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ANOTACE 

 Předloţená diplomová práce se zaobírá problematikou odpadů Ústeckého kraje. 

Shrnuje Plán odpadového hospodaření Ústeckého kraje, svoz odpadů v okresních městech. 

Popisuje charakteristiku odpadů, ale i způsoby nakládání s odpady. Cílem odpadového 

hospodaření je co nejvíce omezit vznik odpadů, pokud jiţ odpad vznikne, co nejúčelněji jej 

recyklovat. Recyklovaný odpad se stává druhotnou surovinou, kterou je třeba vyuţít. 

 Cílem mé diplomové práce je popsat Plán odpadového hospodářství Ústeckého 

kraje, zajištění svozu odpadů v Ústeckém kraji. A dále posouzením recyklační linky firmy 

Wastemat s.r.o., převáţně z technického hlediska. Popsat jednotlivé výrobní kroky 

recyklační linky. 

 Klíčová slova: Odpad, svoz odpadu, recyklace, recyklační linka 



 

 

SUMMARY 

 This thesis deals with the aim of waste in the Ustecky Region. Summarizes waste 

management plan, collection of waste in the district towns. It describes the characteristics 

of waste but also waste management. The aim of waste management is to minimaze waste, 

if no waste occurs, it most efficient to recycle. Recycled waste becomes in a secondary raw 

material to be used. 

 The target of my thesis  is to describe Waste Management Plan in the Ustecky 

Region, providing of waste in the Ustecky Region. A further assessment of recycling lines 

Wastemat s.r.o. mainly from technical point of view, describes individual production steps 

recycling lines. 

Keywords : Waste, waste disposal, recycling, recycling line 
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Seznam zkratek 

ŢP – ţivotní prostředí 

MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 

KO – komunální odpady 

EU – Evropská unie 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

MPaO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ČR – Česká republika 

ESVO – Evropské společenství volného obchodu 

ČOV – čistírna odpadních vod 

OL – odpadní látky 

NO – nebezpečné odpady 

OV – odpadní voda 

POH – Plán odpadového hospodářství 

POH ÚK – Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 

ÚK – Ústecký kraj 

ČSÚ – Český statistický úřad 

OH – odpadové hospodářství 

CeHO – Centrum pro hospodaření s odpady 

TS – technické sluţby 

s.r.o. – sdruţení s ručením omezeným 

p.o. – příspěvková organizace 

a.s. – akciová společnost 
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1. Úvod a cíl práce 

 Odpad produkuje člověk od počátku své existence. V kaţdém oboru lidské činnosti 

se produkují odpady. V dávné minulosti bylo jeho mnoţství takové, ţe se o odpad dokázala 

postarat příroda sama. Zbytky z jídel, vodu z mytí nádobí (pomeje) spotřebovala domácí 

zvířata, jelikoţ se nepouţívali saponáty. S postupným vývojem civilizace a rozvojem 

techniky docházelo ke značnému nárůstu odpadu. S nadměrným mnoţstvím odpadu 

si příroda neporadí, člověk musel a stále musí hledat cesty jak nakládat s odpadem, aby byl 

optimálně vyuţit. Mnoţství odpadů roste se zvyšující se ţivotní úrovní.  

 Odpad vzniká při činnostech člověka, jak v oblasti výrobní, tak nevýrobní. Odpadem 

lze nazvat vše, co z výrobního procesu odpadá. Odpadem se stává to, co ztratilo svou 

původní funkci, co není přeměněno na uţitnou hodnotu. Význam odpadu jako druhotné 

suroviny stále roste, je zdrojem surovin i energie. 

 Politika odpadového hospodářství ČR a její environmentální poţadavky jsou 

definovány ve státní politice ţivotního prostředí. Je důleţité, aby se v oblasti odpadového 

hospodářství neprováděly časté legislativní změny. Stabilní legislativou musí být řešena 

zhoršující se situace v odpadovém hospodářství způsobenou nadměrným mnoţstvím 

odpadů všeho druhu a problémy s jejich odstraňováním. 

 Současná politika odpadového hospodářství v ČR se přizpůsobuje trendům odpadové 

politiky Evropského společenství, coţ dokládá i závazek ČR vyrábět 8% energie 

z obnovitelných zdrojů. Tento závazek učinily všechny členské státy EU z důvodů 

 zamezení globálního oteplování zeměkoule a klimatických změn.  

  Odpady se dělí na nebezpečný a ostatní odpad. Podle původu se odpad dělí na 

odpady vznikající v průmyslové výrobě, zemědělské výrobě a odpad komunální. Největší 

mnoţství odpadů vzniká v průmyslové výrobě. Zemědělské odpady jsou převáţně 

organického původu a většinou jsou vyuţity jako krmiva či hnojiva. Nejpestřejší skladbu 

má komunální odpad, jehoţ největší část je produkována domácnostmi.  

 Prvotně je důleţité předcházet vzniku odpadů, pokud jiţ odpad vznikne, musí být 

vhodným způsobem vyuţit a aţ poté co jej nelze vyuţít se přistupuje k jeho zneškodnění. 
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Nejefektivnější je třídění přímo u zdroje, výrobců, provozovatelů, obchodníků  

a v domácnostech. 

 Odpady produkované současnou populací musí být odstraněny v souladu s platnou 

legislativou – Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Zákon o obalech č. 477/2001Sb. 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Vyhláška MŢP  

č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. 
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Graf 1 – skladba domovního odpadu [24] 

 Cílem diplomové práce je popsat Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje, 

zajištění svozu odpadů ve městě Ţatec. A dále zhodnocení současných provozních 

náleţitostí recyklační linky firmy Wastemat s.r.o. Ze zpracování diplomové práce by měla 

vyplynout zlepšení technických parametrů recyklační linky a případné zlepšení organizace 

provozu při zpracování druhového odpadu ve firmě Wastemat s.r.o.  
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2. Odpadové hospodářství ČR 

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

zbavit. Odpad se dle Katalogu odpadů zařazuje jako nebezpečný odpad (N) a ostatní odpad 

(O). Nebezpečný odpad je odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností.

 Materiálové vyuţití odpadů musí mít přednost před jiným vyuţitím odpadů např. 

energetickým, prvotní snahou kaţdého by mělo být předcházení vzniku odpadů. 

Veřejnou správu v odpadovém hospodářství vykonávají: 

- Ministerstvo ţivotního prostředí 

- Ministerstvo zdravotnictví 

- Ministerstvo zemědělství 

- Česká inspekce ţivotního prostředí 

- Celní úřady 

- Orgány veřejného zdraví 

- krajské úřady 

- obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

- obecní úřady a újezdní úřady 

 Kraje a původci odpadů mají povinnost zpracovat Plány odpadového hospodářství. 

Nakládání s KO se dělí na: 

1) Oblast manipulace – shromaţďování, třídění, sběr, výkup, skladování. 

2) Oblast úpravy, vyuţívání a odstraňování. [1] 
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 Největšími producenty odpadů jsou průmyslové podniky, jeţ produkují cca 50% 

odpadů, následuje energetika s produkcí cca 40%, zbytek tvoří KO a odpady ze 

zemědělské výroby. 

 Nejpestřejší po všech stánkách je KO, ve kterém jsou zastoupeny převáţně domovní 

odpady. Komunálním odpadem se budeme zabývat v samostatné kapitole. 

 Dále je výhodná recyklace, tedy opětovné zavedení odpadních látek (včetně odpadní 

energie) do procesu výroba – spotřeba. Recyklace je některým výkladem uváděna jako 

počáteční stav bezodpadové technologie. Častější je názor, ţe bezodpadová technologie se 

zabývá komplexní technologií a organizací výroby přičemţ se zabrání vzniku odpadů,  

a recyklace řeší problém zpracování a zuţitkování odpadů jiţ vzniklých. 

 Recyklace se skládá z procesů: 

- opětovné pouţití, tento proces je vyuţíván v návratové obalové technice, 

- regenerace odpadů a jejich opětovné vyuţití, odpad je shromaţďován a následně 

regenerován, někdy sloţitým technologickým procesem (hutě, sklárny, papírny 

apod.). 

- proces dalšího vyuţití jako druhotné suroviny. Odpad, který vznikne při výrobě 

jednoho produktu, se vyuţívá jako vstupní surovina pro výrobu druhého produktu. 

 Důleţitá oblast recyklace odpadů je třídění KO. [2] 

2.1 Související legislativní předpisy pro nakládání s odpady 

 Součástí legislativy jsou základní právní normy – zákony, vyhlášky, nařízení vlády 

a technické předpisy – normy. Cílem je v oblasti odpadového hospodaření vytvořit pevný 

právní rámec pro podnikatelské subjekty, obce a fyzické osoby a zapojení právního 

systému EU do našeho právního systému. 
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Přehled platné právní úpravy: 

Zákony: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (změna: 477/2001 Sb.; 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 

Sb.; 188/2004 Sb.; 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 188/2004 Sb. (část); 317/2004 Sb.; 

7/2005 Sb.; 7/2005 Sb. (část); 444/2005 Sb.; 222/2006 Sb.; 314/2006 Sb.; 

186/2006 Sb., 314/2006 Sb. (část); 314/2006 Sb. (část); 296/2007 Sb.; 25/2008 Sb., 

34/2008 Sb.; 34/2008 Sb. (část); 7/2005 Sb. (část), 383/2008 Sb.; 9/2009 Sb.; 

157/2009 Sb.; 297/2009 Sb.; 291/2009 Sb.; 326/2009 Sb.; 223/2009 Sb.; 

227/2009 Sb., 154/2010 Sb.; 281/2009 Sb.; 31/2011 Sb.; 77/2011 Sb.): „Tento 

zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro 

předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany 

ţivotního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udrţitelného rozvoje 

 a při omezování nepříznivých dopadů vyuţívání přírodních zdrojů a zlepšování 

účinnosti tohoto vyuţívání, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.“ [3] 

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (změna: 274/2003 

Sb., 94/2004 Sb., 237/2004 Sb., 257/2004 Sb., 444/2005 Sb., 66/2006 Sb., 

296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 126/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 77/2011 

Sb.): „Účelem tohoto zákona je chránit ţivotní prostředí předcházením vzniku 

odpadů z obalů, a to zejména sniţováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů  

a chemických látek (dále jen "látky") v těchto obalech obsaţených v souladu  

s právem Evropských společenství. Tento zákon stanoví práva a povinnosti 

podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen "osoba") a působnost 

správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh 

nebo do oběhu, při zpětném odběru a při vyuţití odpadu z obalů a stanoví poplatky 

a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.“ [4] 
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Prováděcí vyhlášky: 

- Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb. o zřizování, provozu, zajištění 

a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech (změna: 

300/2005 Sb.) [5] 

- Vyhláška MŢP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů (změna: 502/2004 Sb.): „Tato vyhláška stanoví obsah ţádosti o udělení 

pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu 

na prodlouţení platnosti tohoto pověření (dále jen „ţádost o udělení pověření“), 

obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, kritéria, metody  

a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obsah ţádosti o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů a obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných 

vlastností odpadů (dále jen „osvědčení“).“ [6] 

- Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu  

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

odpadů (Katalog odpadů), (změna: 503/2004 Sb., 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.). [7] 

- Vyhláška MŢP č. 382/2001 Sb. o podmínkách pouţití upravených kalů na 

zemědělské půdě (změna: 504/2004 Sb.). [8] 

- Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (změna: 

41/2005 Sb.; 294/2005 Sb.; 353/2005 Sb.; 294/2005 Sb. (část); 351/2008 Sb.; 

478/2008 Sb.; 170/2010 Sb.; 61/2010 Sb.). [9] 

- Vyhláška MŢP č. 384/2001 Sb. - nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými 

směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší neţ 50 mg/kg 

(o nakládání s PCB). [10]  

- Vyhláška MPaO č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly. [11]  

- Vyhláška MPaO č. 116/2002 Sb. o způsobu označování vratných zálohovaných 

obalů [12] 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/b43399f29f01522ec125700600350925?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/b43399f29f01522ec125700600350925?OpenDocument
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- Vyhláška MŢP č. 117/2002 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů 

a ohlašování údajů z této evidence [13]  

- Vyhláška MŢP č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného 

odběru některých výrobků (změna: 505/2004 Sb.; 353/2005 Sb.). [14] 

- Vyhláška č. 641/2004 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 

údajů z této evidence. [15] 

- Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady (změna: 341/2008 Sb.; 61/2010 Sb.; 61/2010 Sb. (část); 

61/2010 Sb. (část)). [16] 

- Vyhláška č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bliţších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška 

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) změna: 65/2010 Sb.; 285/2010 

Sb.). [17] 

- Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozloţitelnými odpady) [18] 

- Vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, 

vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů 

vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému 

sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), 

(změna: 54/2010 Sb.). [19] 

- Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 

pozdějších předpisů. [20] 
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- Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozloţitelnými odpady) [21] 

Nařízení: 

- Nařízení vlády č. 184/2002 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., 

kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něţ se vztahuje povinnost zpětného 

odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z pouţitých 

výrobků a obalů. [22] 

- Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

(změna: 473/2009 Sb.) [23] 

2.2 Komunální odpad 

 KO je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob. Je to nehomogenní směs mnoha věcí 

a látek, které ztratily původní hodnotu. Z hlediska fyzikálně – chemických vlastností se 

jedná o velmi různorodý materiál. Jedná se o odpad proměnlivého sloţení, 

a to mnoţstvím i kvalitou. [28] 

 V EU se produkuje cca 300kg odpadu na osobu. KO tvoří 10 – 15% z celkového 

objemu produkovaných odpadů. Je třeba omezovat mnoţství KO. V domácnostech 

můţeme jiţ v obchodě rozhodnout, kolik odpadu vyprodukujeme. Koupí kvalitních 

předmětů, které mají delší ţivotnost, také pomáháme ŢP. V domácnostech je velmi 

důleţité třídění odpadu, neboť vytříděné suroviny se vrátí zpět do výroby nebo lze vyuţít 

jejich energetický obsah. [24] 
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2.2.1. Shromažďování komunálního odpadu a separovaný sběr 

 KO se shromaţďuje do nádob k tomuto účelu určených a umístěných v prostorech 

jeho vzniku. V současnosti se vyrábí rozsáhlá škála těchto nádob, určených pro KO  

i separovaný sběr. KO jsou pravidelně sváţeny firmami, které vyuţívají speciální 

technické prostředky. 

 Na směsný KO se pouţívají nádoby o objemu od 70 do 1 100l. Nádoby jsou šedé 

nebo černé barvy a jsou plechové či plastové. 

 

Obrázek 1 – plastové kontejnery na netříděný odpad, objem 660, 770, 1100 l [25] 

 Na separovaný odpad se pouţívají nádoby o objemu od 240l do 3m
3
, případně  

i většího objemu. Jsou to barevné nádoby, a to plastové popelnice, kontejnery s upraveným 

víkem nebo zvony.  

    

Obrázek 2 – plastové kontejnery na tříděný odpad, objem 1100l [25] 
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Obrázek 3 – plastové popelnice na tříděný odpad, objem 120 aţ 240l [25] 

Třídění odpadu do nádob dle barvy: 

Tabulka 1 – Co patří do kontejneru modré barvy [24] 

Grafická značka Zkratka Materiál 

 
PAP Papír 

 
20 Vlnitá lepenka 

 
21 Hladká lepenka 

 
22 Papír 

 

Tabulka 2 – Co patří do kontejneru zelené a bílé barvy [24] 

Grafická značka Zkratka Materiál 

 
GL Sklo 

 
70 Sklo bílé 

 
71 Sklo zelené 

 72 Sklo hnědé 
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Tabulka 3 – Co patří do kontejneru ţluté barvy [24] 

Grafická značka Zkratka Materiál Pouţití 

         
PET Polyetylentereftalát nápojové „PET“ lahve 

         
HDPE 

Polyetylen 

(lineární) 

tvrdé plastové obaly 

(kanystry, přepravky) 

         
LDPE 

Polyetylen 

(rozvětvený) 
fólie, tašky, sáčky 

        
PP Polypropylen koberce, tkaniny 

        
PS Polystyren 

Tkaniny, vlákna, pěnový 

PS jako izolace 

 

Tabulka 4 – Co patří do kontejneru oranţové barvy [24] 

Grafická značka Zkratka Materiál 

                     
C/PAP Nápojový karton, v němţ 

převládá papír 

 

 Občané také mohou vyuţívat sběrné dvory, kde je moţné odevzdat objemný odpad, 

který není moţno uloţit do běţných kontejnerů. NO se mohou odevzdat ve sběrných 

dvorech, které jsou vybaveny ekosklady, jeţ musí zajišťovat jejich bezpečný sběr, 

manipulaci a skladování tohoto druhu odpadů. 

 Dále občané mohou vyuţít pojízdnou sběrnu NO, kterou zajišťuje speciálně upravený 

nákladní automobil se speciálními kontejnery. 

 V obcích nebo ve sběrných dvorech bývají umístěny nejčastěji v době jarního úklidu 

a podzimní sklizně velkoobjemové kontejnery. Mají objem od 5 do 30m
3
. [1] 
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Obrázek 4 – Kontejner s odklopnou střechou [26] 

 

Obrázek 5 – Kontejner se sklopnou bočnicí [26] 

2.2.2 Třídění komunálního odpadu 

 Základním zařízením pro třídění KO je autogenní mlýn, kde se odpady melou a drtí 

navzájem. Další stupeň je bubnové otáčivé síto, kde se odstraní jemné částice. Tímto dojde 

k odstranění všech biogenních odpadů a papíru. Další případné technologické kroky jsou: 

- magnetické odstranění kovových magnetických podílů, 

- pneumatické dotřídění lehkých plastů (princip sání ventilátoru), 

- dotřídění dalších nerecyklovatelných druhů (oděvy, obuv, kůţe) na šikmém 

dopravníku, sloţka vhodná ke spálení, 

- ostatní částice propadají pod dopravník, 

- separátor neţelezných kovů, kde se odstraňují kovové, vodivé, magnetické materiály. 
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 Aby třídění odpadu bylo běţnou součástí ţivota obyvatel je důleţitá osvěta, 

a to výchovné programy pro veřejnost a pro školy, programy zaměřené na spotřebitele, 

iniciativy zaměřené na sníţení objemu odpadu a jejich třídění. [1] 

Úprava komunálního odpadu 

 Je to kaţdá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností. Zahrnuje činnosti, jako drcení, řezání, stříhání, rozdruţování a poté 

lisování, stlačování, paketování, granulování, briketování a balení. Patří sem také ruční či 

mechanické třídění a předtřídění apod. [1] 

Skladování komunálních odpadů 

 V České republice se téměř nevyuţívá, zde se předpokládá jenom krátkodobé 

skladování u separovaného odpadu nebo u překládacích stanic pro netříděný komunální 

odpad. [1] 

2.2.3 Přeprava komunálního odpadu 

 Zahrnuje přepravu odpadu z místa vzniku odpadu do místa jeho shromaţďování,  

a dále z místa jeho shromaţďování do místa kde bude odpad odstraněn. Úkolem takové 

přepravy je dodat přepravované zboţí do cíle bez poškození ŢP. Pro odpady platí,  

ţe mohou být nebezpečným zboţím, při přepravě pro ně platí povinnosti, které jsou 

stanoveny Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Pokud je přepravované zboţí nebezpečné 

pro osoby, zvířata a přírodu musí být označeny v souladu s Evropskou dohodou  

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR a přílohami A – Ustanovení  

o nebezpečných látkách a předmětech a B – Ustanovení o dopravních prostředcích 

a dopravě.  DO ČR je zakázáno přepravovat odpady určené k odstranění. Z ČR je moţné 
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odpady za účelem odstranění přepravovat pouze do zemí EU a zemí, které jsou součástí 

ESVO, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy (Norsko, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Island). Mimo uvedené země je přeprava odpadů zakázána. [1] [28] 

 

 

Obrázek 6 – Bezpečnostní značky [27] 

 

Obrázek 7 – Manipulační značky [27] 

 Přepravu rozlišujeme podle vzdálenosti a druhu dopravního prostředku: 

1) Podle vzdálenosti přepravy se rozlišuje na jednofázovou, dvoufázovou 

a vícefázovou. U dvoufázové přepravy se v první fázi sbírá odpad svozovým 

automobilem do překládací stanice, ve druhé fázi za pomocí velkoobjemových 

návěsů dochází k přepravě odpadu z překládací stanice např. na skládku. 

Je výhodné, pokud je v překládací stanici zároveň zřízena třídírna odpadů. 

U vícefázové přepravy se často odpad v překládací stanici lisuje. 

2) Podle dopravního prostředku se rozlišuje na dopravu automobily (systém rotačního 

nebo lineárního stlačování odpadu, lodní a ţelezniční, kdy se vyuţívá přepravních 

kontejnerů nebo se odpad lisuje do balíků. Speciálně konstruované automobily pro 

přepravu odpadů zahrnují svozové automobily, nosiče přepravníků, přepravní 

odpadové automobily a nástavby na automobily.[1] 



Bc. Jan Zelenka: Problematika odpadů v Ústeckém kraji. 

2011  15 

 

Obrázek 8 – Nákladní automobil s kontejnerem a nakládacím zařízením [25] 

 

Obrázek 9 – Nákladní automobil pro svoz odpadu [25] 

 

Obrázek 10 – Nástavba pro cisternovou přepravu [26] 

 

Obrázek 11 – Hydraulický jeřáb Palfinger [26] 
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3. Odpadové hospodářství v Ústeckém kraji 

 Území ÚK je administrativně členěno do 16 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností, ve kterých se nachází 354 obcí (46 se statutem města). Počet obyvatel ÚK 

podle údajů ČSÚ ke dni 31.03.2011 dosahoval 836 128. Nezaměstnanost v ÚK ke dni 

31.07.2011 dosahovala12,55%. Obyvatelé kraje ţijí převáţně v pánevní oblasti, coţ se 

projevuje na jejich zhoršeném ŢP. ÚK patří k regionům s největší průmyslovou výrobou, 

coţ se projevuje na zdravotních a sociálních charakteristikách obyvatelstva. [29] 

3.1. Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 

 Kraje jsou povinny podle zákona č.185/2001 Sb. zpracovat plán odpadového 

hospodářství kraje s minimální platností 10 let. POH ČR je podkladem pro vytvoření POH 

krajů, a tyto jsou následně podkladem pro POH původců odpadů. 

3.1.1 Podklady pro vytvoření POH ÚK 

 Kraje zpracovávaly krajské koncepce odpadového hospodářství, které se postupně 

změnou legislativy, stávaly předstupněm POH. Dalším podkladem pro zpracování POH 

ÚK byly podkladové studie vypracované na základě zadání Ústeckého kraje v roce 2003: 

1) Studie proveditelnosti třídění biologicky rozloţitelného odpadu – jejím cílem bylo 

vyhodnocení moţnosti a dosaţitelné účinnosti třídění biodegradabilní sloţky KO 

v podmínkách ÚK. Předmětem hodnocení byl směsný KO, jehoţ původcem jsou 

obce, fyzické i právnické osoby na území ÚK. 

2) Ověření proveditelnosti třídění biologicky rozloţitelné sloţky KO – cíl byl stejný 

jako v předchozím bodě, ale předmětem hodnocení byl směsný KO, jehoţ 

původcem jsou občané, resp. obce ÚK. 

3) Predikce poptávky po průmyslovém kompostu a jeho vstupních surovinách 

a moţnosti její stimulace – jejím cílem bylo zhodnocení významu kompostování 
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a materiálového vyuţití biologicky rozloţitelného odpadu k ostatním způsobům 

vyuţití. Předmětem studie bylo shrnutí všech moţností, jak lze vyuţít průmyslové 

komposty a organické hmoty pro zúrodnění půd v zemědělství, lesnictví 

a při rekultivacích ÚK a jejich prognóza do roku 2030. 

4) Bilance odpadních olejů vzhledem k míře jejich energetického a materiálového 

vyuţití a k zpětnému odběru – cílem bylo určení nástrojů k naplnění povinnosti 

zpětného odběru olejů. Předmětem této studie bylo vyhodnocení situace v produkci, 

vyuţívání a odstraňování odpadních olejů, zhodnotit podmínky zpětného odběru na 

území ÚK. 

5) Analýza vyuţívání stavebních odpadů, odpady z těţby a energetických odpadů 

a prognóza poptávky po jejich vyuţití – cílem bylo získat údaje pro zhodnocení 

potřeby recyklačních zařízení, podklady pro rozhodování o jejich vyuţití při 

terénních úpravách. Předmětem studie byl průzkum současného stavu a perspektiv 

ve vyuţití těchto odpadů na území ÚK. 

 POH ÚK zpracoval odbor ŢP a zemědělství Krajského úřadu ÚK. Vstupní data 

byla zajištěna potvrzením údajů evidence odpadů a dalších datových zdrojů z vlastních 

šetření při kontrolní pravomoci krajského úřadu nebo zadáním výše uvedených 

podkladových studií. POH ÚK byl zpracován v souladu s Metodickým pokynem MŢP. 

 Důleţitá při vytvoření POH ÚK byla komunikační strategie, aby byla zapojena 

veřejnost, rozhodující subjekty OH, hlavně podniky, které v oblasti nakládání s odpady 

působí. Platnost POH ÚK byla stanovena do roku 2014.[30] 

3.1.2 Analytická část POH ÚK 

 V ÚK probíhá rozsáhlá těţební činnost, rozloha těţebních loţisek dosahuje v okrese 

Most 30% v okresech Chomutov a Teplice 20%. Rozsah povrchově těţených ploch 

dosahuje 6 aţ 7% plochy uvedených okresů. Odpadům z těţby, které se soustředí 

na výsypkách a odvalech, musí být v POH ÚK věnována pozornost, neboť v kraji se 

provádí rozsáhlá rekultivační činnost. 
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 V ÚK je soustředěně cca třetina kapacity všech elektráren umístěných na území 

ČR, u uhelných elektráren jsou zde umístěny dvě třetiny kapacity. Vzniká zde velké 

mnoţství energetických odpadů, které jsou certifikovány a v současnosti se vyuţívají při 

rekultivacích. 

 V ÚK ani v okolních krajích se v rámci POH, nepočítá s výstavbou zařízení 

k nakládání s odpady, které by působilo ve více regionech. Spolupráce se soudními kraji 

je zaloţena na ekonomické rozvaze nebo na dostupnosti zařízení k vyuţívání či 

odstraňování odpadů, např. vyuţívání spalovny v Liberci. 

 POH ÚK respektuje poţadavky, které vyplynuly z přechodně plánovacích 

dokumentací, z regionálních a celostátních koncepcí a územně technických podkladů: 

1) Strategie rozvoje – ÚK (1999) 

2) Globální plán revitalizace pánevní oblasti (2001) 

3) Program rozvoje ÚK (2000 – 2001) 

4) Národní program sniţování emisí (2004) 

5) Územní energetická koncepce kraje (2003) 

6) Krajský program sniţování emisí a imisí (2003) 

7) Nadregionální a regionální územně technický podklad ČR (1996) 

8) Výstupy projektu V a V 510/2/98 – Vodohospodářské řešení rekultivace a 

revitalizace Podkrušnohorské hnědouhelné pánve (2001) 

9) Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK (2003) 

Dalšími koncepcemi a dokumenty je POH ÚK koordinován: 

1) Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe  

2) Program trvale udrţitelného rozvoje ÚK 

3) Koncepce revitalizace území postiţených těţbou ÚK (2003) 

4) Strategie brownfields při rozvoji průmyslové výroby 

5) Strategie rozvoje venkovských oblastí ÚK (2003) 

6) Strategie rozvoje průmyslu a malého středního podnikání ÚK (2003) 
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7) Výstupy projektu V a V 640/3/2001 – Obnova funkcí krajiny narušené těţbou 

8) Koncepce ochrany přírody a krajiny ÚK (2005) 

9) Koncepce rozvoje zemědělství ÚK (2005) 

10) Regionální surovinová studie ÚK (2004) 

 V analytické části byly vyuţity podklady za období 1998 – 2002, předmětem 

závazné části jsou cílové hodnoty řídících ukazatelů v navrhovaném období. V této části 

jsou zpracovány jednotlivé části hospodaření s odpady v ústeckém kraji, jak podle druhů 

odpadů, tak podle moţností jejich zpracování či vyuţití. Dále je zde zahrnuta statistika 

hospodaření s odpady jednotlivých okresů ÚK, ať v oblasti odpadů ostatních, tak odpadů 

nebezpečných. Kdy je zřejmé, ţe velké mnoţství NO je produkováno v okresech 

s vysokým podílem chemického průmyslu. Mnoţství energetických odpadů je největší 

v okresech s vysokým zastoupením těţební činnosti, z objemu. Klesající tendenci vykazují 

odpady ze zemědělství a lesnictví, neboť klesá zemědělská produkce. Dále je z této části 

POH ÚK zřejmé, ţe vyuţití odpadů jako druhotné suroviny má stoupající tendenci. 

Dochází k nárůstu třídění odpadů, recyklaci a kompostování. 

 V této práci však uvedeme údaje za období roků 2005 do 2009. [30] 

Tabulka 5 – Přehled investic na ochranu ŢP v ÚK [29] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Pořízené investice na ochranu ŢP 

(tis. Kč) 

1 528 980 1 868 361 2 278 034 1 539 392 1 517 016 

Neinvestiční náklady na ochranu 

ŢP (tis. Kč) 

4 545 795 2 940 185 6 567 781 6 890 125 5 785 866 
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3.1.3 Směrná část POH ÚK 

 Tato část POH ÚK definuje podmínky a nástroje ke splnění stanovených cílů. 

Obsahuje podrobný rozbor a komentář z jakých důvodů jsou opatření a zásady, 

které budou uvedeny v závazné části POH ÚK, navrhována a jakým způsobem bude cílů 

dosaţeno. Určuje směr nakládání s odpady na území ÚK v období 10 let, ze kterého budou 

vycházet původci odpadů na území ÚK. [30] 

Nástroje POH ÚK 

 Výstupy, které jsou uvedeny v závazné části POH ÚK, jsou směrodatné především 

pro původce odpadů, kteří jsou odpovědni za jejich dodrţování. Nástroje máme 

normativní, ekonomické, administrativní a informační. 

 1) Normativní nástroje – zahrnují POH původců odpadů, obecně závazné vyhlášky 

obcí, omezení, která vyplývají z norem a právních předpisů, např. předpisy k ochraně vod, 

ochraně ovzduší, přírody a krajiny, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
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Graf 2 – přehled investic na ochranu ŢP v ÚK [29] 
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 2) Ekonomické nástroje – zahrnují podporu ze státního fondu ŢP ČR, podporu 

z fondů EU, další podpůrné programy, a to financované ze státního rozpočtu ČR (Podpora 

ochrany ŢP a nakládání s odpady) a z rozpočtu ÚK (konkrétní projekty na nakládání 

s odpady), projekty smíšeného financování, umoţňují zapojení privátního sektoru 

do projektů spojených s poskytováním veřejných sluţeb a realizací veřejných investic. 

Dále zahrnuje zadrţení finančních prostředků ze strany subjektů, jeţ jsou povinny 

zabezpečit zpětný odběr odpadních obalů a vyřazených výrobků. 

 3) Administrativní nástroje – zajišťují stanovení podmínek pro jednotný výkon 

státní správy v OH s důrazem na dodrţování hierarchie nakládání s odpady, podílení se na 

zvyšování odbornosti pracovníků veřejné správy v oblasti OH a v souvisejících oblastech. 

Výkon kontrolní činnosti pracovníky s vysokou odborností, technickým a finančním 

zázemím apod. Podporu projektů, jeţ se zaměřují na činnosti, spojené s dosaţením cílů 

POH. Patří sem také krizové a povodňové plány obcí, do kterých jsou zapracovány 

podmínky pro nakládání s odpady. 

 4) Informační nástroje – zajistit, aby byly přístupné odborné informace z oblasti 

OH prostřednictvím CeHO a Regionálního odpadového centra ÚK. Dále zahrnují Jednotný 

krajský informační systém a zveřejnění dat na portálu veřejné správy, informační kampaň 

obcí, ekologická výchova, odborné vzdělávání, pořádání odborných seminářů za účelem 

zvyšování pracovníků OH původců, provozovatelů zařízení a obcí. 

 5) Systémové nástroje – zahrnuje podporu systému, která sdruţuje povinné osoby 

(OEEZ, obaly, baterie a akumulátory, atd.), a dále konkrétní systémová opatření k dosaţení 

cílů POH v jednotlivých oblastech nakládání s odpady. 

 6) Dobrovolné nástroje – dobrovolné dohody v oblasti OH a v dalších oblastech 

za účelem dosaţení splnění povinností POH a uplatňování systémů EMAS, ISO 14000.  

 Dále jsou v této kapitole POH ÚK uvedeny konkrétní nástroje jeţ jsou vyuţívány, 

aby byla prosazena opatření k naplnění jeho cílů pro nakládání s jednotlivými toky odpadů 

a nástroje, které podporují systémová opatření pro vytvoření jednotné a přiměřené sítě pro 

nakládání s odpady v ÚK. 

 Vyhodnocení stanovených cílů bude prováděno kaţdý rok pomocí obecných 

a specifických indikátorů závazné části. Zpráva o plnění POH ÚK bude předkládána Radě 

ÚK vţdy k 31.srpnu následujícího roku a bude zveřejněna na portálu veřejné správy – ÚK. 
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3.1.4 Závazná část POH ÚK 

 Závazná část POH ÚK vychází z POH ČR a je v souladu s jeho závaznou částí. 

Je závazná pro zpracování POH původců odpadů a pro rozhodovací a koncepční činnost 

příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti OH. Stanoví konkrétní cíle, včetně 

jejich vyjádření měřitelnými hodnotami pokud je to moţné a konkrétní opatření 

k jejich dosaţení. Vyhodnocení POH ÚK se bude provádět kaţdoročně pomocí soustavy 

indikátorů. Základní principy, cíle a opatření pro nakládání s odpady: Závazná část POH 

ÚK byla vyhlášena vyhláškou ÚK ze dne 26.01.2005, zveřejněnou ve věstníku předpisů 

ÚK.  

Základní principy k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich mnoţství a 

nebezpečných vlastností 

1) Prosazuje se princip, znečišťovatel platí. 

2) Na území kraje jsou rozvíjeny dobrovolné závazky, certifikace a environmentální 

vzdělávání, jeţ vede ke zvýšení odpovědnosti k ŢP. 

3) Podporují se bezodpadové technologie, výroba a vyuţití recyklovaných výrobků. 

Zásady pro nakládání s KO 

1) Zvýšit vyuţívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech vznikajících odpadů 

do roku 2012 a zvýšit materiálové vyuţití KO na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 

2000. 

2) Sníţit max. mnoţství biologicky rozloţitelných KO ukládaných na skládky tak, aby 

podíl této sloţky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních a v roce 2013 nejvíce 50% 

hmotnostních a v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového mnoţství tohoto druhu 

odpadu v roce 1995. 
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Zásady pro nakládání s vybranými odpady, výrobky a zařízeními v souladu se 

zákonem o odpadech  

1) Odstranění odpadů s obsahem PCB a zařízení s obsahem PCB nebo jejich 

dekontaminace do roku 2010. 

2) Zajistit vyuţití 38% hmotnostních z ročního mnoţství odpadních olejů uvedeného na trh 

v roce 2006 a 50% hmotnostních z ročního mnoţství odpadních olejů uvedeného na trh 

do roku 2012 a zvyšovat mnoţství zpětně odebraných olejů. 

3) U pouţitých průmyslových Ni-Cd akumulátorů dosáhnout úplného vyuţití kovové 

substance do 31.12.2005. Do roku 2006 dosáhnout sběru pouţitých přenosných baterií a 

akumulátorů v mnoţství 100g na obyvatele za rok, z toho materiálově vyuţít minimálně 

50% hmotnostních. Zajistit sběr a materiálové vyuţití, a to do roku 2005 – 85% a do roku 

2012 – 95% hmotnostních z celkového mnoţství olověných akumulátorů uvedených na trh. 

4) U odpadů z azbestu zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do sloţek ŢP. 

5) Autovraky – nejpozději od 01.01.2015 opětovně pouţít a vyuţít nejméně v míře 95% 

průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně pouţít a 

materiálově vyuţít v míře nejméně 85% průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých 

za kalendářní rok. Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a 

jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti 

území. 

6) Kaly z čistíren odpadních vod – řešit podporu úpravy těchto kalů včetně jejich 

hygienizace, pouţití upravených kalů na zemědělské půdě a jiné způsoby vyuţití kalů. 

Zásady pro nakládání s NO 

 Sníţit produkci NO o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem 

dalšího sniţování. U odpadů ze zdravotnictví sníţit mnoţství NO (infekčních odpadů) 

jejich odděleným sběrem ve zdravotnických zařízeních. 
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Zásady pro sniţování podílu odpadů ukládaných na skládky 

 Sníţit hmotnostní podíl takto ukládaných odpadů o 20% do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000 s předpokladem dalšího sniţování. Nepodporovat výstavbu nových spaloven 

KO a nových skládek odpadů ze státních prostředků. Uzavřít a rekultivovat skládky, které 

neplní zákonné poţadavky na provoz a technický stav. Do 31.12.2004 měla být provedena 

kontrola provozu a technického stavu všech provozovaných skládek odpadů. [30] 

3.2 Nakládání s odpady v Ústeckém kraji 

 Na území Ústeckého kraje leţí sedm okresů, a to Chomutov, Děčín, Litoměřice, 

Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Kaţdé z uvedených měst zajišťuje na svém území 

svoz KO, svoz tříděného odpadu, provoz sběrného dvora, případně další činnosti spojené 

s OH. Uvedené okresy jsou zapojeny do systému EKO-KOM. V Ústeckém kraji v roce 

2009 bylo do systému EKO-KOM zapojeno 354 obcí a měst. Obyvatelé ÚK měli v roce 

2009 k dispozici 13 500 kontejnerů na tříděný odpad. V roce 2009 připadala výtěţnost 

tříděných odpadů na obyvatele ÚK 30,64kg za rok, toto číslo je v rozporu se statistikou 

firmy EKO-KOM, která uvádí výtěţnost tříděných odpadů na obyvatele 28,2kg za rok.  

 Při objemu 30,64kg na obyvatele za rok je plněn stanovený cíl pro rok 2009. Není 

plněna jedna část ze skladby separovaného odpadu, a to v komoditě sklo, kde se 

předpokládá plnění 9,38kg/os/rok. 

 V roce 2009 došlo k mírnému poklesu výtěţnosti separovaných odpadů oproti 

minulým letům, a to o 6%. Výtěţnost nádobového sběru tříděného odpadu stoupla, 

ale klesla výtěţnost u nenádobového sběru. Došlo k výraznému poklesu sběru papíru, 

u ostatních komodit došlo k mírnému nárůstu. 
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Tabulka 6 – produkce odpadu v ÚK [30] 

rok Všechny odpady 

(1000t/rok) 

Nebezpečné 

odpady (1000t/rok) 

Ostatní odpady 

(1000t/rok) 

Komunální odpady 

(1000t/rok) 

2005 2 507 234 2 273 433 

2006 2 774 163 2 610 403 

2007 2 753 163 2 590 439 

2008 3 474 328 3 146 432 

2009 3 196 376 2 820 453 
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Graf 3 – produkce odpadu v ÚK [30] 
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Tabulka 7 – produkce odpadů v ÚK na obyvatele [30] 

rok Všechny odpady 
(kg/obyvatel/rok) 

Nebezpeč. odpady 
(kg/obyvatel/rok)  

Ostatní odpady 
(kg/obyvatel/rok) 

Komunální odpady 
(kg/obyvatel/rok) 

2005 2 998 280 2 718 525 

2006 3 317 195 3 122 470 

2007 3 292 195 3 097 511 

2008 3 155 393 3 762 525 

2009 3 822 449 3 372 547 
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Graf 4 – produkce odpadu v ÚK na obyvatele [30] 

3.2.1 Svoz odpadu v okresních městech ÚK  

Produkce KO v roce 2009 mírně vzrostla, zejména u odpadu jako jsou zeminy, 

biologicky rozloţitelný odpad, textilní odpad atd. Naopak je zřejmý pokles výtěţnosti kovů 

s ohledem na klesající cenu. V roce 2009 byl oproti roku 2008 nárůst KO o 2%, coţ 

je dáno nárůstem objemu odpadních zemin. Obyvatelé ÚK jsou podporováni v třídění 

odpadu, zvláště v obcích je zjevný nárůst objemu vytříděného odpadu, neboť kaţdý dům 
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je odpovědný za odpad, který vyhodí do KO, čím více třídí, tím méně směsného odpadu 

vyprodukuje, coţ se projeví na četnosti svozu odpadu, a tedy i na niţší ceně za svoz 

odpadu.  

Kaţdé okresní město samo rozhoduje o firmě, která bude zajišťovat svoz odpadu 

na jeho území. V této oblasti je zřejmý nárůst konkurence, proto coţ sniţuje cenu za svoz 

odpadu a nutí to firmy, které tyto sluţby poskytují, zkvalitňovat servis, který obcím 

poskytují. Obyvatelé ÚK mají k dispozici cca 13 500 kontejnerů na tříděný odpad. 

 Ústí nad Labem – zde zajišťuje svoz odpadu pro občany společnost AVE s.r.o. 

AVE s.r.o., Neštěmická 779/4, Ústí nad Labem, PSČ: 400 21 

IČO: 61329002 

DIČ: CZ 61329002 

 Litoměřice – zde zajišťuje svoz odpadu pro občany společnost BEC – odpady s.r.o. 

BEC – odpady s.r.o, Prosmycká 2/88, Lovosice, PSČ: 410 02 

IČO: 610542259 

 Most – zde zajišťuje svoz odpadu pro občany společnost TSMM a.s. 

Technické sluţby města Most a.s., Dělnická 164, Most – Velebudice, PSČ: 434 62 

IČO: 64052265 

 Chomutov – zde zajišťuje svoz odpadu pro občany společnost TSMCH. 

Technické sluţby města Chomutova, náměstí 1. máje 89, Chomutov PSČ: 430 01 

IČO: 00079065 
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 Děčín – zde zajišťuje svoz odpadu pro občany společnost Technické sluţby a.s., 

která však spadá pod společnost Marius Pedersen a.s. 

Technické sluţby a.s., Březová 402, Děčín – Staré město, PSČ: 405 01 

IČO: 64052257 

 Teplice – zde zajišťuje svoz odpadu pro občany společnost Marius Pedersen a.s.. 

Sídlo firmy: Marius Pedersen a.s., Průběţná 1940/3, Hradec Králové, PSČ: 500 09 

IČO: 42164920 

Pobočka: Úprkova 3120, Teplice, PSČ: 4150 01 

 Louny – zde zajišťuje svoz odpadu pro občany společnost Marius Pedersena.s. 

Pobočka: Poděbradova 2384, Louny, PSČ: 440 01 

3.2.2 Sběrné dvory v ÚK 

 Sběrné dvory umoţňují občanům odevzdat velkoobjemový odpad, který nelze umístit 

do kontejnerů, např. vyřazený nábytek, elektrozařízení, jako lednice, pračky, PC, koberce 

linolea a další. Dále se ve sběrných dvorech můţe nacházet sběrna NO, jako jsou léky, 

baterie a akumulátory apod. 

 V ÚK jsou sběrné dvory poměrně rovnoměrně rozloţeny. 

Přehled vybraných sběrných dvorů v ÚK: 

Okres Ústí nad Labem: 

Sběrný dvůr KRÁSNÉ BŘEZNO, Ústí nad Labem, Křiţíkova ulice, (AVE s.r.o.) 

Sběrný dvůr VŠEBOŘICE, (AVE s.r.o.) 
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Sběrný dvůr BOŢTĚŠICE, (DERATIZ v.o.s.) 

Sběrný dvůr MARKVARTICE 35 (AVE s.r.o.) 

Sběrný dvůr TRMICE (MĚSTO Trmice) 

Okres Děčín: 

Sběrný dvůr BŘEZOVÁ, Děčín 3, (Marius Pedersen a.s.) 

Sběrný dvůr PÍSKOVNA, Poděbradská ulice, Děčín 4, (Marius Pedersen a.s.) 

Sběrný dvůr VARNSDORF, Svatopluka Čecha 1277, (EKO-servis Varnsdorf a.s.) 

Sběrný dvůr MIKULÁŠOVICE 321, (Město Mikulášovice) 

Sběrný dvůr ŠLUKNOV, Císařský 38, (TS Šluknov s.r.o.) 

Okres Teplice: 

Sběrný dvůr I. – TEPLICE, Úprkova 3120, (Marius Pedersen a.s.) 

Sběrný dvůr II. – KRUPKA 1876/2, (Marius Pedersen a.s.) 

Sběrný dvůr III. – DUBÍ, u hřiště 518, (Marius Pedersen a.s.) 

Sběrný dvůr BÍLINA, Teplická 889, (Městské TS Bílina) 

Okres Chomutov: 

Sběrný dvůr I. – CHOMUTOV, Na Moráni 4545, (TS města Chomutova p.o.) 

Sběrný dvůr II. – CHOMUTOV, U větrného mlýna 4605, (TS města Chomutova p.o.) 

Sběrný dvůr III. – CHOMUTOV, Jiráskova 4597, (TS města Chomutova p.o.) 

Sběrný dvůr IV. – CHOMUTOV, Kamenná 5163, (TS města Chomutova p.o.) 

Sběrný dvůr JIRKOV, BŘEZENEC 704, (Podnik sluţeb Jirkov s.r.o.) 

Sběrný dvůr CIBOUŠOV 184, Klášterec nad Ohří, (Marius Pedersen a.s.) 

Sběrný dvůr KADAŇ, Polní 1900, (TS Kadaň s.r.o.) 
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Sběrný dvůr PERNŠTEJN, Hlavní 159, (Obec Pernštejn) 

Sběrný dvůr CIBOUŠOV, 184, Klášterec nad Ohří, (Marius Pedersen a.s.) 

Sběrný dvůr VYSOKÁ PEC, (Marius Pedersen a.s.) 

Okres Most: 

Sběrný dvůr MOST – RUDOLICE, Šikmá 1496 (TS města Mostu a.s.) 

Sběrný dvůr LITVÍNOV, Ţiţkova 658, (Marius Pedersen a.s.) 

Sběrný dvůr MEZIBOŘÍ, (Město Meziboří) 

Okres Litoměřice: 

Sběrný dvůr LITOMĚŘICE – TŘEBOUTICE, (TS města Litoměřice) 

Sběrný dvůr LITOMĚŘICE, Marie Ponocné 50, (Severočeské sběrné suroviny a.s.) 

Sběrný dvůr LOVOSICE, Prosmycká 1, (BEC – odpady s.r.o.) 

Sběrný dvůr ROUDNICE NAD LABEM 

Okres Louny: 

Sběrný dvůr LOUNY, Poděbradova 2384, (Marius Pedersen a.s.) 

Sběrný dvůr LOUNY, (PATOK, Hřivice) 

Sběrný dvůr ŢATEC, Čeradická 1014, (Marius Pedersen a.s.) 

Sběrný dvůr BEZDĚKOV, Ţatec, (FEMME s.r.o) 

Sběrný dvůr POSTOLOPRTY, (TS města Postoloprty s.r.o) 

Sběrný dvůr PODBOŘANY, Mlýnská ulice, (Město Podbořany) 



Bc. Jan Zelenka: Problematika odpadů v Ústeckém kraji. 

2011  31 

3.2.3 Skládky odpadů v ÚK 

 ÚK disponuje rozsáhlou a poměrně dobře rozloţenou sítí skládek pro ukládání KO. 

V provozu je 12 skládek KO, pouze dvě skládky KO jsou vybaveny zařízením k vyuţívání 

bioplynu, ostatní skládky je třeba vybavit odpovídajícím systémem odplynění ukončených 

zařízením k vyuţití, resp. zneškodnění skládkových plynů. 

 POH ÚK v mnoţství odpadů ukládaných na skládky se nedaří plnit. Podíl 

materiálově vyuţitých odpadů v roce 2009 dosahoval 35,26% KO, přitom v roce 2010 bylo 

stanoveno, ţe materiálově má být vyuţito 50% KO ve srovnání s rokem 2000, většina KO 

je stále ukládána na skládky. 

Skládky ostatních odpadů S - OO 

Skládka TUŠIMICE  

Provozovatel: Skládka Tušimice a.s., Tušimice 7, Kadaň PSČ: 432 01 

Skládka VRBIČKA s.r.o. 

Provozovatel: Skládka Vrbička s.r.o, Cyrila a Metoděje 266, Podbořany, PSČ: 441 01 

Skládka odpadů ÚŠTEK 

Provozovatel: Město Úštěk, Mírové náměstí 83, Úštěk, PSČ: 411 45 

Skládka MODLANY II., skládka ROŢANY 

Provozovatel: ESOMO s.r.o., Modlany 34, PSČ: 417 13 

Skládka TKO ČESKÉ HAMRY 

Provozovatel: Sluţby města Vejprty p.o., Přísečná 446/3, Vejprty, PSČ: 431 91 

Skládka odpadů CELIO 

Provozovatel: Celio a.s., V Růţodolu 2, Litvínov, PSČ: 436 00 

Skládka odpadů ORLÍK 

Provozovatel: TS Děčín a.s., Březova 402, Děčín, PSČ: 405 55 
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Skládka KO ÚPOHLAVY 

Provozovatel: SONO PLUS s.r.o., Číţkovice 104, PSČ: 411 12 

Skládka TKO JIRKOV 

Provozovatel: Podnik sluţeb Jirkov s.r.o., Březenec 704, Jirkov, PSČ: 431 11 

Skládka OO POČERADY 

Provozovatel: ETOS s.r.o., Elektrárna Počerady 57, Počerady, PSČ: 439 44 

 Skládka CSO II 

Provozovatel: Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí, PSČ: 411 08 

 V následující kapitole popíši podrobně recyklační linku firmy WASTEMAT s.r.o., 

která má provozovnu ve městě Ţatec v Lounském okrese ÚK. Provozy recyklačních linek 

pomáhají, splnit poţadavky POH ÚK na sníţení mnoţství odpadů ukládaných na skládky. 
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4. Zpracování odpadů ve firmě Wastemat s.r.o. 

 Firma Wastemat s.r.o. začala svou činnost v roce 1999, kdy se majitel firmy 

Josef Šeps rozhodl pro zpracovávání odpadů jako perspektivního směru pro podnikání a 

zároveň moţnosti jak dopomoci k lepšímu ŢP. 

 V letech 1999 – 2002 se firma Wastemat s.r.o. zabývala výhradně výkupem 

a likvidací ţelezného odpadu, demontáţemi technologických celků, výkupem 

a zpracováním papírového odpadu a výkupem a zpracováním obalových folií. 

 Od roku 2003 firma zajišťuje svoz plastového odpadu. Zabývá se recyklací převáţně 

plastového odpadu a dále nabízí odprodej aglomerátů z uvedeného plastového odpadu 

k dalšímu vyuţití. 

 V září 2006 rozšířila firma Wastemat s.r.o. okruh svých činností, kterými se zabývá 

a začala nerecyklovatelný odpad zpracovávat na alternativní paliva. 

 Osobní účastí na výrobní lince v období červen aţ červenec 2011 jsem získal 

informace a praktické zkušenosti o fungování recyklační linky firmy Wastemat s.r.o., 

o jednotlivých technologických operacích uvedené recyklační linky. 

 Výhledově je v plánu vytvořit v areálu firmy prostory a osadit zde technické 

zařízení pro pyrolýzu plastů. 

Jedná se o společnost: 

Wastemat s.r.o. IČO: 284 28 757 

Pobřeţní 95/74              DIČ: CZ28428757 

Praha 8 – Karlín 

Provozovna: 

Čeradická 2475 

Ţatec  
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4.1 Údaje o firmě Wastemat s.r.o. 

 Firma Wastemat s.r.o. je vybavena mimo jiné strojním zařízením od italské firmy 

GUIDETTI, které se osvědčili velmi dobrým poměrem ceny k výkonnosti, prodejem 

uvedených strojů se v České republice zabývá firma Vlček trade s.r.o, která je 

distributorem pro tuzemský trh. 

 Firma Wastemat s.r.o. si od dodavatelů přiváţí různé druhy odpadu k dalšímu 

zpracování a následnému vyuţití jako druhotných surovin. Odpady odebírá ze sběrných 

dvorů, výkupen ţelezných kovů, výkupen odpadů. 

Tabulka 8 – vývoj dle mnoţství a druhu vstupního materiálu [zdroj: autor] 

materiál ţel. šrot papír 
barevné 

kovy 
plasty 

rok 1999 1160 t 260 t 22 t 74 t 

rok 2005 98 t 48 t 27 t 1617 t 

rok 2010 25 t 30 t 1800 t 840 t 
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Graf 5 – vývoj dle mnoţství a druhu vstupního materiálu [zdroj: autor] 
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4.1.1 Společnost Guidetti 

 Společnost GUIDETTI S.r.l. byla zaloţena v 80. letech minulého století s cílem 

nalézt řešení problému recyklace odpadů. Společnost se opírá o výzkum a vývoj 

inovativních produktů v oblasti recyklace průmyslových odpadů na drcení a následnou 

separaci různých materiálů. Koncept a myšlenka ve vývoji technologického zařízení se 

rodí z potřeby uţivatelů, kteří výrobky Guidetti vyuţívají na zpracování a opětovné vyuţití 

odpadů. 

 Společnost se snaţí zákazníky uspokojit v oblasti ekonomické, ekologické 

a technické. Z hlediska ekonomického se dbá na úsporu času, aby práce s technologiemi 

byla co nejefektivnější, aby výsledkem byl dobrý hospodářský výsledek. Z hlediska 

ekologického, aby byl vstupní materiál zpracován v co největší míře, aby vznik případných 

sekundárních odpadů byl co nejvíce eliminován, při provozu technologií je zajištěn suchý 

provoz. Z hlediska technologického, jsou stroje navrţeny tak, aby splňovaly kritéria 

kompaktnosti a vysoké mobility, jeţ umoţňují snadnou instalaci v různých provozech 

a výrobních odvětvích. 

 Vývojem strojů se zabývá tým kvalifikovaných techniků a vývojářů pod vedením 

Maura Guidetti. Výrobou a následnou údrţbou strojů se zabývá tým odborníků, velká 

pozornost se věnuje fázím montáţe, testování kvality a výstupní kontrole strojů. Firma 

investuje do vývoje nových strojů pro recyklaci, aby se zvyšovalo mnoţství odpadů, které 

je moţno recyklovat, čímţ se bude zvyšovat ochrana ŢP. 

 Firma se zabývá výrobou např. těchto výrobků: 

 Separátory řady „Robi“ – jsou vyvinuty, aby co nejefektivněji oddělily zrna sice 

stejné velikosti, ale rozdílné specifické hmotnosti. Jsou konstruovány pro nepřetrţitý 

provoz a širokou škálu moţných úprav. Aby stroj udrţel po celou dobu provozu 

konzistentní kvalitu zpracování. Jejich konfigurace umoţňuje samostatné pouţití stroje 

nebo jeho začlenění do komplexní recyklační linky. [32] 
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Obrázek 12 – Separátor  ROBI 71 [32] 

 Drtiče firmy Guidetti se vyznačují vysokou účinností, mohou se vyuţívat pro různé 

materiály, měděné nebo hliníkové kabely, barevné kovy, plasty, dřevo, guma, kompozitní 

materiály, papír atd. Vyrábějí se pro výkony od 300 do 3000kg.h
-1

. Aby byly noţe drtičů 

chráněny před poškozením při zpracování ţelezných dílů, je výhodné před drtič zařadit 

dopravník s magnetickým separátorem. 

 

Obrázek 13 – Drtič PMG – 600 [32] 

 Granulátory Guidetti, jsou upraveny pro zpracování neţelezných kovů a plastů. 

Vyrábí se s výkonem od 100 do více neţ 1000kg.h
-1

. Vysoká účinnost můţe výrazně sníţit 

náklady na energii a získat výrobky s nízkým podílem prachu. Mají nízkou úroveň hluku 

a jejich provoz umoţňuje dodrţování bezpečnostních norem EU, takţe lze stroje snadno 

pouţít v různých provozech. Snadný přístup umoţňuje rychlou a snadnou údrţbu. 
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Obrázek 14 – granulátor GMP – 950 – 3K [32] 

 Kladivové mlýny GUIDETTI se vyznačují vysokým poměrem zmenšení velikosti 

při zpracování malých a středních spotřebičů, kancelářské techniky, elektronických 

zařízení. Pomocí magnetických pásků oddělí ţelezo od mědi a plastu. Skládají se 

z ocelového plechového obalu, který je uvnitř opatřen vrstvou pancíře, čímţ se zvyšuje 

jejich odolnost proti opotřebení materiálu. Rotor a kladiva drtiče jsou vyrobeny ze 

speciální slitiny. [32] 

 

Obrázek 15 – kladivový mlýn 01[32] 
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4.2 Zpracování vstupního materiálu 

Zpracování hliníkového odpadu 

 Vstupním materiálem jsou zde hliníkové špony z výrobních závodů, kde je 

opracováván materiál z hliníku. V recyklační lince se špony dopraví pomocí pásového 

dopravníku do briketovacího lisu, kde se pod tlakem 450MPa vylisuje řezná kapalina. Po 

odstranění kapaliny se ze zbylého materiálu vytvoří brikety, které se vyuţívají jako vstupní 

materiál pro hutě. Při briketování se vrátí asi 20 – 30% chladící kapaliny. Řezná kapalina 

se ukládá do cisterny. Při zpracování v hutích cca 27% materiálu shoří. Lisování probíhá 

ve válcové raznici, která je z obou stran uzavřena lisovacími nástroji. Tento způsob 

lisování materiálu zajišťuje rovnoměrné prolisování materiálu v celém objemu brikety. 

Briketovací lis je doplněn o automatickou řezačku briket. Vzniklé brikety mají délku asi 

1,5x větší neţ její průměr a hmotnost mají 750g. Slisované brikety se do přepravních obalů 

dopraví pomocí vibračního ţlabu. Vzniklé brikety dosahují zbytkové vlhkosti 5%. 

 Zpracování hliníkového odpadu je výhodné jiţ ve výrobním závodě, kdy odpadnou 

náklady za dopravu odpadu. Objem odpadu se zmenší v poměru 8:1, coţ přináší úspory při 

dalším zpracování, a to dopravě, skladování a likvidaci. 

 

Obrázek 16 – vstupní materiál – špony [zdroj: autor] 
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Obrázek 17 – výstupní materiál – brikety [zdroj: autor] 

 

Obrázek 18 – cisterna pro sběr řezné kapaliny [zdroj: autor] 

 

Obrázek 19 – násypka a pásový dopravník pro zpracování hliníku [zdroj: autor] 
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Obrázek 20 – briketovací lis [zdroj: autor] 

 

Obrázek 21 – dopravník briket briketovacího lisu [zdroj: autor] 

Zpracování elektrických kabelů 

 V prvním kroku pracovník firmy vkládá kabely do kompaktátoru, který je 

projektován jako noţový mlýn, který kabely granuluje. Ze vzniklého granulátu se pomocí 

vzduchového separátoru odstraňuje kov (měď a hliník). 

 Pro tento účel se ve firmě Wastemat s.r.o. pouţívá stroj EASY 180, který je 

projektován pro zpracování měděných kabelů, hliníkových kabelů a pro mletí materiálu. 

Stroj je osazen motorem o výkonu 7,5KW, délka rotoru je 400mm, jeho průměr 180mm. 

Pouţité noţe mají speciální tvar uspořádání, aby docházelo k postupnému zatíţení, jejich 

výměna je jednoduchá a rychlá jelikoţ jsou snadno přístupné. Separační plocha síta je aţ 

o 40% větší neţ je běţné u jiných strojů na trhu. Délka stroje je 1910mm, šířka je 1000mm 

a výška je 2050mm, hmotnost stroje je 600kg. 
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 Před kompaktátorem je umístěn předdrtič, ve kterém se zpracovává odpadní 

materiál, u kterého je třeba zmenšit velikost. 

Technický postup: 

Dojde k semletí materiálu, který následně gravitací padá směrem dolů na separační 

stůl. Na separačním stole dojde pomocí systému vibrujícího stolu a proudícího vzduchu 

v uzavřeném prostoru k oddělení kovu (hliník, měď) od izolace. 

 K dosaţení optimálního výkonu a čistoty separovaných frakcí je nutné, aby strojní 

zařízení bylo regulováno podle druhu zpracovávaných kabelů, mnoţství vzduchu, jeţ 

vstupuje do procesu suché vzduchové separace. U tohoto typu stroje je osazen vlastní 

systém účinného odsávání prachu z recyklačního zařízení.  

 Aby byla separace úspěšná a granulky se od sebe dobře oddělovaly, musí být 

zajištěno, ţe směs granulek musí být suchá, nesmí být znečištěna mastnotou, lepidly, 

natavenými plasty a vodou. Tímto znečištěním by docházelo k ucpávání separačních sít, 

bylo by zpomaleno proudění separačního média, tedy vzduchu, čímţ by byl sníţen výkon 

celého stroje. Granulky barevného kovu a plastové izolace musí mít rozdílnou měrnou 

hmotnost a zároveň jejich objemová velikost musí být přibliţně stejná. [33] 

 

Obrázek 22 – zařízení pro recyklaci kabelů [zdroj: autor] 
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Obrázek 23 – kompaktátor EASY 180 [zdroj: autor] 

Technické parametry: 

Výrobní výkon ve vstupním mnoţství pro stříhanou délku kabelů 300 mm: 

50 – 60kg.h
-1

 CU kabelů při pouţití síta granulátoru s oky o velikosti 2mm. 

80 – 110kg.h
-1 

CU kabelů při pouţití síta granulátoru s oky o velikosti 3mm. 

100 – 140kg.h
-1 

CU kabelů při pouţití síta granulátoru s oky o velikosti 4mm. 

 

Obrázek 24 – vstupní materiál: kabely [zdroj: autor] 
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Obrázek 25 – vstupní materiál: kabely [zdroj: autor] 

 

Obrázek 26 – výstupní materiál: měděná drť [zdroj: autor] 

 

Obrázek 27 – výstupní materiál: měděná drť [zdroj: autor] 
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Zpracování odpadového plastu 

 Mnoţství výrobků z plastů se neustále zvyšuje. Plastový odpad není moţno zařadit 

do přirozeného koloběhu látek v přírodě, neboť má vysokou odolnost. Plastové materiály, 

s výjimkou PVC se vyrábí z 100% z neobnovitelných přírodních zdrojů – ropa, uhlí. 

PVC je vyrobeno z 43% z ropy a 57% z chloridu sodného. 

 Z jednodruhových plastových odpadů se získává výrobek stejné či podobné kvality 

jaká byla u původního materiálu, jedná se cca o 95% technologického odpadu, v tomto 

případě hovoříme o primární recyklaci. Např. z PET lahví se vyrábějí opět PET lahve. 

Pokud z původního plastového odpadu vznikne výrobek, který má vlastnosti odlišné od 

původního materiálu, hovoříme o sekundární mechanické recyklaci. Pokud se z odpadních 

vyuţitelných materiálů získává energie nebo chemikálie hovoříme o terciární recyklaci, 

např. u PET lahví se získávají rozkladem plastu za pomoci methanolu nebo glykolem za 

vyšší teploty a tlaku výchozí materiály pro výrobu PET lahví, suroviny pro novou výrobu 

primárního plastu. 

 Vstupní plastové odpady se rozdělí podle barvy a podle druhu. Plastové výrobky se 

liší chemickým sloţením, tvarem a barvou. Ze směsi plastů se oddělují PET lahve, výrobky 

z polystyrenu, fólie. Následně dojde pomocí noţového mlýna k rozdrcení odpadu 

roztříděného odpadu. Rozdrcením odpadu vznikne drť o velikosti 8mm. U vzniklé drti 

musí dojít k jeho tzv. odprášení. Čistý plastový granulát se balí do pytlů a dodává se 

výrobcům. 

 Vzniklá drť se vyuţívá jako vstupní surovina pro výrobu rozmanitých výrobků, 

např. zatravňovacích dlaţdic, palet, plotových dílů, laviček, odpadních nádob apod. Např. 

u PET lahví se vzniklé vlákno vyuţije pro výrobu oděvů, pásků, spacích pytlů apod., 

ale také se můţe opět vyuţít k výrobě lahví. 
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Obrázek 28 – Vstupní materiál: odpadové plasty [zdroj: autor] 

 

Obrázek 29 – výstupní materiál: plastová drť [zdroj: autor] 

 

Obrázek 30 – noţový mlýn s rámem na big-bagy [zdroj: autor] 

 Noţový mlýn je vyuţíván k drcení jednodruhového plastového odpadu. Konstrukce 

noţového mlýna je doplněna kovovým rámem na umístění big-bagů, které slouţí pro 

přepravu plastové drti. Noţový mlýn se vyznačuje jednoduchou obsluhou, snadným 



Bc. Jan Zelenka: Problematika odpadů v Ústeckém kraji. 

2011  46 

čištěním a snadnou výměnou noţů. Konstrukční řešení zajišťuje vysokou efektivitu mletí. 

Je výhodný s ohledem na úsporu prostoru, bez moţnosti kontaminace materiálu. Noţe jsou 

z vysoce kvalitní oceli, rotor je duté konstrukce. Motor má účinný systém proti přetíţení. 

Součástí stroje je samostatná cyklónová jednotka s pasivním odlučováním prachu z drti. 

Technická data: 

- příkon motoru: 22/26,4kW 

- mlecí komora: 360 x 600mm 

- vstupní otvor násypky: 600 x 300mm 

- počet statorových noţů: 2 x 1 

- počet rotorových noţů: 3 x 1 

- dopravní ventilátor: 1,5 – 1,9kW 

- otvory vstupního síta: 3 – 15mm 

- max. výkon: 800 – 950kg.h
-1

 (závisí na druhu zpracovávaného materiálu) 

- délka stroje: 1355mm 

- šířka: 1385mm  

- výška: 1935mm 

- výška max. 3153mm 

- hmotnost stroje: 1100kg. 

- Hlučnost: 80 – 85dB 

Zpracování vyřazených zařízení 

 Vyřazená zařízení vstupují do kladivového drtiče, který je umístěn v provizorně 

vyrobené konstrukci z OSB desek, aby se zamezilo šíření hluku a prašnosti. Kladivový 

drtič je repasované zařízení, oproti původní konstrukci je vybaven 12 kladivy. 
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Z kladivového drtiče vystupuje materiál o velikosti frakce 10x10mm pomocí pásového 

dopravníku je rozdrcený materiál přepraven k magnetickému separátoru, kde dojde 

k oddělení jednotlivých frakcí. Rozdrcený materiál z mědi je dále zpracováván pomocí 

kompaktátoru EASY 180, plastový materiál se dále zpracovává pomocí noţového mlýna. 

 

Obrázek 31 – kladivový drtič [zdroj: autor] 

 

Obrázek 32 – magnetický separátor [zdroj: autor] 

 

Obrázek 33 – pásový dopravník magnetického separátoru [zdroj: autor] 
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Obrázek 34 – vstupní materiál [zdroj: autor] 

 

Obrázek 35 – výstupní frakce z kladivového drtiče [zdroj: autor] 

4.3 Možnosti inovací ve firmě Wastemat s.r.o. 

 V současné době jsou občané i firmy motivovány, především finančními úsporami 

k třídění odpadů, případně jejich zpracováním. Výrobky z recyklovaného materiálu 

dosahují často vyšší ceny neţ výrobky z primárních surovin. V ceně se promítají i stále 

rostoucí ceny energií a vstupů. 

 Ve firmě Wastemat s.r.o. bych řešil výměnu strojního vybavení, které uţ je z části 

značně zastaralé a opotřebované. Strojní zařízení, které by prošlo obměnou, bych řešil 

osazením strojů značky Guidetti. Doporučil bych zastřešení prostor, kde je skladován 

vstupní materiál, aby nebyl vystaven povětrnostním vlivům, a dále aby byly zajištěny lepší 

pracovní podmínky zaměstnanců, kteří materiál naváţí ke zpracování. Doporučil bych 

udělat ekonomickou analýzu současných ekonomických nákladů a porovnat je s analýzou 

předpokládaných nákladů při obnově strojního vybavení. Součástí ekonomické analýzy by 

mělo být zhodnocení toho, zda by bylo ekonomicky výhodné instalovat na střechu haly 
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sluneční kolektory, za jak dlouho by došlo k umoření nákladů, a zda vůbec by se toto 

projevilo v nákladech na spotřebu elektrické energie. 

 Je třeba zajistit kontinuální průchod odpadního materiálu recyklační linkou. 

Materiál, který se naváţí nákladními automobily a je v současnosti ukládán bez ohledu na 

druh odpadu. Je nutné zajistit jeho ukládání podle druhu a následného zpracování, aby 

mohl být bez další manipulace převezen ke konkrétnímu zpracování. Pokud se jedná 

o odpad, který je třeba dotřídit, je nutné, aby byl zajištěn přístup k následnému zpracování. 

U kaţdého stroje musí být vytvořen prostor pro skladování materiálu potřebného pro určitý 

časový úsek a za kaţdým určitým strojem musí být prostor kde je ukládán zpracovaný 

odpad a průběţně odváţen do skladovacího prostoru, kde se odpad ukládá před jeho další 

distribucí. 

 Z vývoje vstupního odpadního materiálu je zřejmý posun v druhu zpracovávaného 

odpadu. Kdy v počátcích činnosti firmy Wastemat s.r.o. se zpracovával především ţelezný 

šrot, v roce 2005 byly prioritou plastové odpady a začal narůstat objem barevných kovů, 

dochází k poklesu zpracovávaného plastu a narůstá mnoţství zpracovávaných barevných 

kovů, především hliníku. 

 Podle mého názoru stojí za zváţení na recyklační linku navázat linku výrobní, popř. 

strojní vybavení na zpracování recyklátu na uţitné předměty. 

 U zpracování vyřazených zařízení bych recyklační linku postavil, tak aby jednotlivé 

technologické kroky na sebe navazovaly, aby provoz probíhal kontinuálně, bez zbytečných 

prostojů. Současně osazený kladivový drtič, v konstrukci z OSB desek, bych vyměnil za 

nový stroj, a to za drtič „PMG 1200/400“, který by byl osazen dopravníkem 

s magnetickým separátorem, aby noţe byly chráněny před poškozením ţeleznými 

materiály. Následovalo by zařazení mlýnu TURBO 900/5, jeţ by frakci, která by 

vystoupila z drtiče PMG 1200/400 zmenšil na menší frakci. Poté by byl osazen separátor 

„ROBI 151“ separovaný materiál by se dále zpracovával podle druhu. 
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Drtič PMG 1200/400 

 Tento typ drtiče dosahuje vysoké účinnosti, díky moţné kombinaci rotoru, výkonu 

motoru, průměru sítě, magnetického separátoru apod. Můţe dosahovat výkonu 

od 300 do 3000kg.h
-1

 s ohledem na druh zpracovávaného materiálu. Reverzibilní břity jsou 

umístěny oboustranně, mají dlouhou ţivotnost, je zajištěna jejich snadná údrţba. 

Hydraulický systém umoţňuje zmírnit tlak a rychlost přizpůsobit výkonu, umoţňuje 

automatické zpracování různých materiálů. Dosahuje nízké hlučnosti a prašnosti. 

Technická data: 

- výkon motoru: 56kW 

- průměr rotoru: 400mm 

- břity: 47 ks rotační, 4ks externí, 4ks fixní 

- velikost násypky: 1732 x 2171mm 

- délka stroje: 3550mm 

- šířka stroje: 2035mm 

- výška stroje: 2580mm 

 

Obrázek 36 – drtič PMG 1200/400 [32] 
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Mlýn TURBO 900/5 

 Je vyuţíván jako poslední článek drcení na malé frakce. Tento mlýn má masivní 

ocelovou konstrukci, kde mlecí komory jsou opatřeny pancířem. Mají nízkou spotřebu 

elektrické energie, opotřebené noţe je moţno snadno vyměnit. Mají vysokou ţivotnost, 

jednoduchou obsluhu a snadnou údrţbu, kterou umoţňují dva velké vstupy. Je osazen 

cirkulačními tryskami. Produkce je proměnná v závisti na zpracovávaném materiálu. 

Technická data: 

- celkový instalovaný výkon: 125,75kW 

- mlecí komora: ø 1165mm 

- hmotnost: 4640kg 

- délka stroje: 2197mm 

- šířka stroje: 1360mm 

- výška stroje: 1722mm 

 

Obrázek 37 – Mlýn TURBO 900/5 [32] 
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Separátor ROBI 151 

 Je konstruován jako vzduchový separátor, pro nepřetrţitý provoz a snadnou údrţbu. 

Zařízení je konstruováno tak, aby od sebe byly separovány drcené a granulované materiály, 

které mají přibliţně stejnou velikost, ale rozdílnou specifickou hmotnost. Konstrukce stroje 

je vybavena pevným rámem a zajišťuje po celou dobu provozu konzistentní kvalitu 

zpracování. Je plně automatizován vybaven řídící jednotkou. Vibrační stůl má stavitelný 

náklon. U ventilátoru je regulovat počet otáček. Ventilátor má instalovaný výkon 17kW, 

je vybaven dvěmi vzduchovými filtry a cyklónem. Proudem vzduchu je vynášen lehký 

materiál, těţší frakce se oddělují na vibračním stole. Ventilátor (nasávání vzduchu) 

má velikost 230 x 850mm. 

 

Obrázek 38 – separátor ROBI 151 [32] 

 Další moţnost řešení by bylo osadit univerzální recyklační linku od firmy 

Vlček trade s.r.o., která je sestavena dle přání zákazníka. Lze ji vyuţít na recyklaci kabelů 

a elektroodpadu z vyřazených zařízení, kdy dosahuje výkonu cca 500kg.h
-1

, u zpracování 

hliníkových materiálů, dosahuje výkonu 300kg.h
-1

. 

 U této linky zajišťuje první stupeň předdrcení jednohřídelový drtič, následně je 

takto zpracovaný materiál dopraven pomocí pásového dopravníku do vertikálního 

kladivového mlýna, kde je zmenšena jeho velikost na menší frakci. Poté je materiál 

dopraven na cyk – cak separátor pomocí vzduchového vznosu. V cyk – cak separátoru 
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propadne těţší frakce a lehčí frakce je dopravena do zásobníku. Ze zásobníku je materiál 

dávkován do separátoru, kde dochází k oddělení části mědi, hliníku a plastu, popř. dalších 

materiálů. [33] 

 

Obrázek 39 – recyklační linka firmy Vlček trade s.r.o. [33] 

 

Obrázek 40 – recyklační linka firmy Vlček trade s.r.o. [33] 

http://www.vlcektrade.com/20100831104/Univerzalni-recyklacni-linka.html
http://www.vlcektrade.com/images/stories/obr/univerzalni_recyklani_linka/linka.jpg
http://www.vlcektrade.com/images/stories/obr/univerzalni_recyklani_linka/linka.jpg


Bc. Jan Zelenka: Problematika odpadů v Ústeckém kraji. 

2011  54 

5. Závěr 

 Kvalitní ŢP prostředí by mělo být cílem nás všech, je základem zdraví obyvatel 

a zvyšuje kvalitu jejich ţivota. Důleţitým aspektem ochrany ŢP jsou finance, aby bylo 

moţno uvést v ţivot projekty na ochranu ŢP. 

 Odpadové hospodářství je v ČR poměrně novou částí hospodářství, první zákon 

o odpadech vznikl v ČR v roce 1991. V současné době je v platnosti Zákon 

č.185/2001 Sb., tento zákon klade jako hlavní cíl předcházet vzniku odpadů. 

 Odpady v současné době představují nejsledovanější produkt lidské společnosti. 

Kaţdý jednotlivý typ odpadů musí mít zvláštní nakládání. Cíle nakládání s odpady jsou 

stanoveny nařízením vlády č.197/2003 Sb. v Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 

2003 aţ 2013, tento plán je kaţdý rok vyhodnocen Hodnotící zprávou. S Plánem 

odpadového hospodářství ČR a kaţdoroční Hodnotící zprávou se můţe kaţdý občan ČR 

seznámit na stránkách MŢP. Jedním cílem bylo do roku 2010 v porovnání s rokem 2000 

zvýšeno materiálové vyuţití odpadů o 50%. [34] 

 Většina výrobců je v současnosti motivována, aby výrobky byly z materiálů, které 

je moţno dále vyuţít, aby ve výrobcích bylo obsaţeno co nejméně nebezpečných látek, 

aby jejich zpracování po skončení ţivotnosti nebylo finančně náročné. Uţivatelé výrobků 

musí být motivováni, aby výrobky odevzdávali ke zpětnému odběru, aby se nestaly 

součástí KO. 

 Výkup a recyklace odpadů mají velkou budoucnost, firmě Wastemat s.r.o. 

se vyplatí investovat do nového strojního vybavení, do stavebně technických úprav, 

do zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. U strojního vybavení je výhodné osadit 

stroje jedné firmy do recyklační linky. Pouze investice do podnikání mohou firmě ve velké 

konkurenci pomoci obstát. Cílem by mělo být rozšiřovat druhy odpadů, které se v rámci 

firmy budou zpracovávat a zvyšovat objem zpracovávaných odpadů. 
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