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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na vyuţívání odpadů na povrchu terénu 

v podmínkách těţební společnosti Vršanská uhelná a.s. Obsahem bakalářské práce je 

zpracování a vyuţívání odpadů společností Vršanská uhelná a.s., způsoby nakládání 

s odpady ve společnosti a zařízení k tomu potřebná. 
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the Vršanská uhelná company, waste management and the necessary equipment. 
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1 Úvod  

Mostecká pánev (dříve severočeská hnědouhelná pánev) je geomorfologický celek 

v centru Krušnohorské soustavy. Tektonická sníţenina se nachází v severních Čechách na 

území okresů Chomutov, Most, Teplice a Louny. [1] 

Třetihorní příkopová propadlina plná jezer a močálů se vyplňovala sedimenty 

převáţně v období miocénu. V době před 22 aţ 17 miliony let se zde nahromadila aţ 500 

metrů silná vrstva jílů a písků a také organické hmoty, která se stala základem uhelných 

slojí dosahujících mocnosti 25-45 m. Výchoz uhelné sloje na povrch v současné době 

vymezuje plochu pánve. V místech, kde do močálu ústily řeky, se usadily vrstvy jílu  

a písku, coţ je typické především pro oblast Ţatecké pánve. [1] [5] 

Od druhé poloviny 19. století zde probíhá soustavná důlní činnost, která změnila 

původně plochý aţ pahorkatinný reliéf pánve. Především po roce 1948, kdy se 

upřednostnila povrchová těţba na rozsáhlých územích. [1] [6] 

V mostecké pánvi působí dvě velké skupiny uhelných společností. Skupina Czech 

Coal zahrnuje obchodníka s energetickými komoditami Czech Coal a.s., především 

s hnědým uhlím, elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových plynů. Dále ji 

tvoří dvě těţařské společnosti Vršanská uhelná a.s., která disponuje uhelnými zásobami 

s nejdelší ţivotností v České republice v rámci stávajících územních limitů aţ do roku 

2058, Litvínovská uhelná a.s. s největšími uhelnými zásobami v České republice a  Coal 

Services a.s. servisní společnost. Do skupiny rovněţ patří řada obsluţných společností 

a majetkové účasti v regionálních teplárnách. [2] 

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těţební společností v České 

republice. Vznikly spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Zabývají se těţbou, 

úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. [3] 

Péče o ţivotní prostředí je ve skupině Czech Coal přednostně orientována na 

prevenci vzniku negativních vlivů vyvolaných těţební činností a činnostmi souvisejícími. 

Ochraně ţivotního prostředí je ve Skupině věnována maximální pozornost zejména 

v oblastech sniţování emisí, nakládání s odpady, ochrany vod a ovzduší a nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Ve všech jmenovaných oblastech jsou 

důsledně dodrţovány právní předpisy, včetně prováděcích vyhlášek k jednotlivým 
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zákonům. Výsledkem je minimalizace negativních vlivů společností skupiny Czech Coal 

na ţivotní prostředí. Významné environmentální vlivy hlavních produktů a sluţeb jsou 

ošetřeny u většiny dceřiných firem systémem environmentálního managementu splňujícím 

poţadavky ČSN EN ISO 14001. [4] 

Vzhledem k tomu, ţe v mosteckém regionu má svou působnost ze skupiny Czech 

Coal společnost Vršanská uhelná a.s., která provozuje lom Vršany – Šverma, vybrala jsem 

si téma své bakalářské práce spojené hlavně s činností této společnosti.   

Vršanská uhelná a.s. je, jako i ostatní společnosti ze skupiny Czech Coal, 

neodmyslitelně spjata s regionem. Poskytuje zaměstnání tisícům lidí, kteří i se svými 

rodinami ţijí na Mostecku. Váţí se na ni i obchodní aktivity mnoha zdejších podniků.  

Ve své práci jsem se zaměřila na část problematiky odpadového hospodářství 

Vršanské uhelné a.s, která v severočeském regionu tvoří jednu z hlavních úloh v těţebním 

průmyslu. Mým konkrétním úkolem v bakalářské práci je popsat provozování zařízení                  

k vyuţívání odpadů na povrchu terénu v této společnosti. 

 

2 Platná legislativa v oblasti nakládání s odpady  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 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. Dále upravuje práva  

a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a v neposlední řadě také působnost orgánů 

veřejné správy v odpadovém hospodářství. Zákon se vztahuje na nakládání se všemi 

odpady, s výjimkou:  

a)   odpadních vod, 

b)   odpadů drahých kovů, 

c)   radioaktivních odpadů, 

d)  mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem neţ poráţkou, včetně zvířat 

usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat, 
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e)  exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkt ţivočišného původu, slámy            

a jiných přírodních látek pocházejících ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které 

nevykazují ţádnou z nebezpečných vlastností a které se vyuţívají v zemědělství       

a lesnictví v souladu se zvláštním právním předpisem nebo k výrobě energie 

prostřednictvím postupů nebo metod, které nepoškozují ţivotní prostředí ani 

neohroţují lidské zdraví, 

f)  nezachycených emisí látek znečišťujících ovzduší, oxidu uhličitého 

zachyceného za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur                           

a uloţeného v těchto strukturách nebo oxidu uhličitého zachyceného za účelem 

výzkumu, vývoje nebo zkoušení nových výrobků a postupů a uloţeného v úloţišti                

s kapacitou niţší neţ 100 kilotun, 

g)  odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice, 

h)  vytěţených sedimentů z vodních nádrţí a koryt vodních toků, u kterých vlastník 

prokázal, ţe vyhovují limitům znečištění pro jejich vyuţití k zaváţení podzemních 

prostor a k úpravám povrchu terénu, a sedimentů z vodních nádrţí a koryt vodních 

toků pouţívaných na zemědělském půdním fondu, 

i)  sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod         

a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha 

nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, ţe nevykazují ţádnou z nebezpečných 

vlastností uvedených v tabulce č. 2, 

j)  zemin a jiných přírodních materiálů vytěţených během stavebních činností, 

pokud vlastník prokáţe, ţe budou pouţity v přirozeném stavu v místě stavby a ţe 

jejich pouţití nepoškodí nebo neohrozí ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. [12] 

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, vztahuje se tento zákon na nakládání             

s těţebním odpadem, s nepouţitelnými léčivy a návykovými látkami a s vedlejšími 

produkty ţivočišného původu. [12] 

 

Základní pojmy v odpadovém hospodářství [12] 

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

povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v tabulce č. 1: 



Alena Fleišmanová:  Využívání odpadů na povrchu terénu těžební společnosti 
 

2012   
 

4 

Tabulka č. 1 - Skupiny odpadů [12] 

Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované  

Q2 Výrobky, které neodpovídají poţadované jakosti 

Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby 

Q4 Pouţité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí 

znehodnocené výrobky včetně všech materiálů, součástek 

zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány 

Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běţnou činností 

(např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.) 

Q6 Nepouţitelné součásti (např. pouţité baterie, katalyzátory 

apod.) 

Q7 Látky, které ztratily poţadované vlastnosti (např. znečištěné 

kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.) 

Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační 

zbytky apod.)  

Q9 Zůstatky z procesů sniţujících znečištění (např. kaly z praček 

plynů, prach z filtrů, vyřazené filtry apod.) 

Q10 Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu 

(např. třísky z obrábění a frézování, okuje apod.) 

Q11 Odpad z těţby a zpracování nerostných surovin (například 

odpad z důlní těţby, kaly z těţby ropy) 

Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.) 

Q13 Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichţ uţívání bylo 

zakázáno zákonem 

Q14 Výrobky, které vlastník nepouţívá nebo nebude více 

pouţívat (např. v zemědělství, v domácnosti, úřadech, 

prodejnách, dílnách apod.) 

Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při 

sanaci půdy 

Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše 

uvedených skupin 
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Ke zbavování se odpadu dochází vţdy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do 

některé z výše zmiňovaných skupin odpadů, k vyuţití nebo k odstranění ve smyslu zákona 

č. 185/2001 Sb., nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů bez 

ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu 

dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin výše 

zmiňovaných skupin odpadů osoba sama. 

Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé z uvedených 

skupin odpadů dle tabulky č. 1, jestliţe ji nepouţívá k původnímu účelu a věc ohroţuje 

ţivotní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.  

Pro konkrétní způsoby pouţití vedlejších produktů a výrobků z odpadů musí být 

splněna kritéria pro vyuţití odpadů, pokud jsou stanovena. Ministerstvo ţivotního prostředí 

ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu můţe stanovit vyhláškou kritéria 

upřesňující, kdy movitá věc můţe být povaţována za vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy 

odpad přestává být odpadem. [12] 

 

Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v tabulce č. 2 a obsahující sloţku, která činí podle zákona č. 185/2001 Sb. 

odpad nebezpečným – tabulka č. 3. [12] 

 

Tabulka č. 2 - Nebezpečné vlastnosti odpadů [12] 

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 
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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 

 

Tabulka č. 3 - Seznam složek, které činí odpad nebezpečným [12] 

C1 berylium; sloučeniny berylia 

C2 sloučeniny vanadu 

C3 sloučeniny šestimocného chrómu (VI) 

C4 sloučeniny kobaltu 

C5 sloučeniny niklu 

C6 sloučeniny mědi 

C7 sloučeniny zinku 

C8 arzén; sloučeniny arzénu 

C9 selen; sloučeniny selenu 

C10 sloučeniny stříbra 

C11 kadmium; sloučeniny kadmia 

C12 sloučeniny cínu 

C13 antimon; sloučeniny antimonu 

C14 telur; sloučeniny teluru 

C15 sloučeniny bária, s výjimkou síranu barnatého 

C16 rtuť; sloučeniny rtuti 

C17 thalium; sloučeniny thalia 

C18 olovo; sloučeniny olova 

C19 anorganické sirníky 

C20 anorganické sloučeniny fluoru, s výjimkou fluoridu 

vápenatého 

C21 anorganické kyanidy 

C22 následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: lithium, 

sodík, draslík, vápník, hořčík v nevázané podobě 
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C23 kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě 

C24 zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě 

C25 azbesty (prach a vlákna) 

C26 fosfor; sloučeniny fosforu, s výjimkou minerálních fosfátů 

C27 karbonyly kovů 

C28 Peroxidy 

C29 Chlorečnany 

C30 Chloristany 

C31 Azidy 

C32 PCB nebo PCT 

C33 farmaceutické nebo veterinární přípravky 

C34 biocidy a fytofarmaceutické přípravky (např. pesticidy apod.) 

C35 infekční látky 

C36 Kreozoty 

C37 izokyanatany; thiokyanatany 

C38 organické kyanidy (např. nitrily apod.) 

C39 fenoly; sloučeniny fenolu 

C40 halogenovaná rozpouštědla 

C41 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných 

rozpouštědel 

C42 organohalogenové sloučeniny, s výjimkou inertních 

polymerovaných materiálů a dalších látek uvedených v této 

příloze 

C43 aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické 

organické sloučeniny 

C44 alifatické aminy 

C45 aromatické aminy 

C46 Étery 

C47 látky výbušné povahy, s výjimkou látek uvedených jinde  

C48 organické sloučeniny síry 

C49 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu 

C50 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu 

C51 uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo 

sírou 
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Zařízení – technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Ve společnosti 

VUAS   se  konkrétně  jedná  o  3  zařízení  k  odstraňování   odpadů   viz.  kapitola  3  a  4. 

Využití odpadu – činnost, jejímţ výsledkem je, ţe odpad slouţí uţitečnému účelu 

tím, ţe nahradí materiály pouţívané ke konkrétnímu účelu. Jednotlivé způsoby vyuţívání 

odpadů představuje tabulka č. 4. [12] 

 

Tabulka č. 4 - Způsoby využívání odpadů [12] 

R1 Vyuţití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným 

způsobem k výrobě energie 

R2 Získání/regenerace rozpouštědel 

R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepouţívají jako 

rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických 

procesů) 

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

R6 Regenerace kyselin nebo zásad 

R7 Obnova látek pouţívaných ke sniţování znečištění 

R8 Získání sloţek katalyzátorů 

R9 Rafinace pouţitých olejů nebo jiný způsob opětného pouţití 

olejů 

R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo 

zlepšuje ekologii 

R11 Vyuţití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů 

uvedených pod označením R1 aţ R10 

R12 Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod 

označením R1 aţ R11 

R13 Skladování materiálů před aplikací některého z postupů 

uvedených pod označením R1 aţ R12 (s výjimkou dočasného 

skladování na místě vzniku před sběrem) 

 

Nakládání s odpady - shromaţďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 

úprava, vyuţití a odstranění odpadů. [12] 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodrţena tato hierarchie způsobů 

nakládání s odpady: předcházení vzniku odpadů, 

příprava k opětovnému pouţití, 

recyklace odpadů,  

jiné vyuţití odpadů, 

odstranění odpadů. [12] 
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Tabulka č. 5 - Způsoby odstraňování odpadů [12] 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování 

apod.) 

D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných 

odpadů či kalů v půdě apod.) 

D3 Hlubinná injektáţ (např. injektáţ čerpatelných kapalných 

odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního 

původu apod.) 

D4 Ukládání do povrchových nádrţí (např. vypouštění 

kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrţí, 

lagun apod.) 

D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. 

ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor 

izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) 

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, 

jejímţ konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, 

které se odstraňují některým z postupů uvedených pod 

označením D1 aţ D12 

D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze 

nespecifikovaná, jejímţ konečným produktem jsou 

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým              

z postupů uvedených pod označením D1 aţ D12 (např. 

odpařování, sušení, kalcinace) 

D10 Spalování na pevnině 

D11 Spalování na moři 

D12 Konečné či trvalé uloţení (např. ukládání v kontejnerech do 

dolů) 

D13 Úprava sloţení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním 

některým z postupů uvedených pod označením D1 aţ D12 

D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do 

D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených 

pod označením D1 aţ D13 

D15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým            

z postupů uvedených pod označením D1 aţ D14 (s výjimkou 

dočasného skladování na místě vzniku odpadu před 

shromáţděním potřebného mnoţství) 
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Povinnosti původců odpadů [12] 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií a zajistit 

jejich přednostní vyuţití. Odpady, které sám nemůţe vyuţít nebo odstranit v souladu se 

zákonem a prováděcími právními předpisy, můţe převést pouze do vlastnictví osobě           

k tomu oprávněné. Součástí povinností je i třídění a shromaţďování odpadů podle 

jednotlivých druhů a kategorií odpadů.  

O způsobu nakládání vést evidenci, ohlašovat příslušným správním orgánům údaje 

a potřebné informace, resp. tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem, 

případně prováděcími předpisy. Kontrolním orgánům musí být umoţněn přístup do 

objektů, prostorů a zařízení a na vyţádání předloţena dokumentace a poskytnuty pravdivé 

a úplné informace související s nakládáním s odpady.  

Kontrolu vlivů nakládání s odpady je třeba vykonávat v souladu se zvláštními 

právními předpisy a plánem odpadového hospodářství s ohledem na moţné dopady na 

zdraví lidí a ţivotní prostředí. 

V případě skládkování odpadů lze ukládat pouze na skládky, které svým 

technickým provedením splňují poţadavky pro ukládání dílčích druhů odpadů. Po 

ukončení provozu skládky je bezpodmínečně nutné zabezpečit její asanaci, rekultivaci          

a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na ţivotní prostředí. Tyto činnosti 

jsou zajišťovány z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 

let. Umístění a technické provedení skládky odpadů musí zajistit ochranu ţivotního 

prostředí po celou dobu provozu skládky i po jeho ukončení a podmínky pro rekultivaci 

skládky a následné vyuţití skládkového prostoru musí být v souladu se schválenou územně 

plánovací dokumentací. 

 

Vyhláška 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). [13] 
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Jednou ze základních skupin v Katalogu odpadů jsou odpady z geologického 

průzkumu,  těţby,  úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene, která se dělí na čtyři 

podskupiny: 

- odpady z těţby nerostů 

- odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů 

- odpady z fyzikálního  a chemického zpracování nerudných nerostů 

- vrtné kaly a jiné vrtné odpady [13] 

Při zařazování odpadů do Katalogu je nutno dodrţovat určený postup. Původce 

odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů 

uvedená v Katalogu odpadů, v nichţ prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé 

dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu; při tomto zařazování postupují 

následujícím způsobem: 

a) podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němţ odpad vzniká, se 

nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu.  

V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým 

číslem. Uvnitř podskupiny je nutné volit určitější označení odpadu před obecným, 

b) pokud se nenalezne ţádné vhodné katalogové číslo, přidělí se danému odpadu 

katalogové číslo končící dvojčíslím 99. V názvu se uvede technický nebo běţně 

uţívaný název odpadu. Pokud původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno 

katalogové číslo končící na dvojčíslí "99" více druhů odpadů, které se tudíţ budou 

pro účely evidence odlišovat pouze názvem odpadu, nikoliv katalogovým číslem, 

musí být i tyto odpady v souladu zákona soustřeďovány utříděně, 

c) v případě, ţe se odpad skládá z více sloţek, které jsou v Katalogu odpadů 

uvedeny pod samostatnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení k takovému 

druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na ţivotní 

prostředí nejvíce nebezpečný, 

d) pokud se jedná o odpady komunální nebo o odpady charakteru komunálního 

odpadu vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání, zařazují se do samostatné skupiny, 
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e) odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí) se vţdy, i v tom případě, ţe 

byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do samostatné podskupiny. [13] 

 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška 

stanovuje poţadavky na zařízení k vyuţívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů          

a náleţitosti ţádosti o souhlas k provozování zařízení. [14] 

Zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat 

poţadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu ţivotního prostředí a zdraví 

lidí a musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování 

přístupových cest a jeho okolí vyuţívanými, odstraňovanými, sbíranými nebo 

vykupovanými odpady. [14] 

Při provozu zařízení musí být vţdy přítomen pracovník, který byl provozovatelem 

určen k jeho obsluze. Kaţdé zařízení musí být vybaveno: 

a) doprovodnými zařízeními (zejména manipulačními a skladovacími prostory, 

technickými prostředky umoţňujícími příjem odpadů), 

b) monitorovacím systémem předpokládaných dopadů provozu zařízení na 

jednotlivé sloţky ţivotního prostředí včetně pracovního prostředí odpovídajícím 

typu zařízení a druhům odpadů, se kterými je v něm nakládáno, 

c) technickým vybavením a/nebo organizačním opatřením zabraňujícím přístupu 

nepovolaných osob a vyuţívání nebo odstraňování odpadu v rozporu s provozním 

řádem a právními předpisy, 

d) informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níţ 

jsou uvedeny alespoň základní informace jako jsou název zařízení, druhy nebo 

skupiny předmětných odpadů, firemní údaje a údaje správního úřadu který vydal 

souhlas k provozování zařízení. [14] 

 

Shromažďování odpadů 

Jako shromaţďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou slouţit zejména 

speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrţe, které splňují technické poţadavky 

kladené na shromaţďovací prostředky nebezpečných odpadů, a které splňují poţadavky 
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stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu ţivotního prostředí a zdraví 

lidí. 

Shromaţďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické 

poţadavky: 

a)  odlišení shromaţďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) 

od prostředků nepouţívaných pro nakládání s odpady, nebo pouţívaných pro jiné 

druhy odpadů, 

b)  zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromaţďovací 

prostředky určeny pro pouţití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro 

odpady inertní, 

c)  odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, 

d)  v případě, ţe shromaţďovací prostředky slouţí i jako přepravní obaly, musí 

splňovat poţadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu 

nebezpečných věcí a zboţí, 

e)  shromaţďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným 

technickým normám, 

f)  svým samotným provedením nebo v kombinaci s technickým provedením              

a vybavením místa, v němţ jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před 

druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování 

nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu, 

g) zabezpečují, ţe odpad do nich umístěný je chráněn před neţádoucím 

znehodnocením, zneuţitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo 

únikem ohroţujícím zdraví lidí nebo ţivotní prostředí, 

h)  umoţní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém 

vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení. [14] 

 

Při volbě shromaţďovacího místa nebo umístění shromaţďovacího prostředku musí 

být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, poţární bezpečnosti, jeho dostupnosti 

a moţnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky. V blízkosti 
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shromaţďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromaţďovacího místa 

nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromaţďovaného 

odpadu. [14] 

Na shromaţďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno 

katalogové číslo a název shromaţďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení 

osoby odpovědné za obsluhu a údrţbu shromaţďovacího prostředku. 

Na shromaţďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti 

uvedené v tabulce č. 2 - Nebezpečné vlastnosti odpadů, popřípadě stejné nebezpečné 

vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky se také vztahují obdobné technické 

poţadavky jako na shromaţďování těchto chemických látek a přípravků podle zvláštních 

právních předpisů. [14] 

 

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

vyuţívání na povrchu terénu. Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a v souladu s nimi upravuje poţadavky, podmínky a náleţitosti provozu 

zařízení na ukládání odpadů a jejich vyuţívání na povrchu terénu. [15] 

 

Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů 

 

Při přejímce odpadu je provozovatel zařízení povinen zabezpečit následující 

činnosti: 

1)  Pro všechny typy zařízení: 

a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2) a v případě 

skládek i podle bodu 3) při jednorázové nebo první z řady opakovaných 

dodávek odpadu, při dalších opakovaných dodávkách odpadu kontrolu 

výsledků zkoušek ověření kritických parametrů nebo čestného prohlášení, ţe 

se jedná o tentýţ odpad, 

b) vizuální kontrolu kaţdé dodávky odpadu, 

c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním 

popisem odpadu předloţeným dodavatelem (vlastníkem odpadu), 
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d) záznam o kaţdé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s poţadavky 

na vedení průběţné evidence podle zvláštního právního předpisu, 

e) vydání písemného  potvrzení o kaţdé dodávce  odpadu  přijaté do zařízení, 

f) převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka – původce nebo 

oprávněné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné aţ do doby jeho předání další 

oprávněné osobě), ţe všechny informace uvedené v základním popisu odpadu 

jsou pravdivé, čestné prohlášení můţe být součástí základního popisu odpadu. 

[15] 

2) Při přejímce odpadů na skládku je nutné navíc provést kontrolu splnění 

podmínek stanovených pro příjem odpadu na příslušnou skupinu skládek. [15] 

3)  Dokumenty dokladující kvalitu přijímaných odpadů do zařízení se uchovávají po 

dobu 5 let, pro skládky po dobu stanovenou zákonem. [15] 

 

Využívání odpadů na povrchu terénu [15] 

  Odpady se mohou vyuţít při uzavírání skládky a k vytváření ochranné vrstvy, která 

kryje těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvu skládky pouze za předpokladu 

splnění zkoušek akutní toxicity. Další podmínka je obsah škodlivin v sušině vyuţívaných 

odpadů, ten nesmí překročit limitní hodnoty škodlivin uvedené v tabulce č. 7.  

  Vyuţívání odpadů k rekultivaci vytěţených povrchových důlních děl (povrchové 

doly, lomy) a k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postiţených pozemků 

(s výjimkou rekultivace skládek), je moţné opět pouze tehdy, pokud ve zkouškách akutní 

toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy jsou splněny poţadavky stanovené 

v tabulce č. 8, sloupec II a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od 

povrchu terénu splňují poţadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 8.  

 Obsahy škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit nejvýše přípustné hodnoty škodlivin 

uvedené v tabulce č. 7. V případě těchto způsobů vyuţívání odpadů v daném místě              

v mnoţství větším neţ 1 000 t musí být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané 

lokalitě.                                                                                                                                                                  
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Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těţebním odpadem. Tento zákon zapracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje pravidla pro nakládání s těţebními 

odpady a pravidla pro předcházení nepříznivým vlivům na ţivotní prostředí, způsobeným 

nakládáním s těţebním odpadem, a z toho plynoucím rizikům ohroţení ţivotů a lidského 

zdraví. Dále zpracovává pravidla pro omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, 

ţivočichy a krajinu, vyvolaných nakládáním s těţebními odpady a působnost orgánů 

veřejné správy v oblasti nakládání s těţebními odpady. [16] 

Těţebním odpadem se rozumí jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje 

nebo má úmysl či dokonce povinnost se ho zbavit, a který vzniká při loţiskovém 

průzkumu, těţbě, úpravě nebo při skladování nerostů a který podle zákona o odpadech 

náleţí mezi odpad z těţby nebo úpravy nerostů, nebo při těţbě, úpravě nebo skladování 

rašeliny. [16] 

 

  Obecná metodika zahlazování báňské činnosti   

Organizace, která je oprávněna k dobývání výhradních loţisek (mezi které se řadí 

i hnědé uhlí) v stanoveném dobývacím prostoru, postupuje v souladu se zákonem 

č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (Horní zákon), v platném znění               

a v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb. o hospodárném vyuţívání výhradních 

loţisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem v platném znění. Pro nakládání s těţebním odpadem je vydán zákon 

č. 157/2009 Sb. [16] 

Účelem zákona č. 44/1988 Sb., je stanovit zásady ochrany a hospodárného 

vyuţívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě             

a dobývání loţisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v  souvislosti            

s  jejich dobýváním, jakoţ i bezpečnosti provozu a ochrany ţivotního prostředí při těchto 

činnostech. Zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těţebním odpadem a o změně některých 

zákonů, zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje pravidla pro 

nakládání s těţebními odpady. [16] 

Podle tohoto zákona se těţebním odpadem rozumí jakýkoli odpad, kterého se 

provozovatel zbavuje a který vzniká při stanovené činnosti. Za odpady ve smyslu tohoto 

zákona se však nepovaţují takové hmoty, pro které je jednoznačné vyuţití dle schválené 
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báňské dokumentace pro danou činnost. Vytěţené prostory ani výsypky povrchového lomu 

se nepovaţují za zařízení nebo úloţná místa pro nakládání s těţebním odpadem.  Z tohoto 

důvodu se Vršanské uhelné nakládání s těţebním odpadem netýká. [16] 

 

3     Nakládání s odpady ve společnosti Vršanská uhelná  

Hlavním předmětem podnikání společnosti je těţba a zpracování hnědého uhlí 

v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve.  

V souvislosti s odpadovým hospodářstvím, je společnost provozovatelem tří 

zařízení k nakládání s odpady: 

- zařízení k odstraňování odpadů – uzavřená skládka inertních odpadů, [8] 

- zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sklad odpadů, [9] 

- zařízení k vyuţívání odpadů k zaváţení vytěţených povrchových lomů 

v dobývacích prostorech Vršanské uhelné a.s. za účelem jejich rekultivace [10]. 

Odpady společnosti vznikají při činností spojené s provozováním těţební 

technologie, při údrţbě a obnově zařízení, ale také z doprovodné činnosti organizace při 

její nevýrobní činnosti 

 

    3.1 Produkce odpadů ve společnosti Vršanská uhelná [11] 

Evidence odpadů Vršanské uhelné a.s., je vedena technikem ţivotního prostředí 

centrálně za celou společnost s vyuţitím software v síťové verzi programu Inisoft. 

Evidence odpadů je členěna na úseky (provozovny) - správa společnosti, zařízení 

k vyuţívání odpadů a zařízení ke sběru a výkupu odpadů.  

Výrazný nárůst produkce odpadů v posledních dvou letech je ovlivněn zejména 

produkcí stavebního odpadu z demolice objektů bývalého povrchového závodu VUAS. 

Tento odpad je ve společnosti vyuţíván jako náhrada přírodních materiálů. V tabulce        

č. 6 a grafu č. 1 uvádím přehled produkce odpadů ve VUAS od roku 2009 aţ do roku 2011. 
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Tabulka č. 6 - Přehled celkové produkce odpadů v jednotlivých letech [11] 

ROK 
Celková produkce odpadů (t) 

z toho ostatní odpady (t) z toho nebezpečné odpady (t) 

2009 
3 254,42 

2 971,88 282,54 

2010 
5 078,21 

4 891,23 186,98 

2011 
58 364,07 

58 066,76 297,31 

 

 

 

Graf č. 1 - Produkce odpadů v tunách v letech 2009-2011 
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4 Provoz zařízení k využívání odpadů ve společnosti Vršanská 

uhelná [10] 

    4.1 Popis provozovaných zařízení 

 4.1.1    Zařízení k odstraňování odpadů - uzavřená skládka inertních odpadů [8] 

 Skládka inertních odpadů, umístěná v prostoru vnitřní výsypky lomu Vršany – 

Šverma byla uvedena do provozu v roce 1996 a provozována pro vlastní potřeby 

organizace. Vzhledem k tomu, ţe stavba skládky byla realizována dle v té době platných 

předpisů, nesplňovalo její technické zabezpečení podmínky pro provoz podle současně 

platné legislativy. Technicky ani ekonomicky nebylo moţno tyto nedostatky napravit 

a proto byla skládka uzavřena v souladu se směrnicí Rady EU 1999/31/ES ve 

stanoveném termínu do 16. 7. 2009. 

Krajský úřad v Ústí nad Labem rozhodnutím schválil provozní řád uzavřené 

skládky a stanovil dobu trvání a podmínky péče o uzavřenou skládku. Plnění podmínek 

vydaného rozhodnutí je předmětem kontrol orgánů státní správy. 

 

 4.1.2    Zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sklad odpadů [9] 

Pro přechodné soustřeďování odpadů před jejich předáním oprávněným osobám 

k vyuţití nebo odstranění je provozován sklad odpadů. V zařízení jsou soustřeďovány 

odpady z provozních úseků VUAS a také odpady od sesterských společností ze skupiny 

Czech Coal. Krajský úřad v Ústí nad Labem rozhodnutím schválil provozní řád zařízení 

včetně přijímaných druhů odpadů a stanovil podmínky příjmu. 

 

 4.1.3  Zařízení k využívání odpadů k zavážení vytěžených povrchových lomů 

v dobývacích prostorech Vršanské uhelné a.s. za účelem jejich rekultivace [10] 

Zařízení slouţí k vyuţívání odpadů k terénním úpravám na povrchu terénu, ve 

vytěţených a výsypných prostorech povrchového lomu Vršanské uhelné a. s. a také jako 

náhrady přírodních materiálů pro podsypy do kolejišť důlních drah a pro budování a opravy 

provozních komunikací. Do zařízení jsou přijímány odpady v souladu s podmínkami 

rozhodnutí o provozování zařízení, vydaného KÚ ÚK a se schváleným provozním řádem. 
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Mnoţství přijímaných odpadů je odvislé od jejich vzniku a potřeb vyuţití v zařízení. 

Zařízení je provozováno pro potřeby vlastní produkce i pro komerční vyuţití. 

 

    4.2  Podmínky využívání odpadů na povrchu terénu [15] 

Na povrchu terénu nelze vyuţívat odpady nebezpečné, směsné komunální odpady 

a odpady, které nelze ukládat na skládky všech skupin. 

Odpady vyuţívané na povrchu terénu nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, 

neţ je uvedeno v tabulce č. 7 a jejich vodný výluh musí splňovat poţadavky stanovené             

v  v tabulce č. 8. Na povrchu terénu lze ze stavebních odpadů vyuţívat pouze vytěţené 

zeminy a hlušiny a upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního 

odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné sloţky  

a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám. 

 

Tabulka č. 7 - Limitní koncentrace škodlivin v sušině odpadů [15] 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota  

Kovy   

As Mg/kg sušiny 10 

Cd Mg/kg sušiny 1 

Cr celk. Mg/kg sušiny 200 

Hg Mg/kg sušiny 0,8 

Ni Mg/kg sušiny 80 

Pb Mg/kg sušiny 100 

V Mg/kg sušiny 180 

Monocyklické aromatické 

uhlovodíky(nehalogenované) 

  

BTEX Mg/kg sušiny 0,4 

Polycyklické aromatické 

uhlovodíky 

  

PAU Mg/kg sušiny 6 

Chlorované alifatické 

uhlovodíky 

  

EOX Mg/kg sušiny 1 
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Ostatní uhlovodíky (směsné, 

nehalogenované) 

  

Uhlovodíky  C10 – C40 Mg/kg sušiny 300 

Ostatní aromatické 

uhlovodíky (halogenované) 

  

PCB Mg/kg sušiny 0,2 

 

Použité zkratky  

BTEX   suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů  

PAU    polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, 

benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, 

benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno (1,2,3-

cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu) 

EOX   extrahovatelné organicky vázané halogeny 

PCB    polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 

 

Tabulka č. 8 - Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů [15] 

Testovaný 

organismus 

Doba působení 

[hodina] 

 

I.  

 

II.  

Poecilia reticulata, 

nebo Brachydanio 

trio 

96 ryby nesmí vykazovat 

v ověřovacím testu 

výrazné změny 

chování ve srovnání 

s kontrolními vzorky 

a nesmí uhynout ani 

jedna ryba 

ryby nesmí vykazovat  

v ověřovacím testu 

výrazné změny 

chování ve srovnání 

s kontrolními vzorky 

a nesmí uhynout ani 

jedna ryba 

Daphnia magna 

Straus 

 

48 procento imobilizace 

perlooček nesmí  

v ověřovacím testu 

přesáhnout 30 % ve 

srovnání s 

kontrolními vzorky 

procento imobilizace 

perlooček nesmí   

v ověřovacím testu 

přesáhnout 30 % ve 

srovnání s 

kontrolními vzorky 
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Raphidocelis 

subcapitata 

(Selenastrum 

capricornutum) nebo 

Scenedesmus 

subspicatus 

72 neprokáţe se  

v ověřovacím testu 

inhibice růstu řasy 

větší neţ 30 % ve 

srovnání 

s kontrolními vzorky 

neprokáţe se  

v ověřovacím testu  

inhibice nebo 

stimulace růstu řasy 

větší neţ 30 % ve 

srovnání 

s kontrolními vzorky 

semena Sinapis alba 72 neprokáţe se  

v ověřovacím testu  

inhibice růstu kořene 

semene větší neţ 30 

% ve srovnání s 

kontrolními vzorky 

 

neprokáţe se  

v ověřovacím testu 

inhibice nebo 

stimulace růstu 

kořene semene větší 

neţ 30 % ve srovnání 

s kontrolními vzorky 

 

Poznámka k tabulce č. 8: Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodným 

výluhem odpadu. V případě odpadů obsahujících anorganická pojiva (vápno, hydraulické 

vápno, cement apod.) může být pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8 ± 0,2. 

 

Odpady vyuţívané k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu 

lidskou činností postiţených pozemků, s výjimkou rekultivace skládek, musí splňovat 

kromě výše uvedeného i podmínku, ţe do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění 

(biologická rekultivace), pokud jsou pouţívány biologicky rozloţitelné odpady jako 

nositelé ţivin, musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti 

infekčnosti technologií, jejíţ účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce                 

č. 341/2008 Sb. 

V případě vyuţívání odpadů v daném místě v mnoţství větším neţ 1000 tun musí 

být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu se zvláštním 

právním předpisem. Překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů se 

toleruje v případě, ţe jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané 
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místo a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí. Citace vyhlášky  

č. 294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

Sortiment odpadů [10] 

Podle souhlasného rozhodnutí k provozování zařízení je moţno vyuţívat odpady 

vyjmenované v provozním řádu zařízení viz tabulka č. 9.  

 

Tabulka č. 9 - Sortiment druhů odpadů, které mohou být v zařízení využívány [10] 

Kód 

odpadu 
Název odpadu 

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 

10 01 01 
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu 

uvedeného pod číslem 10 01 04) 

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 

10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování 

spalin 

10 02 01 Odpady ze zpracování strusky 

10 09 03 Pecní struska 

10 09 08 
Licí formy a jádra pouţitá k odlévání neuvedená pod 

číslem 10 09 07 

10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13 

10 10 03 Pecní struska 

10 10 06 
Licí formy a jádra nepouţitá k odlévání neuvedená pod 

číslem 10 10 05 

10 10 08 
Licí formy a jádra pouţitá k odlévání neuvedená pod 

číslem 10 10 07 

10 11 05 Úlet a prach 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
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17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek                      

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) 

 

Podmínky příjmu odpadů [10] 

Hlavními podmínkami příjmu odpadu do zařízení je splnění poţadavku na limitní 

obsah škodlivin v sušině uvedený v tabulce č. 8 podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 

Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a vyhodnocení 

akutní toxicity odpadu provedené ekotoxikologickými testy ve smyslu tabulky č. 7  podle 

přílohy č. 10 téţe vyhlášky. 

Velkoobjemové odpady – betonové a cihelné bloky, příp. velkoobjemové licí formy 

a jádra budou před vyuţitím drceny na vhodnou frakci.  

Odpady kat. č. 10 11 05 budou do zařízení přijímány jen ve vozidlech vybavených 

proti úniku prachových částic.  Při vykládce budou prováděna účinná protiprašná opatření  

a bezprostředně po vykládce budou odpady zapracovány do výsypkového tělesa. Odpady 

kat. č. 10 11 05 budou vyuţity výhradně k vyrovnání prosedlin výsypkových těles za 

předpokladu, ţe budou promíseny s výsypkovými materiály. 

Do zařízení budou přijímány výhradně odpady kat. č. 10 11 05 produkované na 

území Ústeckého kraje. Odpady kat. č. 19 09 01 budou přijímány v rypném stavu, min. 

obsah sušiny 20 %. 

 

Charakteristika odpadů [11] 

Pro provedení řádného příjmu povolených odpadů, uvedených v tabulce č. 9 a  pro 

bezproblémové provozování zařízení v současné době i následném období, jsou definovány 

charakteristiky jednotlivých odpadů, viz. tabulka č. 10.  
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Tabulka č. 10 - Definice charakteristiky povolených druhů odpadů, které mohou být 

v zařízení využívány [11] 

Kód 

odpadu 
Název odpadu 

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 

charakterizovaný jako sekundární odpadní produkty z výroby 

drceného kameniva, štěrk z konstrukčních vrstev komunikací 

nebo štěrk ze ţelezničních svršků. Předmětné vedlejší 

produkty a odpady nesmí být znečištěny zejména ropnými 

uhlovodíky. 

10 01 01 
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu 

uvedeného pod číslem 10 01 04) 

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 

charakterizované jako neupravené vedlejší energetické 

produkty ze spalování fosilních paliv resp. biopaliv 

v klasických teplárenských a energetických zdrojích. 

10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin 

charakterizované jako neupravené vedlejší energetické 

produkty ze spalování fosilních paliv resp. biopaliv ve 

fluidních kotlích, produkty z odsiřovacích procesů mokrou 

vápencovou vypírkou kouřových plynů (energosádrovce)         

a produkty u odsíření kouřových plynů polosuchou metodou. 

10 02 01 Odpady ze zpracování strusky 

charakterizované jako odpadní produkty z technologických 

procesů při výrobě ţeleza a oceli. 

10 09 03 Pecní struska 

10 10 03 Pecní struska 

charakterizované jako odpadní produkty z technologií slévání 

ţelezných odlitků resp. ze slévání odlitků neţelezných kovů. 

10 09 08 
Licí formy a jádra pouţitá k odlévání neuvedená pod číslem 

10 09 07 
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10 10 06 
Licí formy a jádra nepouţitá k odlévání neuvedená pod číslem 

10 10 05 

10 10 08 Licí formy a jádra pouţitá k odlévání neuvedená pod číslem 

10 10 07 

představující odpadní produkty na bázi křemičitého písku 

z technologií slévání ţelezných odlitků resp. ze slévání odlitků 

neţelezných kovů, které neobsahují příměsi vykazující 

některou z nebezpečných vlastností podle zákona č. 185/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13 

charakterizované jako odpady z primární výroby licích forem 

a jader určených pro slévání ţelezných odlitků. 

10 11 05 Úlet a prach 

pro vyuţití v zařízení konkrétně specifikovaný odpad 

vznikající při řezání bloků pěnového skla FOAMGLAS ve 

společnosti Pittsburgh Corning ČR s.r.o. Klášterec nad Ohří. 

17 01 01 Beton 

charakterizovaný jako stavební a demoliční odpad s přednostní 

úpravou kusovitosti drcením, bez znečištění penetračními 

nátěry nebo ropnými uhlovodíky. Povolený je obsah příměsí – 

drobných kovů, plastů, pryţe, dřeva a jiných rostlinných 

materiálů do 5 % hmot z celkové hmotnosti dodávky. 

17 01 02 Cihly 

charakterizované jako cihlové bloky spojené maltou, cihly, 

úlomky cihel z demolic a rekonstrukcí staveb neobsahující 

znečištění penetračními nátěry nebo ropnými uhlovodíky. 

Povolený je obsah příměsí – drobných kovů, plastů, pryţe, 

dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5 % hmot z celkové 

hmotnosti dodávky. 
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17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

charakterizované jako střešní krytina z pálené hlíny, obkládací 

a podlahové keramické dlaţdice z demolic a rekonstrukcí 

staveb. Povolený je obsah příměsí – drobných kovů, plastů, 

pryţe, dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5 % hmot 

z celkové hmotnosti dodávky. Do zařízení nesmí být přijaty 

odpady ze střešních krytin s obsahem azbestu. 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek                       

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

charakterizované jako homogenní resp. heterogenní odpady na 

bázi minerálních materiálů (kódy odpadu 17 01 01, 17 01 02, 

17 01 03), neobsahující znečištění odpady s obsahem azbestu 

nebo odpady s povlaky s obsahem organických látek resp. 

kontaminované ropnými uhlovodíky. Povolený je obsah 

příměsí – drobných kovů, plastů, pryţe, dřeva a jiných 

rostlinných materiálů do 5 % hmot z celkové hmotnosti 

dodávky. 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

charakterizovaná jako heterogenní směs zemin a kamení ze 

stavebních činností při odstraňování staveb nebo jejich částí 

resp. výkopových prací, neobsahující ornici, rašelinu nebo 

kontaminované zeminy. 

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) 

definovaný jako kal ze sedimentačních nádrţí úpravy důlních 

vod provozovatele zařízení, odvodněný v komorových 

filtračních lisech na rypný produkt s obsahem sušiny větším 

neţ 20 % hmot. 
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Přehled odpadů přijatých do zařízení k využívání odpadů dle evidence 

Vršanské uhelné a.s. [11] 

Ze souhrnné evidence odpadů VUAS uvádím pro názornost přehled odpadů 

přijatých do zařízení v jednotlivých letech, viz. tabulka č. 11. Vykazované mnoţství 

zahrnuje odpady z vlastní produkce VUAS i přijaté od cizích producentů.  

Z produkce VUAS pochází zejména odpad ze skupiny stavebních a demoličních 

odpadů, který je zařazen podle katalogu odpadů pod číslem 17 01 07 Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, viz. tabulka č. 12. 

 

Tabulka č. 11 - Celkový přehled odpadů přijatých do zařízení k využívání odpadů 

[11] 

ROK 

Celkem využito v zařízení k využívání odpadů (t) 

z toho přijato od cizích 

původců (t) 

z toho vlastní odpad (t) 

2009 
19 586,52 

18 866,52 720,00 

2010 
22 319,33 

20 443,33 1 876,00 

2011 
61 276,12 

5 365,12 55 911,00 

 

 

Graf č. 2 – Porovnání množství odpadů přijatých do zařízení v letech 2009 – 2011 

2009

2010

2011
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Tabulka č. 12 - Přehled využitých odpadů podle jednotlivých druhů a let [11] 

  Katalog 

.číslo 

název odpadu množství (t) 

2009 10 11 05 Úlet a prach 13 945,62 

10 10 08 Licí formy a jádra pouţitá k odlévání neuved. 

pod. č. 101007 

100,00 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

170106 

720,00 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem  170503 4 520,90 

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a 

filtrů) 

300,00 

celkem 

rok  

  19 586,52 

2010 10 11 05 Úlet a prach 8 961,23 

17 01 01 Beton 4 000,00 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a ker. výr. neuvedené pod číslem 170106 

1 876,00 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem  170503 6 962,10 

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a 

filtrů) 

520,00 

celkem 

rok  

  22 319,33 

2011 10 11 05 Úlet a prach 5 105,12 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a ker. výr. neuvedené pod číslem 170106 

55 911,00 

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a 

filtrů) 

260,00 

celkem 

rok  

  61 276,12 
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Výrazný nárůst vyuţitých odpadů v roce 2011 oproti předchozím letům je ovlivněn 

produkcí stavebního odpadu z demolice objektů bývalého povrchového závodu VUAS. 

Tento odpad je v rámci společnosti vyuţíván jako náhrada přírodních materiálů na 

výstavbu a úpravu provozních cest, manipulačních ploch a pohyblivých kolejí.  

Demoliční práce, které zapříčinily výrazný nárůst odpadů v roce 2011 byly 

rozděleny do 4 etap a po ukončení těchto prací se situace ve VUAS vrátí do běţně 

produkovaného mnoţství odpadů. 

 

Graf č. 3 - Porovnáním produkce odpadu č. 170107 v letech 2009 - 2011 

2009

2010

2011

 

Zařízení k vyuţívání odpadů provozované VUAS slouţí jak pro vyuţití vlastních 

odpadů, tak pro komerční vyuţití. V průběhu let 2009 – 2011, se na celkovém příjmu od 

cizích producentů významně podílely zejména odpady zatříděné jako úlet a prach z výroby 

skla a skleněných výrobků. Tyto odpady byly vyuţity pro terénní úpravy těţbou dotčených 

prostor.  

Na níţe uvedených obrázcích je názorně zdokumentováno vyuţívání odpadu 

zařazeného pod katalogové číslo 10 11 05 úlet a prach z výroby skla a skleněných  

výrobků. Odpad je naváţen na depo v blízkosti kolejového zakladače E 2,5 (R 485) na 

lomu Šverma. Odpad je bezprostředně po výklopu z nákladních automobilů promísen se 

skrývkovými zeminami, nakládán na ţelezniční vagony a přepravován na místo výklopu 

v prostoru těţby rýpadla E 7 (R 158). Následně je zapracován do výsypných prostor lomu 

Vršany - Šverma. 
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Obrázek č. 1 - Doprava a výsyp odpadu 

 

 

 

Obrázek č. 2 - Připravený odpad k zapracování do skrývkové zeminy 
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Obrázek č. 3 - Částečně  zapracovaný odpad do skrývkové zeminy a nakládka na 

vagony 

 

 

Obrázek č. 4 - Výklop odpadu se skrývkovou zeminou a zapracování do výsypky 

 



Alena Fleišmanová:  Využívání odpadů na povrchu terénu těžební společnosti 
 

2012   
 

33 

 

Obrázek č. 5 - Prostor lomu Šverma a výsypné prostory se zapracovaným odpadem 

 

5   Hodnocení rizik lokality při provozování zařízení k využívání 

odpadů 

V roce 2010 vešla v platnost nová vyhláška č. 61/2010 Sb., kterou se změnila 

vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stanovenou účinností od 1. 4. 

2010 [15]. V bodu 4 přílohy č. 11 bylo nově stanoveno, ţe v případě vyuţívání odpadů 

k rekultivaci vytěţených povrchových důlních děl v daném místě v mnoţství větším neţ 

1000 t, musí být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika. Odbornou osobou byl proto 

zpracován dokument [11], který byl KÚ ÚK předloţen a byl podkladem ke změně 

vydaného souhlasu k provozování zařízení [10]. 

 

    5.1  Podklady pro zpracování dokumentu [15] 

Hodnotitelem rizik byly posouzeny podmínky provozování zařízení k vyuţívání 

odpadů v souladu s platnou legislativou a jednotlivá rizika související s jeho provozem 

v zájmovém území dobývacího prostoru Vršany - Šverma. Byl posuzován současný stav 

i dlouhodobé hledisko provozu.  
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Podklady pro práci: 

- klimatická a hydrogeologická charakteristika zájmového území,  

- kvalita podzemních a povrchových vod v zájmovém území, 

- geologická stavba zájmového území, 

- kvalita geologického prostředí, 

- geomechanická charakteristika zájmového území, 

- stávající provoz zařízení k vyuţívání odpadů, 

- poţadavky na kvalitativní vlastnosti odpadů vyuţívaných v zařízení, 

- perspektivní vyuţití zájmového území zařízení.  

 

    5.2  Závěry hodnotitele [11] [17] 

    - Hydrogeologická situace zájmového území zařízení řešená formou koncepčního 

odvodňování zvodněných kolektorů a odvádění důlních vod od zdrojových oblastí k ČS, 

HČS a ÚDV resp. do vodotečí je, a dlouhodobě bude, stabilizovaná, zajišťující bezpečnost 

dobývání skrývkových a uhelných řezů a zakládání etáţí vnitřní výsypky v souladu 

s poţadavky vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

    - Hydrogeologické a hydrologické prostředí zařízení neovlivňuje negativně 

v současné době a nebude negativně ovlivňovat ani v perspektivním období do ukončení 

těţby a následné komplexní sanace území, ţádnou ze sledovaných sloţek ţivotního 

prostředí ani zdraví lidí jak v zařízení, tak i v jeho okolí. Při řádném provozu zařízení bude 

v plném rozsahu zajištěno plnění ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

    - Chemicko-ekologické kvalitativní parametry přirozeného geologického prostředí 

v zájmovém území zařízení představují prostředí s podmíněně zhoršenými kvalitativními 

parametry, zejména ve vazbě na vysoké obsahy stopových prvků Ca, Mg, Al, Ba a Fe              

v sušině, které jsou však hlavními stavebními částmi jílových minerálů a sideritu 

přítomných ve výsypkových zeminách. Geologické prostředí zařízení neovlivňuje 

negativně v současné době a nebude negativně ovlivňovat ani v perspektivním období do 
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ukončení těţby a následné komplexní sanace území, ţádnou ze sledovaných sloţek 

ţivotního prostředí ani zdraví lidí jak v zařízení, tak i v jeho okolí. 

    - Geomechanické prostředí zařízení neovlivňuje negativně v současné době, a nebude 

negativně ovlivňovat ani v perspektivním období do ukončení těţby a následné komplexní 

sanace území, ţádnou ze sledovaných sloţek ţivotního prostředí ani zdraví lidí jak 

v zařízení, tak i v jeho okolí. 

 

    5.3  Závěr dokumentu [11] 

Závěrem práce bylo hodnotitelem konstatováno, ţe při řádném provozu                          

a respektování stanovených podmínek nemůţe provoz hodnoceného zařízení negativně 

ovlivnit ţádnou ze sledovaných sloţek ţivotního prostředí ani zdraví lidí jak v hodnocené 

lokalitě, tak i v jejím okolí. 

Ve vazbě na tento závěr jsou i z dlouhodobého hlediska vytvořeny předpoklady, ţe 

provoz předmětného zařízení bude splňovat poţadavky relevantních právních předpisů 

v rozsahu: 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- 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, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchu, ve znění pozdějších předpisů. 
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6 Závěr 

Zařízení k vyuţívání odpadů na povrchu terénu ve společnosti Vršanská uhelná a.s. 

je provozováno v souladu s platnou legislativou a podmínkami stanovenými 

v „Rozhodnutí“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ţivotního prostředí 

a zemědělství, a v jeho změně, kterými byl provozovateli udělen souhlas k provozování 

zařízení [10]. 
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