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Anotace  

V předložené bakalářské práci posuzuji téma komplexních služeb v oblasti 

nakládání s odpady, které v oblasti Třinecká, Těšínska a Jablunkovská poskytuje 

společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. Popisuji jednotlivé provozovny společnosti, abych 

poskytla ucelený pohled na tuto oblast služeb a na vyskytující se problematiku. Po 

celkovém zhodnocení těchto služeb porovnávám tyto komplexní služby s obdobnými 

společnostmi v Polsku, a to společnosti Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. a A.S.A. Eko 

Polska Sp. z o.o. Závěrem pak hodnotím úroveň těchto služeb v České republice a Polsku a 

jejich přínos. 

Klíčová slova: odpad, komplexní služby, technologie nakládání s odpady  

Summary 

In the following batchelor work  I evaluate comprehensive services in the field of 

 waste management, which in Trinec, Tesin and Jablunkov area is  provided by Nehlsen 

Trinec, Ltd. I describe each establishment of the company to provide a comprehensive 

view of  these services and  emerging issues. After an overall review of these services I 

compare these complex services with similar companies in Poland specifically in the  Van 

Gansewinkel Kraków Sp. from o.o. and A.S.A. Eko Polska  Sp. from o.o. companies. 

Finally, I evaluate the level of services in The Czech Republic and Poland and their 

benefits. 

Keywords: waste, comprehensive services, technology, waste management 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá jednou z nejaktuálnějších problematik poslední doby, 

problematikou odpadů. V bakalářské práci chci ukázat poslední trendy v této oblasti, a to 

komplexnost služeb. Města, obce, fyzické a právnické osoby v dnešní době již nechtějí 

pouze část služeb v oblasti nakládání s odpady, ale vyžadují a zároveň očekávají 

komplexní služby od dodavatelů, počínaje osvětou, poskytnutím patřičného vybavení 

(technické prostředky, nádoby, pytle, popelnice), následujíc svozem a sběrem odpadů, jeho 

tříděním, až po jeho konečnou likvidaci a zpracování. V rámci Evropské unie, konkrétně u 

nás v České republice a v Polsku, tyto komplexní služby poskytují nadnárodní společnosti, 

jakými jsou např. van Gansewinkel, a.s., Marius Pedersen a.s., SITA CZ a.s. apod. Proto 

ve své práci chci tuto komplexnost představit a zhodnotit. Je to z tohoto důvodu, že konec 

20. století a začátek 21. století charakterizuje prudký technologický rozvoj nových 

environmentálních postupů a technologií, které mají vliv na zvyšující se efektivitu 

nakládání s odpady. V čele procesu stojí moderní legislativa, která je v zemích Evropské 

unie založena na podpoře preventivních postupů a systémů komplexního zpětného 

materiálového a energetického využití a odstranění odpadů, tato legislativa podporuje 

princip nakládání s odpady v místě jejich vzniku. Právě proto tato legislativa způsobila, že 

se vývojem a výrobou environmentálních technologií začaly zabývat vysoce 

profesionalizované společnosti s vysokou odbornosti za účelem vyhovět zvyšujícím se 

požadavkům zákazníku a trhu. Původce odpadů (společnosti, občané, města, obce apod.) se 

soustředí na svoje činnosti a proto vyžadují řešení odpadového hospodářství komplexně, 

vyžadují outsourcing těchto služeb. Poskytovatel služeb v odpadovém hospodářství proto 

integruje své aktivity do komplexně provázaného systému.  

Proto mým cílem je popsat systém integrovaného a komplexního nakládání 

s odpady nejprve na společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. a následně tyto služby porovnat se 

společnostmi z Polska. 

V první části bakalářské práce se proto zabývám popisem komplexních služeb 

společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., a to zařízením pro drcení a mletí odpadních plastů, 

třídírnou oddělitelných složek komunálních odpadů, překládací stanici, sběrným a třídicím 

dvorem, kompostárnou, čističkou odpadních vod a dalšími provozovnami, které se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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zabývají odvozem odpadů, průmyslovými odpady a kontejnerovou přepravou, hřbitovní 

správou, veřejným osvětlením a údržbou místních komunikací.  

Ve druhé části přímo popisuji jednotlivé technologie nakládání s odpady, které 

jsou využívány ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.  

Ve třetí části srovnávám komplexnost nakládání s odpady s obdobnými 

společnostmi v zahraničí, a to se společnosti van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. a A.S.A. 

Eko Polska Sp. z o.o.  
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1. Charakteristika a popis jednotlivých služeb společnosti 

Nehlsen Třinec, s.r.o. v oblasti nakládání s odpady 

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. vznikla dne 10. 9. 1996 a plynule navázala na 

činnosti, které do té doby pro město Třinec prováděly její Technické služby. Nehlsen 

Třinec, s.r.o. v současné době poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, tj. 

sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu, kompostování odpadů, provozování čistírny odpadních vod apod. 

Nehlsen Třinec, s.r.o. dále poskytuje pro město Třinec, příp. pro další okolní obce i jiné 

služby, a to např. letní a zimní údržbu komunikací, opravy místních komunikací, údržbu 

veřejné zeleně, údržbu veřejného osvětlení, správu a údržbu hřbitovů. Ve společnosti 

pracuje okolo 140 zaměstnanců. Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. má zavedený systém 

řízení jakosti a systém enviromentalního managementu. 

 

Obrázek č. 1  Pohled na hlavní část společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. v Třinci (  třídicí dvůr,  

překládací stanice,  sběrný dvůr,  kompostárna,  ČOV) 
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1.1 Zařízení pro drcení a mletí odpadních plastů 

Zařízení pro drcení a mletí odpadních plastů je umístěno v prostorách provozovny 

společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. v Jablunkově. K zařízení pro drcení a mletí patří rovněž 

přilehlé manipulační a skladové plochy, zastavěná plocha činí zhruba 660 m
2
. 

 

Obrázek č. 2 Plasty připravené k drcení a mletí na provozovně v Jablunkově 

Základní kapacita zařízení pro drcení a mletí odpadních plastů je měsíčně 

maximálně do 250 tun, ročně se počítá s kapacitou maximálně do 3000 tun. Pro zařízení je 

charakteristická vyrovnaná hmotnostní bilance vstupujících a vystupujících odpadů s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití. Zařízení na drcení a mletí odpadních plastů je 

určeno na předúpravu plastových odpadů kategorie O (tzn. ostatní), je tedy určeno pro 

odpady ve složení:  

 plastové odpady z průmyslové výroby – patří tady odstřiky, vtoky, vadné výrobky a 

šarže a plastové odpadní obaly z technologických plastů, jedná se o 95 % všech 

zpracovaných plastů na provozovně, zejména pak o zmetky světel a světelné 

techniky, které pocházejí ze společnosti Visteon - Autopal, s.r.o. Nový Jičín,  

 plastové odpady z komunálního sběru od občanů a právnických osob po vytřídění 

na třídících linkách – patří zde PET lahve, obaly od potravinářského a 

drogistického zboží jako kelímky, krabičky, lahvičky apod., jedná se zhruba o 3 % 

plastů zpracovaných na provozovně, 

 plastové odpady ze stavebnictví a zemědělství – především se jedná o folie, formy, 

potrubí, různé plastové komponenty, apod. (zbylé 2 %). 
 

Na provozovně drcení a mletí odpadních plastů pracuje cca 12 zaměstnanců, 

provoz je dvousměnný. V prostorách zařízení je s odpady manipulováno ručně nebo 

pomoci paletovacího a vysokozdvižného vozíku. 
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Tabulka č. 1 Katalogové číslo, kategorie a název odpadů používaných v prostorách zařízení pro drcení a 

mletí odpadních plastů v Jablunkově 

Název druhu  

Odpadů 

Katalogové 

číslo 

Kategorie 

odpadů 

Odpadní plasty 

kromě obalů 
02 01 04 O 

Plastový odpad 07 02 13 O 

Plastové hobliny a 

třísky 
12 01 05 O 

Plastové obaly 15 01 02 O 

Směsné obaly 15 01 06 O 

Plasty 16 01 19 O 

Plasty 17 02 03 O 

Plasty a kaučuk 19 12 04 O 

Plasty 20 01 39 O 

1.2 Třídírna oddělitelných složek komunálních odpadů 

Třídírna oddělitelných složek komunálního odpadu je umístěna v Třinci 

Oldřichovicích, oplocený areál společnosti zahrnuje halu, technologii a zpevněné plochy.  

 

Obrázek č. 3 Pohled na vnitřní část třídírny oddělitelných složek odpadů v Třinci Oldřichovicích 

Technologický celek třídírny sestává z haly dotřiďovací linky o rozměrech 60 x 

20 m, skladovacích ploch pro přijímaný a zpracovaný odpad, technologického zařízení s 

kontinuálním lisem a manipulační technikou. Souvisejícím zařízením jsou nádoby na 

shromažďování papíru a plastů a velkoobjemové kontejnery typu Abroll, příp. Bicran.  
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Tabulka č. 2  Katalogové číslo, kategorie a název odpadů používaných v prostorách třídírny 

oddělitelných složek komunálního odpadu v Třinci Oldřichovicích 

Název druhu  

Odpadů 

Katalogové 

číslo 

Kategorie 

odpadů 

Plasty 02 01 04 O 

Piliny, hobliny, 

odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a 

dýhy 

03 01 05 O 

Plastový odpad 07 02 13 O 

Plastové hobliny a 

třísky 
12 01 05 O 

Papírové a lepenkové 

obaly 
15 01 01 O 

Plastové obaly 15 01 02 O 

Dřevěné obaly 15 01 03 O 

Kompozitní obaly 15 01 05 O 

Směsné obaly 15 01 06 O 

Skleněné obaly 15 01 07 O 

Plasty 16 01 19 O 

Sklo 17 02 02 O 

Plasty 17 02 03 O 

Papír a lepenka 19 12 01 O 

Plasty a kaučuk 19 12 04 O 

Jiné odpady (včetně 

směsí materiálu) 

z mechanické úpravy 

odpadu 

19 12 12 O 

Papír a lepenka 20 01 01 O 

Sklo 20 01 02 O 

Plasty 20 01 39 O 

Roční kapacita třídírny je pro vytřídění, lisování a paketování cca 6 000 tun 

v třísměnném provozu. Třídírna oddělitelných složek komunálních odpadů má za účel 

dotřídit jednotlivé složky z odděleného sběru komunálního odpadu z obcí a měst v okolí 

Třince (papír, plast, vícevrstevné obaly) a dotřídit odpady z průmyslu (papír, plast, dřevo), 

následně provést lisování, paketování nebo balení papírových a plastových odpadů podle 

požadavků odběratelů s cílem zajistit v maximální možné míře materiálovou recyklaci a 

energetické využití zpracovaných odpadů a minimalizovat množství ukládaných odpadů na 

skládky. Třídírna rovněž zpracovává vytříděné odpady, zejména se jedná kartóny, folie, 

z provozovny zařízení pro drcení a mletí odpadních plastů z Jablunkova (na provozovně 

v Jablunkově nejsou kapacity pro zpracování těchto odpadů). Do zařízení jsou přijímány 

dále tyto odpady:  
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 plastové odpady z komunálního sběru od občanů a právnických osob zapojených 

v systému obce – PET lahve, obaly od potravinářského a drogistického zboží jako 

kelímky, krabičky, lahvičky apod.,  

 plastové odpady z průmyslové výroby – odstřiky, vtoky, vadné výrobky a šarže 

z technologických plastů apod.,  

 plastové odpady ze stavebnictví a zemědělství – především se jedná o fólie, formy, 

potrubí, různé plastové komponenty,  

 plastové obaly z třídicího dvora společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.,  

 papírové odpady z komunálního sběru od občanů a právnických osob zapojených 

v systému obce – jedná se zejména o noviny, časopisy, lepenku, letáky, 

kancelářský, počítačový a archivní papír apod.,  

 papírové a lepenkové obaly ze sběru od právnických osob – papírové (výplňový a 

izolační papír), lepenkové obaly (krabice, proložky, bedny) a kartónové obaly,  

 papírové obaly z třídicího dvora společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., 

 vícevrstevné obaly z komunálního sběru a průmyslu – např. tetrapak, big bagy,  

 dřevěné obaly z průmyslu, zejména pak palety, proložky, odřezy z výroby apod. 

1.3 Překládací stanice 

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. v současné době provozuje dvě překládací 

stanice, větší je umístěna v Třinci a menší v Jablunkově. Roční kapacita překládací stanice 

v Třinci je cca 20 000 tun odpadu kategorie O, roční kapacita překládací stanice 

v Jablunkově je cca 8 000 tun odpadu kategorie O. 

Překládací stanice jsou určeny k překládání odpadů z jednotlivých svozových 

vozů společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., které přivážejí odpad od původců odpadů, do 

velkoobjemových kontejnerů o obsahu 40 m
3
 a 20 m

3
 systému Abroll nebo kontejnerových 

návěsů-sklápěčů, pomocí nichž je odpad přepravován do místa dalšího využití nebo 

odstranění. Z překládací stanice se komunální odpad vozí zejména na skládku, konkrétně 

do Frýdku-Místku na Frýdeckou skládka, a.s. Stavební odpad se vozí do Ostravy, 

zpracování zajišťuje společnost AWT Rekultivace a.s. Nebezpečný odpad je odvážen a 

následně likvidován ve spalovně průmyslových odpadů Ostrava, jejichž vlastníkem je 

společnost SITA CZ. Plastový odpad je tříděn a dále zpracován na třídírně oddělitelných 

složek komunálního odpadu v Třinci. 

Překládací stanice v Třinci je stavba tvaru písmena G, kde část překládací stanice 

pro 5 kontejnerů o objemu 40 m
3
 a pro 4 kontejnery o objemu 20 m

3
 je podúrovňová. Tato 

plocha je tvořena betonovým povrchem. Druhou část tvoří nájezdová rampa pro vozidla 

přivážející odpad. Překládací stanice je kryta ocelovým přístřeškem, opláštěným ze tří 
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stran o rozměrech 58 x 6 m. Stání pro 3 kontejnery o objemu 20 m
3
 není zastřešeno – na 

těchto stáních je překládán odpad kategorie O (ostatní), zejména pak sklo.  

 
Obrázek č. 4 Pohled na prostory překládací stanice v Třinci 

Překládací stanice v Jablunkově je stavba obdélníkového tvaru určená pro 3 

kontejnery o objemu 40 m
3
 a 1 o objemu 20 m

3
. Tvoří ji nájezdová rampa pro vozidla 

přivážející odpad a betonová plocha.  

 

Obrázek č. 5 Pohled na prostory překládací stanice v Jablunkově 

Pro manipulaci s odpady, materiály a kontejnery se na obou překládacích 

stanicích používají vozidla se speciální nástavbou pro manipulaci s kontejnery Abroll a 

Bicran, dále pak vysokozdvižné a paletovací vozíky. Pro skladování a soustřeďování 

odpadů a materiálů se používají kontejnery Abroll a Bicran. 
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1.4 Sběrný dvůr 

Sběrný dvůr společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. je místem, kde mohou fyzické a 

právnické osoby odkládat komunální, stavební a jiné odpady, jedná se o odpady kategorie 

O (ostatní) a N (nebezpečné). Sběrný dvůr slouží pro příjem odpadů (podobný systém jako 

u překládací stanice). Ve sběrném dvoře zůstává po zpracování odpadů stejný kód těchto 

odpadů. 

Sběrný dvůr je konstruován jako zpevněná plocha, povrch tvoří asfaltový koberec. 

Rozměr sběrného dvora je 15 x 20 m. Na této ploše se shromažďují odpady kategorie O 

v rozmístěných nádobách, tzv. shromažďovacích prostředcích, do nichž se ukládají. 

Jednotlivé nádoby jsou opatřeny tabulemi s názvem druhu odpadu, katalogovým číslem a 

kategorii odpadů. 

 

Obrázek č. 6 Sběrný dvůr v Třinci 

Ve vymezené části sběrného dvora je zřízena sběrna nebezpečných odpadů, která 

má rozměry 5 x 5 m a je krytá ocelovou konstrukcí a opláštěním ze všech stran 

profilovaným plechem. Z čelní strany sběrny se nachází uzamykatelná ocelová branka. 

Podlaha je izolovaná a v ní je zřízena záchytná jímka o objemu cca 0,5 m
3
 kryta 

pororoštem. Dokola jsou zvýšené prahy, které tvoří z podlahy sběrny nebezpečných 

odpadů záchytnou jímku a zabraňují také vniknutí dešťové a povrchové vody z okolního 

terénu do prostoru sběrny. Odpady kategorie N jsou umístěny do sběrny nebezpečných 

odpadů nebo do sběrny umístěné v kontejneru typu Abroll, tyto odpady jsou 

shromažďovány do zajištěných obalů, kterými jsou kovové sudy, plastové nádoby, 
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speciální nádoby na kapalné odpady, plastové pytle apod. Veškeré shromažďovací 

prostředky ve sběrně nebezpečných odpadů splňují požadavky pro ukládání nebezpečných 

odpadů především z hlediska těsnosti.  

1.5 Třídicí dvůr 

Třídící dvůr společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. tvoří celek, který zahrnuje terminál, 

obloukovou halu, zpevněnou plochu pro manipulaci s odpady a manipulační a pojezdové 

plochy.  

Třídící dvůr slouží pro příjem odpadů (podobný systém jako u překládací stanice). 

V třídícím dvoře se po zpracování odpadů z 90 % mění kód těchto odpadů.  

Terminál je tvořen prefabrikovanou opěrnou stěnou. Tímto stavebním řešením 

vznikly 4 stanoviště pro uložení a manipulaci s kontejnery na odpad. Úroveň plochy, na 

které budou kontejnery umístěny, je o cca 1,8 m níže než plocha pro příjezd k obloukové 

hale. Příjezd k ploše s kontejnery je řešen pomocí rampy, vymezené z jedné strany lícem 

zmíněné prefabrikované opěrné konstrukce, z druhé strany pak monolitickou betonovou 

opěrnou stěnou přilehlou k překládací stanici.  

 

Obrázek č. 7 Třídicí dvůr v Třinci, terminál 

Oblouková hala je stavba půdorysných rozměrů 30 x 12 m. Nosná konstrukce 

haly je tvořena konstrukcí z ocelových trubek kotvených do podélného profilu, který je 

opatřen pracnami a osazen do základového pásu. Opláštění haly je provedeno plechovým 

profilem. Podlaha je provedena z betonu.  
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Obrázek č. 8 Pohled do obloukové haly 

Zpevněná plocha před obloukovou halou je obrubníky vymezenou asfaltovou 

plochou. V šířce tři metrů od obloukové haly je tato zpevněná plocha vybetonována z 

důvodu odstavování velkoobjemových Abroll kontejnerů tak, aby rolny kontejneru 

určených k manipulaci po zpevněných plochách stály na betonu z důvodu, že asfalt je 

zvláště v letním období měkký a rolny kontejnerů mají tendenci se bořit a vytvářet díry v 

asfaltovém koberci.  

1.6 Kompostárna 

Kompostárna společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. je umístěná na místě původních 

kalových polí. Stavebními úpravami byly vytvořeny kompostovací žlaby pro 

kompostování organických odpadů z veřejné zeleně a stabilizovaných kalů z čistírny 

odpadních vod společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Roční kapacita kompostárny je cca 

2 200 tun. Maximální spotřeba strukturního odpadu/materiálu – dřevní štěpky činí 

1 100 tun, maximální spotřeba zeminy v režimu vedlejšího produktu činí 1 000 tun. Roční 

produkce průmyslového kompostu je 2 000 tun. Maximální množství skladovaného 

kompostu a substrátu činí 2 000 tun. Samotná kompostovací plocha má celkovou plochu 

1 035 m
2
. Využitím veškeré kompostovací plochy je možno vytvořit 10 figur kompostu o 

celkovém objemu cca 690 m
3
.  
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Obrázek č. 9 Pohled na prostory kompostárny 
 

Tabulka č. 3  Katalogové číslo, kategorie a název některých druhů odpadů používaných v prostorách 

kompostárny 

Název druhu  

Odpadů 

Katalogové 

číslo 

Kategorie 

odpadů 

02 01 03 O 

Odpad 

rostlinných 

pletiv 

02 01 07 O 
Odpady z 

lesnictví 

03 01 01 O 
Odpadní kůra a 

korek 

03 03 01 O 
Odpadní kůra a 

dřevo 

15 01 03 O Dřevěné obaly 

17 02 01 O Dřevo 

19 09 02 O 
Kaly z čiření 

vody 

19 12 01 O Papír a lepenka 

20 01 10 O Oděvy 

20 01 11 O 
Textilní 

materiály 

20 03 04 O 
Kal ze septiků 

a žump 

20 03 07 O 
Objemný 

odpad 

 

K obsluze kompostovací plochy slouží betonové pojezdové plochy. Tyto mohou 

také sloužit k dočasnému uložení kompostovatelných odpadů před jejich návozem do 

jednotlivých zakládek. Na manipulační ploše vedle je umístěn systém Kneer, který je 

mobilní a je tvořen deseti kontejnery typu Abroll, z čehož 8 kontejnerů o objemu 25 m
3
 je 

určeno pro vlastní kompostování, v jednom je biofiltr a v dalším je umístěna strojovna s 
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řídicím a regulačním centrem. Celý systém zabírá plochu 315 m. Součásti je dále 

stacionární osévací zařízení, jedná se o objekt půdorysných rozměrů cca 9 × 22,3 m (dle 

podkladů uvedených v provozním řádu). Plocha pod samotným osévacím zařízením je ze 

dvou stran ohraničena železobetonovými opěrnými zdmi a z třetí strany je monolitická zeď 

výšky 0,6 m. Ze čtvrté strany na plochu navazuje rampa pro příjezd manipulační techniky. 

Technologické zařízení sestává z rotačního bubnu, násypky, výsypky, poháněcího ústrojí, 

kabiny obsluhy, pojezdového mostu a přívodního vedení. Rotační buben, který je 

základním prvkem technologické části, je použit z nástavby automobilu pro sběr 

komunálního odpadu „Bobr“. Rotační buben je umístěn na pojezdovém mostu. Pohyb 

mostu po kolejnicích se provádí manuálně. Násypka a výsypka jsou zhotoveny z ocelových 

plechů. Osévací stroj je vybaven otvory ok o velikosti 20 x 20 mm. Výsledný produkt – 

osetý kompost se hromadí pod pohyblivým mostem přímo na asfaltové ploše, kde je 

následně odvážen nakladačem nebo v bikranových nádobách, které odvážejí automobily s 

nakládacím zařízením. 

Dále se na kompostárně používá zařízení určené k manipulaci s odpady, materiály 

a kontejnery, těmi jsou vozidla se speciální nástavbou pro manipulaci s kontejnery Abroll a 

Bicran, smykem řízený nakládač Bobcat, manipulátor Merlo, vysokozdvižný a paletovací 

vozík. Pro provzdušňování a homogenizaci zakládky (kompostu) se využívá tažený 

traktorový překopávač CMC – ST 300. Pro skladování a shromažďování odpadů a 

materiálů se používají kontejnery Abroll a Bicran. Zařízení určená k úpravě odpadů, 

materiálů a kompostů jsou drtič dřevní hmoty, kompostárenský míchací vůz, mobilní a 

stacionární prosévací zařízení. 

1.7 Čistírna odpadních vod 

Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. zahrnuje 

usazovací, aktivační a dosazovací nádrže. Mechanické čištění je tvořeno strojními česlemi, 

vertikálním lapákem písku a usazovací nádrži. Před mechanickým stupněm je vybudována 

odlehčovací komora přívalových dešťů. Kalové hospodářství zahrnuje dvě kalové 

jímky, nadzemní kalojem určený původně pro anaerobní stabilizaci kalu a osm kalových 

lagun s odvodňovací drenáží. Původní aerační turbíny jsou v současné době nahrazeny 

jemnobublinnou aerací. 
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Obrázek č. 10 Pohled na čistírnu odpadních vod 

Roční množství odpadní vody přiváděné na ČOV je cca 88 000 m
3
, denní 

množství se pohybuje v rozmezí cca 169 – 180 m
3
. Se splaškovými odpadními vodami 

přitéká na ČOV i menší množství balastních vod a za deště i část dešťových vod. Balastní i 

dešťové vody mohou značně ovlivnit množství vody odtékající z ČOV. K zachycení 

dešťových vod slouží dešťové zdrže, do kterých je větší množství vody přitékající za dešťů 

zadrženo.  

V rámci rekonstrukce byla provedena přestavba původního monobloku, tj. 

biologického stupně a usazovací nádrže. Vzhledem k menšímu množství odpadní vody je 

pro biologické čištění využívána jen část objemu nádrží. Byla zmenšena i plocha usazovací 

nádrže. Zbývající objem nádrží je využíván pro akumulaci vyčištěné vody a pro akumulaci 

dešťových vod. Usazovací nádrž byla zmenšena jen na prostor kalových jímek. Aktivační 

nádrž i nové dvě dosazovací nádrže jsou umístěny v prostoru zbývající části původní 

usazovací nádrže. Z nádrže původní aktivace je vybudována dešťová zdrž č. 1 a do 

původní dosazovací nádrže je vestavěna nádrž vyčištěné vody a dešťová zdrž č. 2. Obě 

kalové jímky zůstávají v původní funkci pro akumulaci, zahuštění a anaerobní stabilizaci 

primárního a přebytečného aktivovaného kalu. Oba kaly jsou přečerpávány na 

kompostárnu společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.  

Aerační jemnobublinný systém je umístěn do nové aktivační nádrže, kde je 

umístěno i původní dmychadlo, které je doplněné o druhé stejného typu. Aktivační nádrž je 

osazena i ponorným míchadlem pro možnost přerušované aerace. Dále je zde instalováno 

zařízení pro provozní měření přítoku vod před usazovací nádrží. V rámci poslední 

rekonstrukce ČOV byla provedena výměna části potrubních rozvodů mezi nádržemi, byla 



Karina Kuźma Szymczyk: Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady 

2013 

 

15 

přebudována elektromotorická instalace a byl upraven a rozšířen systém měření a řízení 

ČOV. 

1.8 Odvoz odpadů 

Další provozovnou společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. je provozovna odvozu 

odpadů. Centrála provozovny je umístěna v Třinci. Provozovna provádí svoz komunálního 

odpadu ze 110-ti, 120-ti a 240-ti litrových popelnic a ze 1.100 litrových kontejnerů, svoz 

bio odpadu z kontejnerů typu Reflex a pytlů, svoz odpadu z 5-7 m
3
 kontejnerů, svoz 

objemného odpadu a nebezpečného odpadu, svoz odpadu z odpadkových košů. 

Provozovna zajišťuje odvoz odpadů u zhruba 24 obcí a přibližně u 600 firem v okolí 

Třince. Pro potřeby odvozu odpadů jsou na provozovně používaná svozová motorová 

vozidla s výměnnými nástavbami, zejména značky Mercedes a Man s náhonem 4 x 4. 

 

Obrázek č. 11  Mapka s 24 obcemi Třinecká, Jablunkovská a Těšínska, které obsluhuje společnost Nehlsen          

Třinec, s.r.o. (A. Třinec, B. Ropice, C. Hnojník, D. Dolní Tošanovice, E. Horní Tošanovice, 

F. Chotěbuz, G. Komorní Lhotka, H. Bystřice nad Olší, I. Ropice, J. Vělopolí, K. Střítež, L. 

Jablunkov, M. Třanovice, N. Hrádek, O. Řeka, P. Smilovice, Q. Dolní Lomná, R. Horní 

Lomná, S. Hrčava, T. Bukovec, U. Návsí, V. Mosty u Jablunkova, W. Písek, X. Písečná). 

1.9 Průmyslové odpady a kontejnerové přepravy 

Další provozovnou společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. je provozovna 

průmyslových odpadů a kontejnerových přeprav. Zaměstnanci provozovny dle konkrétních 
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požadavků zákazníků a dle konkrétních podmínek na jejich pracovištích navrhují optimální 

systém nakládání s odpady. Tato služba zahrnuje navržení vhodného rozmístění 

kontejnerů, jejich velikosti a počtu, navržení vhodných koncových zařízení, odvoz odpadů 

do 24 hodin od podání výzvy a jejich následné zpracování ve vlastních provozovnách 

společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., úspornou přepravu a skladování odpadů, odbornou 

poradenskou pomoc a komplexní odpadové hospodářství, vnitropodnikovou manipulaci 

s odpady. Provozovna dle požadavků klientů je schopna jim přistavit velkoobjemové 

kontejnery o kapacitě 10-40 m
3
, následně je klientům pronajímá, odváží, opravuje, zkrátka 

poskytuje komplexní servis. Tyto služby jsou poskytovány v rámci ČR, kontejnerová 

přeprava i v sousedních státech, např. v Polsku a na Slovensku.  

1.10 Hřbitovní správa 

Další provozovnou společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. je provozovna hřbitovní 

správa, která provádí evidenci hrobových míst, výkopy hrobů, úklid hřbitovů, svoz odpadu 

z hřbitovů, údržbu zeleně na hřbitovech, výběr poplatků za hrobová místa na hřbitovech 

umístěných v Třinci a blízkém okolí. 

1.11 Veřejné osvětlení 

Další provozovnou společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. je provozovna veřejného 

osvětlení. Provozovna provádí údržbu veřejného osvětlení na území města Třince, provádí 

odstraňování poruch na veřejném osvětlení a s tím související 24 hodinový dispečink, vede 

pasportizaci veřejného osvětlení, spravuje a udržuje světelnou signalizace na území města 

Třince, realizuje vánoční světelnou výzdobu, zajišťuje správu a údržbu veřejného osvětlení 

v okolních obcích, provádí realizace osvětlení sportovišť, pronajímá nebo provádí činnosti 

vlastními vysokozdvižnými plošinami. 

1.12 Místní komunikace 

Další provozovnou společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. je provozovna místní 

komunikace. Provozovna se zabývá správou a údržbou místních komunikací v Třinci a 

blízkém okolí, zimní údržbou komunikací, zejména pluhováním, posypem apod., 

připravuje a realizuje drobné dopravní stavby (mostky, propustky, zastávky, svodidla), 

provádí opravy komunikací, zejména výtluku, děr a apod., provádí opravy a realizace 
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nového dopravního značení, čistění městské kanalizace, čištění komunikací, opravy 

chodníků, zpevněných ploch apod. 
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2. Popis jednotlivých technologií nakládání s odpady 

2.1 Drcení a mletí odpadních plastů 

Zařízení pro drcení a mletí odpadních plastů má za účel nadrtit a pomlít jednotlivé 

odkoupené plasty a následně provést u plastových odpadů paketování nebo balení do big 

bagů podle požadavků odběratelů. Takto upravené odpady plastů jsou dále expedovány 

zákazníkům pro následnou výrobu plastových výrobků nebo výrobu regranulátu a 

umožňují tak v maximální možné míře materiálovou recyklaci a minimalizaci množství 

ukládaných odpadů na skládky. 

Zařízení pro drcení a mletí odpadních plastů na provozovně v Jablunkově se 

skládá z: 

 drtičů plastů (4 ks), 

 mlýnu plastů (4 ks). 

Drtič plastů (všechny 4 drtiče jsou stejného typu-nožové, výrobcem je firma 

Schroeder) je určen k drcení většího množství odpadních plastů, jako například plastové 

profily, plastové potrubí, plastové desky a filmy a jiné výrobky z plastu.  

 

Obrázek č. 12 Drtič plastů 

Charakteristika drtiče: 

 hydraulické taktované podávání materiálu do rotoru, 

 vyměnitelné a otočné řezací nože z nástrojové ocele, 

 vyměnitelné síto pro požadovanou velikost drtě, 

 variabilní počet a rozmístění nožů rotoru, 
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 pohyblivá násypka, 

 řízený reverzní pohon drtiče. 
 

Tabulka č. 4 Charakteristika drtiče plastů 

Název parametru Jednotka  

Výkon drtiče [kg/hod] 300÷500 

Příkon motoru [kW] 25 

Průměr rotoru [mm] 330 

Otáčky rotoru [ot/min] 115 

Průměry otvorů v sítě [mm] 20÷100 

Otvor násypky (š x v) [mm] 1100x1600 

Elektrické připojení [V/A] 400/63 

Hmotnost [kg] 2400 

 

Mlýn plastů (3 mlýny G 400/600 firmy TERIER s.r.o. a 1 mlýn firmy Metalchem) 

je určený k objemovému mletí odpadních plastů. Mlýn je provozován spolu s cyklónem a 

transportním ventilátorem, který přepravuje podrcený materiál na určené sběrné místo. 

Možnost nastavení minimální střižní vůle (0,1 mm) mezi rotorovými a statorovými noži po 

celé jejich délce předurčuje mlýn i k drcení celé řady typu plastů.  

 

Obrázek č. 13 Mlýn plastu 

Charakteristika mlýna: 

 šikmo uložené nože z kvalitní nástrojové ocele s velkým přídavkem pro ostření 

nožů – dlouhá životnost nožů, 

 střižný řez – vysoká účinnost drcení materiálu, 

 snadno vyměnitelné síto pro požadovanou velikost plastové drtě,  

http://www.terier.cz/cz/732/2/nozovy-mlyn-g-400-600/nozove-mlyny/katalogove-listy.htm
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 dobrá přístupnost při čistění nastavovaní a výměně nožů,  

 odkrývací mechanismus násypky umožňující držet odklopenou násypku v libovolné 

poloze, 

 možnost připojení odsávacího zařízení. 
 

Tabulka č. 5 Charakteristika mlýna plastů 

Název parametru Jednotka  

Výkon mlýnu [kg/hod] 250÷600 

Příkon motoru [kW] 15 

Průměr rotoru [mm] 350 

Délka rotoru - nožů [mm] 430 

Počet nožů - 

rotační/pevné 
[ks] 3/2 

Průměry otvorů v sítě [mm] 4÷60 

Otvor násypky (š x v) [mm] 630x510 

Elektrické připojení [ V / A] 400/63 

Hmotnost [kg] 750 

Rozměry (d x š x v) [mm] 1520x900x1910 

 

Příjem odpadu do zařízení je zajištěn nákladními automobily nebo v kontejnerech 

pro přepravu odpadů typu Abroll. Přijíždějící nákladní automobily s odpadem jsou zváženy 

na váze. Odpad je z nákladního automobilu složen do prostoru příjmu odpadu, každá 

jednotlivá dodávka je vizuálně zkontrolována zejména s ohledem na kvalitu materiálu a 

obsah cizorodých složek. Po převzetí odpadu odpovědným zaměstnancem je odpad ručně 

roztříděn podle jednotlivých druhů plastů do bigbagů umístěných na paletách. 

Po nahromadění cca 3-4 tun jednoho druhu plastů je odpadní plast přepraven na 

zpracování. Bigbagy s vytříděným plastovým odpadem jsou převezeny k zařízení drtiče 

paletovacím vozíkem. Před započetím procesu zpracování odpadu obsluha vyčistí zařízení 

s ohledem na možnou kontaminaci dříve zpracovávaným plastem a nastaví velikosti 

otvorů. Poté uvede zařízení do provozu. Jednotlivé kusy plastů jsou ručně vkládány do 

násypky. V drtiči plastů dochází k jeho drcení. Podrcené plastové části z drtiče plastů jsou 

automaticky článkovým dopravníkem přepravovány do násypky mlýnu plastu k jejich 

mletí na menší části. Pomletý materiál je z mlýna plastů dopravován automaticky do 

bigbagů umístěných na paletě. Bigbagy s pomletým plastem jsou zváženy na přenosné 

váze, označeny druhem a množstvím odpadu. Bigbagy na paletách jsou následně 

přepraveny na venkovní manipulační a skladovací plochu. Palety s bigbagy jsou zde 

dopravovány paletovacím nebo vysokozdvižným vozíkem. 
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Expedice odpadu je prováděna po nashromáždění přepravního množství 

zpracovaného odpadu, které činí obvykle minimálně 16 tun. Odpad je nakládán do 

přistaveného kontejneru nebo na nákladní automobil za pomocí vysokozdvižného vozíku. 

Balíky odpadů jsou označovány dle podmínek a požadavků odběratelů při nakládce na 

dopravní prostředek např. štítkem s názvem firmy a expedovány ke zpracovatelům pro 

materiálové využití. 

HRUBÉ RUČNÍ 

PŘETŘÍDĚNÍ

DRCENÍ

DOPRAVNÍK

MLETÍ

PLNĚNÍ 
“BIGBAGŮ” 

ZPĚTNÉ 
VYUŽITÍ, 
ODVOZ 

ZÁKAZNÍKŮM

ODVOZ NA 

TŘÍDICÍ 
LINKU 

TŘINEC

LISOVÁNÍ, 

ODVOZ 
ZÁKAZNÍKŮM

 

Obrázek č. 14 Blokové schéma drcení a mletí 

2.2 Třídění odpadů 

Odpady se třídí ve vlastním technologickém zařízení – dotříďovací lince. Prostor 

příjmu dotříďovací linky je tvořen příjmovým dopravníkem, který je řetězové konstrukce, 

lomený pod úhlem 30º. Přivezený odpad je uvnitř haly vysypáván ze svozových vozů 

k příjmovému dopravníku, kde je možnost vizuální kontroly a hrubého přetřídění 
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přivezeného materiálu. Poté je nahrnován ručně nebo kolovým nakladačem se shrnovací 

radlicí na příjmový dopravník a vynášen na přebírací dopravník. Na konci příjmového 

dopravníku je magnetický separátor, kde dochází k separaci kovových magnetických 

částic. Přebírací dopravník dopravuje materiál do prostoru ručního třídění v třídící kabině. 

Zde dochází k ruční separaci odpadu. Vyseparované frakce propadávají shozovými 

šachtami do zásobníků s pohyblivými dny, kde dochází k jejich akumulaci. Zbytková část 

odpadu propadává shozovou šachtou s klapkou do přistaveného kontejneru. Celý prostor 

ručního třídění je situován v třídící kabině z ocelové konstrukce, opláštění s tepelnou 

izolací. Prostory ručního třídění jsou vytápěny, odvětrány a prachové částice odsávány 

z pracovního prostoru kolem dopravního pásu. Po naplnění zásobníků pod shozovými 

šachtami dochází k dopravě jednotlivých frakcí na vodorovný kluzký dopravník a odtud na 

šikmý vynášecí dopravník do kontinuálního lisu. Zásobníky jsou opatřeny pohyblivými 

dny, tvořenými řetězovými dopravníky, takže jejich vyprazdňování je samočinné. 

Dotříďovací linka je jednopásová, tzn., že v dané době je možné dotřiďovat pouze 

odpad jednoho druhu s dotříděním na 1 – 4 frakce (např. PET – čirá, barevná, zelená, 

modrá, folie barevná, čirá, papír – lepenka, skartace, deinking apod). 

Kontinuální lis provede slisování odpadů a jejich paketování do balíků o 

rozměrech 110 x 110 x 75cm o hmotnosti až 500 kg. Uvedená technologie umožňuje také 

lisování přivezeného odpadu, aniž by tento materiál musel projít první částí technologie. 

To je uplatňováno při lisování čistých a vytříděných obalů. Výsledné balíky jsou 

skladované v prostorách třídírny na paletách, aby nedošlo k jejich znečištění. Po 

nashromáždění přepravního množství jednoho druhu odpadu jsou tyto na kamionech nebo 

kontejnerech Abroll expedovány ke zpracovatelům.  

Odpady, které nevyžadují slisování (např. plastové výrobní zmetky) se skládají ze 

svozových vozidel a třídí na volné ploše do předem připravených přepravních obalů (big 

bagy, přepravky apod.). V prostorách zařízení je s odpady manipulováno ručně, pomoci 

vysokozdvižného vozíku s přídavným zařízením (posuvné čelisti s bočním úchopem), 

který zajišťuje manipulaci, stohování a nakládání slisovaných balíků a kolovým 

nakládačem, který zajišťuje přibližování přijatého odpadu na ploše a jeho nahrnování. 
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Upravené, slisované a vytříděné odpady jsou předávány pouze oprávněným 

osobám. U těchto oprávněných osob jsou odpady dále upravovány nebo materiálově a 

energeticky využívány jako náhrada prvotních surovin.  

HRUBÉ RUČNÍ 
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DOPRAVNÍK
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ZÁKAZNÍKŮM 
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VYTŘÍDĚNÍ 
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DO NÁDOB, 
SKLÁDKA, 

SPALOVNA

SLISOVÁNÍ 
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ODVOZ 
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Obrázek č. 15 Blokové schéma třídění odpadů 

2.3 Překládaní odpadů 

Překládání odpadu probíhá prostým přesypáním odpadu ze svozových automobilů 

do velkoobjemových kontejnerů. Speciální nákladní automobily nacouvají po nájezdové 

rampě k opěrné zdi, která je opatřena vyvýšenou obrubou a po otevření zadního čela 

svozového automobilu se sesbíraný odpad vytlačí do přistaveného kontejneru 40 m
3
, který 

je umístěn pod úrovní plochy rampy. Při vyprazdňování „bicranových“ nádob dojde k 

přesypání odpadu vyklopením nádoby do svislé polohy pomocí ramenového nakladače. 

Překládací stanice slouží k přeložení odpadů, které není potřebné dále třídit a upravovat. 
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Obrázek č. 16 Blokové schéma předkládací stanice 

2.4 Shromažďování odpadů na sběrném dvoře 

Fyzické a právnické osoby dopravují odpady do sběrného dvora ve vlastních 

dopravních prostředcích po příjezdové komunikaci až k místu uložení odpadů. Jednotlivé 

druhy odpadu jsou shromažďovány zvlášť v příslušných nádobách krátkodobě. Nádoby pro 

odpady kategorie O, jsou rozmístěny vedle sebe na zpevněné ploše sběrného dvora, jedná 

se zejména o kontejnery Bicran. Nádoby pro odpady kategorie N jsou rozmístěny v 

zastřešené části sběrného dvora, sběrně nebezpečných odpadů, zejména se jedná o kovové 

sudy. Místa nakládání s nebezpečnými odpady jsou vybavena identifikačními listy všech 

nebezpečných odpadů, které mohou být přijímány. Množství a druhy nádob jsou uvedeny v 

seznamu druhů odpadů, se kterými je ve sběrném dvoře nakládáno.  

Sběrný dvůr je zároveň místem zpětného odběru výrobků. Tyto zpětně odebrané 

výrobky jsou skladovány na sběrném dvoře odděleně od odpadů a jsou popisem odlišeny 

od skladovacích prostředků na odpady, jedná se zejména o oleje, výbojky, zářivky, 

akumulátory, baterie, pneumatiky, chladničky apod. 
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Obrázek č. 17 Blokové schéma sběrného dvoru 

2.5 Shromažďování odpadů na třídícím dvoře 

Třídicí dvůr zahrnuje terminál, obloukovou halu a zpevněné plochy. Terminál je 

místo, kde mohou fyzické a právnické osoby odkládat komunální, stavební a jiné odpady 

kategorie O, které jsou umístěny přímo do velkoobjemových kontejnerů obsahu 40 m
3
. 

Dále zde mohou zájemci odkládat věci pro ně nepotřebné, které po úpravě nebo opravě 

mohou být poskytnuty k prodeji dalším zájemcům ke stejnému účelu a užívání. 

Oblouková hala slouží pro svezený objemný odpad, který je v hale rozebírán, 

tříděn, upravován a shromažďován před dalším prodejem či expedicí. Ve svezeném 

objemném odpadu se nacházejí i odpady kategorie N, které se po vytřídění shromažďují 

v jejím určeném prostoru pro další expedicí. V obloukové hale také probíhá úprava 

materiálu před další expedicí nebo prodejem jiným zájemcům ke stejnému účelu a užívání. 

V hale se používají paletovací a vysokozdvižný vozík. V hale jsou rozmístěny 

shromažďovací prostředky, do nichž se ukládají odpady. Jednotlivé nádoby jsou opatřeny 

tabulemi s názvem druhu odpadu, katalogovým číslem a jeho kategorii. Odpady kategorie 

N jsou shromažďovány do zajištěných obalů – kovové sudy, plastové nádoby, plastové 

pytle. Kapalné NO jsou soustřeďovány do speciálních dvouplášťových nádob s vlastní 

záchytnou jímkou. 

Zpevněná plocha je místem, kde probíhá skladování v kontejnerech Abroll a 

Bicran určitých druhů odpadů kategorie O a N nashromážděných z provozu sběrného 

dvoru (elektroodpad – TV, lednice, pneumatiky), obloukové haly (dřevěné odpady, palety, 

kovy), před její další přepravou do místa využití nebo odstranění. Nebezpečné odpady 

musí být soustřeďovány pouze v uzavřených kontejnerech.  
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Smyslem systému separace a třídění objemného odpadu, který v třídícím dvoře 

probíhá, je rozebrat, demontovat převzatý odpad tak, aby se dala co největší část dále 

recyklovat, příp. energeticky využít a v poslední řadě skládkovat či spalovat. Systém 

separace a třídění se mění v závislosti na znalostech využití daného odpadu nebo na 

specifických požadavcích odběratele. V terminálu jsou překládány větší objemy odpadů, 

které osoby přivezou najednou nebo jejich následná překládka z nádob menších objemů do 

větších je pracná a náročná. Jednotlivé druhy odpadu překládány v terminálu jsou 

shromažďovány v přistavených Abroll kontejnerech do doby naplnění kontejneru.  

2.6 Kompostování 

Průmyslová kompostárna společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. je umístěna v Třinci 

na ulici Tyrské a pro potřeby kompostování se používají tyto technologie: 

 kompostování v pásových hromadách kontrolovaným mikrobiálním procesem, 

 kompostovací kontejnerová zařízení systému Kneer. 

Kompostárna je zařízením k využívání odpadů – je určena ke kompostování 

bioodpadů. Jednou z hlavních předností kompostování je výroba kvalitního humusu mimo 

půdní prostředí. Kompostování je proces, kde za aerobních podmínek dochází k rozkladu 

organických látek a jejich přeměně na látky humusové. Konečným akceptorem elektronů 

při rozkladných reakcích je kyslík. Výsledkem kompostování je především převedení 

nestabilních organických surovin na stabilní produkt, což doprovází snížení objemu a 

hmotnosti, snížení obsahu vody a potlačení nežádoucích druhů mikroorganismů. 

Mikroorganismy působením enzymatických systémů rozkládají vyšší organické sloučeniny 

na jednodušší sloučeniny. Rozlišujeme tři základní fáze kompostování: 

 fázi mezofilní, kde dochází k intenzivnímu rozvoji bakterií a plísní za rozkladu 

lehce rozložitelných látek, zejména cukrů, škrobů a bílkovin, 

 fázi termofilní, ve které dochází k odbourávání obtížně rozložitelných organických 

látek tj. celulózy, tuků a ligninu obsažených v odpadech. Tento rozklad je 

doprovázen uvolňováním tepla a zahříváním zrajícího kompostu na 50 – 65 °C. V 

této fázi se uplatňují také termofilní houby, rozkládající lignocelulózové hmoty. 

Vlivem intenzivní tvorby organických kyselin se zvyšuje kyselost substrátu. V této 

fázi probíhá také velká objemová redukce substrátu, vytvářejí se základní kameny 

ke stavbě humusových látek. Tato fáze trvá zpravidla 2 – 3 týdny, ale u kompostu s 

velkým podílem dřevní štěpky až 2 měsíce, 

 fázi dozrávání, ve které teplota klesá na 40 – 45 °C, mění se složení 

mikroorganismů, vznikají humusové látky a ve zrajícím kompostu nelze již 

rozpoznat původní odpady. V této fázi kompost získává hnědou barvu a slabou vůni 



Karina Kuźma Szymczyk: Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady 

2013 

 

27 

po lesní zemině, dochází ke stabilizaci organických látek, kyselost substrátu klesá a 

kompost dosahuje zralosti, je zcela homogenní a nezapáchá. 

Na kompostárně v Třinci se buďto vyrábí substrát (kompost + hlína), který se dále 

nabízí klientům, příp. se kompost prodává nebo daruje.  

2.6.1 Kompostování v pásových hromadách 

Tuto technologii lze charakterizovat příznivými ekonomickými ukazateli, 

možností smysluplně zpracovávat zbytkovou biomasu, jak i skutečností, že pro její 

realizaci lze využívat dostupnou techniku, v převládající míře je technologie kompostování 

v pásových hromadách zabezpečována na kompostárně technickými prostředky 

spadajícími do oblasti malé a střední mechanizace. 

 

Obrázek č. 18 Kompostování v pásových hromadách 

Jednotlivé druhy bioodpadu jsou po přejímce naváženy buďto přímo na 

kompostovací pole (zakládky) nebo na příslušnou deponii před navážkou do zakládky či na 

místo, kde je odpad potřeba dále upravit. O tom, kde odpad uložit, rozhoduje několik 

faktorů, zejména: 

 stav odpadu: tekutý či kašovitý odpad se naváží přímo do zakládky (jedná se 

zejména o kaly a ovoce). Odpad, který obsahuje malé procento vlhkosti, se 

umísťuje na deponii. Odpad, který je nutno před navážkou do zakládky upravit, 

např. větve, dřevo, se uloží na místo další předúpravy, 

 biologická stabilita: odpad, který nelze delší dobu uložit na deponii z důvodu 

brzkého zahájení biodegradabilního procesu a vylučování vody, v tomto případě se 

jedná zejména o trávu, 

 požadavky receptury: odpad, kterého je sezónně velké množství nebo je 

zpracováván (drcen) v takovém množství, že při přímé navážce do kompostu by 

způsobil svými vlastnostmi zásadní ovlivnění kompostovacího procesu, se musí 
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uložit na deponii a dávkovat, musí být však splněny podmínky konzistence a 

stability odpadu (jedná se zejména o štěpky a listí). 

Předúprava surovin slouží pro rozmělnění či rozdrcení kompostovaných surovin, 

převážně dřevní hmoty. Takto dezintegrovaná hmota umožňuje snadnější promíchávání a 

homogenizaci kompostu, jak i zajišťuje lepší biodegradabilní proces. Používáním drtiče a 

štěpkovače na kompostárně na Tyrské je možné kompostovat dřevní odpady a dřevo, a 

odpady papíru. Před zpracováním odpadů jsou vytříděny rozměrnější nerozložitelné 

příměsi (kovové, plastové, skleněné). 

2.6.2 Kontejnerový kompostovací systém Kneer 

Kontejnery systému Kneer jsou polské výroby, jedná se o společnost 

HORSTMANN Wągrowiec a jsou kompostovacím zařízením s možností plynulé regulace 

a kontrolou kompostovacího procesu v reálném čase. V současné době je tento systém 

kompostování používán v Krakově, Zabrzu, Białystoku, Gdańsku a jiných městech v 

Polsku. Kompletní sestava v Třinci se skládá z deseti kontejnerů systému Abroll. V osmi 

tepelně izolovaných kontejnerech o objemu 25 m
3
 se provádí intenzivní kompostování. V 

dalším kontejneru je umístěn biofilter a v posledním kontejneru je umístěna strojovna 

systému, včetně měřícího a regulačního centra. Tyto kontejnery jsou propojeny potrubními 

systémy a měřící a ovládací technikou. Ve strojovně jsou umístěna dmychadla (ventilátory) 

pro tlačenou a odsávací větev vzduchotechniky, které jsou řízeny z řídícího centra na 

základě údajů z monitorovacího a regulačního systému. Kompostovací proces je 

zaznamenáván a slouží pro dokladování kvality procesu kompostování.  

 

Obrázek č. 19 Kompostování v kontejnerovém systému Kneer 
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V příjmovém prostoru kompostárny proběhne homogenizace biologicky 

rozložitelného odpadu. Následně je kompostovací kontejner naplněn a umístěn na své 

určené stání v systému Kneer a je pomocí plastového (příp. gumového) potrubí a 

rychlospojek připojen na potrubní rozvody vzduchu. Taktéž jsou zapojena čidla 

monitorující a regulující proces kompostování. Po připojení do systému je zahájen proces 

provzdušňování. Přetlakem je vháněn nasávaný vzduch do spodní části kontejneru, pod 

rošt, na kterém je naskladněn kompostovaný materiál. Vzduch prochází kompostovaným 

materiálem a u stropu je podtlakem odsáván do biofiltru, kde je čištěn. Každý kontejner je 

individuálně provzdušňován a tento proces je řízen počítačem. Intervaly provzdušňování 

jsou určovány na základě množství obsahu kyslíku v odpadním vzduchu. Tímto je 

zajištěno, že každý kontejner sestavy je provzdušňován na základě skutečné spotřeby 

kyslíku. Tento systém umožňuje výraznou úsporu energie potřebné na provoz oproti 

kontinuálnímu způsobu provzdušňování. Provzdušňování kompostované hmoty v první 

fázi rozkladu v uzavřeném kontejneru s následným čištěním odpadního vzduchu v biofiltru 

zajišťuje maximální snížení emisí pachových látek do ovzduší. 

2.7 Čištění odpadních vod 

Odpadní vody jsou na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) přiváděny stávající 

kanalizací. Odpadní vody natékají na ČOV gravitačně. Dešťové průtoky přesahující 

maximální přípustné množství jsou odlehčeny v odtokovém žlabu a následně jsou 

zachyceny v dešťových zdržích a po opadnutí přítoku vyčerpány na kompostárnu. Dešťové 

zdrže mohou sloužit i pro akumulaci v případě vynucených (havarijních) odstávek ČOV. 

Gravitačně přiváděné odpadní vody natékají na mechanické předčištění přes 

odlehčovací komoru. V objektu předčištění jsou instalovány hrubé česle a jemné česle 

strojně stírané. Jedná se o pákové česle obloukové. Na obtoku strojních česlí jsou umístěny 

česle ruční. Shrabky z česlí se z výpadového korýtka česlí vybírají ručně. Z česlí odtéká 

odpadní voda na vertikální lapák písku. Písek ze dna lapáku se těží vzduchovým čerpadlem 

do odvodňovacího žlabu – pračky písku. Odsazená voda z těžení písku odtéká do žlabu za 

lapák písku. Jako zdroj tlakového vzduchu pro kypření a čerpání písku slouží pístový 

kompresor s tlakovou nádobou. 

Odpadní voda po průchodu česlemi a lapákem písku protéká přes měrný 

Parschalův žlab. Z betonové jímky u měrného žlabu vtéká do potrubí průměru 400 
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zavedeného do kolektoru mezi nádržemi. Z tohoto hlavního potrubí natéká voda do 

usazovací nádrže za usměrňovací plechovou stěnu. Vtokové potrubí je osazeno ručním 

šoupátkem. Po jeho uzavření je možné odpadní vodu napouštět obtokovým potrubím do 

aktivační nádrže, případně v případě nutnosti (havarijní stav) i do dešťové zdrže č. 2. 

Do usazovací nádrže látky spadávají, bez potřeby stírání dna. Délka ponechané 

části je 3,6 m, šířka nádrže je 6 m. Z kalových prohlubní je kal periodicky přepouštěn do 

sousední kalové jímky č. 2. Potrubí odtahu kalu průměru 150 je v kalojemu ukončeno 

šoupátky, ovládanými servopohony na stojanech. V usazovací nádrži je instalován 

přepadový a odlehčovací žlab sloužící jak pro odtah předčištěné vody do aktivace, tak i pro 

odlehčení dešťových vod do dešťové zdrže č. 2. V potrubí je také umístěna náklopná roura 

pro odtah plovoucích nečistot, napojená do sousední kalové jímky č. 2. 

Biologický stupeň je navržen na bázi nízkozatěžované aktivace. Postupně se 

střídají fáze provzdušňování, kdy probíhá odstraňování organických látek a oxidace 

amoniaku na dusičnany – nitrifikace, s fázemi pouhého promíchávání obsahu nádrže bez 

dodávky kyslíku – denitrifikace. V této fázi proces odstraňování organických látek 

pokračuje, ale pro oxidaci se využívají dusičnany vzniklé při nitrifikaci, které se redukují 

na plynný dusík. Ten uniká do atmosféry. Separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody 

probíhá ve dvou dosazovacích nádržích vertikálního typu. Během sedimentace se u hladiny 

odděluje vrstva vyčištěné odpadní vody. Recykl aktivovaného kalu na začátek aktivace je 

zajištěn kalovými čerpadly. Akumulace primárního a přebytečného kalu je realizována ve 

dvou kalových jímkách. Po stažení kalové vody a po částečném zahuštění jsou oba kaly 

čerpány do kompostárny. 
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3. Srovnání vybraných kritérií s obdobnými společnostmi 

v zahraničí 

3.1 Společnost van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. 

Skupina van Gansewinkel zahájila svojí činnost v 60-tých letech v Holandsku. 

Zhruba po 40-ti letech rozšiřování a inovací se skupina van Gansewinkel stala 

bezkonkurenčním lídrem ve státech Beneluxu (volné společenství Belgie, Nizozemska a 

Lucemburska). Následovala expanze do ciziny, zejména do Portugalska, Francie, České 

republiky a mj. i do Polska, kde skupina působí v současné době 13. rok. Skupina van 

Gansewinkel vykazuje roční obrat cca 500 milionů euro, v celé skupině pracuje okolo 3500 

zaměstnanců. Na počátku skupina kladla důraz na skládkování odpadů, v posledních letech 

je prioritou poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady. 

Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. provozuje v Polsku pět regionálních 

jednotek. Tyto regionální jednotky vykazují velkou samostatnost a poskytují zákazníkům 

komplexní služby v oblasti nakládání s odpady se zaměřením na jejich lokální potřeby a 

požadavky, zejména se jedná o svoz komunálních odpadů, sběr nebezpečných odpadů, 

tříděný sběr, a další služby. Regionální jednotky jsou umístěny v Tarnowie, Górnym a 

Dolnym Śląsku, Legnicy a Krakowie. V Krakově  je zároveň umístěno hlavní sídlo 

společnosti Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. v Polsku. Ve společnosti pracuje zhruba 

220 zaměstnanců. 

Trendem společnosti Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. je vyseparovat co 

největší množství odpadů (druhotných surovin), především papíru, plastů a skla. 

Pro zajímavost a srovnání roku 2010 a 2011 bylo v roce 2011 předáno celkem 

k materiálovému využití prostřednictvím výkupu cca 36 tis. tun využitelných odpadů 

(druhotných odpadů). Ve společnosti Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. největší 

množství eviduje regionální jednotka v Krakově (cca 11 tis. tun) a nejmenší množství 

eviduje regionální jednotka v Legnicy (cca 3,5 tis. tun).  

V roce 2011 došlo oproti předcházejícími roku k navýšení množství o 44 %, 

zejména z důvodu znovuoživení trhu s druhotnými surovinami, zkvalitněním separace 

přímo u původců odpadů (zákazníků) a zkvalitněním separace v zařízeních Van 

Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. 
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Obrázek č. 20  Srovnání celkového množství druhotných surovin v tunách rok 2010 a 2011 (zdroj výroční 

zprávy společnosti Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.za rok 2010 a 2011) 

Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. poskytuje zákazníkům komplexní služby v 

oblasti nakládání s odpady, jedná se hlavně o tyto služby: svoz komunálních odpadů, 

odvoz stavebních odpadů, komplexní služby v oblasti průmyslových odpadů, sběr 

nebezpečných odpadů, služby v oblasti tříděného sběru, udržování veřejného pořádku a 

čistoty měst a obcí, služby v oblasti čištění nádrží, kontejnerů, obalů apod. 

3.1.1 Svoz komunálních odpadů 

Společnost Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. poskytuje obcím a městům 

služby v oblasti svozu komunálních odpadů. Podle požadavků klientů jsou pro sběr 

komunálního odpadu používány kontejnery o objemu od 120 litrových popelnic a 1.000 

litrových kontejnerů, až po kontejnery o objemu 5 m
3
, dále se provádí svoz bio odpadu, 

svoz objemného odpadu a nebezpečného odpadu, svoz odpadu z odpadkových košů. Pro 

tyto účely jsou používána svozová motorová vozidla se systémem výměnných nástaveb. 

 

Obrázek č. 21 Svozové vozidlo s kontejnerem na skládce v Krakowie 

http://www.nehlsen.cz/vmenne-nastavby.html
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3.1.2 Odvoz stavebních odpadů 

Společnost Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. dále poskytuje služby v oblasti 

odvozu stavebních odpadů. Podle požadavků klientů jsou pro tyto účely používány 

speciální kontejnery. Dále se společnost specializuje na služby, kterými jsou pravidelný 

cyklický odvoz stavebního odpadů a sutin při provádění velkých stavebních prací, které 

momentálně v Polsku probíhají (např. stavby dálnic apod.). 

Dále jsou fyzickým osobám pro jejich potřeby poskytovány menší kontejnery na 

stavební suť při drobných stavebních pracích, např. při opravách v bytech nebo rodinných 

domech.  

 

    Obrázek č. 22 Kontejner na suť určený pro drobné práce 

3.1.3 Komplexní služby v oblasti průmyslových odpadů 

Společnost Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. dále poskytuje zákazníkům 

komplexní služby v oblasti průmyslových odpadů. Dle konkrétních požadavků a přání 

zákazníků společnost individuálně navrhuje optimální systém práce s odpady, např. formou 

poradenství v oblasti navržení vhodných kontejnerů a shromažďovacích prostředků, 

navržení koncových zařízení pro zpracování odpadů, přepravu a skladování odpadů, 

odbornou poradenskou pomoc, služby v oblasti odpadového hospodářství apod. Regionální 

jednotky společnosti Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. jsou situovány v jižním Polsku 

proto, že zhruba 70 % všech průmyslových odpadů vzniká právě tam. Jedná se dnes 

v podstatě o odpady různých průmyslových odvětví, např. průmyslů automobilového, 

dřevozpracujícího, potravinářského, textilního apod. Cílem je co nejvíce odpadů recyklovat 

a minimalizovat škody na životním prostředí. 
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3.1.4 Sběr nebezpečných odpadů 

Společnost Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. zajišťuje rovněž sběr 

nebezpečných odpadů, jakými jsou např. zářivky, baterie, autobaterie, azbest, znečištěné 

obaly, monitory apod. Společnost realizuje svoz těchto odpadů speciálními svozovými 

vozidly. V prostorách jednotlivých regionálních jednotek jsou dále vždy vyhrazena sběrná 

místa na nebezpečný odpad. Nebezpečné odpady jsou následně umísťovány do kovových 

sudů, plastových nádob, speciálních nádob na tekuté odpady, plastových pytlů a dalších 

shromažďovacích nádob. Tyto shromažďovací prostředky splňují přísné polské a evropské 

předpisy a požadavky z hlediska těsnosti s ohledem na ochranu životního prostředí.  

3.1.5 Služby v oblasti tříděného sběru 

Společnost Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. zajišťuje dále služby v oblasti 

tříděného sběru. Třídění odpadů probíhá v prostorách regionálních jednotek, cílem je 

maximalizovat vytřídění. Regionální jednotky vlastní svoje dotříďovací linky s lisy, které 

odpady lisují a následně paketují do balíků. Balíky jsou skladované na paletách a po 

shromáždění dostatečného množství jsou nákladními vozidly odváženy ke zpracovatelům.  

3.1.6 Udržování veřejného pořádku a čistoty měst a obcí 

Společnost Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. zajišťuje klientům komplexní 

služby v oblasti udržování pořádku a čistění měst a obcí. Tyto služby zahrnují: 

 mechanické čištění ulic, chodníků, náměstí apod., 

 manuální zametání a čištění chodníků, parkovišť, 

 ruční úklid sněhu, posyp chodníků a náměstí inertním materiálem a solí, 

 čištění kanalizace apod. 

3.1.7 Služby v oblasti čištění nádrží, kontejnerů, obalů 

Společnost Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. nabízí dále klientům služby 

v oblasti čistění nádrží, kontejnerů, obalů, popelnic a dalších shromažďovacích prostředků. 
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3.2 A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.  

Skupina A.S.A. Abfall Service AG byla založena v roce 1988. Svojí činnost 

postupně rozšiřovala směrem do střední Evropy, od roku 1992 poskytuje služby v České 

republice, v Maďarsku a na Slovensku, od poloviny roku 2000 v Polsku. Sídlo společnosti 

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. je v Zabřu. Od roku 2001 společnost poskytuje služby pro 

občany a firmy vojvodství Malopolského, Slezského a Podkarpatského.  

A.S.A. v Polsku znamená především komplexní služby v oblasti nakládání s 

odpady.  

 

Obrázek č. 23 Mapka Polska, kde poskytuje služby společnost A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. 

3.2.1 Služby obcím, městům a sdružením obcí 

Společnost A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. poskytuje obcím, městům, a sdružením 

obcí poradenskou službu v oblasti nakládání s odpady, svoz komunálních odpadů, 

velkoobjemových odpadů, tříděný sběr odpadů a jeho další dotřídění, komplexní servis 

v oblasti využití odpadů, skladování odpadů, odvoz stavebních odpadů, likvidace 

biologicky rozložitelného odpadu apod. 
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Obrázek č. 24 Svozové vozidlo používané na pobočce v Tarnobrzegu 

3.2.2 Služby v oblasti průmyslových odpadů 

Společnost A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. poskytuje klientům servis v oblasti 

průmyslových odpadů, jedná se o sběr, transport a likvidaci nebezpečných a průmyslových 

odpadů. Mezi významné klienty patří Coca Cola, Duda-Bis, Fenice, Pilkington, Vesuvius a 

další. Jedná se o komplexní služby zahrnující dále právní servis, zajišťování povolení 

k nakládání s nebezpečnými odpady, outsourcing služeb, tzn., že společnost převezme za 

klienta infrastrukturu, zaměstnance a zajistí nezbytné technické prostředky pro sběr, 

přijímání a likvidaci odpadů.  

3.2.3 Služby pro podnikatele 

Společnost A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. provádí sběr, odvoz a likvidaci odpadů a 

sběr druhotných surovin přímo u klientů, zejména se jedná o výrobní provozy, 

supermarkety a hypermarkety, jedná se např. o Kaufland, hypermarkety Metro (Real, 

Makro), Castorama, Media Markt, apod. Tato komplexní služba zahrnuje sběr a likvidaci 

širokého spektra odpadů, systém sběru odpadů pomocí speciálních kontejnerů (lisovací a 

rotační), odvoz a přeprava odpadu a sběr druhotných surovin. 
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Obrázek č. 25 Lisovací kontejner 

3.2.4 Služby pro klienty fyzické osoby 

Společnost A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. poskytuje komplexní služby pro fyzické 

osoby a malé a středí firmy v oblasti odstraňování odpadů, zejména se jedná o pronájem 

kontejnerů a nádob na odpad, sběr objemného odpadů, odvoz stavebního a jiného odpadu 

po rekonstrukcích a přestavbách, likvida dokumentů apod. 
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Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na zhodnocení a popis komplexních služeb 

v oblasti nakládání s odpady ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. V první části jsem chtěla 

tuto komplexnost ukázat na společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., která tyto služby poskytuje 

pro obce a fyzické a právnické osoby v regionu Třinecká, Těšínská a Jablunkovská. 

Následně jsem popsala komplexnost nakládání s odpady v Polsku, a to konkrétně ve 

společnosti van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. a společnosti A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. 

V následující tabulce jsou tyto společnosti porovnávány.  

Tabulka č. 6 Srovnání vybraných kritérii společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. a van Gansewinkel Kraków 

 

Srovnávací  

kritérium 

Společnosti 

Nehlsen Třinec, s.r.o. van Gansewinkel Kraków 

Počet zaměstnanců 140 220 

Počet provozoven 6 5 

Obsluhovaný region 
Jablunkov, Třinec, 

Český Těšín 

Tarnow, Górny a Dolny 

Śląsk, Legnica, Krakow 

Třídění odpadů ano ano 

Překládací stanice ano ano 

Sběrný dvůr ano ano 

Kompostárna ano netýká se 

ČOV ano netýká se 

Odvoz odpadů ano ano 

Průmyslové odpady ano ano 

Hřbitovní správa ano netýká se 

Veřejné osvětlení ano netýká se 

Údržba místních komunikací ano ano 

Pronájem obalů, kontejnerů ano ano 

Množství zpracovaného 

odpadu 
cca 37 tis. tun za rok cca 36 tis. tun za rok 

 

Na příkladu těchto společností je popsán trend 21. století, a to systém komplexního 

nakládání s odpady. Tento systém je určen především větším společnostem, krajům, 

městům a obcím, firmám a v neposlední řadě i fyzickým osobám, které díky této službě 

šetří životní prostředí a finanční prostředky. Výhodou systému komplexního nakládání 

s odpady je, že řeší celou problematiku, počínaje sběrem odpadu na místě vzniku, až po 

jeho konečné využití či odstranění v souladu s platnou legislativou. Součástí těchto 

komplexních služeb je, že tyto velké společnosti svým klientům přesně definují způsob 

nakládání s odpady. Výhodou systému komplexního nakládání s odpady je, že klient může 
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přenést odpovědnost za likvidaci odpadu na renomovanou a odborně zdatnou firmu, která 

je k nakládání s odpady personálně, technicky i legislativně vybavena, která klientovi 

garantujeme úsporu a také snížení technické a personální náročnosti. Tyto velké 

společnosti dále garantují klientům časovou dlouhodobost a stabilitu, vysokou úroveň a 

stálost kvality služeb, dodržování všech právních a ostatních předpisů, plné přizpůsobení 

se provozu a činnostem, které klient vykonává, možnost okamžité kontroly, pružné změny 

systému na nové podmínky a požadavky.  

Proto je dnes využíván především tento trend, komplexní služby. Stejně tak je 

pravděpodobně, že tento trend se bude do budoucna dále zdokonalovat. 
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