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Anotace 

Tématem této bakalářské práce jsou stroje a zařízení pro provoz skládek. Zabývá 

se jak popisem vybraných strojů a zařízení používaných na skládkách, tak i 

technologických prvků a systémů, které jsou nezbytné pro jejich provoz. Součástí 

bakalářské práce jsou vlastnoručně pořízené fotografie, které dokumentují jejich funkčnost 

a využití při provozu. Poslední část je věnována návrhu opatření v systému provozu 

strojního zařízení za účelem zvýšení efektivity na skládce. 

Klíčová slova: Odpady, skládky, skládkování, technologie a technika skládkového 

hospodářství, mechanicko-biologická úprava 

Abstract 

Bachelor thesis is dealing with machines and devices used for landfill operation. 

Thesis is focused on both, description of selected machines used at landfill, and 

technological elements and systems which are necessary for their operation. In one part of 

thesis are self-made photos, which demonstrate functionality of machines in landfill 

operation. Last part discuss concept of changes in landfill machines service, for enhancing 

thein efficiency.   

Keywords: Wastes, landfill, storage, technology of landfill operation, mechanic-biological 

conversion 



Obsah 

 

1 Úvod a cíl práce ................................................................................................... 1 

2 Legislativa a platné právní předpisy .................................................................... 3 

2.1 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a 

výstavbu skládek ................................................................................................................ 3 

2.1.1 Těsnění skládek ................................................................................................ 4 

2.1.2 Odvodnění skládek .......................................................................................... 4 

2.1.3 Vybavení skládek ............................................................................................. 4 

2.2 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Těsnění skládek ........................................... 4 

2.2.1 Požadované vlastnosti těsnicích materiálů a prvků ......................................... 5 

2.2.2 Zásady konstrukčního uspořádání prvků těsnícího systému ............................ 5 

2.2.3 Ochrana těsnícího systému proti poškození ..................................................... 5 

2.2.4 Kontrola těsnícího systému za provozu ........................................................... 5 

2.3 ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek

 6 

2.3.1 Materiály pro prvky systému nakládání s průsakovými vodami ..................... 6 

2.4 ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek ....................................... 6 

2.5 ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek .................................. 7 

3 Analýza stavu v ČR a EU .................................................................................... 7 

3.1 Mechanicko-biologická úpravu odpadů (MBÚ) ................................................... 13 

3.1.1 Procesy MBÚ ................................................................................................. 14 

3.1.2 Zařízení MBÚ na území Německa, Rakouska a ČR ..................................... 17 

4 Popis vybraných strojů a zařízení pro provoz skládek ...................................... 18 

4.1 Těsnění skládek ..................................................................................................... 18 



4.1.1 Minerální těsnění ........................................................................................... 18 

4.1.2 Fóliové těsnění ............................................................................................... 18 

4.2 Odvodňovací systém skládek ................................................................................ 19 

4.2.1 Plošné drény ................................................................................................... 20 

4.2.2 Sběrné drény .................................................................................................. 20 

4.2.3 Svodný drén ................................................................................................... 21 

4.2.4 Jímky skládkových vod ................................................................................. 21 

4.3 Plynový systém skládek ........................................................................................ 22 

4.3.1 Jímací vrty ...................................................................................................... 22 

4.3.2 Jímací potrubí ................................................................................................ 23 

4.3.3 Svodné potrubí ............................................................................................... 23 

4.3.4 Čerpací stanice skládkové plynu .................................................................... 24 

4.3.5 Hořák zbytkového plynu ................................................................................ 26 

4.3.6 Řídicí systém .................................................................................................. 26 

4.3.7 Kogenerační jednotka .................................................................................... 27 

4.3.8 Plynojem ........................................................................................................ 27 

4.4 Monitorování skládky ........................................................................................... 27 

4.4.1 Zjištění neporušenosti izolační fólie .............................................................. 27 

4.4.2 Monitorování podzemních vod ...................................................................... 27 

4.4.3 Monitorování průsakových vod ze skládky ................................................... 28 

4.4.4 Monitorování vývinu, složení a množství skládkového plynu ...................... 28 

4.4.5 Monitorování ovzduší z hlediska prašnosti při provozu skládky .................. 28 

4.4.6 Sledování tělesa skládky ................................................................................ 28 

4.4.7 Kontrola souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku ........ 28 

4.4.8 Kontrola nepropustnosti jímek skládkových vod .......................................... 28 

4.4.9 Monitorování spotřeb energií ......................................................................... 29 



4.5 Kompaktor Bomag ................................................................................................ 29 

4.5.1 Konstrukce: .................................................................................................... 30 

4.5.2 Manipulační vlastnosti: .................................................................................. 30 

4.5.3 Hutnění ........................................................................................................... 32 

4.5.4 Pohonný systém ............................................................................................. 34 

4.5.5 Výbava ........................................................................................................... 35 

4.6 Pásový dozer ......................................................................................................... 35 

4.7 Vážící zařízení ....................................................................................................... 36 

4.8 Sklad pohonných hmot .......................................................................................... 37 

4.9 Třídicí a drtící technika ......................................................................................... 38 

4.9.1 Kontejnerová třídicí jednotka RESTA TK6 .................................................. 38 

4.9.2 Mobilní drticí jednotka RESTA DCJ 700 x 500 ............................................ 40 

5 Návrh opatření v systému provozu strojního zařízení za účelem zvýšení 

efektivity na praktickém příkladu skládky ........................................................................... 42 

5.1 Product Link .......................................................................................................... 42 

2. Vyšší produktivita ................................................................................................. 43 

3. Bezpečnost a řízení rizik ....................................................................................... 43 

4. Méně emisí ............................................................................................................ 43 

1. Kdy stroj pracoval ................................................................................................. 43 

2. Palubní deska stroje ............................................................................................... 43 

5.1.1 Koeficient hutnění .......................................................................................... 44 

6 Závěr .................................................................................................................. 46 

7 Seznam použité literatury .................................................................................. 47 

Seznam obrázků ............................................................................................................ 50 

Seznam Tabulek ........................................................................................................... 51 

 



 

Seznam použitých zkratek 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

ČSN – česká technická norma 

S-IO – skupina S – inertní odpad 

S-OO – skupina S – ostatní odpad 

S-NO – skupina S – nebezpečný odpad 

CH4 – methan 

CO2 – oxid uhličitý 

N – dusík 

FeZn – slitina železa a zinku 

k – koeficient 

HDPE – high density polyetylen – vysoce hustotní polyetylén 

MaR – měření a regulace 

MBÚ- mechanicko-biologická úprava 
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1 Úvod a cíl práce 

Naše životní prostředí je v současné době nadměrně zatěžováno obrovským 

množstvím odpadů jakéhokoliv druhu [8]. Odpad je definován v zákoně č. 185/2001 Sb. 

jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 

přísluší do některé ze skupin odpadů [1]. Zjednodušeně řečeno, odpadem je nazýváno to, 

co není člověkem využito, zkonzumováno, anebo to ztratilo schopnost plnit funkci 

dlouholetým užíváním. Patří sem i věci nebo výrobky neodpovídající požadované jakosti, 

s prošlou spotřební lhůtou nebo pro které již vlastník nemá upotřebení – vyřazené a 

nepoužitelné předměty z průmyslu, zemědělství, domácností, kanceláří a obchodů [6], [8]. 

Podle původu vzniku dělíme odpady na průmyslové, ze zemědělské činnosti a 

komunální odpady, přičemž největší množství vyprodukovaných odpadů spadá právě 

na průmyslovou a zemědělskou činnost. Z průmyslových odvětví mají největší zastoupení 

odpady stavební, z energetiky a z těžkého průmyslu [8]. 

Neustálým trendem, je narůstání objemu komunálních odpadů. Je to heterogenní 

směs vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Proto jsou zde především 

zastoupeny domovní odpady (papír, plasty, sklo, obaly, kovy, zbytky potravin, textil, 

bioodpad…). Smetky z čištění obcí a měst, odpady provozoven služeb, obchodu a místního 

průmyslu a z drobných stavebních prací, také popel a škvára. Složení a množství 

komunálního odpadu je závislé na životní úrovni, zvyklostech a výchově obyvatelstva [6], 

[8]. 

Priority odpadového hospodářství jsou jasné: bez ohledu na to, o jaký typ odpadu 

se jedná, má každá osoba, podnik a státní instituce povinnost při své činnosti snažit se 

odpad nevytvářet, omezovat jejich množství, poté třídit, recyklovat, materiálově využít a 

teprve potom využít energeticky, a až úplně nakonec uložit na skládky. 

Skládkování je nejstarší a z ekonomického hlediska nejlevnější způsob 

odstraňování odpadů, při kterém jsou odpady plánovitě zaváženy na skládku, hutněny a 

pravidelně překrývány inertním materiálem. Je to stále nejrozšířenější způsob 
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zneškodňování odpadů ve světě i v České republice. Přesto, že se skládkování považuje za 

nejméně žádoucí formu odstraňování odpadů [7]. 

Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým 

a řízeným uložením na zemi nebo do země. Skládka je stavební objekt technologicky 

vybavený a technicky zabezpečen tak, aby nenarušoval reliéf okolní krajiny a byl trvale 

odolný proti mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým vlivům, aby odpady 

v něm trvale uložené nemohly ohrozit životního prostředí. Zejména negativně ovlivnit 

podzemní a povrchové vody, horninové prostředí a ovzduší jak po celou dobu provozu, tak 

i po jeho uzavření [6], [7], [9]. 

Zařízení musí splňovat několik základních podmínek: 

• hygienické 

• geologické 

• hydrogeologické 

• geomechanické 

• ekologické [6]. 

Navrhování a výstavba skládek odpadů, technické požadavky a podmínky 

provozu se řídí příslušnými českými technickými normami uvedenými v kapitole 2. 

Cílem bakalářské práce je: 

• Zařazení problematiky do legislativy a platných právních předpisů v ČR 

• Analýza stavu v ČR a vybraných zemí EU 

• Seznámení s vybranými stroji a zařízeními pro provoz skládek 

• Návrh opatření pro zvýšení efektivity provozu skládky 

• Celkové zhodnocení situace skládkování v ČR 
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2 Legislativa a platné právní předpisy 

Technické požadavky na skládky odpadů, včetně podmínek pro jejich umístění, 

technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření 

a rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li následujícím technickým normám [6]: 

2.1 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro 

navrhování a výstavbu skládek  

Předmětem normy je stanovení základních podmínek pro navrhování a výstavbu 

povrchových skládek odpadů [2]. 

Skládky nesmí být stavěny na území: 

a) 1. stupně ochranného pásma podzemních a povrchových zdrojů pitné vody; 

b) 1. stupně ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních 

stolních vod; 

c) Pásem ochrany hygienicky chráněných objektů; 

d) Národních přírodních rezervací a památek; 

e) Záplavových; 

f) Ochranná pásma letišť; 

g) Telekomunikačních sítí; 

h) S výskytem aktivních svahových pohybů; 

i) Národních parků; 

j) Chráněné krajinné oblasti [18]. 
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2.1.1 Těsnění skládek 

• Skládky skupiny S-IO nevyžadují technickou bariéru. Geologická bariéra z 1 m 

hornin. 

• Skládky skupiny S-OO a S-NO musí mít geologickou a technickou bariéru [2]. 

2.1.2 Odvodnění skládek 

Všechny skládky musí být vybaveny vnitřním drenážním systémem, který odvádí 

průsakové vody mimo těleso skládky. Drenážní systém se pokládá na těsnění, musí být 

tvořen plošným drenážním prvkem a musí být navržen tak, aby byl po celou dobu provozu 

skládky plně funkční [2].  

Průsakové vody ze skládek je nutno jímat do nepropustných bezodtokových jímek 

a následně zneškodňovat [2]. 

2.1.3 Vybavení skládek 

Skládky skupiny S-OO, S-NO musí být vybaveny: 

• Manipulačním prostorem pro převzetí přivážených odpadů; 

• Provozním a sociálním objektem; 

• Zařízením na kontrolu hmotnosti odpadů; 

• Zařízením na čištění svozových vozidel. 

Skládka musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob, oplocením o výšce 

nejméně 2 m a vjezd do skládky opatřen uzamykatelnými vraty [2]. 

2.2 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Těsnění skládek  

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a kontrolu těsnících systémů skládek 

odpadů. Stanovuje použití vhodných materiálů, parametry těchto materiálů a doporučuje 

vhodné technologické postupy pro výstavbu [3]. 
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2.2.1 Požadované vlastnosti těsnicích materiálů a prvků 

Základním dlouhodobým požadavkem na použité materiály do těsnění je jejich 

dostatečně nízká propustnost, odolnost proti mechanickému poškození, chemická odolnost 

proti výluhům z uložených odpadů [3]. 

Zeminy použité do zemního těsnění nesmí po zhutnění vykazovat vyšší součinitel 

filtrace než k = 1x10-9 m/s [3]. 

Tloušťka fólie do těsnění skládek skupiny S-OO nesmí být menší než 1,5 mm. Do 

těsnění skládek skupiny S-NO se nesmí použít fólie menší než 2 mm [3]. 

Povrchová úprava fólie - hladký povrch se volí na vodorovných plochách a 

oboustranně zdrsněný povrch se používá na svazích pro zajištění stability [3]. 

2.2.2 Zásady konstrukčního uspořádání prvků těsnícího systému 

Celková tloušťka zemního těsnění nesmí být po zhutnění menší než 0,5 m. Fólie 

musí být ukládána na urovnaný a hladký povrh podkladu a na svazích ukotvena 

zavazovacími rýhami. Jednotlivé pásy fólie se spojují svařováním [3]. 

2.2.3 Ochrana těsnícího systému proti poškození 

Těsnění ze zemin je nutné po jeho položení chránit před vysýcháním, rozbřídáním 

a namrzáním. Fólii je nutno ochránit netkanou geotextílií před ultrafialovým zářením [3].  

Po položení drenážních a krycích vrstev je nutné zkontrolovat celistvost fólie 

pomocí geoelektrického měření [3]. 

2.2.4 Kontrola těsnícího systému za provozu 

Spolehlivost a funkčnost těsnicího systému skládky se kontroluje sledováním 

jakosti podzemní vody v monitorovacím systému skládky a sledováním jakosti vody na 

výtoku z drenážního systému skládky [3]. 
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2.3 ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami 

ze skládek  

Norma obsahuje soustřeďování, odvádění, shromažďování a kontrolu jakosti 

průsakových vod ze skládek odpadů [4]. 

Norma stanovuje materiály i parametry materiálů vhodné pro návrh drenážních 

systémů skládky, kontrolních nádrží a jímek průsakových vod [4]. 

Drenážní systém skládky musí být navržen z takových materiálů a tak, aby 

nemohly jeho konstrukci a funkčnost narušit sedání skládky a jejího podloží, účinky 

průsakových vod a mechanické zanášení nebo zarůstání trubních drénů [4]. 

Uspořádání sběrných drénů se má navrhovat tak, aby bylo možné provádět revizi 

a jejich čištění v době provozu skládky. Systém nakládání s průsakovými vodami musí být 

provozuschopný i po uzavření skládky [4]. 

2.3.1 Materiály pro prvky systému nakládání s průsakovými vodami 

Základním požadavkem na použité materiály je dlouhodobé zachování jejich 

parametrů (propustnost drenážního systému, stabilita, nepropustnost jímky), odolnost proti 

deformacím, chemická odolnost proti výluhům a zachování provozuschopnosti i po 

uzavření skládky [4]. 

2.4 ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek  

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování, výstavbu, zkoušení a provoz 

souborů plynového zařízení povrchových skládek odpadů, v nichž se tvoří skládkový plyn. 

Uvádí vlastnosti skládkového plynu [5]. 

Účelem odplynění skládky je odvádět vznikající plyny, aby bylo zabráněno úniku 

do okolí, aby bylo zabráněno vnitřnímu přetlaku plynů ve skládce a aby bylo zabráněno 

ohrožení bezpečnosti výbuchem nebo vznícením plynu na tělese skládky [5]. 
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Složení a množství plynu závisí na složení odpadu, na stáří odpadu, na vlhkosti, 

na stupni zhutnění odpadu, na množství vznikajícího výluhu, na stupni anaerobizace, na 

rychlosti zavážení odpadu, na technologii zavážení odpadu [5]. 

Hlavními složkami skládkové plynu jsou:  

Methan (CH4)    v koncentraci 50 – 64 % obj. 

Oxid uhličitý(CO2)        v koncentraci 28 – 38 % obj. 

Dusík (N)         v koncentraci 5% obj. 

Pro ekologicky šetrné zneškodňování skládkových plynů, kde není možné jejich 

energetické využití, se navrhují Bioaktivní filtrační jednotky a spalovací zařízení [5]. 

2.5 ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek 

Hlavním předmětem a účelem monitorování skládky je sledování: 

• Jakosti podzemních a průsakových vod v okolí skládky; 

• Množství, vývinu a složení skládkového plynu; 

• Prašnosti a chování tělesa skládky. 

3 Analýza stavu v ČR a EU 

V této kapitole je provedena analýza celkové produkce odpadů v ČR, srovnaná 

s vybranými státy EU. Důležité je, také porovnání, kolik odpadů je ukládáno 

v jednotlivých zemích k trvalému uložení na zem nebo do země. Dále si představíme 

zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů, protože bývají často propojována 

s areálem skládky.  
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Tabulka č. 1: Celková produkce odpadů ve vybraných zemích EU [26] 

 

Země 

Celkové množství vyprodukovaných odpadů  

[kg/osobu] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 509 513 496 493 493 486 

Česko 244 259 273 264 276 303 

Slovensko 267 280 293 302 308 322 

Polsko 245 259 264 263 264 263 

Německo 553 536 560 565 592 583 

Rakousko 606 653 596 599 591 591 

Dánsko 736 740 788 828 762 673 

Bulharsko 406 357 389 441 451 404 

Kypr 730 739 748 767 775 760 

Nejmenší množství odpadu (zvýrazněno zelenou barvou) v přepočtu na počet 

osob vyprodukovala v každém roce Česká republika spolu s Polskem z vybraných zemí 

Evropské unie. Na jednoho Čecha připadá v průměru 270 kilogramů odpadu, zatímco 

evropský průměr činí 498 kilogramů.  

Naopak největšími producenty odpadu (zvýrazněno se 755 kg/os. jsou Dánové a 

za nimi následuje Kypr se 753 kg/os. 

Jedna věc je celkové množství odpadu, a druhou věcí je kolik kg/os. z tohoto 

množství je ukládáno na skládky. Z tohoto důvodu je zde uvedena tabulka č. 2, ve které je 

z celkového množství vyprodukovaného odpadu uvedeno pouze množství odpadů 

zneškodněných na skládkách. 

  



Lukáš Kovář: Stroje a zařízení pro provoz skládek  

 

2012  9 

 

Tabulka č. 2: Množství odpadů uložených na skládky z celkové produkce odpadů ve vybraných zemích EU 

[27] 

 

Země 

Množství odpadů uložených na skládky 

 [kg/osobu] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 220 219 212 199 191 186 

Česko 189 199 205 197 202 205 

Slovensko 228 234 240 250 260 260 

Polsko 286 236 239 228 206 193 

Německo 48 4 4 3 2 2 

Rakousko 35 25 20 19 4 4 

Dánsko 38 37 37 32 24 23 

Bulharsko 406 357 389 441 451 404 

Kypr 646 647 653 669 675 610 

Z této tabulky je výrazně patrné, že nejmíň odpadů ukládá na skládky Německo. 

V průměru každý občan německé národnosti odstraní na skládku pouhé 3 kilogramy 

odpadu. Výjimku tvoří rok 2005, kdy v Německé republice ještě nebylo zakázáno ukládat 

neupravený komunální odpad na skládku, ale i tak s 48 kg na osobu se drželo hluboko pod 

evropským průměrem. Dalšími státy s nejmenším množství ukládaných odpadů jsou 

Rakousko a Dánsko. 

Nejhorší situace je v Bulharsku, tam je ukládáno 100 % celkové produkce a 

následuje Kypr s 86 %. 

V České republice se každým rokem ukládá více a více odpadů. Od roku 2005 do 

roku 2010 produkce odpadu zneškodněných na skládkách vzrostla o 16 kg na obyvatele. 

V Evropě se v tomto období uložilo na skládky o 34 kg/osobu méně. 
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Vzhledem k tomu, že odpady nejsou zneškodňovány pouze na skládkách, ale 

existují i jiné formy nakládání s odpady, proto jsou zde uvedeny tabulky č. 3, 4 a 5, 

abychom měli představu o tom, kolik odpadu je recyklováno, spalováno a uloženo na 

kompost. 

Tabulka č. 3: Množství recyklovaných odpadů z celkové produkce odpadů ve vybraných zemích EU [28] 

 

Země 

Množství recyklovaných odpadů  

[kg/osobu] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 105 109 116 123 123 121 

Česko 16 20 27 27 34 43 

Slovensko 2 2 5 8 9 12 

Polsko 10 13 15 23 37 47 

Německo 251 257 274 277 271 260 

Rakousko 134 152 159 176 178 178 

Dánsko 180 180 208 284 237 154 

Bulharsko 0 0 0 0 0 0 

Kypr 84 91 95 98 100 118 

Z tabulky je patrné, že nejvíce odpadu je tříděno v Německu v průměru 265 

kg/osobu z 565 kg na obyvatele v průměru mezi léty 2005 – 2010. Za nimi následuje 

Rakousko se 165 kg na osobu a Dánsko s 207 kg/osobu. 

Bulharsko odpad netřídí vůbec a ostatní země taky nevykazují zrovna velkou 

činnost v recyklaci. 

Z dlouhodobého hlediska je příznivým trendem, že tříděný sběr odpadu roste. 

V ČR tvořil v roce 2005 oddělený sběr 16 kg na obyvatele, zatímco v roce 2010 již bylo 
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vytříděno 43 kg na obyvatele. Což znamená, že během 5 let vzrostlo množství vytříděného 

sběru o 24 kg na osobu. Z evropského průměru vyplývá, že od roku 2005 do roku 2010 

vzrostla recyklace o 16 kg na obyvatele. 

Tabulka č. 4: Množství odpadů zneškodněných ve spalovnách z celkové produkce odpadů ve vybraných 

zemích EU [29] 

 

Země 

Odpady zneškodněné ve spalovnách  

[kg/osobu] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 95 99 100 102 107 108 

Česko 37 38 38 35 35 47 

Slovensko 34 35 33 29 22 34 

Polsko 1 1 1 2 3 3 

Německo 160 182 188 186 216 220 

Rakousko 163 173 175 163 174 175 

Dánsko 396 393 403 398 367 365 

Bulharsko 0 0 0 0 0 0 

Kypr 0 0 0 0 0 0 

Co se týká spalování odpadů, tak tady dominuje Dánsko s 387 kg na obyvatele a 

následuje Německo 192 kg/osobu, Rakousko 170 kg na obyvatele. 

Bulharsko a Kypr odpady nespaluje. Polsko, ČR a Slovensko jen minimálně. 

Z dlouhodobého hlediska nejsou zaznamenány výraznější výkyvy ve spalování 

odpadů. Při detailním pohledu lze ovšem každoročně sledovat mírně vzrůstající tendenci 

v Německu. 
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Aby bylo nakládání s odpady kompletní, uvedl jsem zde ještě tabulku č. 5, která 

nám umožňuje nahlédnout, kolik odpadu je odváženo na kompost. 

Tabulka č. 5: Množství odpadů uložených na kompost z celkové produkce odpadů ve vybraných zemích EU 

[30] 

 

Země 

Množství kompostovaného odpadu  

[kg/osobu] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 78 80 84 73 72 72 

Česko 2 2 3 5 5 7 

Slovensko 4 10 14 15 16 17 

Polsko 8 9 10 10 18 21 

Německo 93 93 94 98 102 101 

Rakousko 273 303 243 241 235 324 

Dánsko 122 129 139 114 134 130 

Bulharsko 0 0 0 0 0 0 

Kypr 0 0 0 0 0 0 

Z uvedených zemí Evropské unie nejvíce ukládá na kompost Rakousko. Naopak 

Bulharsko a Kypr nekompostuje. Česká republika zaostává oproti evropskému průměru o 

72 kg na obyvatele. 

Pro grafické na obrázku č. 1 znázornění jsem k vybraným zemím přiřadil z 

celkového množství vyprodukovaných odpadů pouze odpady uložené na zem nebo do 

země, recyklaci, spalování a odpady uložené na kompost z nejnovějšího roku (v tomto 

případě rok 2010). Výsledky zpřehlednění předchozích tabulek si můžete prohlédnout 

v následujícím grafu. 



Lukáš Kovář: Stroje a zařízení pro provoz skládek  

 

2012  13 

 

Obrázek č. 1: Grafické znázornění nakládání s odpady [26], [27], [28], [29], [30] 

V zemích jako je Německo a Rakousko je zakázáno ukládat na skládky 

neupravený komunální odpad. K tomuto účelu využívají zařízení nazývané mechanicko-

biologická úprava odpadů.  

3.1 Mechanicko-biologická úpravu odpadů (MBÚ) 

Mechanicko-biologická úprava je určena na zpracování směsných komunálních 

odpadů pomocí mechanického roztřídění na využitelné a nevyužitelné složky. Tato metoda 

úpravy odpadů využívá různých technologických postupů, různých druhů biologických,  

mechanických  a fyzikálních procesů k dosažení určitých cílů [6], [31]. 

Cílem MBÚ je, aby komunální odpad ukládaný na skládky měl minimální 

negativní vliv na životní prostředí a navíc ještě získat hodnotné složky na materiálové a 

energetické využití. Účelem je značné snížení objemu odpadu, redukce organické hmoty, 

snížení tvorby skládkových plynů [7], [9]. 
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Vystupující skupiny odpadů MBÚ: 

• Kovy, plasty, papír, sklo – materiálové využití 

• Výhřevná frakce (palivo) – energetické využití 

• Inertní odpad – uložen na skládku 

• Odpady s nízkou výhřevností určené do spalovny [6] 

3.1.1 Procesy MBÚ 

Zařízení na mechanicko-biologickou úpravu se podle země provozování liší. 

Procesy MBÚ se rozdělují podle technologického postupu do 3 skupin[31]: 

1. Mechanicko-biologické zpracování 

 

Obrázek č. 2: Schéma mechanicko-biologické úpravy [31] 

• Mechanické zpracování  

 U této úpravy je velmi důležitá vstupní kontrola vstupujících odpadů. V rámci 

kontroly se v prvé řadě odebírá velkoobjemový odpad, odpad podléhající zpětnému 

odběru, aby nedošlo k nějakému narušení biologické úpravy. Většinou dochází nejdříve k 
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předdrcení odpadu, které se provádí pomocí různých mechanických postupů. Používají se 

zde rotační síta a separátory pracující na určitých principech (magnetické, gravitační, 

vzduchové). Nadále je oddělená biologická frakce, která postupuje do biologické úpravy. 

Poté jsou odděleny kovy železné i neželezné a těžká frakce, kterou tvoří spalitelné látky 

vhodné pro energetické využití (plast, textil, papír) a taky inertní materiál, který se ukládá 

na skládku. Oddělení výhřevných frakcí je realizováno podle kritéria stupně výhřevnosti na 

středně a vysoce výhřevné frakce [31]. 

• Biologická úprava 

Označována také jako aerobní/anaerobní úprava s aerobním dotlením. Dochází k 

aerobní či anaerobní stabilizaci biologicky rozložitelných složek, která probíhá buď v 

uzavřených prostorech (tunelech, boxech), kde dochází k intenzivnímu aerobnímu tlení 

anebo anaerobní digescí suchou či mokrou cestou. Těmito způsoby dochází k odbourání 

organických složek. Biologická úprava trvá 7 - 16 týdnů [31].  

2. Mechanicko-biologická stabilizace  

 
Obrázek č. 3: Schéma dosušení [31]  
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• Mechanická předúprava  

Zde dochází k vyjmutí škodlivých odpadů, předdrcení a přípravě na sušení. Někdy 

doprovází mechanickou předúpravu i magnetický separátor na odseparování železných 

kovů [31]. 

• Biologické sušení  

Další částí, která následuje po mechanické předúpravě je sušení, používá se k 

redukci vlhkosti a k dosáhnutí nízké biodegradace upravovaných odpadů. Uvolňované 

teplo, které vzniká při samoohřívání organických částeček v odpadech, vede k odpaření 

vlhkosti. Biologického sušení se provádí v uzavřených prostorech, oddělených tunelech 

nebo reaktorech za teploty 55° C. Během sušení je odpad provzdušňován. Potřebná teplota 

pro biologické sušení je 55° C. Celý proces trvá 7 - 20 dní a odpaří se cca 25 % vody [31]. 

3. Mechanicko-fyzikální úprava/stabilizace 

 

 

Obrázek č. 4: Schéma stabilizace [31] 
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• Fyzikální sušení 

Je druhým technologickým krokem po mechanické úpravě. Fyzikální sušení 

probíhá v reaktoru za vysokých teplot (150-300˚C). Během sušení se obsah vody v 

odpadech redukuje na cca 10% [31]. 

• Mechanická doúprava  

Bývá zařazena jen v případě potřeby mezi jednotlivé biologické stupně nebo po 

úplném dokončení biologické úpravy. Například se oddělují zbylé škodliviny nebo kovy 

případně inertní odpad [31]. 

3.1.2 Zařízení MBÚ na území Německa, Rakouska a ČR 

Německo 

Pro německé odpadové hospodářství byl 1. červen roku 2005 ve vztahu k nakládání 

s komunálním odpadem důležitým mezníkem. Od tohoto data je zakázáno neupravený 

komunální odpad ukládat na skládky [32].  

V současné době je v Německu provozováno 50 moderních zařízení s celkovou 

kapacitou 5,6 mil t/rok. 72 % zařízení využívá technologii na mechanicko-biologickou úpravu, 

22 % biologické sušení a 6 % zařízení využívá fyzikální sušení [32].  

Rakousko 

Povinnost úpravy komunálního odpadu v této zemi existuje od 1. ledna roku 2004 na 

základě vyhlášky o skládkování. Tato povinnost vedla k zakládání mnoha nových spaloven i 

zařízení MBÚ [32]. 

Rakousko má v současné době v provozu 17 zařízení na MBÚ. Uplatňují především 

technologii na mechanicko-biologickou úpravu odpadu s kapacitou jednotlivých zařízení okolo 

10 mil t/rok do 140 mil t/rok [32].  
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Česká republika 

Na území ČR v současné době není žádné zařízení pro MBÚ odpadů v provozu. V 

ČR není technologie mechanicko-biologické úpravy odpadů v legislativě odpadového 

hospodářství doposud definována [33]. 

4 Popis vybraných strojů a zařízení pro provoz 

skládek 

Tato kapitola je věnována nejenom popisu strojů a zařízení určených pro provoz 

skládek, ale také bezpečnostním technologickým prvkům a systémům. Skládka je stavební 

objekt určený k odstraňování odpadů, a musí být technologicky vybavený tak, aby nebyla 

ohrožena bezpečnost všech složek životního prostředí. Proto zde uvádím i řadu 

technologických souborů, bez kterých by nebylo možné skládku provozovat.  

4.1 Těsnění skládek 

Těsnění skládky se navrhuje s ohledem na celkové uspořádání skládky, druhy 

odpadů, třídu jejich vyluhovatelnosti a na přírodní podmínky lokality [6]. 

Těsnící systém musí vykazovat vynikající mechanickou, chemickou a biologickou 

odolnost. Tzn. Odolný proti kyselinám, xenonovému záření, bodovému prorážení a 

ultrafialovému záření [16]. 

4.1.1 Minerální těsnění 

Tvoří přírodní materiály o mocnosti 0,6 m. Hutněny 3 x 0,2 m. Po zhutnění musí 

vrstva jílu vykazovat součinitel filtrace k ≤ 1 x 10-9. Do minerálního těsnění se přidávají 

ještě zemnící pásky FeZn pro zjišťování celistvosti těsnění [25]. 

4.1.2 Fóliové těsnění 

Používá se polyetylén (HDPE) o tloušťce min. 1,5 mm. Jednotlivé těsnící pásy se 

spojují svařováním. Fóliové těsnění musí být chráněno po celé ploše geotextílií, součást 
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těsnícího systému, proti mechanickému poškození. Celistvost položené fólie je po položení 

drenážních vrstev ověřena geoelektrickými metodami [18]. 

 

Obrázek č. 5: Fóliové těsnění [autor: Kovář Lukáš] 

4.2 Odvodňovací systém skládek 

Každá skládková plocha je vystavena dešťovým srážkám. Těsnění na dně skládky 

a bočních stěnách vytváří nepropustnou vanu. Vodu shromážděnou na dně tělesa skládky 

je potřeba urychleně odvést. K tomuto účelu musí být na dně skládky vybudován 

odvodňovací – drenážní systém. Soustava liniových a plošných prvků musí splňovat trvale 

svou funkci, jelikož pozdější opravy jsou nemožné [6], [16]. 
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4.2.1 Plošné drény 

Tvořeny ze štěrkopísku frakce 16 – 32 mm o tloušťce 0,3 m na dně i svazích [25]. 

Obrázek č. 6: Vrstva drenážního štěrku [autor: Kovář Lukáš] 

4.2.2 Sběrné drény 

Slouží pro zachycení a vedení průsakové vody z tělesa skládky. Trubky HDPE ze 

2/3 průřezu perforované, mimo těleso skládky plné o průměru 200 mm [18]. 

 

Obrázek č. 7: Perforovaná trubka [autor: Kovář Lukáš] 
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4.2.3 Svodný drén 

Odvádí průsakovou vodu ze skládky do jímky.  

 

Obrázek č. 8: Svodný drén [autor: Kovář Lukáš] 

4.2.4 Jímky skládkových vod 

Otevřené nebo uzavřené železobetonové nádrže. Konstrukce je opatřena vnější i 

vnitřní izolací proti neznámým vodám – fólie HDPE nebo ochranným nátěrem. Znečištěná 

voda z jímky se odváží do čistírny odpadních vod [25]. 

 

Obrázek č. 9 : Jímky skládkových vod [autor: Kovář Lukáš] 
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4.3 Plynový systém skládek 

Skládky jsou charakteristické vznikem skládkového plynu. S ohledem na nutnost 

ochrany životního prostředí v okolí skládek, musí být vybaveny zařízením na odplyňování 

[6]. 

Skládkový plyn se využívá jako palivo přímým spalováním nebo v kogenerační jednotce 

přeměňuje na elektřinu [20].  

Odplynění skládky je koncipováno jako automatické, řízení průmyslovým 

počítačem, na který je napojen personální počítač PC s vizualizací provozních stavů [25]. 

4.3.1 Jímací vrty  

Soustava vrtů jsou vybaveny centricky umístěnými trubkami PEHD nebo z nerezu 

s perforací na dolní straně trubky pro svod plynu. Hloubka vrtů je provedena tak, aby 

konec zasahoval min. 1,5 m nad dnem skládky. Do hloubky 3,5 m je shora navlečena 

neperforovaná trubka PEHD, aby byl zamezen přístup vzdušného kyslíku. Pažnice se 

obsypávají hrubým štěrkem. Ukončení vrtu je provedeno osazením ocelové hlavy na 

přírubu PEHD. Hlava vrtu je vybavena nátrubky k připojení diagnostických přístrojů. 

Každý vrt je možno samostatně uzavřít uzavírací armaturou. Vrty jsou utěsněny fólií a 

jílem doplněnou geotextilií a ochrannou 1 m skruží s plastovým víkem [25]. 
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Obrázek č. 10: Jímací vrt [autor: Kovář Lukáš] 

4.3.2 Jímací potrubí  

Každý vrt je napojen samostatným jímacím potrubím PEHD do sběrných šachet. 

Potrubí je ve sběrných šachtách ukončeno kohouty. Všechna potrubí jsou vyspádovaná ve 

spádu min. 3 % a uložena na podsypovém materiálu [25].  

4.3.3 Svodné potrubí  

Svodné potrubí je tvořeno PEHD potrubím, na kterém jsou umístěny sběrné 

šachtice. Potrubí je vyspádováno se spádem min. 3 % směrem ke sběrným šachtám. Do 

svodného potrubí bývají vsazeny uzavírací armatury, aby bylo možné provozovat 

jednotlivé etapy samostatně [25]. 
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Obrázek č. 11: Plynové potrubí [autor: Kovář Lukáš] 

4.3.4 Čerpací stanice skládkové plynu 

Sestavena z technologického kontejneru vlastního čerpání, z kontejneru měření a 

regulace, z pochodně pro spalování jalového plynu. Celý proces řízení je zajištěn pomocí 

průmyslového počítače umístěného v kontejneru MaR. V technologickém kontejneru je 

umístěna veškerá čerpací technika, dále bezpečnostní a regulační technika umožňující 

oddělit dobrý plyn od špatného [13]. Stanice je tvořena 2 dmychadly vybavené filtrem pro 

zachycování nečistot a rozdělovačem, ze kterého jsou napojena sací potrubí jednotlivých 

dmychadel. 

Dmychadla jsou osazena plynoměry a jednotlivé výtlačné větve od dmychadel 

jsou ukončeny ve sběrači, na kterém jsou umístěny potrubí jako zdroj tlakového plynu pro 

automatické odvodňovače a potrubí k odvádění kondenzátu. Ze sběrače je vyvedeno 

potrubí k hořáku zbytkového plynu [25]. 
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Obrázek č. 12: Čerpací stanice bioplynu [autor: Kovář Lukáš] 

Čerpací zařízení se skládá z: 

• Čerpací stanice 

• Dmychadlo 

• Motor 

• Frekvenční měnič 

• Plynový filtr 

• Plynoměr 

• Klapka 

• Detektor úniku plynu 

• Hořák 

• Membránový uzávěr 

• Pojistný ventil membránový 

• Automatika zapalovacího hořáku [25] 
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Obrázek č. 13: Čerpací technika [autor: Kovář Lukáš] 

4.3.5 Hořák zbytkového plynu  

Hořák zbytkového plynu je určen pro likvidování nevyužitého plynu spalováním. 

4.3.6 Řídicí systém 

Tvořen řídicí jednotkou, která řídí celý proces čerpání. Řídicí systém komunikuje 

s centrálním počítačem a veškeré hodnoty (koncentrace jednotlivých plynů, tlaků a 

podtlaků, teplot v potrubí, teplot ložisek dmychadel, teplot okolí, koncentrace metanu ve 

strojovně) jsou zaznamenávány a ukládány po 30 min. intervalech do tzv. historické banky 

dat na harddisk. Jednotlivé komponenty a armatury jsou elektronicky ovládané. Systém 

řízení sám vyhodnocuje veškeré vstupní údaje a na základě těchto hodnot dojde k regulaci 

nebo odstavení systému [25]. 
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4.3.7 Kogenerační jednotka 

Technologické zařízení určené k výrobě elektřiny a tepla. Elektřina z kogenerační 

jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je 

možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, 

přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla [14]. 

4.3.8 Plynojem 

Slouží pro shromažďování bioplynu a zajištění rovnoměrnosti při výrobě 

elektrické energie na kogenerační jednotce [20]. 

4.4 Monitorování skládky  

Soubor činností, kterým se sleduje vliv skládky na okolní prostředí a chování 

jednotlivých částí skládky, tj. funkčnost technických i přírodních bariér [6]. 

4.4.1 Zjištění neporušenosti izolační fólie  

Poprvé se neporušenost fólie kontroluje po uvedení skládky do provozu 

(vytvoření tělesa, provedení izolace, drenážního systému) a po následném navrstvení cca 2 

m vrstvy navezeného odpadu je provedena zkouška neporušenosti izolační fólie podruhé za 

pomocí zemnicích pásků [25].  

4.4.2 Monitorování podzemních vod 

a) Sledování jakosti podzemních vod (vstup, výstup) – okolo tělesa skládky je 

vytvořen systém několika kontrolních monitorovacích vrtů na přítoku a odtoku 

podzemních vod do a z lokality skládky. Vzorkování je prováděno 4 x ročně. 

Rozbor je prováděn v laboratoři nezávislou firmou.  

b) Sledování množství odebrané podzemní vody – některé vrty slouží i čerpání 

podzemní vody [25]. 
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4.4.3 Monitorování průsakových vod ze skládky 

Jakost průsakové vody ze skládky v  jímkách skládkových vod je sledována 

pravidelně 4 x ročně při vzorkování jednotlivých vrtů. 1 x měsíčně je sledováno množství 

průsakových vod přečerpaných na těleso skládky a odvoz přebytečné vody k vyčištění na 

ČOV [25]. 

4.4.4 Monitorování vývinu, složení a množství skládkového plynu 

Veškeré údaje o množství (analyzátor plynu), složení (plynoměr) a vývinu 

skládkového plynu je průběžně sledováno na PC v prostoru technologie spalování 

skládkového plynu. Veškeré údaje jsou průběžně zaznamenávány a ukládány na harddisku 

PC. Měření je prováděno 24h. V PC je sledováno množství odsávaného plynu z tělesa 

skládky, obsah metanu, kyslíku a oxidu uhličitého [25]. 

4.4.5 Monitorování ovzduší z hlediska prašnosti při provozu skládky 

V případě zvýšení prašnosti, je využívána podzemní voda z vrtů ke zkrápění. 

4.4.6 Sledování tělesa skládky 

Těleso skládky je pravidelně 1 x ročně geodeticky zaměřováno (zaměření slouží 

k výpočtu koeficientu hutnění a odhadu zbývající kapacity skládky) včetně sesedání tělesa 

(porovnání s pevnými body) [25]. 

4.4.7 Kontrola souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku 

Kontrola souladu přijímaných odpadů na skládku je prováděna průběžně při 

každém návozu a to ihned při průjezdu váhou a pak následně na tělese skládky, odkud jsou 

odlišnosti ihned vysílačkou hlášeny vedoucí skládky nebo mistrovi. Kontrola souladu 

přijímaných odpadů s deklarovanými listy – váha, místo složení odpadu [25]. 

4.4.8 Kontrola nepropustnosti jímek skládkových vod 

Těsnost jímek skládkových vod je prováděna 1 x za 5 let. Kontrola je prováděna 

tak, že se jímka nechá do plna napustit po horní okraj rysky. Uzavřou se všechny přívody a 
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po 24h. se zkontroluje, zda došlo či nedošlo k nějakému úniku skládkové vody z jímky. 

Jestliže nebyl zaznamenán žádný pokles vody, jímka je nepropustná [25]. 

4.4.9 Monitorování spotřeb energií 

Každý měsíc se sleduje spotřeba nafty strojních mechanismů a spotřeba elektrické 

energie celého areálu skládky [25]. 

4.5 Kompaktor Bomag  

Kompaktory jsou konstruovány speciálně pro nasazení na skládkách. Používají se 

na distribuci, rozmělňování a hutnění všech druhů odpadu na skládkách všech velikostí. 

Jsou to účelově navržené hutnící stroje pro moderní nakládání s odpady. Výkon pro 

maximální a výjimečné zhutnění, snížení nebezpečí zahoření a minimalizace výskytu 

hmyzu. Poskytují bezpečnost a pohodlí obsluhy, ochranu prostředí, spolehlivost a provozní 

ekonomičnost [10]. 

 

Obrázek č. 14: Kompaktor BOMAG [autor: Kovář Lukáš] 
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4.5.1 Konstrukce: 

• Motorová skříň kompaktoru je zcela uzavřena. Nehrozí nebezpečí vstupu špíny 

nebo odpadu do motorové části a s tím spojené nebezpečí vzniku požáru nebo 

poškození stroje [35]. 

• Hydromotory jsou také uloženy v prostoru motorové skříně bez možnosti kontaktu 

s hlínou, bahnem nebo odpady a jsou tak plně chráněny před poškozením a 

opotřebením [35]. 

• Kyvné klubové spojení – přední a zadní část kompaktoru je spojena masivním 

kyvným kloubem, speciálně vyvinutým pro nejtěžší podmínky skládkového 

provozu. Natočení až 30 stupňů dovoluje zachování maximálního tlaku kola na 

povrch [11]. 

 

Obrázek č. 15: Kyvadlový kloub [autor: Kovář Lukáš] 

4.5.2 Manipulační vlastnosti: 

• Radlice - navržená pro tvrdou práci, extra široká buldozerová radlice dovoluje 

pracovat s maximálním množstvím materiálu rychle a precizně. 

• Mříž, která je součástí radlice, chrání stroj i obsluhu před škodami způsobenými 

odpadávajícím materiálem [35]. 
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Obrázek č. 16: Radlice a mřížka zabraňuje propadání materiálu [autor: Kovář Lukáš] 

Spodní část radlice je vyrobena z oděruodolné oceli. Disponuje dlouhou životností 

a je vyměnitelná [35]. 

 

Obrázek č. 17: Vyměnitelná spodní hrana radlice [autor: Kovář Lukáš] 

• Nakládací lopata – některé typy kompaktorů jsou vybaveny nakládací lopatou.  

Tyto kompaktory se mění v extrémně flexibilní a všestranné stroje, které mohou 

nahradit i kolové nakladače [35]. 
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4.5.3 Hutnění 

Kola BOMAG – drtí, hnětou, mačkají, zhutňují 

• Polygonální tvar běhounů – lepší hutnění a rozbíjení materiálů 

• Hluboký Vee faktor – svahová dostupnost i v náročných podmínkách 

• Zuby:  

- jsou snadno vyměnitelné a oděrodolné (životnost až 10 000 hodin). 

- Vyrobeny z kovaného železa nebo kaleného a ocelového odlitku 

- Stroje hmotnostní třídy 28 a 37 tun jsou vybaveny výměnnými hroty na 

čepech 

- Stroje hmotnostní třídy 45 – 55 t jsou na kola navařeny, ale výměna není 

náročná 

- Zhutňovací šířka 5 – 6 metrů [11] 

  

Obrázek č. 18, 19: Polygonální tvar běhounů [autor: Kovář Lukáš] 



Lukáš Kovář: Stroje a zařízení pro provoz skládek  

 

2012  33 

 

 

Obrázek č. 20: Vyměnitelné zuby [autor: Kovář Lukáš] 

• Škrabky:  

- Každé kolo je vybaveno dvěma škrabkami, které jsou umístěny na ramenech 

pevně navařených k rámu 

- Pevné, nastavitelné, umístěny mezi polygonálními disky kol 

- Brání zablokování kol [11] 

 

Obrázek č. 21: Nastavitelné škrabky [autor: Kovář Lukáš] 
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4.5.4 Pohonný systém 

• Turbodieselový motor vodou chlazený 

• Hydrostatické motory – hydrostatický systém používá čtyři nezávislé okruhy a 

poskytuje vyšší účinnost a točivý moment na motory kol. Automatická kontrola 

výkonu zajišťuje optimální rozložení výkonu mezi pojezd a tlačení [35]. 

 

 

Obrázek č. 22: Úsporný, vodou chlazený dieselový motor [autor: Kovář Lukáš] 
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4.5.5 Výbava 

• Kabina je zavěšena na pryžových úchytech a zcela odpružena 

• Sedadlo řidiče je vybaveno pneumatickým sedákem, bederní opěrkou, loketní 

opěrkou, opěrkou hlavy 

• Sedadlo je vyhřívané 

• Ovládací prvky jsou ergonomicky uspořádané a v dosahu obsluhy. 

• Integrované topení a klimatizace, jsou ovládány systémem digitální kontroly 

teploty [11] 

 

 

Obrázek č. 23: Vnitřek kabiny [autor: Kovář Lukáš] 

4.6 Pásový dozer 

Používá se k manipulaci se sypkými materiály na skládkách. Zejména pro 

každodenní rozhrnování krycího materiálu na vrstvu uloženého odpadu, částečnému 

hutnění a urovnávání terénu. Také při výstavbě jednotlivých etap k hloubení výkopu pro 

stavební základy, kanály, příkopy atd. 
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Obrázek č. 24: Pásový dozer [autor: Kovář Lukáš] 

4.7 Vážící zařízení 

Tenzometrická mostová váha ocelové konstrukce v úrovňovém provedení. 

Nosnost 60 t. Nachází se vždy u provozní budovy a slouží k vážení odpadů. O přesné 

stanovení hmotnosti se stará 6 velmi kvalitních snímačů zatížení s digitálním výstupem. 

Součástí váhy je PC a softwarové aplikace pro zpracování a vyhodnocení dat. Zařízení 

eviduje databáze dodavatelů a odběratelů, statistiky příjmu a výdeje, položkový výpis 

vážení, obstarávají tisk vážních dokladů [16], [17]. 

Příslušenství: 

• Kamerový systém 

• Semafory pro řízení provozu na váze 

• Venkovní tiskárna 

• Přídavný venkovní displej 
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Obrázek č. 25: Váha a provozní budova [autor: Kovář Lukáš] 

4.8 Sklad pohonných hmot 

Skládky mívají vlastní čerpací stanici s výdejním stojanem nafty. Protože strojní 

zařízení mají velkou spotřebu paliva. 

 

Obrázek č. 26: Čerpací stanice [autor: Kovář Lukáš] 
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4.9 Třídicí a drtící technika 

Mnohé skládky přijímají stavební sutě a úlomky betonů. Tyto materiály drtí, třídí 

a připravují k recyklaci [35]. Skládky využívají stavební suť k výstavbě jednotlivých etap. 

4.9.1 Kontejnerová třídicí jednotka RESTA TK6  

Slouží ke třídění stavebních odpadů a přírodních materiálů na 4 frakce. Materiál 

ke třídění se naváží kolovým nakladačem do násypky s tyčovým roštem. 

Materiál, propadlý tyčovým roštem, je dávkován pásovým podavačem na vlastní 

třídič. Vytříděné frakce prochází přes skluzy na 3 pásové dopravníky a dále na zemní 

skládku [13]. 

 

Obrázek č. 27: Třídicí jednotka RESTA TK6 [autor: Kovář Lukáš] 

Třídicí jednotka zpracovává: 

• Stavební odpady 

• Přírodní kamenivo 

• Písky, štěrky 

• Výkopové zeminy [13] 
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Parametry stroje: 

• Vstup: max. 700 mm 

• Výstup: 4 frakce 

• Výkon: 40 – 80 t/h [13] 

Třídicí jednotka se skládá z: 

1. Násypka s hrubotřídičem 

Ocelová konstrukce o objemu 2 m3, hydraulický sklopný tyčový rošt se štěrbinou 

96 mm 

2. Pásový podavač 

Šířka 800 mm 

3. Třídič 

Vibrační, dvousítný, s kruhově eliptickým pohybem třídicích ploch o rozměru 

 900 x 2200 mm. 

4. Pásový dopravník produktu 

Hydraulický sklopný, šířka 500 mm 

5. Pohon 

Elektrický ze sítě, možnost připojení na elektrocentrálu 

6. Kontejnerový rám [13] 

Výhody: 

• vysoká provozní spolehlivost 

• nízké náklady na provoz a údržbu 

• plynulá regulace frekvence třídiče 

• možnost připojení na elektrocentrálu 

• dálkově ovládaný hruborošt 

• vysoká mobilita díky kontejnerovému rámu pro jednoduchý transport [13] 
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4.9.2 Mobilní drticí jednotka RESTA DCJ 700 x 500  

Slouží k drcení stavebních sutí a přírodních materiálů. Materiál k drcení se 

kolovým nakladačem zaváží do násypky. Z násypky je materiál dávkován podavačem do 

drtiče. Podrcený materiál se vynáší pásovým dopravníkem na zemní skládku [12]. 

 

Obrázek č. 28: Mobilní drtící jednotka RESTA [autor: Kovář Lukáš] 

Drtící jednotka zpracovává: 

• Beton, železobeton 

• Cihelné sutě 

• Přírodní materiály do pevnosti 200 MPa [12] 

Parametry stroje: 

• Vstup: max. 500 mm 

• Výstup: 0 – 110 mm 

• Výkon: 30 - 70 t/h [12] 
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Drtící jednotka se skládá z: 

1. Násypka 

Ocelová konstrukce o objemu 3 m3 

2. Podavač 

Vibrační 720 x 3000 mm, kaskádový rošt 

3. Drtič 

Jednovzpěrný čelisťový s rozměrem vstupu 700 x 500 mm 

4. Pásový dopravník produktu 

Šířka 650 mm 

5. Pohon 

Zabudovaná elektrocentrála, dieselmotor Perkins  

6. Podvozek 

Dvounápravový přívěs [12] 

Výhody: 

• recyklace železobetonu 

• vysoký výkon a robustní konstrukce 

• nízké náklady na provoz a údržbu 

• vysoká mobilita a provozní spolehlivost 

• příznivý tvarový index podrceného materiálu 

• možnost skrápění, přetřídění, magnetického separátoru, ohýbače armatur, váhy, 

dálkového přenosu dat, stříšky pro obsluhu 

• dlouhá násypka s nízkou sypnou hranou 

• možnost elektrického připojení třídicího zařízení RESTA TK6 [12] 
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5 Návrh opatření v systému provozu strojního 

zařízení za účelem zvýšení efektivity na praktickém 

příkladu skládky 

5.1 Product Link  

Systém Product Link slouží k monitorování provozu a technického stavu strojů. 

Tento systém sleduje a vyhodnocuje data ze stroje a tím pomáhá efektivněji zacházet se 

strojem. Pomocí systému Product Link lze sledovat pohyb všech provozovaných strojů na 

různých pracovištích [24]. 

Data jsou přenášeny z řídící jednotky přes satelit nebo dokonce i přes mobilní síť 

do centrálního serveru. Majitel tak může sledovat kdykoli a kdekoli „ online “ aktuální data 

o stavu a poloze stroje [24].  

 

Obrázek č. 29: Diagram jak pracuje Product Link [24] 

Systém Product Link monitoruje: 

• přesnou polohu strojů pomocí GPS jednotky 

• poměr práce a prostojů 

• spotřebu paliva 

• stav stroje 
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• plán údržby a potřebný servis stroje [24] 

V čem spočívá efektivnost systému Product Link pro majitele? 

1. Nižší provozní náklady 

Může monitorovat a řídit prostoje stroje, spotřebu paliva a navýšit tak koeficient 

efektivity. Sledovat technický stav stroje a tím předcházet dlouhým odstávkám stroje.  

2. Vyšší produktivita 

Monitorováním polohy stroje a prostojů můžete zlepšit plán prací.  

3. Bezpečnost a řízení rizik 

Pokud do kabiny stroje vstoupí nepovolaná osoba bez autorizovaného přístupu, 
bezpečnostní systém majitele okamžitě informuje. Systém dokáže vypozorovat i ztrátu 
paliva nad rámec spotřeby. 

4. Méně emisí 

Díky efektivnímu využití stroje a pohonných hmot [24].  

Veškerá data jsou zobrazována pomocí webového rozhraní Vision Link v podobě 

úhledných tabulek a grafů, aby měl uživatel kvalitní přehled o stavu a efektivnosti stroje či 

celé skupiny strojů [24]. 

Vision Link: 

1. Kdy stroj pracoval 

Vision Link ukazuje data o prostojích stroje, o jeho zatížení a správném 
používání. Data jsou ukládána a uživatel může vyhodnocovat statistiky a provádět analýzu 
dat. 

2. Palubní deska stroje 

V uživatelském rozhraní můžete sledovat údaje přímo z kabiny stroje. Např. 
palivoměr, motohodiny nebo prostoje. 

3. Co se děje se strojem 
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Vision Link vás informuje o technickém stavu vozidla [24].  

5.1.1 Koeficient hutnění 

Smyslem stanovení a sledování koeficientu hutnění je, aby se maximálně využila 

kapacita skládkového tělesa, jelikož každý m2 plochy je velice drahý. Také pro vytvoření 

optimálních anaerobních podmínek, zamezení přístupu vzduchu a omezí se velikost 

průsaku vody. 

Koeficient hutnění se stanovuje na základě geodetického vyměření tělesa skládky. 

Jakmile se vybuduje těleso skládky, položí se těsnící a drenážní vrstvy, tak se geodeticky 

zaměří dno skládky. Po ročním ukládání množství odpadů se znovu udělá geodetický 

výměr. Poskytnutím údajů o množství navezeného odpadu za celý rok a výpočtem m3 

zaplněné skládky se stanoví koeficient hutnění. 
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Tabulka č. 6: Koeficient hutnění 

Koeficient hutnění 

(skládka TKO Ostrava – Hrušov) 

Rok Parametr 

[t/m3] 

2005 1,014 

2006 1,110 

2007 1,148 

2008 1,161 

2009 1,187 

2010 1,173 

2011 1,228 

Míra hutnění by se vždy měla pohybovat kolem 1 t/m3.  Z údajů uvedených v tabulce 

výše můžeme vyvodit, že odpad na skládce byl po celé období mezi léty 2005 – 2011 dobře hutněn. 

  



Lukáš Kovář: Stroje a zařízení pro provoz skládek  

 

2012  46 

 

6 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval stroji a zařízeními pro provoz skládek. 

V prvé řadě jsem řešil problematiku legislativy a platné právní předpisy, kterými se 

skládky a celý jejich provoz řídí. Podmínkami pro umístění skládky, její těsnost, 

odvodnění, odplynění, vybavením a monitoringem. Dále jsem se zabýval analýzou stavu 

nakládáním s odpady v České republice a jejich porovnáním s vybranými státy Evropské 

unie a mechanicko-biologickou úpravou odpadu. 

V následující části jsem se zabýval nejen popisem strojů a zařízení pro provoz 

skládek, mezi které patří například kompaktor a dozer, ale také systémy a bezpečnostně – 

technologickými prvky jako jsou těsnění, drenážní systémy, monitoring aj. Tuto část své 

bakalářské práce, jsem obohatil o vlastní fotodokumentaci pro názornou ukázku. 

Dále jsem se ve své bakalářské práci zabýval návrhem opatření v systému 

provozu strojního zařízení za účelem zvýšení efektivity. Zvolil jsem systém Product Link, 

který umožňuje monitoring provozu a technického stavu strojů a zařízení zahrnutých 

v tomto systému. Efektivnost tohoto provozu spočívá v nižších provozních nákladech, 

vyšší produktivitě práce, snížení emisí, a v bezpečnosti a předcházení rizik. 

Vypracovanou analýzou jsem došel k závěru, že produkce odpadu 

vyprodukovaných na obyvatele v ČR mírně narůstá, zatímco v jiných zemích EU se 

ustálila, např. v Rakousku mírně klesá. Co se týká ukládání odpadů na skládky, nedosahuje 

ČR takových výsledků, jako země Německa a Rakouska. Neboť jsou čím dál víc kladeny 

vysoké nároky na ekologicky šetrnou likvidaci odpadů včetně třídění a recyklace. 

Důvodem, proč se tak děje, je nepříznivá situace v přerozdělování finančních prostředků 

v České republice. 
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