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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou třídění odpadů ve firmě Bucyrus 

Czech Republic, a.s. a moţnostmi jejího zefektivnění. Cílem diplomové práce bylo 

vyhodnocení současného systému nakládání s odpady a obaly, velikost jejich produkce, 

návrh efektivnějšího způsobu třídění v prostorách společnosti  Bucyrus Czech Republic, 

a.s. a následné ekonomické zhodnocení navrţeného systému. První kapitola je věnována 

charakteristice společnosti Bucyrus Czech Republic, a.s. Druhá kapitola se zabývá 

systémem hospodaření s odpady, produkcí odpadů v letech 2007 – 2011, výrobní činností 

společnosti v souvislosti s produkcí jednotlivých druhů a kategorií odpadů a nakládáním 

odpadů z obalových materiálů. Návrh systému efektivnějšího třídění odpadů a jeho 

ekonomické zhodnocení obsahují dvě následující kapitoly. V první řadě se zaměřuji 

na nejvhodnější variantu třídění odpadů přímo v areálu firmy Bucyrus Czech Republic, a.s. 

a ekonomické zhodnocení. Závěr obsahuje porovnání finanční stránky nově navrţeného 

systému s dosavadním způsobem nakládání s odpady. 

Klíčová slova: odpad, obal, karton, fólie, papír a lepenka, plast, lis 



Summary 

This thesis deals with the issues of waste sorting in the company Bucyrus Czech 

Republic, a.s., and the possibilities of increasing its efficiency. The aim of the thesis 

is to evaluate the current system of waste management and packaging, the size of their 

production. The thesis also contains a suggestion of more efficient way of waste sorting 

in the area of company Bucyrus Czech Republic, a.s., and subsequent economic evaluation 

of the proposed system. In the first chapter there is characterised the company Bucyrus 

Czech Republic, a.s. The second chapter deals with the system of waste management, 

waste production in the years 2007 – 2011, manufacturing activities of the company 

in connection with production of particular types and categories of waste and waste 

management from packaging. Suggestion of more efficient system of waste management 

and its economic evaluation is contained in the two following chapters. First, I focus 

on the most suitable option of the waste sorting in the area of the company Bucyrus Czech 

Republic, a.s., and the economic evaluation. In the conclusion there is the comparison 

of the financial aspects of the newly suggested system with the current system of the waste 

management. 

Key words: waste, packaging, carton, foil, paper and cardboard, plastic, press 
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Seznam zkratek 

OKD Ostravsko – karvinské doly 

OKR Ostravsko – karvinský revír 

EMS Systém environmentálního řízení (Environmental  Management System)  

VOC těkavé organické sloučeniny 

ČOV čistírna odpadních vod 

RAS rozpuštěné anorganické soli 

CHSK chemická spotřeba kyslíku 

TS technické sluţby 

EU Evropská unie 

ČR Česká republika 

PP polypropylen 

BCR Bucyrus Czech Republic 

PET polyethylentereftalát

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyethylentereftal%C3%A1t
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1 Úvod 

Všechny obory lidské činnosti jsou doprovázeny ve výrobní i nevýrobní sféře 

vznikem odpadů, značná část těchto odpadů je klasifikována jako odpad nebezpečný. 

Z hlediska ochrany ţivotního prostředí, ekonomického prospěchu a v souladu 

s nejnovějšími trendy, technologiemi, legislativou a společenským uvědoměním je nutné 

efektivně vyuţívat tu část odpadů, která je vhodná pro recyklaci, nebo jiné následné 

vyuţití. Likvidace odpadů by měla být poslední z moţností. Ve většině oborů vzniká řada 

vedlejších produktů, které jsou v následných procesech vyuţívány jako další vstupní 

element, pokud jsou jiţ tyto komodity v dané oblasti nevyuţitelné, stávají se odpadem. 

Narůstající tendence v produkci odpadu představuje značnou zátěţ pro ţivotní prostředí.  

V  době intenzivního celosvětového vyuţívání neobnovitelných zdrojů surovin je význam 

zpětného vyuţití odpadů a jeho efektivnější likvidace zvláště důleţitý. Z hlediska 

ekonomiky i ekologie je ze strany producentů odpadu výhodné zavádět nové postupy 

a technologie, ať uţ v komerční, nebo nekomerční sféře. [1, 2] 

Cílem diplomové práce je zmapování současného systému nakládání s odpady 

a obaly a jejich produkci ve firmě Bucyrus Czech Republic, a.s. za rok 2011. 

Nejvhodnějšími odpady pro výkup jako druhotné suroviny jsou papírové a lepenkové 

obaly, které jsou uvedeny v Katalogu odpadů pod číslem 15 01 01, papír a lepenka 20 01 

01 a plasty 20 01 39. V současné době spolupracuje společnost Bucyrus Czech Republic, 

a.s. s firmou SITA CZ a.s., která vykupuje papírové a lepenkové obaly 15 01 01 a firmou 

Marius Pedersen a.s., která se zabývá odvozem a likvidací papíru a lepenky 20 01 01 

a plastů 20 01 39, které obsahují i nevytříděné plastové obaly. Obsahem práce je zejména 

vyhodnocení stávajícího systému nakládání s papírovými a lepenkovými obaly, papírem 

a lepenkou a plasty a návrh na zavedení efektivnějšího třídění těchto odpadů a nově 

zavedení třídění plastových obalů přímo v prostorových kapacitách producenta. Nedílnou 

součástí je ekonomické vyhodnocení. 
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2 Charakteristika firmy 

Společnost Bucyrus Czech Republic, a.s. se zabývá výrobou, montáţí a servisem 

důlních zařízení. Hlavním produkčním sortimentem firmy jsou boční kryty (slouţící jako 

ochrana před horninou), závalové štíty, individuální hydraulické stojky a další důlní 

hydraulická zařízení, ocelové konstrukce (svařence a odlitky), turbíny a elektrická zařízení 

navrţené pro výbušné prostředí. Servisní činnost spočívá hlavně v opravách a modernizaci 

důlních zařízení, zejména pohonů, hřídelí a odstředivek. [3] 

2.1 Historie  

Historie výroby a oprav důlních zařízení v areálu dnešní společnosti Bucyrus Czech 

Republic, a.s. má v Ostravě dlouholetou tradici, která sahá aţ do roku 1949. Od zaloţení 

prošel podnik celou řadou organizačních změn, které však neovlivnily jeho význam 

a úspěch v oblasti těţební techniky. 

1949 – 1951 zaloţení podniku 

1. 4. 1949 vzniká závod Správa ústředních dílen OKD sloučením soukromých dílen 

31. 12. 1951 ministerstvo paliv a energetiky zřizuje v rámci OKD národní podnik 

Ústřední dílny, zaměřený především na údrţbu důlních mechanizačních 

prostředků. V této době má podnik 676 pracovníků. 

1952 – 1964 trojnásobně vzrůstá objem výroby, je rozhodnuto o výstavbě výrobně 

opravárenského a montáţního komplexu 

1958 podnik má 8 závodů a to důlní stroje, strojírna, elektroprovoz, slévárna, 

mechanika, odborné učiliště, tiskárna, navijárna, konstrukce a stojkárna 

1. 4. 1967 Ústřední dílny jsou výnosem ministerstva hornictví přejmenovány na OKR 

Báňské strojírny, národní podnik, Ostrava 

1987 rozšíření činnosti o výzkum, vývoj a realizaci nové techniky pokrývající 

modernizaci, automatizaci a robotizaci důlních a obsluţných činností 

a o výkon správy a o obhospodařování centralizovaných důlních 

mechanizmů 
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1990 – 1996 útlum těţby, podnik začíná svou činnosti stále více orientovat do oblastí 

mimo OKD 

1. 2. 1993 vznik dceřiné akciové společnosti BASTRO, a.s. 

1. 3. 1996 změna názvu na OKD, BASTRO, a.s. 

1. 12. 2008 OKD, a.s. prodává svou dceřinou společnost OKD, BASTRO, a.s. 

mezinárodnímu holdingu Bucyrus International, který je předním výrobcem 

technologií v tomto odvětví OKD, BASTRO, a.s. dostává nový název 

Bucyrus Czech Republic a.s. 

8. 7. 2011 firma Bucyrus Czech Republic a.s. se stává členem skupiny Caterpillar Inc. 

[4] 

2.2 Ochrana životního prostředí 

Bucyrus Czech Republic a.s. má zaveden systémem environmentálního řízení, 

kterým se zavazuje uplatňovat, udrţovat a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Do tohoto 

systému je zahrnuto odpadové hospodářství, nakládání s chemickými látkami a přípravky 

a energetika v ekologii. [3] 

Podnik by měl dodrţovat tyto zásady: 

1. Obecná ochrana ţivotního prostředí: 

 přijímání nezbytných preventivních a nápravných opatření, 

 stanovení povinnosti a podmínky ohlašování do integrovaného systému 

plnění ohlašovacích povinností. 

2. Nakládání s odpady: 

 třídění odpadů podle druhů a kategorií, 

 vedení průběţné evidence odpadů, 

 označování shromaţďovacích prostředků, 

 produkce obalů. 
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3. Nakládání s vodami: 

 zabezpečení látek proti úniku, 

 emisní standardy (přípustné hodnoty), 

 oprávnění k odběru pitné vody a k vypouštění odpadních vod, 

 kontrola pitné vody. 

4. Ochrana ovzduší: 

 rozsah a způsob měření emisí znečišťujících látek u stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocování, 

 provozování zdroje, kategorizace, emisní limity, provozní evidence, měření 

emisí, 

 emisní limity, podmínky provozování, provozní řády, autorizovaná měření. 

[5] 

2.3 Environmentální politika 

Bucyrus Czech Republic a.s. se v souvislosti s potřebou chránit ţivotní prostředí 

a v souladu s nejnovějším vývojem v oblasti průmyslové výroby snaţí o minimalizaci 

dopadů této činnosti. Společnost dlouhodobě zavádí a modernizuje prostředky, které 

významně přispívají k redukci ekologické zátěţe na okolí. Vedení společnosti usiluje 

o naplnění cílů ochrany ţivotního prostředí na základě mezinárodních norem a stanovením 

norem vlastních, jejich dodrţování je pak kontrolováno vedením firmy na mezinárodní 

úrovni i v rámci podniku. [3] 

Bylo rozhodnuto o důsledném prosazování a pozitivnímu přístupu k ţivotnímu 

prostředí a byla zavedena environmentální politika, která má za cíl: 

 Důsledně dodrţovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů 

a jiných poţadavků souvisejících s ochranou ţivotního prostředí. 

 Udrţovat a zlepšovat environmentální systém řízení. 

 Modernizovat a nahrazovat technologie a činnosti tak, aby byl sníţen jejich 

negativní dopad na ţivotní prostředí. 
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 Trvale vzdělávat své zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí v otázkách 

ochrany ţivotního prostředí. 

 Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichţ důsledky 

by mohly mít negativní dopad na ţivotní prostředí. 

 Sniţovat produkci odpadů a zvyšovat podíl jejich dalšího vyuţití. [3] 

V rámci zavedeného EMS je hlavní pracovní činností společnosti Bucyrus Czech 

Republic a.s.: 

 montáţ, instalace, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení, 

 výroba, opravy a modernizace důlních strojů a zařízení určených 

do prostředí s nebezpečím výbuchu, doplněných o elektrická a hydraulická 

zařízení. [3] 

V posledních třech letech věnuje společnost zvýšenou pozornost sniţování 

negativních vlivů na ţivotní prostřední, v souvislosti s touto politikou byly realizovány tyto 

projekty: 

 instalace sekundárního filtru pálicího stroje, 

 sníţení spotřeby plynu, 

 sníţení nákladů na vytápění budov, 

 sníţení hlučnosti tlakovací stanice, 

 instalace systému odsávání pro svářečské pracoviště, 

 nová výrobna válečků pro pásové dopravníky. 

2.4 Ochrana ovzduší 

Společnost provozuje 5 malých, 8 středních a 3 velké zdroje znečišťování ovzduší. 

Vypouštění emisí do ovzduší je pravidelně monitorováno v rámci autorizovaných měření. 

[3] 

Zásadní akcí ke sníţení mnoţství vypouštěného znečištění byla instalace zařízení 

na sniţování emisí a to především z provozu lakovny. Odtahovou jednotku tvoří filtrační 

komora s dvoustupňovou filtrací pevných částí přestřiků a jedním stupněm filtrace VOC 
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se  záchytem na aktivním uhlí. Mezi jedno z dalších důleţitých opatření patří zavedení 

filtračního zařízení v komorovém tryskacím stroji pro odlučování suchých, nemastných 

kovových i nekovových prachů a drobných mechanických částic pro zamezení sekundární 

prašnosti. [6, 7] 

2.5 Ochrana vod  

Pro zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod byla vybudována mechanicko – 

chemická čistírna odpadních vod. [8] 

Společnost má jednotnou kanalizaci pro splaškové, sráţkové i průmyslové odpadní 

vody. Kanalizace je zaústěna do řeky Lučiny. Průmyslové odpadní vody jsou před 

vypuštěním do kanalizace čištěny mechanicko-chemickou čistírnou odpadních vod, 

odpadní vody vypouštěné z výdejny jídel jsou předčištěny v tukovém lapolu odpadních 

vod. Vypouštěné znečištění v odpadních vodách je pravidelně monitorováno akreditovanou 

laboratoří. [9] 

V roce 2007 došlo k optimalizaci chodu ČOV, která spočívala ve změně postupu 

čištění. Místo pouţívané kyseliny sírové v procesu neutralizace bylo zavedeno pouţívání 

koagulačních a flokulačních činidel. Coţ vedlo k docílení niţších hodnot RAS a CHSK 

na odtoku. [8] 

2.6 Strategie odpadového hospodářství 

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále 

jen „zákon o odpadech“) zpracovávají původci odpadů Plán odpadového hospodářství, 

ve chvíli, kdy ročně produkují více neţ 10 t nebezpečného odpadu nebo více neţ 1000 t 

ostatního odpadu, tento se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při kaţdé 

zásadní změně podmínek, na jejichţ základě byl zpracován. [10] 

Provozovatel Bucyrus Czech Republic, a.s. neprovozuje zařízení na vyuţívání  

a odstraňování odpadů.  

Veškeré vyprodukované odpady ve společnosti jsou původcem tříděny, 

shromaţďovány a následně předány k dalšímu nakládání oprávněným osobám. 
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Převáţná část produkovaných odpadů je závislá na hlavní činnosti společnosti, 

tj. strojírenské výrobě a výrobě ocelových konstrukcí. Při zachování stávající výroby 

a vzhledem k přijatým opatřením je předpoklad, ţe dojde k lepšímu třídění odpadů 

a k rozšíření spektra produkovaných odpadů, v konečném důsledku také ke zvýšení 

objemu vyuţitelných sloţek odpadů a následně ke sníţení odpadů ukládaných na skládky. 

[11] 
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3 Systém hospodaření s odpady ve firmě 

Průmyslové odpady představují velmi široké spektrum materiálů. Za průmyslový 

odpad povaţujeme veškerý odpad vznikající při průmyslové (výrobní) činnosti. 

Průmyslový odpad je ovlivňován převládající sloţkou výrobního procesu, stavem techniky 

a jejího vývoje a dostupností výchozích surovin v daném oboru. [12, 13] 

Hlavním kritériem je posouzení průmyslových odpadů z hlediska nebezpečnosti 

na odpady ostatní a nebezpečné. Ostatní odpad nevykazuje ţádnou z vlastností zvláštního 

a nebezpečného odpadu. Dle zákona o odpadech je nebezpečný odpad takový odpad, který 

vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu. [10, 1, 2] 

Jedním z dalších kritérií je posuzování jejich mnoţství. Podle toho se průmyslové 

odpady dělí na globální a lokální. Globální odpady se vyznačují vysokou produkcí, 

ale jejich sloţení je v podstatě konstantní. Jednotlivé provozy produkují lokální odpady, 

jejich mnoţství je menší a sloţení je proměnlivé v závislosti na charakteru výroby. 

Posledním významným kritériem je místo vzniku odpadů. Primární odpady vznikají 

v technologických výrobních procesech, lze z nich získat druhotné suroviny. Odpady 

sekundární vznikají při pomocných úkonech (čištění, údrţba, doprava, příjem surovin, 

balení apod.). [2] 

Tabulka č. 1 znázorňuje celkovou produkci odpadů ve společnosti za období let 

2007 – 2011. Detailnější produkce odpadů pod jednotlivými katalogovými čísly odpadů 

je uvedena v příloze č. 2. 

Tabulka 1: Produkce odpadů společnosti v letech 2007 – 2011 [16] 

Rok 

Produkce odpadů 

Celkem Ostatní odpad Nebezpečný odpad 

tun tun tun 

2007 3314,08 3277,01 37,07 

2008 3500,86 3461,17 39,69 

2009 2364,92 2291,37 73,55 

2010 2135,29 2096,67 38,62 

2011 2922,18 2864,18 58,00 
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Bucyrus Czech Republic, a.s. spolupracuje s řadou firem působících v oblasti 

nakládání s odpady, zabývajících se zpětným odběrem zařízení a nově také vyuţíváním 

obalového odpadu: 

 Marius Pedersen a.s. 

 SITA CZ a.s. 

 Rema Systém, a.s. 

 Asekol s.r.o. 

 Ekolamp s.r.o. 

 EKO – KOM, a.s. 

Na obrázku č. 1 můţeme vidět hlavní shromaţďovací místa pro odpady, obaly 

a výrobky podléhající zpětnému odběru. 

 

Obrázek 1: Mapka shromažďovacích míst [Bucyrus Czech Republic, a.s.] 
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3.1 Výrobní činnost společnosti 

Zajištění jednotlivých výrobních činností je realizováno ve čtyřech výrobních 

halách a několika desítek pomocných provozů. V 1. hale probíhá výroba a oprava důlních 

zařízení (hydraulické stojky), kompletace důlních zařízení a jejich zkoušení. V hale 

3 se nachází zákaznický servis a výroba. V 2. hale je zavedena nová výroba závalových 

štítů a je zde hlavní pracoviště svařování. V hale 4 je situována nová výroba válečků 

pro pásové dopravníky. Mezi pomocné provozy patří například přístřešek zauhlování, 

čistírna odpadních vod, která je určena k dočišťování odpadních vod znečištěných 

jemnými mechanickými částicemi a volnými oleji, kompresorovna, kde jsou umístěny 

kompresory k výrobě stlačeného vzduchu a přečerpávací stanice. [14] 

Následující obrázek č. 2 vyjadřuje rozmístění budov a panelových ploch. 

 

Obrázek 2: Mapka budov a panelových ploch [Bucyrus Czech Republic, a.s.] 

3.2 Jednotlivé druhy a kategorie odpadů 

Kaţdému odpadu je přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorie, které jsou 

nezbytné pro efektivní nakládání s odpady. Tato část popisuje jednotlivé druhy a kategorie 
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vznikajících odpadů ve společnosti Bucyrus Czech Republic, a.s. Tyto druhy odpadů byly 

kaţdoročně vykázány v Hlášení o produkci a nakládání s odpady v letech 2007 aţ 2011. 

[15] 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

Jedná se o zbytky barev nebo laků obsahující organické a jiné nebezpečné látky. 

Odpad vzniká při natírání a lakování. Shromaţďovacím místem je uzavřený bikranový 

kontejner, který se nachází mezi 1. a 2. halou (viz. Obrázek 1, poloţka 9). Tento odpad 

je předáván společnosti SITA CZ a.s. a dochází k jeho spalování. 

 

Obrázek 3: Uzavřený bikranový kontejner [Bucyrus Czech Republic, a.s.] 

08 01 17 Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Jedná se o odpadní filtry z lakovny a lepenku znečištěnou ředidlovými nátěrovými 

hmotami. Shromaţďovacím místem je opět uzavřený bikranový kontejner mezi 1. a 2. 

halou (viz. Obrázek 1, poloţka 10). I tento odpad je předáván společnosti SITA CZ a.s. 

a spalován. 
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12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 

Jedná se o odpadní prach z filtrů tryskacích a pálících strojů. Odpad vzniká 

při dělení materiálu pálením. Shromaţďovacím místem je uzavřený bikranový kontejner, 

který se nachází na hale 2 v lodi 8 (viz. Obrázek 1, poloţka 14). Tento odpad je předáván 

společnosti SITA CZ a.s. a nakládání s tímto odpadem je skládkování.  

13 08 02 Jiné emulze 

Směsi organických nehalogenovaných kapalin, chemických přípravků a vody. 

Kapaliny s moţným obsahem tuhých částic, které obsahují ropné látky. Jedná se o oleje 

z obrábění kovů. Shromaţďovacím místem jsou sudy nacházející se na hale 1 v lodi 3. 

Tento odpad je předáván společnosti SITA CZ a.s. Způsob, kterým je s tímto odpadem 

nakládáno, je technologické odstranění.  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

Jedná se o obalový materiál (kartony a krabice). Tento odpad je předáván 

společnosti SITA CZ a.s., kde dochází k jeho recyklaci. Odpad se shromaţďuje 

do několika sběrných nádob rozmístěných na hale č. 1, 2 a 3 (viz. Obrázek 1, poloţka 19) 

dle potřeby. 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

Jedná se o plastové, papírové a kovové obaly znečištěné nebezpečnou látkou. 

Prázdné sudy, kanastry a plechovky od olejů a barev. Odpad vzniká v provozu lakovny 

při nanášení nátěrových hmot na konstrukční díly. Shromaţďovací místem je otevřený 

bikranový kontejner, který se nachází mezi 1. a 2. halou a u skladu hořlavin a barev (viz. 

Obrázek 1, poloţka 4 a 11). Tento odpad je předáván společnosti SITA CZ a.s. a dochází 

k jeho spalování.  

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami 

Filtrační materiály, pouţitý vapex, sorbenty, piliny, textil a papír znečištěný, nebo 

nasáklý ropnými látkami nebo jinými nebezpečnými produkty (oleje, chemické látky, 

barvy, ředidla). Jedná se o pouţité hadry, znečištěné rukavice, popřípadě další části 
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znečištěného pracovního oděvu. Odpad vzniká při montáţi důlních strojů a odmašťování. 

Shromaţďovacím místem jsou kontejnery u ČOV (viz. Obrázek 1, poloţka 17). I tento 

odpad je předáván společnosti SITA CZ a.s. a spalován. 

17 02 01 Dřevo 

Odpad vzniká při různých stavebních úpravách. Shromaţďovací místo se nachází 

mezi kotelnou a přístřeškem zauhlování (viz. Obrázek 1, poloţka 16). Tento odpad 

je předáván společnosti SITA CZ a.s. zčásti dochází k jeho recyklaci, zbytek je spalován.  

17 04 05 Ţelezo a ocel 

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů. Do tohoto 

odpadu patří vyřazený šrotový materiál, piliny a třísky ţelezných kovů, ţelezný šrot (ocel 

a litina), barevné kovy a jejich slitiny, drahé kovy. Odpad vzniká při soustruţení, frézování 

a vrtání. Shromaţďovací místa jsou rozmístěna po celém areálu podniku v místě vzniku 

odpadu. Tento odpad je předáván společnostem IC TRADE spol. s.r.o., Demonta T, s.r.o., 

ARCIMPEX s.r.o., TSR Czech Republic s.r.o., METALIMEX a.s., TROJEK a.s. 

a CENTROMAT s.r.o., kde dochází k jeho recyklaci.  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 

 09 02 a  17 09 03 

Kamenná a jiná suť, keramické výrobky, sklo, okna, překliţka atd. Odpad vzniká 

při rekonstrukci nebo při demoličních pracích. Obsahuje směs stavebních odpadů. 

Shromaţďovacím místem je kontejner nacházející se na uzamčené panelové ploše za halou 

3 (viz. Obrázek 1, poloţka 12). Odpad je předáván společnosti SITA CZ a.s. a nakládání 

s tímto odpadem je skládkování. 

20 01 01 Papír a lepenka 

Noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, balicí papír, 

lepenka, kancelářský papír, obálky. Shromaţďovací místa jsou rozmístěna v celém areálu 

podniku. Odpad je předáván společnosti Marius Pedersen a.s., resp. SOMA Markvartovice 

a.s., kde dochází k jeho recyklaci. Interní dokumenty určené ke skartaci jsou 

shromaţďovány do bikranového kontejneru, který se přistaven dle potřeby, tento odpad 

je předáván společnosti SITA CZ a.s. a spalován. 
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20 01 39 Plasty 

Stlačené PET láhve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly, plastové 

tašky, polystyren. Shromaţďovací místa jsou rozmístěna v celém areálu podniku. Tento 

odpad je předáván společnosti Marius Pedersen a.s. resp. SOMA Markvartovice a.s. 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

Zbytkový odpad po vytřídění vyuţitelných sloţek (plast, papír) a nebezpečných 

sloţek (baterie, výbojky, barvy apod.). Zbytky jídel, popel, drobné spotřební předměty, 

znečištěné obaly od potravin. Shromaţďovací místa jsou rozmístěna v celém areálu 

podniku. Tento odpad je předáván společnosti Marius Pedersen a.s. resp. SOMA 

Markvartovice a.s. 

20 03 03 Uliční smetky 

Odpad vznikající při úklidu venkovních a vnitřních prostor. Jedná se o smetky 

z dílen a ulic. Shromaţďovacím místo se nachází na hale 2 v lodi 8 (viz. Obrázek 1, 

poloţka 15). Tento odpad je předáván společnosti SITA CZ a.s. a nakládání s tímto 

odpadem je skládkování. [16, 17, 18, 19] 

3.3 Nakládání s obaly 

Obaly a obalové materiály jsou nedílnou součástí spotřebního ţivota dnešní 

společnosti. Ekologická politika vyspělých zemí se zaměřuje na komplexní řešení 

a zefektivnění celého procesu od výroby obalu aţ po jeho konečnou likvidaci, nebo další 

vyuţití. [20] 

Obal je vymezen jako výrobek mající prvotně za účel pojmutí, ochranu, manipulaci, 

dodávku, nebo prezentaci výrobku, určeného pro konečného uţivatele nebo spotřebitele. 

[2] 

Obaly můţeme dělit z hlediska funkce: 

 prodejní (spotřebitelské) - jsou prodejní jednotkou v místě nákupu 

pro spotřebitele nebo jiného konečného uţivatele, 

 skupinové - mohou slouţit jako pomůcka pro umístění do regálů a mohou 

být z výrobku odstraněny, 
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 přepravní - usnadňuje manipulaci a přepravu tak, aby se  zabránilo 

fyzickému poškození výrobků, 

Z hlediska frekvence pouţití:  

 opakovaně pouţitelné - je opakovaně plněn nebo pouţíván k témuţ účelu, 

pro který byl určen, 

 jednorázové. 

Dále pak z hlediska materiálu, pouţitého při výrobě např. sklo, papír, plast, atd. 

Mezi další důleţité pojmy v oblasti nakládání s obaly patří: 

 průmyslové obaly - obal určený výlučně pro jiného neţ koncového 

uţivatele, nebo spotřebitele,  

 obalový prostředek - materiál, z něhoţ je obal vyroben (obalová fólie na roli 

se stává obalem aţ při pouţití). [21, 22] 

Kdyţ přestane obal slouţit účelu, pro který byl vyroben, stává se z něj odpad. 

Většina obalových odpadů je velmi dobře vyuţitelná a můţe dále slouţit jako surovina 

pro zpracování jiných produktů, například dalších obalů. Pro maximální účinnost recyklace 

je nutno odpady z obalů třídit na jednotlivé sloţky v rámci odděleného sběru odpadů. [21] 

Obrázek č. 4 názorně ukazuje blokové schéma vstupů s výstupů obalů. 

 

Obrázek 4: Blokové schéma vstupů a výstupů obalů[Bucyrus Czech Republic, a.s.] 



Bc. Markéta Dźwigońová: PROBLEMATIKA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V BCR, a.s. 

2012   16 

Dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (dále jen „zákon o obalech“) uvádí firma 

Bucyrus Czech Republic, a.s. obaly na trh tím, ţe přepravuje a dováţí balené výrobky 

z jiného členského státu EU do ČR a také tím, ţe balí výrobky do zakoupených obalů 

a obalových prostředků a zasílá je jinému konečnému uţivateli. Tímto vzniká ze zákona 

povinnost zpětného odběru obalů, či vyuţití odpadů z obalů. [23] 

Z této zákonné povinnosti uzavřela společnost 9. 8. 2011 Smlouvu o sdruţeném 

plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., na základě smlouvy 

zajišťuje EKO-KOM, a.s. pro společnost Bucyrus Czech Republic, a.s. plnění povinností 

zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů. 

Protoţe společnost Bucyrus Czech Republic, a.s. uzavřela smlouvu s autorizovanou 

obalovou společní EKO-KOM, a.s. musela jiţ za 3. a 4. čtvrtletí roku 2011 podávat Výkaz 

o produkci obalů, z tohoto důvodu došlo k částečnému vytřídění plastových obalů (viz. 

Graf č. 1).  

Graf č. 1 udává mnoţství vyprodukovaných a vytříděných papírových, lepenkových 

a plastových obalů za 3. a 4. čtvrtletí roku 2011. 

 

Graf 1: Produkce papírových a lepenkových obalů a plastových obalů [25] 

Firma Bucyrus Czech Republic, a.s. nakládá s těmito vzniklými druhy obalových 

materiálů: 

 15 01 01 – papírové a lepenkové obaly (lepenka, karton) 
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 15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné. [16] 

Odpad s katalogovým číslem 15 01 01 je zařazeny do kategorie „ostatní“. Odpad 

s katalogovým číslem 15 01 10, je zařazen do kategorie „nebezpečný“ odpad. [24] 

Cílem diplomové práce je zmapovat výskyt a určit mnoţství odpadů a obalových 

matriálů, které jsou vhodné k odkupu jako druhotné suroviny. 

V roce 2011 bylo vyprodukováno 9,12 tun papírových a lepenkových obalů 15 01 

01, které jsou shromaţďovány na sběrných místech a vykupovány jako druhotné suroviny 

společností SITA CZ a.s., která je dle potřeby odváţí. Obalů obsahujících zbytky 

nebezpečných látek, nebo obalů těmito látkami znečištěnými 15 01 10 pak 4,32 tun, i tyto 

jsou dle potřeby odváţeny společností SITA CZ a.s. do spalovny nebezpečných odpadů. 

[16] 

 

Obrázek 5: Shromažďovací místo 15 01 10   Obrázek 6: Shromažďovací místo 15 01 01 

 [Bucyrus Czech Republic, a.s.]    [Bucyrus Czech Republic, a.s.]  

      

  Plastové obaly, pod katalogovým číslem 15 01 02, budou ve firmě Bucyrus 

Czech Republic, a.s. zavedeny od 1. 4. 2012 v rámci návrhu efektivnějšího způsobu 

třídění. Vzhledem k tomu, ţe se dosud neodkupoval tříděný plast, byly veškeré plastové 

obaly vedeny pod katalogovým číslem 20 01 39.  
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Papíru a lepenky 20 01 01 bylo v roce 2011 vyprodukováno 13,24 tun, z toho 

je 11,16 tun předáváno firmě SOMA Markvartovice a.s., která je sváţí jedenkrát týdně. 

Zbylá část 2,08 tun je odváţeno a spalováno společností SITA CZ a.s. dle potřeby. Dále 

9,98 tun plastů 20 01 39, které jsou dvakrát týdně odváţeny firmou SOMA Markvartovice 

a.s. Tyto odpady jsou také vhodnou komoditou jako druhotná surovina. [16] 

Firma Bucyrus Czech Republic, a.s. předává firmě SITA CZ a.s. nelisovanou směs 

papírových a lepenkových obalů 15 01 01. Částka 530 Kč/t je sazba za vykoupení 

nelisované lepenky a 340 Kč/t za nelisované směsi papírových obalů. V rámci 

efektivnějšího třídění je návrh na zakoupení vhodného lisu. Lisováním a přípravou 

se částka za komodity zvedá u lisované lepenky na 1 130 Kč/t a lisované směsi papírových 

obalů na 950 Kč/t. [26] 

Společnost Bucyrus Czech Republic, a.s. předává firmě SITA CZ a.s. obaly 

obsahující zbytky nebezpečných látek 15 01 10. Za likvidaci si firma účtuje 6 800 Kč/t. 

[26] 

SITA CZ a.s. bude, na základě úspěšného výběrového řízení vypsaného spol. 

Bucyrus Czech Republic, a.s., vykupovat plastové obaly 15 01 02. Konkrétně se bude 

jednat o čirou fólii za částku 4 600 Kč/t a za PP pásky částkou 300 Kč/t. V rámci lepšího 

nakládání se všemi druhy odpadu budou v blízkém časovém horizontu vytřiďovány 

z plastového odpadu i PET láhve, výkupní cena za tuto komoditu je 500 Kč/t. [26] 

Bucyrus Czech Republic, a.s. předává v současné době firmě SOMA 

Markvartovice a.s. papír a lepenku 20 01 01 a za jejich odvoz a likvidaci platí 2 966 Kč/t.  

Plasty 20 01 39 jsou odváţeny a likvidovány za paušální sazbu 8 371 Kč/t společností 

SOMA Markvartovice a.s. Na základě výběrového řízení budou odpady předávány SITA 

CZ a.s. Nelisovaná směs papíru a lepenky bude vykupována za částku 340 Kč/t, poplatek 

za odvoz bude činit 585 Kč/t. Netříděná směs recyklovatelných plastů se bude vykupovat 

za 300 Kč/t, za svoz společnost zaplatí společnosti SITA CZ a.s. 1 145 Kč/t. [26] 
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4 Návrh systému efektivnějšího třídění ve firmě 

Zefektivnění systému třídění a nakládání s obaly proběhlo v několika krocích, 

od výběru vhodné firmy, přes optimalizaci sběrných míst, výběru vhodného prostoru 

pro třídění přímo v areálu firmy Bucyrus Czech Republic, a.s., a výběr vhodného lisu. 

Dosud byly ve společnosti BCR a.s. tříděny pouze papírové a lepenkové obaly, nový 

systém jiţ zahrnuje i třídění plastových obalů.  

4.1 Výběrové řízení 

Hlavním důvodem pro výběrové řízení bylo vybrat nejvýhodnější nabídku 

pro odkup odpadů jako druhotných surovin, tato společnost zároveň zajistí komplexní 

servis pro shromaţďování, odvoz a odstraňování všech odpadů vznikajících ve firmě. 

Podmínky pro výběr společnosti na poţadovanou sluţbu: 

 odkup druhotných surovin, 

 odvoz odpadů nacházejících se ve firmě, 

 zajištění pravidelného svozu papíru, plastů a směsného komunálního 

odpadu, 

 zajištění speciálních poţadavků na sběrné nádoby a jejich svoz (přistavení 

popř. propůjčení bikranů, cisternových vozů k čerpání jímek a olejů, apod.). 

[27] 

V rámci výběrového řízení bylo osloveno šest největších firem působících 

v Moravskoslezském kraji, které se zabývají shromaţďováním, odvozem a odstraňováním 

odpadů: 

 SITA CZ a.s., 

 Marius Pedersen a.s., 

 .A.S.A., spol. s r.o., 

 OZO Ostrava s.r.o., 

 Van Gansewinkel HBSS s.r.o., 

http://www.asa-group.com/cs/Ceska-republika/Provozovny/A-S-A-spol-s-r-o-provozovna-Ostrava.asa
http://www.ozoostrava.cz/
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 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

Cílem výběrového řízení bylo zvolit nejvýhodnější cenovou nabídku a dále 

schopnost splnit všechny výše uvedené podmínky. Stanovené parametry splnila pouze 

jediná firma SITA CZ a.s., která toto výběrové řízení vyhrála. 

4.2 Optimalizace sběrných míst 

Obchodovanou komoditou bude především, papír a lepenka, resp. jejich nelisovaná 

směs. Jedná se o surovinu se stabilním odbytem a nejlépe rozvinutou technologií recyklace. 

Netříděná směs recyklovatelných plastů, mezi kterými převaţují PET láhve, se také budou 

vykupovat jako druhotná surovina. Vzhledem k tomu, ţe je stávající stav sběrných míst 

nevyhovující a neodpovídá ergonomii ani zásadám nakládání s odpadem, je třeba 

optimalizovat stávající systém a vytvořit co nejlepší podmínky pro hospodaření s těmito 

komoditami. 

Prvním krokem bylo sjednotit typ a označení pouţívaných sběrných nádob. Kontejnery 

na komunální odpad, plast, papír a lepenku o objemu 1100 l, které jsou hlavními 

shromaţďovacími místy (viz. Obrázek 1) respektují doporučené barevné rozlišení a značení. 

V  provozních halách se pro potřeby dočasného ukládání odpadu vyuţívaly 110 l plechové 

sběrné nádoby, které byly označeny dle původní metodiky nakládání s odpady ve společnosti. 

Tento nedostatek způsoboval špatné pouţití sběrných nádob zaměstnanci. Zastaralý typ nádob 

navíc znesnadňoval manipulaci s odpadem z důvodu absence transportních koleček a také 

z důvodu vysoké hmotnosti. U původního barevného rozlišení byly sběrné nádoby 

na komunální odpad oranţové, plast modré, absorpční činidla (sorbent) ţluté a zcela chyběly 

sběrné nádoby na papír (viz. Obrázek 7).  

Pro potřeby optimalizace celého procesu manipulace s odpadem byly zakoupeny 

nové plastové 120 l sběrné nádoby, jejich značení jiţ odpovídá doporučení a předchází 

se tak zbytečným problémům se záměnou a dodatečným tříděním uloţeného odpadu. 

Sběrné nádoby na komunální odpad mají nově černou barvu, na plast ţlutou, na absorpční 

činidla (sorbent) červenou, na papír modrou a obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, 

se ukládají do zelené sběrné nádoby (viz. Obrázek 8).  

Celkové náklady na zakoupení sběrných nádob o objemu 120 l dosáhly 49 840 Kč. 
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Na obrázku č. 7 je původní typ a barvené rozlišení sběrných nádob na halách, 

 na obrázku č. 8 můţeme vidět nový typ a barvené rozlišení sběrných nádob.  

 

Obrázek 7: Původní typ a barevné rozlišení sběrných nádob na halách 

[Bucyrus Czech Republic, a.s.] 

 

Obrázek 8: Nový typ a barevné rozlišení sběrných nádob na halách [Bucyrus Czech Republic, a.s.] 
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Paralelně došlo z důvodu úspory, k vyuţití stávajících plechových nádob 

na shromaţďování smetků a pro uloţení vapexu (viz. Obrázek 9 a 10). 

 

Obrázek 9: Sběrná nádoba pro uložení vapexu  Obrázek 10: Shromažďovací místo smetků 

 [Bucyrus Czech Republic, a.s]   [Bucyrus Czech Republic, a.s] 

  

 Pro zefektivnění celého procesu bylo zapotřebí znásobit počet sběrných míst 

(popelnic), velká vzdálenost k místům dočasného uloţení je jedním z hlavních příčin chybného 

třídění a manipulace s odpadem. Stanovení počtu sběrných míst a jejich vyuţití proběhlo 

na základě šetření situace týkající se pohybu odpadu a potřeby jeho ukládání s co nejlepšími 

výsledky. Sběrné nádoby na vytříděné sloţky byly umístěny na pracoviště spolu s nádobami 

na směsný komunální odpad. Optimalizace sběrných míst v podniku vyţadovala zjištění, která 

sběrná místa budou vybavena pouze nádobami na komunální odpad, nebo budou na stanoviště 

umístěny nádoby na některý druh vytříděné sloţky odpadu či jejich kombinace. Rozmístění 

nádob bylo stanoveno především na základě pohybu zaměstnanců při jejich pouţívání. 

Hlavním problémem je donutit zaměstnance třídit odpad na jednotlivé sloţky. Nově 

navrhovaný systém si klade za cíl především změnit přístup zaměstnanců k třídění a nakládaní 

s odpadem a odstranit nutnost dalšího dotřiďování odpadů a tím zajistit hladký chod celého 

systému. V  návaznosti na tento cíl proběhlo školení třídění odpadů v rámci EMS a informace 

o novém barevném značení byly téţ uveřejněny na všech informačních tabulích nacházejících 

se ve firmě (viz. Příloha 3). 

Cílem bylo vytvořit návrh optimalizace sběrných stanovišť na dočasné uloţení 

směsného a vytříděného odpadu. V návrhu byla zohledněna především efektivizace počtu, typu 

a umístění sběrných nádob. 
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Optimalizace sběrných míst byla v první etapě pokusně zavedena na hale č. 1, tento 

krok vedl k ověření funkce celého systému (viz. Obrázek 11 a12). 

Obrázek 11: Původní rozmístění sběrných nádob na hale 1 [Bucyrus Czech Republic, a.s.] 

Obrázek 12: Nové rozmístění sběrných nádob na hale 1 [Bucyrus Czech Republic, a.s.] 
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V souvislosti se změnou poskytovatele sluţeb týkajících se odpadového 

hospodářství komunálního odpadů a jeho vyseparovaných sloţek ze společnosti Marius 

Pedersen a.s., na společnost SITA CZ a.s. bylo nutné provést změny v rozmístění těchto 

hlavních shromaţďovacích míst (viz. Obrázek 1). Vzhledem k tomu, ţe se nově budou 

z plastového odpadu třídit plastové obaly, bude objem vyseparované sloţky plastových 

odpadů menší. Z tohoto důvodu se také sníţil počet 1 100 l sběrných nádob. Do nově 

umístěných nádob, které budou typově odpovídat nádobám na papírové a lepenkové obaly 

(viz. Obrázek 6), budou separovány plastové obaly, přičemţ se budou hlavní 

shromaţďovací místa nacházet přímo na halách, z nich pak budou obaly distribuovány 

do centrálního sběrného místa a lisovány. Zároveň dojde ke zvýšení počtu sběrných nádob 

na papírové a lepenkové obaly. Po dosaţení maximální kapacity nádob pak bude surovina 

sváţena do místa konečného zpracování. Čímţ opět dojde ke sníţení počtu 1 100 l 

sběrných nádob na směsný papír. 

Následující obrázek č. 13 popisuje návrh hlavních shromaţďovacích míst pro 

komunální odpad a jeho vyseparované sloţky. 

 

Obrázek 13: Návrh shromažďovacích míst pro komunální odpad a jeho vyseparovaných složek 

[Bucyrus Czech Republic, a.s.] 
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4.3 Návrh na třídění odpadů ve firmě 

Pro potřeby třídění bylo zřízeno pracoviště v prostorách nevyuţitého nevýrobního 

skladu (viz. Obrázek 2, poloţka 13). Jedná se o jednopodlaţní objekt s ţelezobetonovou 

nosnou konstrukcí a cihlovou vyzdívkou. Sklad slouţí k uskladnění a dočasnému uloţení 

vstupního materiálu a dalšího vybavení, materiál je zde uskladněn a odbaven pro další 

pouţití na jednotlivých provozech. Dochází zde k částečnému odstranění plastových obalů, 

tyto obaly tvoří největší část z produkovaného plastového odpadu ve firmě, z tohoto 

důvodu byla tato lokalita vytipována jako nejvhodnější třídící stanoviště. Rozměry skladu 

jsou 15,50 m na šířku, 36,60 m na délku a 3,60 m na výšku, coţ je dostatečný prostor 

pro uloţení třídícího zařízení, lisu a manipulaci. 

Obrázek č. 14 názorně ukazuje prostory třídícího pracoviště. 

 

Obrázek 14: Nevýrobní prostory pro zřízení třídícího pracoviště [Bucyrus Czech Republic, a.s.] 
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Vycházela jsem z produkce odpadů za rok 2011: 

 9,12 tun papírových a lepenkových obalů 15 01 01, 

 9,98 tun plastů 20 01 39. [16] 

Třídění papírových a lepenkových obalů je jiţ ve společnosti zavedeno, jedinou 

změnou bude jejich lisování do balíků. 

Návrh spočíval ve výběru vhodného třídícího zařízení schopného zpracovávat 9,12 

tun papírových a lepenkových obalů 15 01 01 a 9,98 tun plastů 20 01 39. Vzhledem 

k malému mnoţství materiálu na vstupu cca 19,10 t/rok, není potřeba zavádět velkou 

třídící linku. Pro potřeby firmy je dostačující  třídění těchto odpadů do tzv. big bagů 

a následném lisování na výkupní objem. [16] 

Následující obrázek č. 15 ukazuje návrh ţelezné konstrukce pro uloţení big bagů, 

na obrázku č. 16 je typ pouţívaných big bagů a obrázek č. 17 znázorňuje celé třídící 

zařízení. 

 

Obrázek 15: Návrh železné konstrukce na uložení big bagů   Obrázek 16: Typ použitých big bagů 

 [Bucyrus Czech Republic, a.s.]     [SITA CZ a.s.]  
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Obrázek 17: Třídící zařízení [Bucyrus Czech Republic, a.s.] 

Samotné třídění do big bagů a lisování bude provádět jeden pracovník 

v jednosměnném provozu. Z důvodu úspory bude pro potřeby tohoto procesu vyuţita 

stávající pracovní kapacita podniku. Tento zaměstnanec obsluhuje ČOV, pracovní náplň 

mu dovoluje pokrýt i potřebu třídění, kontroly, svozu a lisování papírových, lepenkových 

a plastových obalů. 

Výhody lisování: 

 sníţení nároků na skladovací prostory, 

 sníţení objemu materiálu aţ o 90%, 

 lisovaný a tříděný odpad je obchodovatelnou komoditou, 

 značná úspora za svoz odpadu. [28] 

Zařízení bude vybráno na základě lisovacího výkonu, počtu komor a nákladů 

na jeho nákup a provoz. Za rozhodující kritérium pro volbu vhodného lisu je mnoţství 

a povaha materiálu, které je třeba lisovat. Výběr bude uskutečněn z nabídky malých lisů 

pro lisovací výkon do 1,5t materiálu denně. 

Lisování bude probíhat u komodit: čiré fólie, PP pásky, lepenka a papír (karton). 
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4.3.1 L3 – VK 

Jednokomorový hydraulický balíkovací lis s výměnnými komorami. Předností 

tohoto lisu je moţnost doplňování druhé samostatné komory za provozu lisu. Samostatná 

komora je volně manipulovatelná na pojezdových kolech. 

Technické parametry 

 lisovací síla [t] 3 

 rozměr plnícího otvoru [mm] 600 × 400 

 rozměr lisovací komory [mm] 600 × 400 × 920 

 rozměry balíku [mm] 600 × 400 × 800 

 hmotnost balíku [kg] 15 - 60 

 hodinový výkon [kg/h] 17 - 100 

 čas lisovacího cyklu [s] 30 

 příkon / napětí [kW/V] 1,5/230 

 rozměr stroje [mm] 830 × 640 × 1980 [29] 

 

Obrázek 18: Jednokomorový hydraulický balíkovací lis L3 – VK [LUX - PTZ s.r.o.] 
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Cena jednokomorového hydraulického balíkovacího lisu L3 – VK činí 63 500 Kč. 

4.3.2 L5 - V 

Jednokomorový výklopný hydraulický balíkovací lis. 

Technické parametry 

 lisovací síla [t] 5 

 rozměr plnícího otvoru [mm] 630 × 550 

 rozměr lisovací komory [mm] 630 × 550 × 900 

 rozměry balíku [mm] 630 × 550 × 800 

 hmotnost balíku [kg] 20 - 80 

 hodinový výkon [kg/h] 45 - 170 

 čas lisovacího cyklu [s] 30 

 příkon / napětí [kW/V] 1,5/230 

 rozměr stroje [mm] 900 × 820 × 2010 [30] 

 

Obrázek 19: Jednokomorový výklopný hydraulický balíkovací lis L5 – V [LUX - PTZ s.r.o.] 
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Cena jednokomorového výklopného hydraulického balíkovacího lisu L5 – V činí 

95 300 Kč. 

4.3.3 L5 - 2 

Dvou a vícekomorový hydraulický balíkovací lis. Výhoda tohoto lisu spočívá 

v moţnosti doplňování druhé komory materiálem za provozu lisu. Druhá komora je přitom 

součástí konstrukce lisu. 

Technické parametry 

 lisovací síla [t] 5 

 rozměr plnícího otvoru [mm] 750 × 550 

 rozměr lisovací komory [mm] 750 × 550 × 900 

 rozměry balíku [mm] 750 × 550 × 800 

 hmotnost balíku [kg] 40 - 100 

 hodinový výkon [kg/h] 50 - 200 

 čas lisovacího cyklu [s] 30 

 příkon / napětí [kW/V] 1,5/230 

 rozměr stroje [mm] 2000 × 890 × 1970 [31] 

 

Obrázek 20: Dvou a vícekomorový hydraulický balíkovací lis L5 – 2 [LUX - PTZ s.r.o.] 



Bc. Markéta Dźwigońová: PROBLEMATIKA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V BCR, a.s. 

2012   31 

Cena dvoukomorového hydraulického balíkovacího lisu L5 – 2 činí 117 000 Kč. 

Ceny jednotlivých lisů jsou uvedeny bez DPH a dopravy. 

4.3.4 Srovnání výkonu lisů 

V tabulce č. 2 můţeme vidět hodinové výkony lisů při ideálních podmínkách, tj. při 

aktivní a správné obsluze lisu, velikosti a poddajnosti lisovaného materiálu. 

Tabulka 2: Hodinové výkony lisů [LUX - PTZ s.r.o.] 

Lis 
Materiál 

Kartonáţ Fólie 

L3 – VK 180 kg/hod; 3 balíky 210 kg/hod; 2 balíky 

L5 – V 220 kg/hod; 3 balíky 230 kg/hod; 2 balíky 

L5 - 2 320 kg/hod; 4 balíky 360 kg/hod; 3 balíky 

Při předpokladu, ţe lisování bude probíhat 1krát týdně, tzn. 52 pracovních dní 

v roce v jednosměnném provozu 7,5 hodin, bude výkon lisu následující: 

Tabulka 3: Porovnání výkonu lisů za 52 pracovních dní 

Materiál t/rok kg/den kg/hod L3 - VK L5 - V L5 - 2 

Kartonáţ 9,12 175,38 23,38 2,9 balíků/den 2,4 balíků/den 2,2 balíků/den 

Fólie 9,98 191,92 25,59 1,8 balíků/den 1,7 balíků/den 1,6 balíků/den 

Celkem    4,7 balíků/den 4,1 balíků/den 3,8 balíků/den 

Tabulka 4: Doba lisovaní za pracovní den 

Lis 
Materiál 

Kartonáţ Fólie 

L3 – VK 1,0 hod 0,9 hod 

L5 – V 0,8 hod 0,8 hod 

L5 - 2 0,5 hod 0,5 hod 

Samotný proces lisování 191,92 kg plastů a 175,38 kg papírových a lepenkových 

obalů bude trvat cca 2,0 hodiny u lisu L3 – VK, 1,6 hodin u lisu L5 – V a 1,0 hodinu u lisu 

L5 – 2. Do procesu lisování musíme započítat dobu strávenou plněním lisu, 

vyprazdňováním a manipulací vylisovaných balíků, tyto vícepráce pokryjí cca 3 hodiny. 

Pracovní doba 7,5 hodin by se při této denní produkci ani v jednom z případů plně 

nevyuţila. 
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Příklad výpočtu 

Papírové a lepenkové obaly – 9,12 t/rok = 9 120 kg/rok 

Pracovní dny v roce – 52 dní 

Denně – 7,5 hodin 

Výkon lisu L 3 – V K – 180 kg/hod 

denbalíků
hodkg

balíkydenkg

hod
hodkg

hoddenkg

hodkg
hod

denkg

denkg
dní

rokkg

/9,2
/180

3/38,175

1
/180

1/38,175

/38,23
5,7

/38,175

/38,175
52

/9120











 

Při předpokladu, ţe lisování bude probíhat 2krát měsíčně, tzn. 24 pracovních dní 

v roce v jednosměnném provozu 7,5 hodin, bude výkon lisu následující: 

Tabulka 5: Porovnání výkonu lisů za 24 pracovních dní 

Materiál t/rok kg/den kg/hod L3 - VK L5 - V L5 - 2 

Kartonáţ 9,12 380,00 50,67 6,3 balíků/den 5,2 balíků/den 4,8 balíků/den 

Fólie 9,98 415,83 55,44 3,9 balíků/den 3,6 balíků/den 3,5 balíků/den 

Celkem    10,2 balíků/den 8,8 balíků/den 8,3 balíků/den 

Tabulka 6: Doba lisovaní za pracovní den 

Lis 
Materiál 

Kartonáţ Fólie 

L3 – VK 2,1 hod 2,0 hod 

L5 – V 1,7 hod 1,8 hod 

L5 - 2 1,2 hod 1,2 hod 

Samotný proces lisování 415,83 kg plastových obalů a 380,00 kg papírových 

a lepenkových obalů bude trvat cca 4,1 hodiny u lisu L3 – VK, 3,5 hodin u lisu L5 – 

V a 2,4 hodinu u lisu L5 – 2. Do procesu lisování musíme započítat dobu strávenou 

plněním lisu, vyprazdňováním a manipulací vylisovaných balíků, tyto vícepráce pokryjí 

cca 3 hodiny. Pracovní doba 7,5 hodin by se při této denní produkci v největší míře vyuţila 
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v případě lisování na zařízení L3 – VK, na kterém by proces lisování včetně obsluhy zabral 

7,1 hodin. 

Na základě poţadavků na mnoţství zpracovaného odpadu, nákladů na lisování, 

výkonnostních parametrů, vytíţení obsluhy a z hlediska prostorových dispozic bylo jako 

nejvhodnější zařízení vybrán lis s typovým označením L3 – VK. Potřeby společnosti 

Bucyrus Czech Republic a.s., splňuje nejlépe právě tento lis. 

4.4 Finanční náklady 

Náklady na pořízení lisu 

 Jednokomorový lis s výměnnou komorou L3 – VK 63 500 Kč bez DPH. 

 Výměnná komora K3 pro L3 – VK 16 300 Kč bez DPH. 

Celkové náklady na pořízení lisu by činily 79 800 Kč bez DPH. 

Kaţdoroční náklady 

1. elektřina 

 cena za 1 kWh průmyslové elektřiny = 2,74 Kč  

 provoz 180 hodin ročně (provozní doba 2 dny v měsíci) 

 36 ks zářivkových svítidel o celkovém výkonu 2,6 kW 

 2,74 × 2,6 × 180 = 1 282,32 Kč  

2. energie provozu lisu  

 cena za 1 kWh průmyslové elektřiny = 2,74 Kč 

 provoz 180 hodin ročně (provozní doba 2 dny v měsíci) 

 výkon lisu 1,5 kW 

 2,74 × 1,5 × 180 = 739,8 Kč 

3. mzda 

 1 pracovník 

 pracovní doba 180 hodin ročně (pracovní doba 2 dny v měsíci) 
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 minimální mzda za hodinu činí 48,10 Kč 

 + 34 % zdravotní a sociální pojištění 

 1 × 180 × 48,10 = 8 658 Kč  

 Kč
Kč

2943
%100

%348658



 

 8658 Kč + 2943 Kč = 11 601 Kč  

Celkové kaţdoroční náklady za osvětlení, energii lisu a roční mzdu by činily 

13 623,12 Kč.  
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5 Zhodnocení navrženého systému ve firmě 

V této kapitole se zabývám srovnáním cen za výkup, odvoz a likvidaci odpadů 

v odpadovém hospodářství s náklady na zavedení systému efektivnějšího třídění. 

5.1 Ekonomické vyhodnocení třídění a lisování 

5.1.1 Papírové a lepenkové obaly 

Produkce nelisované směsi papírových a lepenkových obalů 15 01 01 předána 

firmě SITA CZ a.s. činila: 

 papírové a lepenkové obaly - 9,12 t. 

Cena, za kterou vykupuje společnost SITA CZ a.s. nelisované papírové a lepenkové 

obaly činí 530 Kč/t.  

9,12 t × 530 Kč/t = 4 833,6 Kč (aktuální zisk z prodeje nelisovaných papírových 

a lepenkových obalů) 

V případě, ţe by firma SITA CZ a.s. vykupovala jiţ lisované papírové a lepenkové 

obaly cena by činila 1 130 Kč/t.  

9,12 t × 1 130 Kč/t = 10 305,6 Kč (zisk z prodeje lisovaných papírových a lepenkových 

obalů) 

10 305,6 Kč – 4 833,6 Kč = 5 472 Kč (navýšená roční trţba po zavedení lisování 

papírových a lepenkových obalů) 

5.1.2 Papír a lepenka, plasty 

Produkce papíru a lepenky 20 01 01 a plastů 20 01 39 předána firmě SOMA 

Markvartovice a.s. činila: 

 papír a lepenka – 13,24 t, 

 plasty – 9,98 t. 
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Papír a lepenka 

Cena za odvoz a následnou likvidaci papíru a lepenky, kterou si firma SOMA 

Markvartovice a.s. účtuje, činí 2 966 Kč/t. 

13,24 t × 2 966 Kč/t = 39 269,84 Kč (roční náklady za odvoz a likvidaci papíru a lepenky) 

Cena, za kterou vykupuje společnost SITA CZ a.s. nelisovanou směs papíru 

a lepenky činí 340 Kč/t. 

13,24 t × 340 Kč/t  = 4 501,6 Kč (zisk z prodeje nelisované směsi papíru a lepenky) 

Poplatek za odvoz nelisované směsi papíru a lepenky, který si firma SITA CZ a.s. 

účtuje, činí 585 Kč/t. 

13,24 t × 585 Kč/t = 7 745,4 Kč 

7 745,4 Kč – 4 501,6 Kč = 3 243,8 Kč  

39 269,84 Kč – 3 243,8 Kč = 36 026,04 Kč (ušetřené náklady za likvidaci nelisované směsi 

papíru a lepenky) 

Plasty 

Cena za odvoz a následnou likvidaci plastů, kterou si firma SOMA Markvartovice 

a.s. účtuje, činí 8 371 Kč/t. 

9,98 t × 8 371 Kč/t = 83 542,58 Kč (roční náklady za odvoz a likvidaci plastů) 

Cena, za kterou vykupuje společnost SITA CZ a.s. směs recyklovatelných plastů 

se činí 300 Kč/t. 

9,98 t × 300 Kč/t = 2 994 Kč (zisk z prodeje směsi recyklovatelných plastů)  

Poplatek za odvoz, směsi recyklovatelných plastů, který si firma SITA CZ a.s. 

účtuje, činí 1 145 Kč/t. 

9,98 × 1 145 Kč/t = 11 427,1 Kč 

11 427,1 Kč – 2 994 Kč = 8 433,1 Kč  

83 542,58 Kč – 8 433,1 Kč = 75 109,48 Kč (ušetřené náklady za likvidaci směsi 

recyklovatelných plastů) 
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Celková úspora nákladů ročně činí 5 472 Kč + 36 026,04 Kč + 75 109,48 Kč = 

116 607,52 Kč. 

5.2 Náklady na zavedení systému efektivnějšího třídění 

 Pořizovací náklady za sběrné nádoby  - 49 840 Kč. 

 Pořizovací náklady na jednokomorový lis s výměnnou komorou L3 – VK - 

63 500 Kč. 

 Pořizovací náklady na výměnnou komoru K3 pro L3 – VK - 16 300 Kč. 

 Potřebné kaţdoroční náklady - 13 623,12 Kč. 

Bucyrus Czech Republic a.s., zaplatil za rok 2011 za odvoz a následnou likvidaci 

papíru, lepenky a plastů 122 812,42 Kč. 

Roční náklady, které by firma Bucyrus Czech Republic a.s., platila, v případě 

zavedení separace v areálu firmy by činily: 

 Kaţdoroční náklady za osvětlení, energii lisu a roční mzdu 13 623,12 Kč.  

 Náklady na odvoz vyseparovaného papíru a lepenky a plastů 19 172,5 Kč. 

7 745,4 Kč + 11 427,1 Kč = 19 172,5 Kč 

 Cena za výkup papírových a lepenkových obalů, papíru, lepenky a plastů 

12 967,6 Kč. 

5 472 Kč + 4 501,6 Kč + 2 994 Kč = 12 967,6 Kč 

 Celkové kaţdoroční náklady po zavedení separace 19 828,02 Kč. 

13 623,12 Kč + 19 172,5 Kč – 12 967,6 Kč = 19 828,02 Kč 

 Celková roční úspora nákladů  

122 812,42 Kč – 19 828,02 Kč = 102 984,4 Kč. 

Návratnost pořizovacích nákladů za zakoupení sběrných nádob a lisu L3 – VK činí 

zhruba 16 měsíců. 
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Následující tabulka č. 7 dokumentuje náklady před a po zavedení systému 

efektivnějšího třídění, pořizovací náklady technologií a náklady na provoz. 

Tabulka 7: Srovnání výdajů za odpadové hospodářství 

Výdaje za rok 

2011 

Pořizovací 

náklady 

Roční náklady 

na provoz 
Roční výnosy Roční úspory 

122 812,42 Kč 129 640 Kč 13 623,12 Kč 116 607,52 Kč 102 984,4 Kč 

5.3 Operační program životního prostředí 

V současnosti nabízí Operační program Ţivotní prostředí spolufinancování 

environmentálních projektů z Fondu soudrţnosti a Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. V České republice se jedná o druhý největší operační program ze strukturálních 

fondů EU. Operačního programu je zaměřen na ochranu a zlepšování kvality ţivotního 

prostředí jako trvale udrţitelného rozvoje. [32] 

Operační program, připravuje Státní fond ţivotního prostředí a Ministerstvo 

ţivotního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Tento program zajišťuje prostředky 

pro financování projektů v sedmi základních osách: 

 Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování 

rizika povodní. 

 Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí. 

 Prioritní osa 3 - Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie. 

 Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěţí. 

 Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních 

rizik. 

 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny. 

 Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu. [32] 

Pro potřeby financování projektu společnosti Bucyrus Czech Republic, a.s. 

je vyhrazena Prioritní osa 4, která nabízí moţnost dotací pro odpadové hospodářství, 

konkrétně pro zařízení na vyuţívání odpadů, zejména na třídění a recyklaci. Cílem podpory 

http://www.opzp.cz/sekce/367/prioritni-osa-1/
http://www.opzp.cz/sekce/368/prioritni-osa-2/
http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/
http://www.opzp.cz/sekce/370/prioritni-osa-4/
http://www.opzp.cz/sekce/371/prioritni-osa-5/
http://www.opzp.cz/sekce/372/prioritni-osa-6/
http://www.opzp.cz/sekce/373/prioritni-osa-7/
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je zkvalitnění nakládání s odpady, sníţení produkce odpadů. Podnikatelé patří mezi 

subjekty, které mohou v rámci podpory zaţádat o dotaci. [32] 

Veškeré informace o dotacích jsou uvedeny v Implementačním dokumentu OPŢP, 

v Příručce pro ţadatele, ve směrnici MŢP o předkládání ţádostí a poskytování podpory 

a v Závazných pokynech pro ţadatele. Dotace z Fondu soudrţnosti lze čerpat do výše 85 % 

z celkových výdajů projektu, dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR nebo 

státního rozpočtu lze získat maximálně 5 % z celkových výdajů projektu. [32] 
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6 Závěr 

Firma Bucyrus Czech Republic, a.s. patří mezi přední podniky v oblasti těţební 

techniky. V současné době zaměstnává podnik, vyrábějící a opravující nejrůznější důlní 

zařízení, přes 600 zaměstnanců.  

Cílem diplomové práce bylo zmapování současného systému nakládání s odpady 

a obaly a mnoţství jejich produkce za rok 2011. Z této roční produkce jsem vybrala 

odpady, které byly vhodné k separaci a následnému výkupu jako druhotné suroviny. 

Jednalo se o 9,12 tun papírových a lepenkových obalů, 13,24 tun papíru a lepenky a 9,98 

tun plastů. Vytříděnou nelisovanou směs papírových a lepenkových obalů vykupuje jako 

druhotnou surovinu firma SITA CZ a.s. za částku 530 Kč/t, coţ činilo roční zisk 4 833,6 

Kč. Papír, lepenku a plasty odváţí a likviduje společnost Marius Pedersen a.s. Částku, 

kterou si firma Marius Pedersen a.s. účtovala za odvoz a likvidaci papíru a lepenky byla 

2 966 Kč/t, coţ činilo roční výdaje 39 269,84 Kč. Částku, kterou si firma Marius Pedersen 

a.s. účtovala za odvoz a likvidaci plastů byla 8 371 Kč/t, coţ činilo roční výdaje 83 542,58 

Kč. 

Hlavní myšlenkou mé práce ve firmě Bucyrus Czech Republic, a.s. bylo vyhodnotit 

ekonomické hledisko separace plastových, papírových a lepenkových obalů, plastů, papíru 

a lepenky a jejich následné lisování. V případě, ţe by firma SITA CZ a.s. převzala jiţ 

slisovanou směs papírových a lepenkových obalů by částka za vykoupení činila 1 130 Kč/t, 

tím by roční zisk narostl na 10 305,6 Kč. Vytříděné plasty, papír a lepenku by také 

vykupovala firma SITA Cz a.s. Částka za vykoupení nelisované směsi papíru a lepenky 

by činila 340 Kč/t, čímţ by roční zisk činil 4 501,6 Kč. Částka za vykoupení netříděné 

směsi recyklovatelných plastům činila 300Kč/t, roční zisk by činil 2 994 Kč. V případě 

vytřídění plastových obalů z netříděné směsi recyklovatelných plastů by roční zisk ještě 

vzrostl, neboť výkupní částka za lisované plastové obaly činí 4 600 Kč/t. 

Ve své práci jsem uvedla moţnou variantu separace v areálu firmy Bucyrus Czech 

Republic, a.s. Návrh spočívá v separaci obalů do tzv. big bagů a následném lisování 

v jednokomorovém lise s výměnnou komorou. V rámci samotného lisování jsem v práci 

uvedla tři typy lisů z kategorie malých lisů L3 – VK, L5 – V a L5 – 2. Poté jsem všechny 

lisy porovnala z hlediska hodinových výkonů. Abych zjistila, který lis bude pro firmu 
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Bucyrus Czech Republic, a.s. efektivnější, uvedla jsem 2 moţné alternativy dob lisování, 

coţ je 1krát týdně a 2krát měsíčně za předpokladu 7,5 hodin pracovní doby. Dále jsem 

zjišťovala, jak dlouho bude trvat doba lisování u lisů za 7,5 hodin pracovní doby, jestliţe 

bude lisovací stroj obsluhovat jeden pracovník 1krát týdně nebo 2krát měsíčně. Z čehoţ 

jsem zjistila, ţe pro poţadovanou produkci 9,12 tun papírových a lepenkových obalů 

a 9,98 tun plastů ročně, odpad postačí lisovat 2krát měsíčně. Z výsledků vyplynulo, ţe lis 

L3 – VK je na poţadované mnoţství vhodný. 

Tuto variantu jsem podrobila ekonomickému vyhodnocení. V areálu firmy Bucyrus 

Czech Republic, a.s. nebyl problém nalézt vhodný objekt pro lisování obalů. Do veškerých 

výdajů jsem zahrnula náklady na pořízení sběrných nádob 49 840 Kč, jednokomorový lis 

L3 – VK s výměnnou komorou 79 800 Kč a potřebné kaţdoroční náklady na osvětlení, 

energii lisu a roční mzdu 13 623,12 Kč. K této částce jsem přičetla náklady na odvoz 

vyseparovaného papíru a lepenky a plastů 19 172,5 Kč a následně jsem odečetla cenu 

za výkup papírových a lepenkových obalů, papíru, lepenky a plastů 12 967,6 Kč. Proto 

cena, kterou Bucyrus Czech Republic, a.s. zaplatí v případě třídění a lisování 

v jednokomorovém lisu bude činit 19 828,02 Kč. Výdaj na pořízení sběrných nádob 

a jednokomorového lisu se navrátí za dobu zhruba 16 měsíců. 

Z vyhodnocení vyplývá, ţe se roční náklady při separaci a následném lisování 

radikálně sníţí (viz. Tabulka č. 7). Za rok 2011 Bucyrus Czech Republic, a.s. zaplatil 

122 812,42 Kč za odvoz a likvidaci plastu, papíru a lepenky. V případě pořízení 

jednokomorového lisu na lisování papírových a lepenkových obalů a třídění a výkupu 

plastu, papíru a lepenky by ročně zaplatila 19 828,02 Kč, rozdíl tedy činí 102 984,4 Kč.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 Seznam nebezpečných vlastností odpadu (Příloha 2 Zákona č. 185/2001 Sb.) 

Kód Nebezpečná vlastnost odpadu 

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 

H3-A Vysoká hořlavost 

H3-B Hořlavost 

H4 Dráţdivost 

H5 Škodlivost zdraví 

H6 Toxicita 

H7 Karcinogenita 

H8 Ţíravost 

H9 Infekčnost 

H10 Teratogenita 

H11 Mutagenita 

H12 
Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami 

H13 Senzibilita* 

H14 Ekotoxicita 

H15 
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při nebo po 

odstraňování 

* Pokud jsou k dispozici zkušební metody 
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Příloha č. 2: Celková produkce odpadů ve společnosti za období let 2007 – 2011 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Produkce (t/rok) 

2007 2008 2009 2010 2011 

08 01 11 Odpadní barvy a laky N 1,90 2,44 2,61 1,63 0,52 

08 01 17 

Odpady z odstraňování 

barev nebo laků 
obsahujících organická 

rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

N 6,44 9,86 8,20 9,64 12,72 

10 01 19 
Odpady  

z čištění odpadních plynů 
O   0,47 0,25 

 

12 01 17 
Odpadní materiál z 
otryskávání 

O 17,90 29,62 52,28 55,96 40,32 

12 01 18 

Kovový kal (brusný kal, 

honovací kal a kal z 
lapování) obsahující olej 

N 2,00  0,41  1,34 

12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje  
a materiály 

O  2,78 1,94 2,94 2,01 

13 02 05 

Nechlorované minerální 

motorové, převodové  

a mazací oleje 

N  3,70 4,22 3,97 6,92 

13 03 07 
Minerální, nechlorované 

izolační a teplonosné oleje 
N 2,14 0,87 0,17  

 

13 05 06 Oleje z odlučovače olejů N 0,45 0,54 9,57   

13 08 02 Jiné emulze N 0,32 0,65 3,18 1,97 19,89 

14 06 03 
Jiná rozpouštědla a  
směsi rozpouštědel 

N  1,46 
 

0,22 0,67 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
O 4,25 7,82 9,61 11,75 9,12 

15 01 06 Směsné obaly O 7,20     

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 13,96 12,40 6,71 10,56 4,32 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační 

materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíţe 

neurčených), čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 

látkami 

N 5,66 6,26 7,51 8,26 5,99 

16 01 03 Pneumatiky O   0,56   

16 01 22 
Součástky  
jinak  

blíţe neurčené 

O   16,54 19,01 14,04 

16 02 13 

Vyřazená  

zařízení  
obsahující  

nebezpečné látky 

N   

 

0,66 1,54 

16 03 07 
Vyřazené anorganické 
chemikálie 

N 0,20  
 

 
 

16 05 07 

Vyřazené  

anorganické chemikálie, 

které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N   

 

0,59 0,09 

16 06 01 Olověné akumulátory N 3,42 0,25 0,34   

17 02 01 Dřevo O 5,10 8,70 21,53 57,69 7,80 

17 02 03 Plasty O 1,00  1,99 0,26  

17 04 01 
Měď,  

bronz, mosaz 
O 13,45 1,59 

 
 

 

17 04 04 Zinek O    0,35 0,81 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 2 969,77 2 897,82 1852,28 1701,13 2562,07 

17 04 11 
Kabely neuvedené pod  
17 04 10 

O 11,50 5,28 
 

 
 

17 06 01 
Izolační materiál 

s obsahem azbestu 
N 0,58  0,07  

 

17 06 04 
Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 

O 10,70 14,06 
 

1,44 10,04 
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01 a 17 06 03 

17 09 04 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 100,90 234,74 64,15 71,85 78,78 

19 02 07 
Olej a koncentráty ze 
separace 

N   
 

1,12 
 

19 08 13 
Kaly z jiných způsobů 

čištění odpadních vod 
N  1,26 30,56  4,00 

20 01 01 Papír a lepenka O 1,00 14,84 17,25 6,12 13,24 

20 01 39 Plasty O 1,20 32,70 32,70 10,31 9,98 

20 02 01 
Biologicky  

rozloţitelný odpad 
O   

 
2,33 1,88 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 31,90 89,04 89,04 49,99 47,99 

20 03 03 Uliční smetky O 12,82 14,44 114,04 94,67 63,98 

20 03 04 Kal ze septiků a ţump O 69,00 82,00 20,00   

20 03 07 Objemný odpad O 19,32 25,74  10,62 2,12 
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Příloha č. 3: Změna barevného značení sběrných nádob 

 



Bc. Markéta Dźwigońová: PROBLEMATIKA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V BCR, a.s. 

2012   50 

 


