 

v zásobníku nad váhou kameniva. Vratný prach se získává při procesu třídění a spolu 

s mletým vápencem je skladován ve vertikálních zásobnících. Pomocí korečkového 

elevátoru je mletý vápenec, vratný prach přepravován ze zásobníků do váhy drceného 

kameniva a vápencové kamenné moučky, tedy fileru.  

 Asfalt, který se uskladňuje ve třech vertikálních nádržích, je při teplotě 170 
o
C 

dopravován potrubím a zubovým čerpadlem do váhy asfaltu. Granulovými přísadami, 

které jsou skladovány ve vacích, se plní zásobní nádrž. Tyto jsou následně šnekovým 

dopravníkem transportovány do váhy pneumatického systému do míchací věže. 

Kamenivo, asfalt a granulát se pomocí speciálních vah dle dané receptury dávkují 

do míchačky, kde se po dokonalém promísení dopravují do nakládacího sila, pod nimiž 

stojí přepravní vozy. Ke snížení přilnavosti asfaltové směsi jsou korby vozů postříkány 

olejem Bisol. [16] 

 

3.2.1 Procesní mapa 

Pro zajištění výroby kvalitní asfaltové směsi je zapotřebí dokonalá znalost 

výrobního procesu, kvalifikovaná obsluha linky a také kvalitní vstupní materiály. 

Pro snadnou a rychlou orientaci obsluhy v procesním cyklu výroby asfaltové směsi 

je vytvořena procesní mapa technologického procesu. Tato mapa proto patří mezi 

nejdůležitější dokumenty. Výrobu asfaltové směsi lze rozdělit na dílčí procesy, které 
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tvoří základ vznikající procesní mapy. Dílčí procesy jsou rozděleny do 4 zón, které 

znázorňují proces výroby.  

ZÓNA 1 – bude tvořit materiály, které vstupují do výroby, vstupní kontrolu, uložení    

a základní dávkování kameniva. 

ZÓNA 2 – bude znázorňovat samotný proces výroby, přechodné uskladnění, překládku. 

ZÓNA 3 –  zkouška výrobků a výstupní kontrola. 

ZÓNA 4 – do poslední fáze procesu zařadím expedici asfaltové směsi, jejich dopravu 

na místo konečného zpracování. 

Tyto čtyři zóny na sebe vzájemně navazují, prolínají se a jsou na sobě závislé. 

Veškeré procesy, které budou v procesní mapě znázorňovány, jsou realizovány i v praxi 

s ohledem na výsledný produkt, který samozřejmě musí splňovat normou předepsané 

hodnoty. Pro tvorbu procesní mapy jsou použity prvky znázorněné v Tabulce 1. 
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   Tabulka 1: Popis legendy procesní mapy [17] 

 

Incoming material 
Vstupní produkty: zkoušky typu, vstupní kontroly, které tvoří 

drcené kamenivo, mletý vápenec 

výroba 
Pruduction and inspection area – výroba: označení procesu, 

kdy dochází k výrobě asfaltové směsi 

Inspection - kontrola 
Vstupní a výstupní kontrola materiálů, odebrání zkušebních 

vzorků, kontrola procesu výroby 

COP 
Kontrolní plán: plán zkoušek, které musejí být periodicky 

během procesu výroby prováděny 

STO 

Skladování – proces, kdy je vstupní materiál přechodně 

uskladněn a vyrobená směs uložena do sila 

 

HAN 
Manipulace – přemístění vstupních materiálů a vyrobené 

asfaltové směsi 

SHE 
Speciální přepravní zařízení – přeprava bitumenu a mletého 

vápence 

PAC 
Balení – proces přípravy asfaltové směsi na přepravu, 

naložení a zakrytí nákladu plachtou 

CLE 
Čistota produktu a / nebo pracovního prostředí – vstupní 

materiály ani vyrobená směs nesmí být znečištěna 

SHH 
Zvláštní požadavky na nebezpečné materiály – bitumen je 

skladována při teplotě 180 
o
C 

PDP 
Ochrana dokumentů spojených s produktem – kontrola vedení 

a archivace příslušných dokumentů 

MCH 
Kontrola způsobilosti zařízení – dle plánu kontroly vážních 

zařízení – správné dávkování surovin 

FPC 
Proces kontroly produktu – kontrola vyrobené asfaltové směsi 

– zkušební vzorky 

ID 

Kontrola dokumentace – periodická kontrola vedení 

dokumentace, jejíž vedení je stanoveno v dokumentaci 

na podporu řízení systému kvality 

MLS 

Značení a štítkování vč. bezpečnostních výstrah – provádí se 

v souladu s technologickými předpisy a BOZP 

SAM 

Použití mezních vzorků – odběr zkušebních vzorků vstupních 

materiálů při jejich uskladnění, před vstupem do procesu 

a odběr vyrobené směsi před její expedicí. Mezní vzorky jsou 

vždy předány akreditované laboratoři k analýze. 

SLC 

Řízení životního cyklu a obrátky skladování – nutné 

pro kontrolu správnosti průběhu procesů 

SHS 
Zvláštní požadavky pro citlivé produkty – platí 

pro skladování bitumenu, mletého vápence a asfaltové směsi 
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ZÓNA 1 

Součástí zóny 1 jsou činnosti, které je zapotřebí koordinovat tak, aby materiály, 

které vstupují do výrobního procesu, měly požadovanou kvalitu a byly k dispozici 

v dostatečném množství. Toto vše je důležité pro zajištění plynulého procesu výroby   

a byla tak i uspokojena poptávka. 

 ZKOUŠKY TYPU ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 

„Norma ČSN EN 13108-21 je normou pro kontrolu řízení výroby u výrobce“. [18] 

Tato norma stanoví nejen požadavky na systém jakosti řízení výroby na obalovnách, ale 

také náležitosti pro zabezpečení. Taktéž stanovuje podmínky při provádění kontrolních 

zkoušek a zahrnuje dovolené odchylky a opatření, která je zapotřebí provést při jejich 

nedodržení. Materiály, které vstupují do výroby a procesy, které během výroby 

asfaltových směsí probíhají, musejí být řízeny tak, aby finální směs odpovídala normě 

„ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení 

výroby u výrobce.“ [18] Jestliže proces výroby asfaltových směsí bude probíhat dle 

pokynů dodavatele linky obalovny AMMANN, měl by výsledný produkt splňovat dané 

požadavky na kvalitu. Celkový proces výroby je automatizovaný, obsluha by tedy měla 

být řádně proškolena, znát přesně technologické procesy a musí mít zkušenosti 

s obsluhou výrobní linky i výrobou samotnou. 

KAMENIVO 

„Společnost HERKUL a.s. chtěla v počátku vyrobit osmdesát tisíc tun asfaltových 

směsí ročně, proto uzavřela s kamenolomy smlouvu na roční dodávku drceného 

kameniva.“ [2] Drcené kamenivo je skladováno v označených zastřešených boxech 

dle příslušné frakce (0-4,4-8,8-11,8-16,11-22). Veškeré procesy včetně dopravy 

do areálu se řídí kontrolním plánem. Skladování kameniva musí být zabezpečeno 

před povětrnostními vlivy, zejména pak před dešťovými srážkami či případným 

znečištěním. Proto byly boxy opatřeny střechami, čímž je zajištěna ochrana před deštěm 

a sníží se tak vlhkost kameniva. Čím menší bude vlhkost kameniva, tím nižší bude 

spotřeba energie při procesu sušení. Kamenivo je ze zakrytého boxu strojním 

nakladačem přemístěno do násypky výrobní linky, která je opatřena označením totožné 

frakce jako kamenivo. Ze zásobníku již kamenivo vstupuje do procesu výroby asfaltové 

směsi, tedy do ZÓNY 2. Typ a množství kameniva, které nakladač doplňuje do násypek 

linky zadává obsluha řídícího systému z velínu obalovny. 
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VÝPLŇOVÝ MATERIÁL 

Výplňový materiál – mletý vápenec, nazývaný také filer, je druhým základním 

materiálem, který vstupuje do výroby asfaltové směsi. Společně s výplňovým 

materiálem mohou být, dle druhu vyráběné směsi, přidány do výroby vláknité látky 

a aditiva, používají se při výrobě modifikovaných asfaltových směsí. Posledním 

vstupním materiálem je asfaltové pojivo. Asfalt neboli bitumen je označení 

pro viskózní, tmavou směs organických substancí, která je získána ze zbytků při výrobě 

pohonných hmot a lehkých topných olejů. Asfalt je plněn do vyhřívaných skladovacích 

nádrží speciálními cisternami dodavatele. Pro zajištění pracovní teploty je zahříván 

elektrickými přímotopnými spirálami.  

Procesy, které probíhají v zóně 1, jsou znázorněny na Obrázku 10. 
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Zkoušky typu asfaltových směsí         Kamenivo   Výplňový materiál    Asfaltová pojiva 

                   Vláknité látky 

             Aditiva, barviva 

 

 

 

 

 

      

        Vstupní kontrola      Vstupní kontrola 

                 Váha               Váha 

 

 

 

       

                        Skladování 

 

 

 

 

                       

         Vstupní kontrola 

 

    
       Obrázek 10: Procesní mapa - ZÓNA 1 [17] 
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ZÓNA 2 

V této zóně jde již o samotný proces výroby asfaltové směsi, kdy postupně 

do procesu vstupují všechny materiály v poměru a pořadí dle technologického postupu 

výroby asfaltové směsi a také dle receptury na konkrétní směs. Kamenivo je 

ze zásobníků v požadovaném množství a poměru jednotlivých frakcí dopravováno 

pásovým dopravníkem do bubnu sušárny. Kamenivo musí být dávkováno přesně, proto 

je nutné, aby váhy byly kalibrovány a pravidelně přezkušovány. V bubnu sušárny 

dochází k sušení kameniva, zahřívání, odprašování, třídění do frakcí a přesnému 

dávkování jednotlivých frakcí. Dle druhu vyráběné směsi je do horkého kameniva 

přidáván drcený vápenec, popřípadě další příměsi a potřebné množství bitumenu. 

Z mísícího centra je vyrobená směs přemístěna do sila pro finální asfaltovou směs, 

zde může být uskladněna maximálně dvě hodiny. Než uplyne tato doba je zapotřebí, aby 

byla realizována překládka směsi na dopravní prostředek, který vyrobenou směs dopraví 

na místo pokládky. Tato musí být realizována do 3,5 hod od ukončení procesu výroby, 

tedy od doby, kdy je vyrobená směs uskladněna v silu linky obalovny. Směs musí být 

hned po překládce na dopravní prostředek, až do ukončení převozu na místo určení, 

zakryta. Dopravní prostředek se musí vystříkat speciálním olejem, aby bylo zajištěno 

snadné vyklouznutí směsi z auta. 

Obrázek 11 znázorňuje pohled na základní procesy ZÓNY 2. V levé části jsou 

zachyceny procesy související s kamenivem a v pravé části s vápencem a asfaltem. Na 

obrázku je také vidět, že jeho levá část navazuje na předchozí zónu procesem 

manipulací s kamenivem, kdy je kamenivo v této fázi přemístěno do zásobníků 

obalovny a začíná jeho zpracování. Asfaltové pojivo a mletý vápenec jsou uloženy 

v zásobnících, kde jsou po celou dobu přechodného uskladnění uchovávány 

v podmínkách, které umožní jejich přímý vstup do výroby během procesu mísení.  
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            Dávkování      Přechodné uskladnění 

        (studení podávání) 

 

 

 

 

 

              Sušení 

           Zahřívání 

       Odprašování 

          Dávkování 

            (horké) 

 

 

 

 

 

               Mísení 

    Přechodné uskladnění 

       Překládka směsi 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Procesní mapa - ZÓNA 2 [17] 

 

ZÓNA 3 

Finální produkt musí být podroben výstupní kontrole, dle kontrolního plánu 

a způsobem, který odpovídá procesu kontroly produktu. Výstupní kontrola slouží 

k ověření, zda byly během procesu výroby dodrženy technologické postupy výroby 

směsi. V praxi to probíhá následovně: po výrobě 80 tun asfaltové směsi je odebrán 

zkušební vzorek, který je předán nezávislé akreditované laboratoři na přezkoumání. 

„Směs dle druhu musí mít v momentě naložení na nákladní vozy teplotu, kterou 

ji předepisuje norma. Ta se pohybuje od 180 – 185
o
C.“ [17] 

Výstupní teplota je periodicky kontrolována a o zkouškách jsou vedeny příslušné 

záznamy. Je potřeba provádět kontrolu teploty, která se realizuje kalibrovaným 

teploměrem s délkou zapichovacího čidla teploměru 30 cm. Touto kontrolou lze ověřit 

dodržení technologického postupu výroby směsi a rovněž zákazníkovi garantovat, 
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že dodaná směs má stanovené teplotní parametry pro její další zpracování. Pokud 

zákazník požádá o kontrolní měření teploty nakládané asfaltové směsi, obsluha linky je 

povinna měření provést. Po naložení směsi na nákladní vozy je potřeba náklad řádně 

zakrýt plachtou, posléze musí proběhnout proces vážení, a pak je již náklad připraven 

k přepravě na místo jeho dalšího zpracování. Váha musí být kalibrována a pravidelně 

kontrolována přesnost vážení. Vážení je potřebné pro garanci odběrateli, že dodávka má 

požadované množství asfaltové směsi a zároveň informace o množství vyrobené 

a prodané asfaltové směsi importována do ekonomické a výrobní části informačního 

systému společnosti.  

Procesy jsou znázorněny na Obrázku 12, probíhají poté, co je směs vyrobena 

a zónu 3 opouštějí v momentě, kdy dojde ke zvážení naložených nákladních vozů. 

V této fázi je prioritní výstupní kontrola, následuje opatření výrobku CE štítkem (jako 

garance shody výrobku s odpovídající normou) a v konečném procesu dojde 

k nakládání výrobku na nákladní vozy, zvážení nákladu na mostní váze a opatření 

nákladu dodacím listem. 

 

 

         Výstupní kontrola 

 

 

 

 

 

    CE štítek 

 

 

 

 

 

          Nakládka na nákladní vozy 

    Váha 

 

 

 

                                               Obrázek 12: Procesní mapa - ZÓNA 3 [17] 
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ZÓNA 4 

Po zvážení je asfaltová směs opatřena dodacím listem a po řádném zabezpečení 

přepravována na místo pokládky. Směs vstupuje do dalšího procesu výroby 

a to samotné pokládky jednotlivých vrstev pozemní komunikace. Zóna 4 znázorňuje 

proces expedice dodání a v neposlední řadě vyrobený produkt: asfaltovou směs   

(viz Obrázek 13). 

 

 

 

       Expedice 

        Dodání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Produkt: Asfaltové směsi 

 

 

 

   Obrázek 13: Procesní mapa - ZÓNA 4 [17] 

 

Základní procesní mapa je sestavena spojením zóny 1-4 a ve zjednodušené formě 

znázorňuje procesy, které při výrobě asfaltových směsí probíhají. 

V praktické části bude navrženo využití recyklovaného materiálu při výrobě 

asfaltové směsi a samozřejmě bude opět vše, včetně R-materiálu, promítnuto 

do procesní mapy a následně realizováno v obalovně. 
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Zkoušky typu asfaltových směsí                    Kamenivo                                      Výplňový materiál   Asfaltová pojiva 

                                                Vláknité látky, aditiva, barviva  

 

 

         Vstupní kontrola                                     Vstupní kontrola  

      

            Skladování 

 

 

        Vstupní kontrola 

ZÓNA 1 

 

             Dávkování                     Přechodné uskladnění 

 

              Sušení, zahřívání, odprašování, dávkování 

                 (horké) 

 

ZÓNA 2  Mísení, přechodné uskladnění, překládka směsi 

     

        Vstupní kontrola 

       

      CE štítek 

 

ZÓNA 3               Nakládka na nákladní vozy, váha 

 

           Expedice, dodání 

 

ZÓNA 4            Produkt: Asfaltové směsi       

 
Obrázek 14: Kompletní procení mapa [17]
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Recyklační plocha stavebních materiálů společnosti HERKUL a.s. 

V teoretické části je krátká zmínka o recyklační ploše stavebních materiálů, kterou 

společnost HERKUL a.s. provozuje.  

Území pro provoz recyklační plochy se nachází severovýchodně od obce Vtelno 

v areálu bývalých kasáren. Pozemek má vlastní účelově zpevněné komunikace 

se vzrostlými stromy po stranách. Území se nachází v oblasti podkrušnohorských 

terciérních pánví, s výskytem jak průlinového, tak puklinového charakteru zvodnění. 

V oblasti se nenacházejí žádné zdroje podzemních vod ani jejich ochranná pásma. 

Nejbližší obytné objekty jsou od areálu s recyklační plochou umístěny vzdušnou čarou 

cca 500 m severovýchodním směrem, kdy se jedná o obytnou výstavbu Obrnice. 

Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti HERKUL a.s. a jsou ve výpisu z listu 

vlastnictví vedeny jako ostatní plocha. Jedná se o lokalitu, která se nachází mimo 

obytnou část obce.  

Recyklační plocha o výměře 2 650 m
2
 je, vzhledem ke svému technickému 

zabezpečení, určena pro přepracování odpadů kategorie ostatní odpad s vlastnostmi 

inertního odpadu. Tato je umístěna v pravé zadní části areálu, který je majetkem 

společnosti HERKUL a.s. 

V praktické části bude navrženo rozdělení recyklační plochy na jednotlivé 

boxy, ve kterých se budou skladovat asfaltové odpady pro výrobu R-materiálu 

a vlastní R-materiál potřebný pro výrobu asfaltových směsí. 

 

3.3 Vstupní materiály pro výrobu asfaltových směsí 

 Konečným produktem v obalovně asfaltových směsí společnosti HERKUL a.s. 

je obalovaná směs kameniva a litý asfalt. Vstupními surovinami jsou v tomto případě 

kamenivo, mletý vápenec, asfalty, granulované přísady a aditiva. Jednotlivé suroviny 

jsou dodávány dle smluvních vztahů: [2] 

 Kamenivo 

Dodavatelem jsou kamenolomy v lokalitách Chraberce, Lenešice a Měrunice. 

 

 Kamenná vápencová moučka (filer) 

Dodavatelem je Vápenka Čížkovice. Mletý vápenec je velice jemný dle „ČSN 

72 1220 skladovaný volně v kovových zásobnících“. [19] Přeprava a balení 
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probíhají volně v uzavřených automobilových cisternách, které mají nosnost   

20-22 t. 

 

 Asfalt 

Tento asfalt je vyráběný z destilačních zbytků ropy oxidací vzduchem, případně 

mísením oxidovaných asfaltů s destilačními zbytky ropy. Dodavatelem je Česká 

rafinérská Litvínov. Asfalt se vyrábí v jakosti dle „ČSN 65 7206“. [20] 

 

 Aditiva 

 

V Tabulce 2 jsou znázorněny průměrné podíly jednotlivých materiálů, které 

vstupují do výroby asfaltových směsí a průměrné množství tun, které se z daného podílu 

materiálu vyrobí. Tabulka ukazuje celkový procentuální podíl surovin i celkové 

množství tun, které se vyrobí. 

 

 Tabulka 2: Průměrné podíly vstupních surovin pro výrobu asfaltových směsí [2] 

 

Surovina Podíl Tuny Tuny
*
 

Přírodní a drcené kamenivo 92 % 73 600 77 300 

Kamenná vápencová moučka 3 % 2 400 2 400 

Asfalty 5 % 4 000 4 000 

Celkem 100 % 80 000 83 700 

 

*
Pozn.: V technologickém procesu výroby obalované směsi je zpracováván také vlastní filer, 

cca 3 – 4 % hmotnostního podílu, který je zachycen po vysušení kameniva v odprašovacím 

zařízení obalovny. Podíl vlastního fileru je započten v bilanci vlastního kameniva. 

 

Tabulka 3 se týká pouze kameniva, přičemž je zřejmé, že 92 % kameniva, které 

vstupuje do výroby, se procentuálně dělí na jednotlivé frakce. Hodnota je závislá 

na frakcích, které jsou znázorněny v prvním sloupci. Jsou také znázorněna množství 

tun, které se vyrobí při použití správného procentuálního množství kameniva a jemu 

příslušné frakce. 
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   Tabulka 3: Poměr kameniva dle frakcí [2] 

 

Frakce (mm) Pří 92 % Tuny 

0 - 4 40 % 30 920 

4 - 8 20% 15 460 

8 – 16 30 % 23 190 

16 – 22 10 % 7 730 

CELKEM 100 % 77 300 

 

 

Ostatní energetické zdroje a suroviny 

 Pro ohřev asfaltu, sušení kameniva a elektrickou energii pro pohon technologií 

obalovny slouží zemní plyn případně propan-butan jako energetické zdroje.  

Elektrická energie je v obalovně zejména využívána pro vlastní technologickou 

linku. Jedná se např. o vytápění nádrží s asfaltem, potrubních rozvodů a armatur 

topnými elektrickými kabely a dále také pro sociální zařízení, provozní laboratoř, 

venkovní mechanizační stojany, venkovní osvětlení, osvětlení zastřešených sil 

a v neposlední řadě pro vytápění velínu a kompresorovny. Pro výrobu obalované směsi 

je nejdůležitějším tepelným zdrojem energie získaná ze spalování zemního plynu jako 

alternativní energie z propan-butanu. 

 

3.4 Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole je vyhodnocena ekonomická situaci výroby asfaltové směsi bez 

použití recyklovaného materiálu. Z dále uvedených tabulek je vidět, jak se ceny 

jednotlivých materiálů, vody, energie v průběhu sledovaných let vyvíjely. 

Jak lze sledovat, tak ceny kameniva, vápence, asfaltu a energií každým rokem 

stoupají. Díky návrhu zpracovanému v této diplomové práci na využití recyklovaného 

materiálu dojde ke snížení spotřeby vstupních materiálů a tím ke snížení množství 

nakupovaného materiálu potřebného na výrobu. 

V praktické části bude vyhodnoceno, jak použití recyklovaného materiálu 

přispělo ke zlepšení ekonomické situace obalovny. 
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Tabulka 4: Vápenec - vývoj cen (Kč/t) [21] 

 

Dodavatel 

HASIT 
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Cena /t 545 545 556 564 

 

Z výše uvedené Tabulky 4 je patrné, jak se ceny vápence stále zvyšují. Proto 

existuje mnohem větší apelace na používání recyklovaného materiálu při výrobě. 

 

Tabulka 5 znázorňuje 2 dodavatele, kteří dodávají asfalt do obalovny a vývoj jeho 

cen v jednotlivých letech. Jak je patrné, tak ceny se opět zvyšují a značně zejména   

u dodavatele TRADE, kde je nárůst vyšší. 

Ceny asfaltů pro výrobu speciálních směsí se pohybují v daleko vyšších cenových 

relacích (například pro mastixové koberce stojí t asfaltu od 12.350,- Kč do 13.350,- Kč)   

 
 

Tabulka 5: Asfalty - vývoj základních cen (Kč/t) [21] 

 

Dodavatelé r. 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 8850 8600 8800 8900 

TRADE 7650 7700 9150 9700 

 

 

Tabulka 6 charakterizuje vývoj cen kameniva od roku 2009 - 2012 v závislosti 

na zrnitosti kamene. Je zřejmé, že i ceny kameniva se každým rokem zvyšovaly. 

 

Tabulka 6: Kamenivo - vývoj cen (Kč/t) [21] 

 

Zrnitost kamene Ceny 2009 2010 2011 2012 

0-4 119 121 121 125 

4-8 168 170 170 173 

8-11 188 190 190 192 

8-16 160 163 163 165 

11-22 160 163 163 165 

16-22 160 163 163 165 

0-32 Zatím neodebírají    

0-63   150 155 

 

V následující Tabulce 7 lze v prvním sloupci porovnat jednotlivé asfaltové směsi 

a v dalších sloupcích vývoj jejich cen v letech 2009 - 2012. Opět lze říci, že se ceny 
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v jednotlivých letech zvyšovaly, u některých asfaltových směsí pozvolně, u jiných byl 

nárůst rychlejší. Ke zvyšování cen dochází především v důsledku zdražování ostatních 

služeb, materiálů a energií, na které provozovatel obalovny musí reagovat a ceny 

výrobků upravovat. 

Tabulka 7: Ceny asfaltových směsí bez přídavku R-materiálu [21] 

 

Asfaltová směs 2009/Kč 2010/Kč 2011/Kč 2012/Kč 

ACP22S; 50/70 1500 1520 1596 1716 

ACP16+; 50/70 1540 1560 1638 1803 

ACL22S; 50/70 1580 1600 1680 1845 

ACL16S; 50/70 1600 1620 1701 1866 

ACO16S; 50/70 1630 1650 1733 1898 

ACO11S; 50/70 1650 1670 1754 1919 

ACO8+; 50/70 1680 1700 1785 1950 

ACO8; CH50/70 1680 1700 1785 1950 

ACL22S; MODIFIKOVANÝ 1680 1700 1785 1950 

ACL16S; MODIFIKOVANÝ 1720 1740 1827 1992 

ACO16S; MODIFIKOVANÝ 1780 1800 1890 2055 

ACO11S; MODIFIKOVANÝ 1830 1850 1943 2108 

SMA11S; 50/70 1930 1950 2048 2213 

SMA11S; MODIFIKOVANÝ 2030 2050 2153 2318 

AKO11; 50/70 1650 1670 1754 1919 

 

Lepší znázornění zvýšení cen u jednotlivých asfaltových směsí je vidět na níže 

uvedeném grafu. Jak bylo již několikrát zmíněno, vše souvisí se vším, jakmile dojde 

ke zdražení v jakémkoli sektoru, začnou na to reagovat i ostatní firmy, což se promítne 

na konečné ceně použitého materiálu. 

   Obrázek 15: Graf k Tabulce 7 [21] 
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Tabulka 8 se skládá z celkové spotřeby, průměrné spotřeby za jeden měsíc 

a průměrné spotřeby elektrické energie za 1 den, všechny hodnoty jsou uvedeny v kWh. 

Jak lze vidět, tak spotřeba elektrické energie ve všech 3 ukazatelích stoupá. Uvedená 

data naznačují, že na provoz obalovny je třeba stále více nákladů na elektrickou energii. 

Je také samozřejmé, že na zvyšující se spotřebu má vliv množství vyrobeného 

asfaltového materiálu. 

 
Tabulka 8: Vývoj spotřeby elektrické energie [21] 

 

Rok 
Celková spotřeba 

v kWh 

Průměrná spotřeba za 

měsíc  

v kWh 

Průměrná spotřeba za 

1 den v kWh 

2009 311 639 25 970 856,67 

2010 609 867 50 822 1 694,07 

2011 755 535 62 961 2 098,7 

 

 

Následující Tabulka 9 znázorňuje vývoj cen elektrické energie. Skládá 

se z celkové ceny, průměrné ceny elektrické energie za měsíc a ceny za 1 kWh. Ceny 

prvních 2 ukazatelů stoupají, ale průměrná cena za 1 kWh se snižuje. Je tomu tak 

zejména díky výborným obchodním vztahům s dodavatelem. 

 

Tabulka 9: Vývoj cen elektrické energie [21] 

 

Rok Celková cena 
Průměrná cena za 

měsíc 

Průměrná cena za 1 kWh 

(celková cena : celková 

spotřeba) 

2009 1 229 788 102 482 3,95 

2010 2 381 709,19 198 476 3,91 

2011 2 875 408,52 239 617 3,81 

 

 

Na Obrázku 16 je pomocí grafu znázorněn vývoj spotřeby a ceny elektrické 

energie v letech 2009 – 2011. V grafu je zřetelně vidět, jak spotřeby i ceny stoupají. 
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Obrázek 16: Vývoj spotřeby a ceny elektrické energie [21] 

 

 

Do Tabulky 10 byla pro porovnání zařazena data, která se týkají 1. kvartálu roku 

2012. Důvodem je skutečnost, že pro rok 2012 byla při zpracování diplomové práce 

k dispozici pouze data od ledna do března. Pro ilustraci byla tabulka rozšířena 

o informace, které se týkají ceny, spotřeby a průměrné ceny elektrické energie za 1. 

kvartál v letech 2009 - 2012. Je zřejmé, že ceny v jednotlivých letech, spotřeba   

i průměrná cena za 1. kvartál elektrické energie rok od roku stoupají. Nicméně je nutné 

podotknout, že průměrná cena za 1 kWh, cena stoupala pozvolněji, než v minulých 

letech. 

 

Tabulka 10: Vývoj spotřeby a ceny elektrické energie za 1. kvartál [21] 

 

Rok 
 Cena za   

1. kvartál (Kč) 

Spotřeba za   

1. kvartál (kWh) 

Průměrná cena za   

1 kWh za 1. kvartál 

(cena : spotřeba) 

2009 222 618 64 417 3,45 

2010 536 080 147 886 3,62 

2011 692 361 179 685 3,85 

2012 704 444 181 293 3,88 

 

 

Cena za vodné a stočné spotřebované vody, která je potřebná především v procesu 

pokládky asfaltových směsí také rostla (viz Tabulka 11 a Tabulka 12). Vodu společnost 
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odebírala z veřejné přípojky z vodovodního řádu od společnosti Severočeské vodovody 

a kanalizace a.s. Společnost HERKUL a.s., se z výše uvedených důvodů začala zajímat 

o možnost čerpání podzemních vod. V roce 2010 nechala společnost HERKUL a.s. 

na vlastním pozemku udělat hydrogeologický průzkum, na jehož základě byla zjištěna 

vydatná zvodeň, ze které má společnost vyveden vlastní vrt pro používání podzemní 

užitkové vody. Tato voda je z vrtu čerpadlem tlačena do čerpací stanice vody 

vybudované v prostoru obalovny, odkud je možné ji nasazením hadice s rychlospojkou 

okamžitě využít. Provozovatel obalovny může na základě povolení na ochranu vod 

ročně čerpat až 5 500 m
3
 vody, čímž došlo k významnému omezení spotřeby pitné vody 

především v letních měsících.   

Tabulka 11: Vývoj spotřeby a ceny vodného  

 

Rok 
Celková spotřeba 

vodného v m
3 

 

Cena vodného 

celkem 
 

Průměrná cena 

vodného za1 m
3
  

2009 6 558 207 495,12 31,64 

2010 2 497 84 922,97 34,01 

2011 2 372 84 988,76 35,83 

(zdroj: vlastní zpracování dat) 
 

 

Tabulka 12: Vývoj spotřeby a ceny stočného  

 

Rok 

Celková spotřeba 

srážkové vody 

v m
3 

Cena stočného 

celkem 
 

Průměrná cena 

stočného za1 m
3
  

2009 16 367,01 427 624,51 26,13 

2010 12 933,01 383 333,98 26,64 

2011 12 693,63 412 796,88 32,52 

(zdroj: vlastní zpracování dat) 

 

 

Pro přehledné vyjádření průměrné ceny za vodu byla zhotovena Tabulka 13, která 

se skládá z průměrné ceny za 1 m
3
 vodného a 1 m

3 
stočného. Jejich součtem lze získat 

průměrnou celkovou cenu za 1 m
3
.  
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Tabulka 13: Průměrný vývoj cen vody 

 

Rok 
Průměrná cena 

vodného za 1 m
3
 

Průměrná cena 

stočného za 1 m
3 

 
 

Průměrná celková 

cena za 1 m
3
 

2009 31,64 26,13 57,77 

2010 34,01 26,64 60,65 

2011 35,83 32,52 68,35 

(zdroj: vlastní zpracování dat) 

 

 

 

Tabulka 14 znázorňuje vývoj spotřeby a ceny plynu.  V roce 2009 byly spotřeba 

i cena plynu nižší než v následujících letech. [2] Důvodem je skutečnost, že v roce 2009 

se společnost HERKUL a.s., stěhovala do nového areálu, kde byla postavena již 

zmiňovaná obalovna. [2] Její provoz, jak bylo uvedeno v úvodu, byl započat v září roku 

2009, proto se plyn začal ve větším množství využívat koncem srpna téhož roku, proto 

je spotřeba a jemu odpovídající cena do té doby nízká. Po uvedení obalovny do provozu 

spotřeba i cena začaly stoupat. V roce 2011 cenu za 1 m
3
 mírně poklesla, což bylo opět 

dáno dobrými obchodními vztahy s dodavatelem 

 

 
Tabulka 14: Vývoj spotřeby a ceny plynu [21] 

 

Rok 
Celková spotřeba 

v m
3
 

Celková cena v Kč 
Průměrná cena za 

1 m
3
 

2009 168 271 1 499 463 8,91 

2010 640 315 7 562 362 11,8 

2011 880 279 9 740 776 11,07 

 

Vzhledem k tomu, že pro zpracování diplomové práce byly k dispozici hodnoty 

plynu pro 1. kvartál roku 2012. Byla Tabulka 15 rozšířena o informace, které se týkají 

1. kvartálu roku 2009 - 2011. Je patrné, že ceny v roce 2010 stoupaly, nicméně v roce 

2011 a 2012 lze sledovat pokles. 
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Tabulka 15: Vývoj spotřeby a ceny plynu za 1. kvartál v letech 2009-2012 [21] 

 

Rok 
Celková spotřeba za 1. 

kvartál (m
3
) 

Celková cena za 1. 

kvartál 

Průměrná cena za 

1. kvartál 

2009 69 992 605 512 8,6 

2010 45 355 715 051 15,7 

2011 73 394 977 505 13,3 

2012 100 713 1 185 864 11,77 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

 V úvodní části byla popsána obalovna, její vznik, proces výroby asfaltových 

směsí bez použití R-materiálu, na základě zjištěných informací se rozhodlo 

pro zpracování návrhu na rozšíření obalovny asfaltových směsí o zařízení pro vstup 

recyklovaného materiálu. Tento návrh posílí konkurenceschopnost společnosti 

HERKUL a.s. na trhu. 

Použití recyklovaných materiálů v dopravním stavitelství je nezbytným 

předpokladem pro trvale udržitelný rozvoj výstavby dopravních cest. Zdroje a materiály 

je proto třeba chápat jako obnovitelné, neboť již přišla doba, kdy používání původních 

přírodních zdrojů či materiálů se stává stále více z ekonomického a ekologického 

hlediska neúnosné. K použití recyklovaných materiálů však musí platit pravidla, která 

zabezpečí jednak přijatelné technické parametry budovaných konstrukcí a zároveň 

zaručí, aby použití recyklovaných materiálů nadměrně nezatížilo životní prostředí.  

Hlavní součástí praktické části bude popis instalace zařízení, procesní mapa, 

zkušební provoz, podklady pro provoz, technologický postup, instrukce pro vstupní 

kontrolu R-materiálu, laboratorní zkoušky a ekonomické zhodnocení. Na základě 

zjištěných informací bude pak v konečném závěru porovnán proces s použitím 

recyklovaného materiálu a bez jeho použití.  

 

4.1 Technologie a pokládka asfaltových směsí 

Konstrukce vozovek je navrhována s ohledem na vystavení účinkům dopravního 

zatížení, klimatickým podmínkám a musí splňovat parametry pro protismykové 

vlastnosti, rovnost a nesmí způsobovat nadlimitní dopravní hluk. Návrh skladby 

a konstrukce vozovky se navrhuje „podle parametrů v Technických předpisech MD ČR 

pro stavby pozemních komunikací TP 170“. [22] 

„Vozovky se podle ČSN a technických předpisů  navrhují,  aby splňovaly základní 

podmínky, tzn. aby měly vysokou drsnost, únosnost, odolnost proti trvalým 

deformacím, namrzání atd“. [22] Vozovky se obvykle navrhují ze tří vrstev: [22] 

Podkladní vrstva navazuje na aktivní zónu se zemní částí vozovky. Zaručuje 

dostatečnou únosnost vozovky, zamezuje zamrzání podloží v aktivní zóně. Rozlišujeme 

dva typy vrstev, nestmelené a stmelené. Pro silnice I. třídy se používá stmelený 
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podklad, kde stabilizátorem je většinou hydraulické pojivo nebo cement. Nejčastěji 

používaným materiálem je asfaltová směs. 

Ložní vrstva navazuje na podkladní vrstvu a její hlavní funkcí je, že přenáší 

zatížení na podkladní vrstvu. 

Obrusná vrstva je vrchní vrstva vozovky, navazuje na ložnou vrstvu a je přímo 

vystavena přímému účinku dopravy a klimatickým vlivům, proto je při výrobě 

a podkládce zvýšená pozornost při celém procesu na kvalitu prováděných prací. 

Pro silnice I. třídy, rychlostní silnice a dálnice musí být použit jako pojivo 

modifikovaný asfalt. 

4.2 Instalace přidaného zařízení na R-materiál 

Pro využití recyklovaného materiálu při výrobě asfaltové směsi bylo potřeba 

pořídit přídavné zařízení k obalovně, kterou vlastní společnost HERKUL a.s. Zařízení 

pro vstup recyklovaného materiálu opět dodala společnost Ammann Asphalt GmbH. 

Stroj pro zpracování recyklátu je označen RA-67166 je znázorněn na níže uvedeném 

Obrázku 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Stroj pro zpracování recyklátu [23] 

 

1. dávkovač R-materiálu 

2. sběrný pás – není znázorněn 

3. podávací dávkovací pás – není znázorněn 
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4. váhy 

5. elevátor 

6. vyrovnávací nádrž 

7. vážný pás R-materiálu 

8. násypky do míchačky 

9. odsávání vodních par – není znázorněno 

 

Stroj pro vstup R-materiálu je určen výhradně ke krátkodobému skladování, 

dávkování a dopravě materiálu z recyklovaného asfaltu. Tento musí být bezpodmínečně 

zbaven cizích příměsí. Nesmí obsahovat žádné kovy, vláknité materiály, zbytky látek, 

dřevo apod. V případě, že by tomu tak nebylo, mohly by cizí předměty poškodit stroj. 

Při zacházení s recyklovaným materiálem je nutno dodržovat předpisy. Tento stroj je 

vyroben podle nejnovějších technických znalostí a uznávaných bezpečnostních 

technických pravidel, ale při jeho neodborném zavedení mohou vyvstat nebezpečí 

ohrožení zdraví nebo života. [23] 

Před samotnou montáží bylo potřeba zkontrolovat úplnost dodávky, přesný rozsah 

dodávky byl na potvrzené objednávce a v přepravním listu. Následně byl odstraněn 

neznámý balící materiál. Byla potřeba také prověřit uspořádání, provedení základů, 

velikost základů, vzdálenosti základů od sebe, výšky základů a polohy bodů kotvení. 

Před zahájením montážních prací musely být k dispozici nutné přípojky napájení  

(např. elektrická, pneumatická přípojka, přípojka zásobování olejem, zásobování 

plynem, zásobování vodou) [23].  

Po všech kontrolách přišla na řadu samotná montáž zařízení. Velká část zařízení 

byla dodána smontována na jednotlivé části, stačilo tedy jednotlivé konstrukční části 

složit na zemi a stavební objekty se zapojily podle technických podkladů. Přístupy jako 

např. schody, žebřík, podesty se usazovaly přímo společně s příslušnými stavebními 

objekty. Napájení vedení byla částečně zkompletována. Při montáži se musela podle 

technických podkladů navzájem spojit vedení různých stavebních objektů [23].  

 

Montáž stavebních objektů proběhlo v následujícím pořadí [23]: 

1. násypka do míchačky 

2. váhy 

3. vážní pás 
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4. výtah 

5. zásobník 

6. dávkovač 

7. antologie 

8. dopravník 

Po montáži a před uvedením do provozu byla provedena kontrola např.: 

 zda byla správně namontována veškerá bezpečnostní zařízení, kryty, nouzové 

vypínače, bezpečnostní lanka a systémy přenosů klíčů 

 usazení lávek a zábradlí 

 utažení všech elektrických přípojek, které jsou zapotřebí pro napájení zařízení 

elektřinou a pro ovládání zařízení 

 uložení a funkce koncových spínačů 

 funkce a těsnost měřících, regulačních, ovládacích a kontrolních zařízení 

 těsnost vedení, nádrží a sil 

 zda byly veškeré části zařízení uzemněny 

 hladiny oleje příslušných převodovek 

 mazání ložisek 

 uložení a směr chodu pohonů, uložení a funkce spojek 

 zda byly na příslušné stavební objekty umístěny nutné podpěry a upevnění 

 

Před uvedením do provozu muselo být zajištěno, aby byl mezi řídící kabinou 

a všemi osobami na zařízení vizuální kontakt, v opačném případě obslužný personál 

musí mít k dispozici bezdrátové hovorové spojení, protože vždy nemůže být zajištěn 

vizuální kontakt mezi zaměstnanci. Společnost HERKUL a.s., která je vlastníkem 

obalovny, musela samozřejmě zajistit pro své zaměstnance zaškolení a seznámení 

s provozem zařízení a sním spojenými úkoly a závazky. Personál musí v rámci 

bezpečnosti nosit ochranné bezpečnostní vybavení.  

4.3 Zkušební provoz 

Již v minulém roce došlo k instalaci zařízení pro vstup recyklovaného materiálu. 

Po instalaci následoval zkušební provoz, který se shodoval s denním provozem zařízení. 

Bylo nutno naplnit všechny dávkovače, sila a nádrže a posléze byl zkušební provoz 
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spuštěn. Ten probíhal od září do prosince roku 2011. Během provozu byly provedeny 

laboratorní zkoušky, které ukázaly, že vyráběná směs je kvalitní a splňuje potřebné 

požadavky na výrobek. Zkoušky byly provedeny u pěti nejčastěji využívaných 

asfaltových směsí. Zkušební provoz probíhal bez neshod, reklamací a laboratorní 

zkoušky byly v pořádku. Přídavné zařízení pracovalo bezchybně a vyráběný materiál 

byl patřičné kvality, nebyl tedy problém, po zimní plánované odstávce obalovny, která 

se provádí za účelem servisních prohlídek a revizí, plynule navázat začátkem března 

roku 2012 na výrobu. 

4.3.1 Zkoušky typu asfaltové směsi 

Společnost HERKUL a.s. si zkoušky typu asfaltové směsi nechala vyhotovit 

u společnosti NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o., a to v polovině srpna roku 2011. Jako 

podklady pro zkoušky byly použity následující normy: 

 

ČSN EN 13108-20 

„Tato evropská norma patří do skupiny norem pro kontrolu kvality. Norma uvádí 

požadavky na provádění zkoušek typu, které provádí výrobce při uvádění asfaltových 

směsí na trh. Výsledky provedených zkoušek typu se uvádí v protokolu o zkouškách typu. 

Protokol je součástí prohlášení o shodě, které je nezbytné pro vystavené označení CE 

pro asfaltovou směs. Periodicita prováděných zkoušek typu je 5 let za dodržení 

podmínek uvedených v normě. Při vlastní výrobě se provádí kontrolní zkoušky 

na vyrobené směsi, které jsou porovnávány s deklarovanými hodnotami ve zkouškách 

typu. Výsledky zkoušek typu lze uvádět buď ve formě kategorií, nebo přímo číselných 

hodno“. [24] 

 

ČSN EN 13108-1 

„Jedná se o evropskou normu, která je jednou z řady výrobkových norem ČSN EN 

13108-1 až 7 pro asfaltové směsi zpracovávané za horka. V normě jsou uvedeny 

požadavky pro směsi typu asfaltový beton (pro obrusné, ložní a podkladní vrstvy), které 

jsou používány pro vozovky pozemních komunikací, letištní a jiné dopravní plochy. Tato 

evropská norma obsahuje jak požadavky na stavební materiály (složek směsi), 

tak i na požadavky na výsledné směsi, které jsou uvedeny v národních přílohách 

(empirický přístup, funkční přístup). Norma je navržena k použití společně s normami 
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pro kvalitu ČSN EN 13108-20 Zkoušky typu a EN 13108-21 Řízení výroby u výrobce“. 

[25] 

ČSN 73 6121 

„Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických 

normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy 

ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro zhotovení a zkoušení hutněných 

asfaltových vrstev vozovek pozemních komunikací a letišť, vrstev nemotoristických 

komunikací, dopravních a jiných ploch z asfaltového betonu, asfaltových koberců 

a obalovaného kameniva. Norma ČSN 73 6121 byla vydána v červenci 1994. Nahradila 

ČSN 73 6149 z 6.5.1991 a ČSN 73 6146 z 15.11.1967“.[26] 

              

Jak bylo uvedeno v bodě 4.3, proběhla zkouška u 5 nejčastěji využívaných asfaltových 

směsí, a to: 

1. ACO 11,50/70, „ČSN EN 1310-1“ [25] – označení R-materiálu 32 RA 0/11 mm, 

kategorie F1 

2.  ACL 22 S, 50/70 „ČSN EN 13108-1“ [25] – označení R-materiálu 32 RA 0/16 

mm, kategorie F1 

3.  ACP 22 S, 50/70, „ČSN EN 13108-1“ [25] – označení R-materiálu 32 RA 0/16 

mm, kategorie F1 

4. ACP 16 +, 50/70, „ČSN EN 13108-1“ [25] –  označení R-materiálu 32 RA 0/16 

mm, kategorie F1  

5.  ACL 16 S50/70, „ČSN EN 13108-1“ [25] – označení R-materiálu 32 RA 0/16 

mm, kategorie F1  

  

Do asfaltových směsí č. 2 - 5 bylo přidáno 20 % R-materiálu, kromě směsi   

č. 1. označené ACO 11, 50/70, kam bylo z obchodních a strategických důvodů přidáno 

pouze 10 % R- materiálu. Pro možné srovnání bude „zkouška typu ACL 22 S“ 

[29] v obou verzích bez R- materiálu i s jeho přídavkem 20% součástí příloh. 

 

4.4 Popis procesu 

R-materiál se plní do dávkovače recyklovaného asfaltu (viz Obrázek 18). Pomocí 

mřížek se vytřídí příliš velké nebo objemné kusy. Recyklovaný materiál se dopravuje 
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z dávkovače recyklovaného asfaltu přes sběrný pás popř. podávací dávkovací pás 

do elevátoru recyklovaného asfaltu. Dávkování je v prvé řadě závislé na objemu. 

To znamená, že množství dávkovaného materiálu se vypočítá z velikosti výstupního 

otvoru a z rychlosti posuvu pásu dávkovače. [23] 

Nad přívodním trychtýřem na patě elevátoru se plní materiál recyklovaného 

asfaltu do korečků, které jsou upevněny na tažném prvku (pásu) a dopravují materiál 

vertikálně k hlavě elevátoru. V hlavě elevátoru se materiál recyklovaného asfaltu 

z korečků vyprazdňuje do výsypného kanálu a výpustí elevátoru se dostane 

do prosévacího vtokového otvoru. Materiál je z elevátoru dopravován do vyrovnávací 

nádrže. Z této nádrže materiál dál postupuje buď do vah recyklovaného asfaltu, nebo 

přímo do násypky. Jakmile váhy dosáhnout nastaveného množství plnění se ukončí. 

Množství se řídí především podle výkonu zařízení a podle nastavení. V závislosti 

na míchacím intervalu se váhy recyklovaného asfaltu vyprazdňují do míchačky. [23] 

 

 

 

 

 

 

1. vibrace motoru na rošt 

2. vibrační motor pro výstup 

3. trychtýř 

4. napnutí pásu podavače 

5. kostra dávkování 

6. mřížka (není zobrazeno) 

7. průvodce desky 

8. nedostatek materiálu – spínač varování 

9. vlnitá bočnice pásu 

10. dávkovací jednotka pás 

           Obrázek 18: Dávkovač [23] 
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4.5 Technologický postup výroby asfaltových směsí s použitím  

 R-materiálu 

Pro výrobu s použitím R-materiálu, která je popsána v kapitole 4.4, je navrženo 

do původního technologického postupu výroby asfaltové směsi za použití R-materiálu.  

Při tvorbě technologického postupu výroby asfaltových směsí s R-materiálem je využito 

základní procesní mapu bez použití R-materiálu a také manuál dodavatele zařízení 

firmy AMMANN. [23] Technologický postup znázorní charakteristiky všech výrobních 

činností, které je potřeba řídit a monitorovat při procesu výroby asfaltových směsí 

s použitím R-materiálu. Výrobní činnosti jsou rozděleny do 12 jednotlivých dílčích 

činností. Ke každé činnosti je zvlášť přiřazen: 

 personál 

 výrobní zařízení a přípravky 

 materiál, který bude během procesu zpracováván, musí splňovat požadované 

vlastnosti 

 kontrolní plán, instrukce 

 výkres, normy a předpisy 

 pracovní prostředí 

Činnosti technologického postupu s použitím R-materiálu jsou vytvářeny 

v návaznosti na procesy v mapě tak, aby obsáhly celý technologický proces výroby 

asfaltových směsí. Pro znázornění technologického postupu je zvolena forma tabulky, 

která je vytvořena s úmyslem, aby byl postup přehledný a byla v něm v návaznosti 

na konkrétní výrobní činnost jasně daná odpovědnost kompetentním osobám, zařízení, 

které je k této činnosti využíváno, odpovídající druh materiálu a předpisy, podle kterých 

se daná činnost řídí, popř. pokud je třeba, tak určené podmínky na skladování materiálů 

při dané činnosti. Do obecného technologického postupu jsou vloženy operace 3 a 4, 

které se týkají výhradně R-materiálu, a celý technologický postup je sjednocen 

a upraven (viz Tabulka 16). Výrobní činnosti v operaci 3 znázorňují skladování, úpravu 

R-materiálu na recyklační ploše pomocí stojů (třídiče, drtiče, mlýny). Upravený   

R-materiál musí být laboratorně přezkoušen a zkoušky musí vyhovovat parametrům 

nestanoveného výrobku. Pro tento proces je vyhotovena kontrolní instrukce (viz 

Obrázek 19). Operace 4 konkrétně znázorňuje samotný proces plnění R-materiálu 

do zařízení pro jeho vstup do výroby 
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 Tabulka 16: Technologický postup výroby asfaltových směsí s použitím R-materiálu 

 
Popis výrobních 

činností 
Personál 

Výrobní 
zařízení/přípravky 

Materiál 
KONTROLNÍ PLÁN – 
kontrolní instrukce 

Výkresy, normy, 
předpisy 

Pracovní prostředí 

1 Uložení kameniva 
Vážný skladu/řidič 
nakladače-strojník 

Stroj-nakladač, váha 
(SM, kalibrace) 

Drcené, těžené a 
druhotné 

Q1 OBAL Instrukce pro 
vstupní kontrolu 

kameniva+pojiva+ 
aditiva 

CE štítek, protokol 
o zkoušce, vzorek 

Oddělení frakcí do 
označených boxů 

2 
Uložení a  dávkování 

kameniva 

Vážný skladu)řidič 
nakladače-

strojník+trvalá 
obsluha-míchači 

Váha, zásobníky pro 
ostatní látky 

Výplňový materiál-
vláknité látky, aditiva, 

barviva 

Q1 OBAL Instrukce pro 
vstupní kontrolu 

kameniva+pojiva+ 
aditiva 

CE štítek protokol 
o zkoušce, vzorek 

Rozdělení látek do 
zásobníků 

3 

Skládkování R-
materiálu, frézovaný – 
třídění, kry – drcení, 

kontrola surového R-
materiálu, zkoušky 

kvality 

Vážný 
skladu/řidič 
nakladače-

stojník + trvalá 
obsluha-míchači 

Recyklační plocha, 
surovina, úprava –

drtiči, třídiči, mlýny, 
Plocha uložení R-

materiálu 

Asfaltový materiál-
frézovaný, kry 

Asfaltový materiál 
musí být zbaven 
cizích příměsí! 

Drcený R-materiál 

Q1 OBAL Instrukce 
pro vstupní kontrolu 
R-materiálu, vizuální 

kontrola před 
zpracováním, 

laboratorní zkoušky R-
materiálu 

Manuál – 
aktuální platná 

technická 
dokumentace 

stroje RA 67166, 
Atest-

nestanovený 
výrobek, 

Protokol LAB 
zkošky 

Nesmí obsahovat 
žádné kovy, 

vláknitý materiál, 
textil, dřevo apod.. 

Zamezení 
smíchání 

tříděných frakcí, 
zamezení příměsí 

cizích látek 

4 

Plnění dávkovače R-
materiálu, třídění, 

dávkování R-
materiálu, vážení, 
plnění násypky a 

míchačky 

Řidič nakladače-
stojník+trvalá 

obsluha –
míchači 

Odpovědný 
pracovník 
laboratoře 

Stroj pro zpracování 
R-materiálu Ra-

67166 

Technologicky 
připravený R-

materiál s parametry 
pro výrobu 

asfaltových směsí 

Měření se provádí 
automaticky přes 
ovládací zařízení 

stroje-výsledky se 
odečítají na ovládacím 
displeji. Odběr vzorků 

Manuál–aktuální 
platná technická 

dokumentace 
stoje RA-67166, 
ovládací displej 
stoje Ra67166, 
protokol LAB 

Před každodenním 
uvedením do 
provozu musí 

personál odstranit 
ztvrdlý materiál ze 

všech částí 
zařízení! 

5 
Základní dávkování 

kameniva 
Trvalá obsluha 

míchači 
Pásové dopravníky, 

bubnová sušárna 
Dávka minerálních 

látek 

Q3 OBAL Průběžná 
kontrola výroby 

asfaltových směsí 
Receptura 
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6 
Sušení a zahřívání 

kameniva 
Trvalá obsluha-

míchači 
Bubnová sušárny 

Vznik výplňového 
materiálu 

Q3 OBAL Průběžná 
kontrola výroby 

asfaltových směsí 

Receptura, návod 
k obsluze zařízení 
pro mísení asfaltu 

 

7 
Prosévání, přechodné 

uskladnění a dávkování 
horkého kameniva 

Trvalá obsluha-
míchači 

Prosévací stoj, mísící 
věž 

Směs materiálu a 
všech přísad bez 

bitumenu 

Q3 OBAL Průběžná 
kontrola výroby 

asfaltových směsí 
Receptura  

8 
Uložení (přechodné) 
asfaltového pojiva 

Vážný/trvalá 
obsluha-míchači 

Skladovací cisterny 
pro asfaltové pojivo 

Asfaltové pojivo max. 
180 oC 

Q3 OBAL Průběžná 
kontrola výroby 

asfaltových směsí 

Návod k obsluze 
zařízení pro 

mísení asfaltu 

Udržení teploty 
max. 180 o C, 

nebezpečná látka –
BL 

9 Dávkování bitumenu 
Trvalá obsluha-

míchači 

Skladovací cisterny 
pro asfaltové pojivo, 

váha (počitadlo), 
mísící věž 

Asfaltové pojivo 
max. 180 o C 

Q3 OBAL Průběžná 
kontrola výroby 

asfaltových směsí 

Návod k obsluze 
zařízení pro 

mísení asfaltu, 
receptura 

Udržení teploty 
max. 180 oC 

10 
Mísení, přechodné 

uskladnění 
Trvalá obsluha-

míchači 
Mísící věž, překládací 
silo-izolované komory 

Výsledná směs max. 
180 oC 

Q3 OBAL Průběžná 
kontrola výroby 

asfaltových směsí 

Návod k obsluze 
zařízení pro 

mísení asfaltu 

Udržení teploty 
max. 180 oC 

11 

Výstupní kontrola 
kvality, osvědčení o 

jakosti (atest) 
FPC – Proces kontroly 

produktu, 
periodická kontrola 

po 5 provozních dnech 

Akreditovaná 
laboratoř- 

oprávněná osoba 
k podpisu 
protokolu 

AL 
Odběrné místo 

Vzorek, hotová 
asfaltová směs 

4 OBAL Instrukce pro 

výstupní kontrolu 

produktu asfaltové 

směsi –validace 

procesu a produktu, 

protokol o zkoušce 

ČSN EN 13108-
21 (úroveň 

A,B,C), ČSN EN 
12697-27 a ČAN 

EN 12697-28 

 

12 Překládka směsí  

Překládací silo-
izolované komory, 

nákladní vůz-
zaplachtovaný 

 
Vážný list, DL+CR 

štítek 

Návod k obsluze 
zařízení pro 

mísení asfaltu, 
instrukce pro 

přepravu, 
receptura 

Udržení teploty 
směsi pro pokládku 
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V Tabulce 16 jsou znázorněny kontrolní instrukce, které byly již součástí 

technologického postupu bez využití R-materiálu, pod označením: 

 Q1 OBAL Instrukce pro vstupní kontrolu kameniva 

 Q3 OBAL Průběžná kontrola výroby asfaltových směsí 

 Q4 OBAL Instrukce pro výstupní kontrolu produktu 

 

V souvislosti s technologickým postupem s využitím R-materiálu bylo tedy třeba 

vytvořit novou instrukci označenou Q1 OBAL Instrukce pro vstupní kontrolu   

R-materiálu (viz Obrázek č. 19). Karta instrukce je rozdělena na: 

 Kontrolní operace 

 Podmínky realizace vstupní kontroly  

 

Oblast - Kontrolní operace je rozdělena na dvě části. V levé části jsou popsány 

konkrétní kontrolní operace a v pravé části způsob, jakým bude u těchto operací 

realizována kontrola jejich plnění.  

Oblast - Podmínky realizace vstupní kontroly, kdy v levé části jsou zařazeny 

měřící zařízení, vpravo hned navazuje odpovědnost za provedení kontroly. Po provedení 

kontrolních zkoušek následuje uvolnění vstupních materiálů na místo přechodného 

uskladnění.  
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Název 
instrukce 

Q1 OBAL Instrukce pro vstupní kontrolu R 
materiálů 

 

Kontrolní operace 

1. vážení  e-evidence 

2. identifikace druhu suroviny 
frézovaná nebo kry - ukládka na určené 
plochy dle druhu 

3. 
vizuální kontrola R materiálu - asfaltový 
beton musí být zbaven cizích příměsí!! 

Nesmí obsahovat žádné kovy, vláknitý 
materiál, textil, dřevo apod.. 

4. kontrola po drcení a třídění průběžná kontrola R materiálu 

5. kontrola granulátu - zkoušení laboratorní zkouška 

 

Podmínky realizace vstupní 
kontroly 

Měřící zařízení 
váha – SM (stanovení měřidel) 
měření LAB – odpovídá laboratoř 

Odpovědnost za provedení kontroly 
vážná 
manager kvality 
akreditovaná laboratoř 

Uvolnění kontrolou 
operace 1 až 3 provedeno 
vážným  
operace 4 provedeno manager 
kvality 

Stav po kontrole 
vstupní surovina - v boxech dle druhu  
R-materiálu - v boxech dle druhu  

 
 
 

 
Obrázek 19: Karta instrukce – Q1 OBAL 

4.6 Procesní mapa 

Jak je uvedeno v teoretické části, tak pro výrobu asfaltové směsi je potřebná 

dokonalá znalost výrobního procesu, kvalifikovaná obsluha a v neposlední řadě kvalitní 

vstupní materiál. Ke snadné orientaci ve výrobním procesu byla vypracována obecná 

procesní mapa technologického postupu, na jejíž tvorbě jsem se osobně podílela. 

Pro praktickou část je doplněna původní procesní mapa o diagramy systému přidávání 

R-materiálu. Mapa je rozdělena do 4 zón: 

4.6.1 ZÓNA 1 

První zóna znázorňuje, tak jako v úvodní části, materiály, které vstupují 

do výroby, vstupní kontrolu, uložení a základní dávkování kameniva. Mimo jiné je již 

její součástí proces recyklace recyklátu  - R-materiál. Nejprve musí dojít k uskladnění 

recyklátu na recyklační ploše, kde dochází k jeho úpravě pomocí drtičů, třídičů, mlýnů.  

Recyklát získáme z asfaltového materiálu, který dělíme na: 

 asfaltové kry – drtí se na 16 mm = 1,6 cm 

 frézovaný materiál – třídí se na frakce -  0 až 2 cm 
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                              - 2 až 0,63 cm – tento materiál se dále 

vrací do procesu mletí, kde dojde k úplnému dodrcení na standardní velikost 1,6 cm. 

Asfaltový recyklát musí být bezpodmínečně zbaven cizích příměsí, což probíhá 

ještě před mletím nebo tříděním na recyklační ploše. Připravený R-materiál je odděleně 

skladován v boxech a provádí se u něj jak vizuální kontrola, tak i laboratorní zkoušky, 

aby byla zajištěna jeho kvalita (viz Obrázek 20). 

        R-materiál 

 

 

 

 

Skládkování R-materiálu 

Granulace: 

        frézovaný materiál – třídění 

      asfaltové kry – drcení 

 

 

 

 

          Mezioperační kontrola 

         R-materiálu 

 

 

 

 

 

         Skládkování R-materiálu 

 

 

 

 

 

              Laboratorní zkoušky 

           granulátu 

 

       

    Obrázek 20: Proces recyklace  

  

Na Obrázku 21 je znázorněna celá zóna 1 při použití R-materiálu. Součástí        

1. zóny je kamenivo, zkoušky asfaltových směsí, výplňový materiál, vláknité látky, 

aditiva a barviva, asfaltová pojiva.  



Bc. Lucie Dědičová: Využití recyklovaného materiálu při výrobě asfaltových směsí  
 

2012     55 

 

                                               

      R-materiál        Kamenivo                Zkoušky typu     Výplňový materiál,     Asfaltová 

                  asfaltových směsí  vláknité látky, aditiva,                pojiva 

                         barviva 

 

 

Skládkování R-materiálu 

Granulace: 

frézovaný – třídění 

kry – drcení 

 

      Vstupní kontrola                                                  Vstupní kontrola 

             váha                                                             váha 

 

Mezioperační kontrola 

       R-materiálu 

 

 

 

 

Skládkování R-materiálu      Skladování 

                 

 

 

 

Laboratorní zkoušky    Vstupní kontrola 

      R-materiál 

 

 
Obrázek 21: Procesní mapa - Zóna 1



Bc. Lucie Dědičová: Využití recyklovaného materiálu při výrobě asfaltových směsí  
 

2012     56 

 

4.6.2 ZÓNA 2 

V zóně 2 se již nachází stroj pro zpracování R-materiálu. Jeho instalace je 

popsána v kapitole 4.2. 

Navazuje plynule na zónu 1, kdy již do procesu postupně vstupují materiály 

v pořadí dle technologického postupu výroby asfaltové směsi. Do bubnu sušárny je 

ze zásobníku dopravováno kamenivo a společně sním je také dávkován R-materiál. 

 Kamenivo a R-materiál musí být dávkovány přesně, a proto je nutné, aby váhy 

byly kalibrované a pravidelně docházelo k jejich přezkušování. V bubnu sušárny 

dochází k sušení směsi (kamenivo + R-materiál), zahřívání, odprašování, třídění 

do frakcí. Podle druhu vyráběné směsi je přidáván drcený vápenec, popřípadě další 

příměsi a potřebné množství asfaltu. 

Na následujícím Obrázku 22 je vidět, že navazuje na předchozí zónu, kdy dochází 

k manipulaci s kamenivem a R-materiálem a jejich následnému zpracování. Tato zóna 

znázorňuje základní procesy zóny 2, kde v levé části jsou zachyceny procesy, které 

souvisejí s kamenivem a R-materiálem a v pravé části s vápencem a asfaltem.  

 

Dávkování R-materiálu           Dávkování                  Přechodné uskladnění 

                 (studené podávání) 

 

 

 

 

   

 

          Sušení 

        Zahřívání 

      Odprašování 

       Dávkování 

                      (horké) 

 

 

 

 

          Mísení 

          Přechodné uskladnění 

                   Dávkování 

                      (horké) 

 

Obrázek 22: Procesní mapa - Zóna 2  
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4.6.3 ZÓNA 3 

Konečný produkt je potřeba podrobit výstupní kontrole, dle kontrolního plánu 

a způsobem, který odpovídá procesu kontroly produktu. Kontrola je velice důležitá pro 

posouzení, zda při procesu výroby byly dodrženy technologické postupy výroby 

asfaltové směsi. Probíhá tak, že se odebere zkušební vzorek, který je předán nezávislé 

akreditované laboratoři. Musí se také kontrolovat výstupní teplota, která se provádí 

kalibrovaným teploměrem. Po naložení asfaltové směsi na nákladní vozy je potřeba 

náklad zakrýt plachtou. Následně proběhne proces vážení, a pak je již náklad připraven 

k přepravě na místo jeho dalšího zpracování. Váha musí být kalibrována a musí být 

přesnost vážení pravidelně kontrolováno. 

Následující Obrázek 23 znázorňuje zónu 3, kde dojde k vyrobení směsi, její 

výstupní kontrole, opatření CE štítkem, k naložení směsi na nákladní vozy, zvážení 

na mostní váze a opatření nákladu dodacím listem. 

 

 

 

 

 

       Výstupní kontrola 

 

 

 

 

 

 

     CE štítek 

 

 

 

 

 

 

       Nakládka na nákladní vozy 

        Váha 

 

 

 

 

 
                                                   Obrázek 23: Procesní mapa - Zóna 3  
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4.6.4 ZÓNA 4 

 Po opuštění zóny 3 vstupuje asfaltová směs do dalšího procesu výroby, a to 

samotné pokládky jednotlivých vrstev pozemní komunikace. Na Obrázku 24 jsou vidět 

procesy probíhající v této poslední zóně. 

 

 

 

 

       Expedice 

         Dodání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Produkt: Asfaltové směsi 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 24: Procesní mapa - Zóna 4 

 

 

Spojením zóny 1 - 4 je sestavena procesní mapa za použití recyklovaného 

materiálu při výrobě asfaltové směsi, která je znázorněna na Obrázku 25. 
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       R-materiál                        Kamenivo          Zkoušky typu                                  Výplňový materiál, asfaltové pojivo                        

                                      asfaltových směsí                                  vláknité látky, aditiva, barviva  
 

Skládkování R-materiálu                

 Granulace:                                                                                              

Frézovaný -  třídění 

Kry – drcení          Vstupní kontrola                Vstupní kontrola 

      Váha                váha 

           

Mezioperační kontrola 

R-materiálu 

 

       Skládkování                 Skladování 

 

Laboratorní zkoušky         Vstupní kontrola 

 

ZÓNA 1 

 

Dávkování R-materiálu              Dávkování                            Přechodné uskladnění 

 

              Sušení, zahřívání, odprašování, dávkování 

                 (horké) 

 

ZÓNA 2  Mísení, přechodné uskladnění, překládka směsi 

     

            Vstupní kontrola 

     

                 CE štítek 

 

ZÓNA 3                        Nakládka na nákladní vozy, váha 

 

           Expedice, dodání 

 

                  Produkt: Asfaltové směsi 

ZÓNA 4 

       Obrázek 25: Kompletní procesní mapa s použitím R-materiálu (zdroj: vlastní návrh)



Bc. Lucie Dědičová: Využití recyklovaného materiálu při výrobě asfaltových směsí  
 

2012     60 

 

4.7 Recyklační plocha 

Společnost HERKUL a.s. si je vědoma skutečnosti, že pokud chce být nadále 

konkurenceschopná je potřeba začít využívat v procesu výroby recyklovaný materiál. 

V průběhu roku 2010 byl vedením společnosti schválen návrh na stavbu recyklační 

plochy. Pro výrobu R-materiálu, který se používá v procesu výroby asfaltové směsi, 

byla účelově vymezena plocha pro uložení asfaltového odpadu, ze kterého se následně 

vyrobí drcením a tříděním R-materiál potřebné kvality, který může být použit 

do výroby. Vzhledem k tomu, že RP nebyla rozdělena do boxů, je navrženo, aby tato 

část recyklační plochy, byla rozdělena do 4 boxů, aby nedocházelo k mísení 

jednotlivých odpadů a R-materiálu. 

 

Vlastní dělení RP do boxů: 

Box č. 1 -  zde budou uloženy asfaltové kry 

Box č. 2 - bude sloužit pro zbytkový frézovaný materiál > 0,16 mm 

Box č. 3 - zde bude skladován frézovaný materiál 

Box č. 4 -  bude sloužit pro uložení R-materiálu < 0,16 

 

Na Obrázku 26 je znázorněno rozdělení boxů a jim přiřazený jednotlivý materiál, 

který se v nich bude skladovat. V boxu číslo 3 je frézovaný materiál, který se pomocí 

třídění rozdělí na velikost > 1,6 cm, ty jsou převedeny do boxu číslo 2 a naopak 

frézovaný materiál, který je < 1,6 cm je již zmiňovaná R-materiál, který se používá 

do výroby a je tedy v 4 boxu. 
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Asfaltové  kry       Zbytkový frézovaný  Frézovaný materiál  R-materiál 

       materiál                                    

                                      

>1,6 cm   třídění   < 1,6 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Obrázek 26: Rozdělení recyklační plochy do boxů (zdroj: vlastní návrh) 

 

 

 

 

 
                                   Obrázek 27: Výstavba boxů recyklační plochy [27] 

 

 

Plochu tvoří 4 vrstvy uválcovaných materiálů: 

 uválcované podloží z místních stěrkopísků 

 základní vrstva – betonové panely 

 vsypová vrstva – na mezery a nerovnosti byl mezi panely použit drcený beton 

o zrnitosti 0-8 mm 

 asfaltové směsi o výši 10 cm (6 cm spodní ložná a 4 cm vrchní obrusná) 
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Recyklační plocha je jako taková určená pro shromažďování, přepravování a úpravu 

odpadů kategorie ostatní odpad v souladu s plněním povinností jejich původců, které jsou 

uvedeny v  „zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění“. [11] Také je určena pro 

úpravu materiálu shromažďovaného mimo režim odpadů – R-materiálu. Kapacita recyklační 

plochy je 10 000 tun nashromážděných, přepracovaných a vytříděných materiálů  

a asfaltových odpadů. Během roku bude zpracováno cca 20 000 tun odpadu na dále využitelné 

materiály. 

V důsledku zajištění vyřizování všech vyjádření dotčených orgánů a stavebního 

povolení, které je potřebné pro samotný provoz recyklační plochy, byla její výstavba 

opožděna. Recyklační plocha byla postavena během zimního období od listopadu 2001 do 

února roku 2012 a následně byla zkolaudována dne 16.03.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 28: Recyklační plocha [27] 

 

 

Odpady, které jsou dovezeny ze staveb, jsou ukládány do určených částí plochy podle 

druhu. Vyložené odpady jsou pomocí čelního nakladače navrstveny tak, aby byla zachována 

dostupnost odpadu pro recyklační techniky. Materiál je skladován na volné ploše s možností 

skrápění suchých materiálů. 
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Obrázek 29: Recyklační plocha – uložiště odpadů [27] 

 

         

Navezený materiál je po nahromadění zpracován pomocí mobilní drtící a třídící 

technologie, kterou si společnost HERKUL a.s. pronajímá od společností, které mají na její 

provoz Souhlas k provozování mobilního zařízení. 

Před samotou expedicí upraveného odpadu – recyklátu jsou nejprve odebrány vzorky 

tak, aby statisticky reprezentovaly celý objem posuzovaného materiálu. Tento vzorek je pak 

použit k provedení zkoušky vodného výluhu a sušiny na zjištění obsahu škodlivin v daném 

recyklátu. Jakost recyklátu je ověřena zkouškami u akreditované firmy. Tento recyklát,   

u kterého byla provedena zkouška, již nesmí být smíchán s jinými odpady a musí být uložen 

od ostatních odpadů až do doby jeho konečného využití nebo do doby jeho předání dalším 

osobám. Při výdeji budou k recyklátu přiloženy laboratorní zkoušky z reprezentativního 

vzorku.  

    

Nestanovený výrobek 

Dokument s názvem „Technický předpis V 01 – Drť z obalovaného kameniva“ [28] 

specifikuje použití, technologii výroby, technické vlastnosti, vzorkování, zkoušení, expedice   

a dokladování kvality nestanoveného výrobku „Drť z obalovaného kameniva“. Technický 

předpis se vztahuje k činnostem, které souvisejí s výrobou a využitím výrobku. Výrobek je 

výstupní produkt frézovaných asfaltových směsí krytů zpevněných komunikací, který splňuje 
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technické vlastnosti specifikované v tomto předpise. Technické parametry výrobku se ověřují 

na vzorcích odebíraných pro přímé použití výrobku v určených stavbách resp. pro následné 

technologické aplikace podle těchto zásad: [28] 

- Pro přímé použití výrobku v určených stavbách se odebírá z každého nového 

rozrušovaného úseku živičného krytu vozovky vždy po 1 000 tun, 5 dílčích vzorků 

výrobku o hmotnosti cca 3 kg. Odběry se provádějí podle technických zásad platných 

pro vzorkování sypkých hmot. 

- Při zakládání výrobku do vymezených deponií výrobce je směsným vzorkem výrobku 

homogenizován vzorek 5 dílčích vzorků, odebraných z paty, střední části a hlavy 

navážené deponie formou hloubených sond podle technických zásad platných pro 

vzorkování sypkých hmot. Hmotnost takto odebraného vzoru je cca 15 kg. 

- Dílčí vzorky se postupně ukládají do čistých igelitových obalů nebo uzavíratelných 

plastových nádob. 

- Směsný vzorek výrobku před zahájením zkoušek v pověřeném zkušebním pracovišti 

se homogenizuje a kvartuje na analytický vzorek, který musí být ke zkouškám nasazen 

do 8 hod od odběru posledního dílčího vzoru výrobku. 

- Kvartované vzorky a zbytková část homogenizovaného výrobku se ve zkušební 

laboratoři uchovávají až do ukončení všech předepsaných zkoušek. Pokud výsledky 

zkoušek jsou v toleranci s vymezenými směrnými úrovněmi a stanovenými limitními 

hodnotami vzorky laboratoř zlikviduje. V opačném případě, pokud laboratoř zjistí 

neshody fyzikálně-mechanického nebo zdravotně-ekologického parametru musí být 

zkouška opakována při použití zbytkové části vzorku a bezprostředně po zjištění musí 

být proveden nový odběr vzorku výrobku a opakována zkouška předmětného 

parametru. 

- Po ukončení zkoušek první a zbytkovou část vzorku výrobku likviduje pověřené 

zkušební pracoviště. 

- Odběry vzorků provádí pověřený zaměstnanec výrobce. 

 

V letošním roce došlo k nové atestaci nestanoveného výrobku, viz přílohy. 

4.8  Ekonomické vyhodnocení 

Závěrem diplomové práce schází ekonomicky vyhodnotit výrobu asfaltové směsi 

s použitím recyklovaného materiálu. Z dat, která byla k dispozici od společnosti HERKUL 
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a.s. jsou vytvořeny následující tabulky. Je třeba podotknout, že standardně se do asfaltových 

směsí přidává 20 % R-materiálu, ale v chladném a deštivém období, kdy je větší vlhkost se 

přidává pouze 15 % R-materiálu. Je to dáno tím, že při větší vlhkosti by se zvedly náklady na 

sušení. Proto jsou vytvořeny 2 tabulky, nejprve s použitím 20 % a posléze s přídavkem 15 % 

R-materiálu. 

Jak je vidět v Tabulce 17, která se skládá z pěti asfaltových směsí, do kterých je možné 

přidat R-materiál. Dále z ceny bez použití R-materiálu pro rok 2012, přídavek recyklátu v %, 

přibližné úspory a cca ceny s použitím R-materiálu. Do asfaltových směsí 1-4 se přidává 20 % 

R-materiálu, do asfaltové směsi označené ACO 11, 50/70 se z obchodních a strategických 

důvodů přidává pouze 10 % R-materiálu. Je patrné, že pokud přidáme 20 % R-materiálu, 

může být úspora cca 130 Kč/t, u asfaltové směsi ACO 11, 50/70 úspora je cca 50 Kč/t. 

 

 

Tabulka 17: Znázornění ceny bez použití a s použitím 20% R-materiálu [21] 

 

 

Asfaltová směs 

Celková cena 

bez R-materiálu 

pro rok 2012 

Přídavek 

recyklátu 

Úspora cca pro 

rok 2012  

Celková cena 

s R-materiálem 

cca 

1. ACP 22 S, 50/70 1716 20 % 130 Kč/t 1586 

2. ACP 16+, 50/70 1803 20 % 130 Kč/t 1673 

3. ACL 22 S,50/70 1845 20 % 130 Kč/t 1715 

4. ACL 16 S, 50/70 1866 20 % 130 Kč/t 1736 

5. ACO 11,50/70 1919 10 % 50 Kč/t 1789 

 

 

Tabulka 18 opět znázorňuje ceny bez použití R-materiálu, přídavek recyklátu v %, 

přibližnou úsporu a cca cenu s použitím R-materiálu. V této tabulce byl přídavek recyklátu   

u asfaltových směsí 1 - 4 15 % a u poslední označené asfaltové směsi byl přídavek opět 10 %. 

Množství přidaného recyklátu tedy odpovídá i úspoře, kdy u asfaltových směsí 1 - 4 byla 

cca 80 Kč/t a u poslední zmiňované byla úspora 50 Kč/t. 
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Tabulka 18: Znázornění ceny bez použití a s použitím 15% R-materiálu [21] 

 

Asfaltová směs 

Celková cena 

bez R-

materiálu pro 

rok 2012 

Přídavek 

recyklátu 

Úspora cca 

pro rok 2012  

Celková cca cena 

s  

R-materiálem 

1. ACP 22 S, 50/70 1716 15 % 80 Kč/t 1636 

2. ACP 16+, 50/70 1803 15 % 80 Kč/t 1723 

3. ACL 22 S,50/70 1845 15 % 80 Kč/t 1765 

4. ACL 16 S, 50/70 1866 15 % 80 Kč/t 1786 

5. ACO 11,50/70 1919 10 % 50 Kč/t 1869 

 

Pro přehledné znázornění cen bez použití R-materiálu a s použitím 15 % a 20 %  

 R-materiálu pro rok 2012 je vytvořena Tabulku 19, kdy je zřejmé, že se ceny snížily. 

 
Tabulka 19: Znázornění cen bez použití, s použitím 15 % a 20 % R-materiálu [21] 

 

Asfaltová směs 

Celková cena rok 

2012 bez   

R-materiálu 

Celková cena 

s použitím 15 % 

 R-materiálu 

Celková cena 

s přídavkem 20 % 

 R-materiálu 

ACP 22S; 50/70 1716 1636 1586 

ACP 16+; 50/70 1803 1723 1673 

ACL 22S; 50/70 1845 1765 1715 

ACL 16S; 50/70 1866 1786 1736 

ACO 11; 50/70 1919 1839 1789 

 

 

K výše zobrazené Tabulce 19 je vytvořen přehledný graf, kde je vidět, jak díky použití 

R-materiálu do výroby asfaltových směsí, do kterých je možno přidat R-materiál, se ceny 

sníží. Což je samozřejmě pro společnost HERKUL a.s., která je provozovatel obalovny 

z ekonomického hlediska pozitivní informace. 
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   Obrázek 30: Graf – znázornění cen bez použití a s použitím 15 % a 20 % R-materiálu [21] 
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5 POROVNÁNÍ VÝROBY S POUŽITÍM A BEZ POUŽITÍ   

 R-MATERIÁLU 

 
V poslední části diplomové práce je porovnána výroba s použitím a bez použití   

R-materiálu, zejména porovnání, zda došlo k úsporám na surovinách potřebných pro výrobu, 

jestli došlo ke snížení odpadů a v neposlední řadě, jak se použití R-materiálu promítne 

v ekonomickém zhodnocení. 

 

5.1 Úspora na vstupních materiálech 

Co se týče vstupních materiálů, tak k tomuto jsou využity zkoušky typu asfaltových 

směsí s použitím a bez použití R-materiálu. K porovnání jsou vybrány asfaltové směsi 

označené:  „ACL 22 S, 50/70 a ACP 16 +, 50/70.“ [29, 31] 

V Tabulce 20 je patrné, že do výroby asfaltové směsi se přidává méně asfaltu, pokud 

použijeme při výrobě R-materiál. Další surovina, která vstupuje do výroby je kamenivo, podle 

zkoušek, je zřejmé, že procentuálního množství kameniva jednotlivých frakcí se přidává méně 

což je viditelné ze 3. sloupce. 

Tabulka 20: Porovnání ACL 22 S, 50/70 s použitím a bez použití R-materiálu [29, 30] 

 

ASFALTOVÉ POJIVO 
ACL 22 S, 50/70  - bez 

použití R-materiálu 

ACL 22 S,50/70 – 

s použitím 20 %   

R-materiálu 

Obsah asfaltu 4,9 % 3,8 % 

R-materiál - 1,1 % 

Rozpustný obsah asfaltu 4,8 % 4,8 % 

KAMENIVO - FRAKCE   

0-4 37 % 29 % 

4-8 14 % 12 % 

8-11 24 % 15% 

8-16 10 % 10 % 

11-22 11 % 10 % 

0-16 R-materiál - 20 % 

FILER 4 % 4 % 
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Pro vytvoření Tabulky 21 jsou opět použity výsledky ze zkoušek asfaltových směsí. Jak 

je vidět, procentuální množství surovin, která vstupují do výroby, jsou nižší za předpokladu, 

pokud je při výrobě použit R-materiál. 

 

Tabulka 21: Porovnání ACP 16 +, 50/70 bez použití a s použitím R-materiálu [31, 32] 

 

ASFALTOVÉ POJIVO 
ACP16 +, 50/70  - bez 

použití R-materiálu 

ACP 16+, 50/70 – s použitím 

20 % R-materiálu 

Obsah asfaltu 4,4 % 3,3 % 

R-materiál - 1,2 % 

Rozpustný obsah asfaltu 4,3 % 4,3 % 

KAMENIVO - FRAKCE   

0-4 30 % 25 % 

4-8 18 % 13 % 

8-11 17 % 12% 

8-16 30 % 27 % 

0-16 R-materiál - 20 % 

FILER 5 % 3 % 

  

 

 

Z těchto dvou tabulek, je zřejmé, že úspora na vstupních materiálech je i několik 

jednotek procent. Výsledky přispějí k tomu, že společnost HERKUL a.s. jako provozovatel 

obalovny nemusí vynaložit tolik finančních prostředků jako v přecházejících letech na koupi 

surovin potřebných pro výrobu asfaltových směsí při použití R-materiálu do výroby. 

5.2 Využití materiálů 

Součástí obalovny, je recyklační plocha, využívána na odpad, který se pak dá recyklovat 

a dále využít při výrobě. Za ukládku odpadu platí externí firmy 180 – 250 Kč/t. 

Materiál, který se uloží na RP se musí dále zpracovat. Obalovna objedná firmu, která se 

o zpracování postará. Za zpracování se platí, a to za vytřídění frézovaného materiálu 

částkou 20 Kč/t a za drcení ker 70,- Kč/t. Když to ekonomicky zhodnotím, tak pokud 

obalovna vykoupí materiál za cca 200 Kč/t, posléze zaplatí za vytřídění frézovaného materiálu 

20 Kč/t, tak stále má k dispozici 180 Kč, při drcení ker, by to bylo samozřejmě méně, když se 
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za 1 t drcení zaplatí 70 Kč, k dobru by tedy společnost měla 130 Kč, se kterými může dále 

disponovat.  

Další úspora při použití R-materiálu při výrobě, je za pohonné hmoty. V případě firmy 

HERKUL a.s., která má RP, nemusí tedy odvážet odpad na skládku CELIO, ale rovnou do 

areálu obalovny na RP. Za odvoz odpadu na skládku společnost zaplatí 36 Kč/km, skládka 

je vzdálená cca 12 km, jedná se o částku 432 Kč za odvoz materiálu na skládku. Veškerý 

proces probíhá v rámci areálu, takže ke spotřebě pohonných hmot samozřejmě dojde, ale ne 

v takové míře, jako kdyby se odpad musel odvážet až na skládku. 

Za odkup odpadu si skládka účtuje přibližně 185 - 225 Kč/t., což je pro společnost 

HERKUL a.s. poměrně velká částka, jelikož díky svému postavení na trhu má stále více 

zakázek. S tím tedy souvisí i nárůst odpadů, kterých se musí zbavit. Díky RP, kterou bude 

využívat pro své účely, k přípravě odpadů na materiál potřebné kvality do výroby, ušetří další 

finanční prostředky, které by musela vynaložit za uložení odpadů na skládku. Je samozřejmě 

možné, že některý nepotřebný odpad bude muset společnost odvézt na skládku, ale množství 

objemu odpadu se sníží při použití RP.  

5.3 Ekonomické porovnání 

V této části práce jsou porovnány ceny asfaltových směsí bez použití a s použitím 

recyklovaného materiálu. Jak je uvedeno v kapitole 4.8 tak při použití 20 % recyklačního 

materiálu může být úspora cca 130 Kč/t a při použití 15 % pak může být cca 80 Kč/t. Níže je 

vytvořena tabulka, která mapuje ceny pěti nejčastěji využívaných asfaltových směsí, při 

jejichž výrobě je možno použít R-materiál, a to od roku 2009, kdy HERKUL a.s. obalovnu 

začal provozovat, až do roku 2012. 

 Z Tabulky 22 je zřejmé, že se ceny postupně rok od roku zvyšovaly. V roce 2012 se 

ceny zvýšily, nicméně při použití 15% nebo 20 % R-materiálu při výrobě dochází ke snížení. 
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Tabulka 22: Vývoj cen od roku 2009-2012 [21] 

 

Asfaltová směs 

Ceny 

rok 

2009 

Ceny 

rok 

2010 

Ceny 

rok 

2011 

Ceny rok 

2012 bez 

použití R-

materiálu 

Ceny rok 

2012 

s použitím 

15%  R-

materiálu  

Ceny rok 

2012 

s použitím  

20% R-

materiálu 

ACP22S; 50/70 1500 1520 1596 1716 1636 1586 

ACP16+; 50/70 1540 1560 1638 1803 1723 1673 

ACL22S; 50/70 1580 1600 1680 1845 1765 1715 

ACL16S; 50/70 1600 1620 1701 1866 1786 1736 

ACO11S; 50/70 1650 1670 1754 1919 1839 1789 

 

Pro přehledné znázornění vývoje cen je vytvořen pomocí grafu Obrázek 31, ze kterého 

je vidět stoupající vývoj cen v jednotlivých letech. Dále je v něm i znázorněn vývoj cen za 

použití R-materiálu při výrobě asfaltové směsi a tento vývoj má snižující se tendenci.  

 

 

Obrázek 31: Vývoj cen od roku 2009-2012 bez použití R-materiálu + vývoj cen pro rok 2012[21] 
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6 ZÁVĚR 

Obalovna asfaltových směsí je moderní technologické zařízení splňující veškeré normy, 

nicméně i přesto se provozovatel obalovny společnost HERKUL a.s. snaží stále více snižovat 

náklady na výrobu a své dopady na životní prostředí. Jednou z možností je návrh na využívání 

recyklovaného materiálu při výrobě asfaltových směsí. Používání recyklovaného materiálu je 

krok správným směrem. 

V první části své diplomové práce jsem zmapovala stávající zařízení na výrobu 

asfaltových směsí, kterou dodala firma AMMANN. Dále jsem popsala postup výroby bez 

použití R-materiálu a nezbytnou součástí byl i popis procesní mapy.  V neposlední řadě jsem 

vyhodnotila ekonomickou situaci obalovny. Jak jsem zjistila, tak ceny energií i ceny materiálů 

rok od roku stoupají. Tyto ceny ovlivnit neumíme, ale je nutné najít jinou cestu, kde se dá 

ušetřit a ještě k tomu přispět ke zlepšení životního prostředí.  

V praktické části jsem nejdříve začala popisem zařízení pro vstup R-materiálu, jeho 

instalací, zkušebním provozem, který probíhal v pořádku, bez neshod a reklamací. Během 

zkušebního provozu byly provedeny laboratorní zkoušky, které prokázaly, že je vyráběná 

směs kvalitní a splňuje potřebné normy. Nebyl tedy důvod proč ve výrobě s použitím   

R-materiálu nepokračovat. Zkoušky byly provedeny u pěti nejčastěji využívaných asfaltových 

směsí. Dále jsem pokračovala popisem procesu, na jehož základě jsem navrhla technologický 

postup výroby asfaltových směsí s použitím R-materiálu. Do obecného technologického 

postupu jsem vložila operace 3 a 4, které se týkají pouze činnosti související s R-materiálem. 

Pro tyto procesy bylo potřeba vytvořit kartu instrukce, která je nezbytnou součástí 

technologického postupu. Dále jsem navrhla do původní procesní mapy bez použití   

R-materiálu diagramy systému přidávání R-materiálu, o které jsem procesní mapu rozšířila   

a popsala. 

Součástí diplomové práce byl i návrh na rozdělení recyklační plochy do boxů, aby 

nedocházelo k mísení jednotlivých materiálu a byla tak zaručena kvalita materiálu potřebného 

do výroby asfaltových směsí. Chtěla jsem zjistit, zda došlo ke snížení množství surovin, které 

vstupují do výroby při použití R-materiálu. Použila jsem zkoušky typu asfaltových směsí, ze 

kterých je zřejmé, že pokud se přidává R-materiál, sníží se procentuální množství surovin 

přidávané do výroby. Nedílnou součástí bylo i ekonomické zhodnocení, kdy jsem podle 

výsledků zjistila, že společnost HERKUL a.s. může ušetřit při použití 20 % R-materiálu cca 
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130 Kč/t a při použití 15 % R-materiálu cca 80 Kč/t. Další výhodou použití recyklační 

materiálu při výrobě je úspora za odvoz odpadu na skládku, kdy se ušetří peníze za pohonné 

hmoty i peníze za uložení odpadu na skládku.  Tím, že se odpad vytřídí, rozdrtí na recyklační 

ploše, přispěje i ke snížení odpadů.  

Domnívám se, že cíl diplomové práce jsem splnila. Tato práce by mohla být dobrým 

podkladem pro společnost HERKUL a.s., která je provozovatel obalovny. Věřím, že bude 

vedení společnosti motivovat k tomu, aby dále snižovala svůj dopad na životní prostředí 

dalšími inovacemi a změnami a ještě více tak upevnila svoji pozici na trhu.  
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