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Anotace 

 

Předmětem diplomové práce je ekonomické zhodnocení výstupů z linky ručního 

třídění a linky mechanické úpravy odpadů. Úvodní kapitola charakterizuje vstupní odpady 

zpracovávané na linkách v rámci konkrétní společnosti a mimo jiné informuje také 

o významu druhotných surovin. Následující dvě kapitoly podrobně seznamují 

s technologiemi obou linek, poskytují informace o průběhu procesů třídění a úpravy 

odpadů, a to včetně souvisejících činností. Předposlední kapitola posuzuje třídící procesy 

jak po stránce technologické, tak po stránce ekonomické. Ekonomickému vyhodnocení 

výstupních parametrů linek se věnuje poslední kapitola. 
 

Klíčová slova: odpad, materiál, druhotné suroviny, linka, ruční třídění, mechanická 

úprava, technologie. 

 

Summary 

 

The subject of this thesis is economical evaluating of output from manual sorting 

machines and machine of mechanical treatment of waste. The introductory chapter desribes 

the entrance wastes treated in machines within specific company, and also informs about 

the importance of secondary raw materials. The technologies of both machines are 

introduced in detail in following two chapters, also provides information about the process 

of sorting and treatment of waste, including related activites. Penultimate chapter assesses 

of the sorting processes both from a technical and economical terms. Economical 

evaluation of the output parametres of machines are describes in the final chapter. 

 

Keywords: waste, material, secondary raw materials, machines, manual sorting, 

mechanical treatment, technology. 
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Seznam zkratek 

 

ASVEP   Asociace pro využití energetických produktů 

BAT    Best Available Techniques (nejlepší dostupná technologie) 

BIR    Bureau of International Recycling 

BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CENIA   Česká informační agentura životního prostředí 

EKO-KOM   Autorizovaná obalová společnost 

EPS    Elektronický požární systém 

ES    Evropské společenství 

ISM    Integrovaný systém managementu 

ISO International Organization for Standardization – mezinárodní 

organizace zabývající se tvorbou norem 

KO Komunální odpad 

MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství 

PCBs Polychlorované bifenyly 

PE Polyetylen 

PET Polyetylentereftalát 

PO Požární ochrana 

PVC Polyvinylchlorid 

SPDS-APOREKO  Svaz průmyslu druhotných surovin ČR 

SFŽP    Státní fond životního prostředí 

TS ČR    Teplárenské sdružení České republiky 

VEP    Vedlejší energetické produkty 



Ivana Anderlová: Ekonomické zhodnocení výstupů z linky ručního třídění a linky mechanické 

úpravy odpadů 

 

2015                                                                                                                                                   1 

1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

  

Obyvatelé České republiky a firmy působící na jejím území jsou schopny 

vyprodukovat za jediný rok přibližně 30 miliónů tun rozličného odpadu. Dle posledních 

dostupných informací Ministerstva životního prostředí České republiky bylo za rok 2013 

využito 79,5 % všech odpadů. Z toho 76 % připadlo na materiálové využití, energeticky 

využito bylo 3,5 % odpadů. Zbývajících 11 % odpadů se uložilo na skládky. V rámci 

produkce komunálních odpadů bylo odstraněno skládkováním 52 % těchto odpadů [1]. 

V Evropské unii končí na skládkách zhruba třetina odpadů. Východní státy jako 

Bulharsko či Rumunsko nespalují odpady vůbec, veškerý odpad je dopravován na skládky. 

Svým počínáním tyto země výrazně snižují i průměr ve skládkování odpadů v EU. Jen pro 

názornost, možnost ukládat více než polovinu všech svých odpadů do země využívají 

Spojené státy americké. Potěšitelné je jistě zjištění, že v rámci porovnání celkové produkce 

komunálního odpadu byl v průběhu minulých let zaznamenáván u nás vzrůstající podíl 

tříděného odpadu. Také samotné firmy mají velkou snahu získávat z vlastního odpadu 

maximum při jeho přepracování k dalšímu použití. 

Za průměrem Evropské unie Česká republika v recyklaci odpadů zatím výrazně 

zaostává. Ve srovnání se sousedním Německem je podíl recyklace v naší republice až 

dvojnásobně nižší. Švédsko dokonce recykluje v současné době až 99 % veškerého 

produkovaného odpadu. Kuriózně ale vlivem vysoce efektivního systému recyklace nemají 

více než tři desítky jejich spaloven co likvidovat. Nedostatek materiálu ke spalování 

omezuje výrobu tepla a elektřiny pro švédské domácnosti. Vzniklou situaci vyřešila tato 

severská země tím, že každý rok dováží více než 800 tisíc tun odpadu. Spolehlivými 

dodavateli je např. Norsko, Severní Irsko, Itálie, Velká Británie nebo Nizozemí [2]. Stejný 

problém řeší i zmiňované Německo, které do budoucna dokonce hodlá využívat 

vnitrozemskou plavbu k transportu nakoupených odpadů [3]. Odpady se tímto stávají 

velmi výhodným obchodním artiklem. 

Cílem diplomové práce je ekonomicky vyhodnotit a porovnat výstupy z linky 

ručního třídění a linky mechanické úpravy odpadů, popsat technologie obou linek včetně 

procesů na nich probíhajících, blíže charakterizovat nejvýznamnější komodity 

upravovaných odpadů, monitorovat množství odpadů na vstupu a výstupu ze zařízení 

a porovnat nákladovost provozů obou linek. Také bude sledováno, zda předzásobení 
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odpady a jejich příjem bude dostačující pro provoz linky ručního třídění a jakým způsobem 

bude společnost řešit jejich případný nedostatek. Realizaci cíle předcházelo souhlasné 

stanovisko k poskytnutí dat pro zpracování diplomové práce od společnosti CELIO a. s. 

Výběr společnosti nebyl náhodný. Společnost ke stávající lince mechanického zpracování 

odpadů zprostředkovala nákup linky ručního třídění odpadů za finanční podpory získané 

z dotačního fondu EU prostřednictvím schválené žádosti o financování projektu u Státního 

fondu životního prostředí (SFŽP) a z části také z vlastních investičních zdrojů. Uvedení 

linky ručního třídění do zkušebního provozu v prosinci roku 2014 je tedy ve společnosti 

naprostou novinkou a pomocníkem k získávání kvalitně vytříděného odpadu. S možností 

zaměstnávat na lince ručního třídění nejméně 30 zaměstnanců, dle potřeby ve 

dvousměnném provozu včetně sobot a nedělí, se instalace linky jeví rovněž jako pomoc ze 

strany zaměstnavatele poskytovat v ústeckém regionu, který se vyznačuje vysokou 

nezaměstnaností, nové pracovní příležitosti.  

Název akciové společnosti CELIO, která byla založena v roce 1993, vznikl 

zkrácením slov centrální likvidace odpadů. Společnost od svého založení až po současnost 

prošla celou řadou různých vývojových etap plynoucích z uvědomění, že skládkování 

odpadů je a do budoucna stále bude tím nejkrajnějším řešením v rámci likvidace odpadů. 

Je vlastníkem a provozovatelem jednoho z největších skládkových areálů v ČR, jenž je 

situován mezi obcemi Most a Litvínov na upravených bývalých výsypkách zdejších 

povrchových dolů. Celý areál, dispozičně rozdělený do dvou sektorů na areál I a areál II 

(viz Obrázek č. 1 a Obrázek č. 2), se nachází přímo v katastrálním území Růžodol, kde má 

také společnost na adrese V Růžodolu 2, Litvínov 7, své sídlo.  

Společnost CELIO a. s. je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 

a může se právem pochlubit ratingovaným oceněním Czech Stability Award, v rámci 

hodnocení CZECH TOP 100. Tímto byla v roce 2014 zařazena mezi nejstabilnější firmy 

v naší republice. 
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Obrázek 1: Orientační plán areálu I (Zdroj: CELIO a. s.) 

 

 

Obrázek 2: Orientační plán areálu II (Zdroj: CELIO a. s.) 
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2 CHARAKTERISTIKA VSTUPNÍCH ODPADŮ PŘIJÍMANÝCH 

KE ZPRACOVÁNÍ NA LINKÁCH  

 

Z obecného hlediska je možné odpady dělit na pevné (tuhé) a kapalné, které jsou 

blíže charakterizovány svými specifickými vlastnostmi. Do zařízení ke zpracování vstupují 

pouze odpady pevné, které jsou charakteristické tím, že si odpad či jeho části za 

normálních atmosférických podmínek zachovávají svůj tvar i objem. Dále se nabízí dělení 

odpadů dle jejich původní produkce, na průmyslové a komunální. Také pohledem zákona 

o odpadech č. 185/2001 Sb., lze odpady dělit na dvě základní kategorie, na nebezpečné 

a ostatní [4].  

Následující podkapitoly blíže charakterizují odpady, které se zpracovávají na 

posuzovaných zařízeních. 

 

2.1 Charakteristika odpadů pohledem práva 
 

Linka mechanického zpracování odpadů a linka ručního třídění odpadů jsou 

zařízení, jejichž účelem je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, úprava přijímaných odpadů ke zpracování pod kódy s označením R5, R12 

a R13.   

 R5 – recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů, 

 R12 – úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 

až R11, 

 R13 – skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod 

označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před 

sběrem). 

Kódy R1 – R13 se způsobem využití odpadů jsou dále podrobně popsány v příloze č. 3 

výše uvedeného zákona [5].   

V  obsahu zákona jsou implementovány příslušné předpisy EU, v rámci odpadů se 

jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Směrnice jasně stanovuje kroky pro 

zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidí a čl. 4 určuje hierarchii způsobů v rámci 

nakládání s odpady [6].  
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Zákon o odpadech mimo jiné v § 3, v odstavci 1 přesně definuje pojem odpad. 

„Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. 

Vhodné je rovněž zmínit § 4 odst. 1 písm. o). Zde zákon zařazuje třídění odpadů pod 

pojem úprava odpadů. Úpravou odpadů se rozumí: „každá činnost, která vede ke změně 

chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za 

účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem 

snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností“ [7].  

Povinnost původců a oprávněných osob správně zařadit odpad do některé z dvaceti 

skupin Katalogu odpadů ukládá MŽP ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů je zde 

uváděn v příloze č. 1. Přílohu č. 2 uvedené vyhlášky tvoří seznam nebezpečných odpadů 

[8]. Odpady ke zpracování jsou na příjmu do zařízení i z výstupu z něj označovány dle 

platné legislativy v oblasti nakládání s odpady. Přijímané odpady s označením „N“ 

(nebezpečné) se skladují odděleně od odpadů označených písmenem „O“ (ostatní). Stejný 

postup je i pro již zpracované odpady kategorie „N“.  

Značná část přijímaných odpadů k úpravě plní funkci obalu. Jedná se především 

o plastové nádoby, různobarevné PET lahve, skleněné lahve bílé i barevné, dřevěné bedny 

a kartónové krabice. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech kromě jiného definuje obal jako 

„výrobek zhotovený z materiálu jakékoliv povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, 

dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému 

uživateli“ [9].  

 

2.2 Zdroje odpadů 
 

V  současné době platné Provozní řády pro linku mechanického zpracování odpadů 

i linku ručního třídění odpadů společnosti CELIO a. s., schválené Krajským úřadem 

Ústeckého kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství dne 30. 5. 2014, uvádí 

seznam druhů odpadů, které je možné do zařízení přijímat a v nich zpracovat (viz Příloha 

č. 1, Příloha č. 2). Převážná většina obcí již disponuje zařízeními na sběr a separaci odpadů 

z domácností. Jde o dobře známé a propagované barevné nádoby a kontejnery různých 

kapacit a provedení pro třídění bílého a barevného skla, papíru a plastů, na kterých jsou 

uvedeny informace, jaké odpady je vhodné či nevhodné do nich ukládat. Náklady na 

pořízení těchto kontejnerů jsou mnohdy s vyšší finanční náročností, proto se jejich 
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vlastníci snaží o návrat vynaložených finančních prostředků vlastním prodejem těchto 

vytříděných materiálů. Materiál pro linky společnost získává převážně ze svozu 

komunálních odpadů a objemných KO určených ke skládkování, dále od 

různých průmyslových subjektů, firem živnostníků, ze sběrných dvorů apod. Příjem 

odpadů je od jejich původců, tedy oprávněných osob, a to na základě objednávky či řádně 

uzavřené smlouvy. Nedílnou součástí je prohlášení původce odpadů, že odpad již nelze 

dále využít materiálově. Za účelem dostatečných zásob pro zařízení se společnost odpady 

předzásobila.  

 

2.3 Odpady pro linku mechanické úpravy 
 

Zařízení je určeno pro třídění a mechanickou úpravu průmyslového a objemného 

komunálního odpadu. Účelem je oddělení těchto složek: 

- kovy, 

- minerální složky (kamenivo, cihly), 

- odpady využitelné energeticky (dřevo, hadry, použité pneumatiky, pryž apod.) 

- odpad, který nelze využít energeticky ani materiálově (bude odstraněn 

skládkováním). 

 

2.4 Odpady pro linku ručního třídění 
 

Linka je určena převážně k třídění vybraných složek průmyslového odpadu, 

komunálního a objemného KO. Mezi vybrané složky patří i znečištěné obaly a to včetně 

zbytků obsahu. Jedná se o tyto materiály: 

- sklo, 

- plasty, 

- papír, 

- kovy, 

- nápojové kartony 

- minerální složky, 

- bio – odpad, 

- odpady využitelné energeticky, 

- energeticky ani materiálově nevyužitý odpad (bude odstraněn skládkováním). 
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Ale i při samotném provozu obou zařízení vznikají odpady. Z převážné části se 

jedná opotřebované motorové, převodové a mazací oleje, směsný komunální odpad 

vyprodukovaný zaměstnanci při provozu zařízení a smetky z prostorů hal. Odpadní 

průmyslové vody při zpracování odpadů na linkách nevznikají. Třídící a drtící část linky 

mechanického třídění je opatřena odsávacím zařízením prachových částic. V lince ručního 

třídění emise do ovzduší, vyjma emisí ze spalovacích motorů techniky potřebné 

k manipulaci materiálu, nevznikají. 

 

2.5 Druhotné suroviny 
 
 Převážná část z výše uvedených druhů odpadů tvoří tzv. druhotné suroviny. Jsou to 

suroviny, materiály, odpady, výrobky, jenž po úpravě vykazují kvality vstupních surovin 

a do výroby mohou vstupovat spolu se surovinami primárními. Usnadňují technologické 

procesy (např. usnadnění tavicích procesů za přítomnosti skleněných střepů ve sklářském 

kmeni), ale hlavně šetří zdroje primárních surovin. Z obecného hlediska lze tedy ke 

druhotným surovinám přiřadit předměty a látky, které se nikdy nestaly odpadem [10].  

ČR v oblasti využívání, úpravy a získávání druhotných surovin zaujímá stabilně 

významné postavení mezi vyspělými zeměmi EU. Bureau of International Recycling (BIR) 

je jediná celosvětová nevládní organizace v rámci hospodaření s druhotnými surovinami 

a sídlí v Bruselu. Tvoří ji více než 850 firem a 40 národních federací ze 70 zemí světa. Náš 

stát je v BIR zastupován svazem profesionálů s názvem Svaz SPDS–APOREKO (Svaz 

průmyslu druhotných surovin ČR) [11].  

Reakce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na hospodářský vývoj ve světě 

i v Evropě, na základní strategický dokument EU Evropa 2020 (Evropa účinněji 

využívající zdroje) a na zveřejnění evropské surovinové strategie Raw Materials Initiative, 

vedla ke zpracování nového dokumentu nazvaného Surovinová politika České republiky. 

Do dokumentu ministerstvo zařadilo samostatnou část s názvem Politika druhotných 

surovin ČR (září 2013), která se v hlavních bodech svého obsahu věnuje významu, 

analýzám, nástrojům a strategickým cílům v oblasti druhotných surovin [12].  

Původní platná surovinová politika ČR byla přijata již v roce 1999, ale vzhledem 

k začlenění naší republiky do jednotného trhu EU a výše uvedeným důvodům docházelo 

a jistě v budoucnu i bude docházet k jejím aktualizacím [13]. 
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K již tradičním druhotným surovinám se v ČR řadí železné a neželezné kovy, 

střepy skla, sběrový papír, dřevo, použité plasty a textilie. Materiály jsou charakterizovány 

rovněž vlastnostmi danými národními a mezinárodními normami s předepsanými 

obchodními podmínkami a stávají se tímto součástí mezinárodního trhu s kotací na burzách 

komodit po celém světě. Jak vyplývá ze šetření MPO ČR v návaznosti na informace 

Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), Teplárenského sdružení České 

republiky (TS ČR), Českého statistického úřadu, MŽP a CENIA (česká informační 

agentura ŽP), v porovnání s uvedenými druhotnými surovinami tvoří objemově 

nejvýznamnější komoditu vedlejší energetické produkty (viz Tabulka č. 1) [12].  

Za zmínku jistě stojí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je 

jedním ze zakladatelů a zároveň členem sdružení ASVEP a rovněž členem TS ČR. 

 
Tabulka 1: Celkové množství vyprodukovaných druhotných surovin dle uvedených komodit [12] 

  2011 2012 

Komodita/Zdroj Množství (t) % 
1) 

Množství (t) % 
1) 

Kovy 3 565 890 15,7 3 618 796 16,9 

Papír 770 351 3,4 583 281 2,7 

Plasty 292 430 1,3 296 377 1,4 

Sklo 297 280 1,3 238 474 1,1 

Hmoty ze stavebnictví 3 320 311 14,7 3 502 483 16,4 

Vedlejší energetické produkty 14 160 000 62,5 13 000 000 60,7 

Vozidla s ukončenou životností 121 831 0,5 117 712 0,5 

OEEZ
2) 

55 438 0,2 53 685 0,3 

Pneumatiky (použité) a pryž 50 341 0,2 x 
3) 

 

Odpadní baterie a akumulátory 25 100 0,1 x 
3) 

 

Celkem 22 658 972 100 21 410 808 100 

 
Vysvětlivky:  

1) 
procenta z celkového množství vyprodukovaných druhotných surovin, 

2) 
odpadní elektrická 

a elektronická zařízení, x
3)

 údaje v době aktualizace nebyly k dispozici. 
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Z ekonomického pohledu společnosti jsou nejvíce sledovány tyto tříděné materiály: 

- sklo (obalové i tabulkové, vyšší ekonomická výtěžnost je ze skla bílého), 

- plasty (PET lahve a ostatní, cennější je bílý plast), 

- papír (kartony, novinový papír, obaly z nápojových kartonů Tetra Pak), 

- dřevo, 

- kovy. 

 

2.5.1 Sklo 

 
Jedná se o významnou silikátovou hmotu, která je definována jako „anorganický 

amorfní materiál vyrobený tavením vhodných surovin a jejich následným řízeným 

ochlazením“ s těmito charakteristickými vlastnostmi: 

- křehkost, 

- tvrdost a tuhost (za běžných teplot), 

- plynotěsnost, 

- homogenita, 

- vysoká odolnost vůči vzduchu a vodě, 

- nízká elektrická i měrná tepelná vodivost, 

- odolnost proti chemickým a povětrnostním vlivům, 

- vysoká propustnost světla (snižuje se při zvyšující se tloušťce skla) [14].  

Křemičité písky, živce, vápence, dolomity apod. jsou primární neobnovitelné 

suroviny, které se běžně využívají na výrobu skla. Skleněné střepy či sběrové sklo 

představují druhotné suroviny a jejich zpracováním se nahrazují primární suroviny. Ze 

strany sklářského průmyslu se jedná o trvalou poptávku po těchto materiálech, jelikož se 

jejich použitím snižují náklady na dodávku surovin primárních, nižší jsou náklady na vodu 

a energie, tavící zařízení je méně zatěžováno a snižuje se také produkce oxidu uhličitého 

(CO2), který vzniká při tavení vlivem rozkladu vápence, sody a dolomitu. Více 

považováno je bílé (čiré) sklo, jelikož v něm nejsou obsaženy nečistoty v podobě sulfidu 

železa (hnědé sklo) nebo sloučeniny chromu (zelené sklo). Například u výroby zeleného 

skla je možné přidat až 80 % skleněných střepů do směsi, aniž by se snížila kvalita nově 

vyrobeného skla. Energetická náročnost klesá o přibližně 11,5 % a objem emisí CO2 o cca 

42,8 % [15].  
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Při výrobě skla se taví sklářský kmen, jehož základní surovinou je chemicky čistý 

křemičitý písek s obsahem oxidu křemičitého (SiO2) 60 – 80 % se zrnitostí do 0,4 mm, 

dále střepy a čeřiva. Čeřiva jsou pomocné látky v podobě síranů (sodný Na2SO4, vápenatý 

CaSO4, barnatý BaSO4) a dusičnanů (sodný NaNO3, vápenatý Ca(NO3)2, barnatý 

Ba(NO3)2), a do kmene se v malém množství přidávají za účelem odstranění nečistot 

a bublinek z tavené skloviny [16]. 

Technologický postup spočívá v přípravě vsázky spolu s jejím dávkováním, 

v tavení a chlazení. Suroviny předem upravené mletím a sušením se dále homogenizují 

a mísí v mísícím zařízení a poté jsou taveny ve sklářských pecích při teplotách v rozsahu 

1 450 – 1 550 °C, záleží na druhu skla. Sklárny produkují nejvíce obalového a plochého 

skla a výrazným rysem výroby skla, vůči ostatním odvětvím, je bezesporu minimální zátěž 

životního prostředí, protože sklo nezatíží životní prostředí ani v podobě odpadu a díky 

svým vlastnostem se dá recyklovat do nekonečna. Do skláren putuje většinou již vytříděné 

a upravené sklo bez ekologických, technologických či hygienických rizik. Střepy by 

neměly obsahovat např. kov, papír, keramiku. K odstranění nežádoucích materiálů slouží 

separátory železných a neželezných kovů a keramických nečistot, které jsou běžnou 

součástí technologické linky při zpracování skleněného odpadu [16], [17].  

Rozměry střepů musí být do max. 5 cm, rovněž je nežádoucí prachová frakce. 

V případě, že není znám původ střepů, provádí se tzv. pinzetová analýza. Spočívá v odběru 

vzorků drcených střepů upravených na sítech, kdy se z podsítného vyberou nečistoty za 

pomoci pinzety a lupy. Vybrané nečistoty je nutné zvážit a jejich množství evidovat. 

Jelikož jsou požadavky na čistotu střepů k recyklaci stále přísnější, provádí se analýza 

střepů před odvozem z úpraven do skláren i 10x za provozní směnu. Nejlevnější 

a nejjednodušší recyklace je tedy v podobě odpadu skla vzniklého při vlastní výrobě ve 

sklárnách, kdy jsou kusy vadného skla výstupní kontrolou vyřazeny a vráceny zpět na 

začátek výrobního procesu [18].  

Jestliže se sklo již nevyužije pro výrobu nového skla, přidává se běžně v drceném 

stavu do betonových směsí, brusiv, izolačních materiálů. Odpadní sklo se rovněž stává 

vhodným materiálem při stavbách pozemních komunikací a neustále jsou hledány další 

možnosti pro jeho využití [19].  
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2.5.2 Plasty 

 
Plasty lze charakterizovat jako syntetické či polysyntetické produkty polymerů, 

vyráběných až z 99 % ze surovin primárních, hlavně ropy, uhlí, plynu, ale také z již 

recyklovaných plastů [20].  

V dnešní době existují již tisíce rozličných druhů plastů, ovšem pro technickou 

praxi nalézá uplatnění jen pár desítek druhů. Klasifikaci plastů je možné provádět podle 

mnoha aspektů, např. klasifikace s přihlédnutím k jejich aplikaci nebo podle chování při 

působení teplot.  

Dělení z pohledu aplikace:  

- pro široké využití jsou vhodné polyolefiny - polyetylen (PE) a polypropylen (PP), 

PVC, polystyrénové (PS), fenolformaldehydové (PF) a močovinoformaldehydové 

hmoty (UF), 

- pro inženýrské aplikace se hodí např. polykarbonáty (PC), polyuretany (PU) 

polyamidy (PA), polymetylmetakrylát (PMMA), terpolymer ABS, také 

polyesterové (UP) a epoxidové (EP) pryskyřice, 

- pro špičkové aplikace se používá tetrafluoretylen (PTFE), polysulfon (PSU) apod. 

[21]. 

Dělení podle teplotního chování: 

- termoplasty – vlivem zahřívání nedojde k zásahu do chemické struktury, nastává 

plynulý přechod do stavu plastického, v teoretickém pojetí lze bez omezení 

provádět procesy měknutí a opětovného tuhnutí. Do této kategorie se řadí PVC, PP, 

PE, PS (polystyren), PA, atd., 

- reaktoplasty – v minulosti zvané termoplasty, jsou charakteristické tím, že je 

možné materiál v omezeném čase tvářit v první fázi zahřívání, poté dochází 

k vytvrzování, což je chemická reakce zvaná prostorové zesíťování struktury. Děj 

je specifikován jako nevratný, vytvrzené plasty nejde dále tavit, rozpouštět a při 

snaze je opět zahřát dochází k degradaci (rozpad hmoty). Patří sem např. epoxidové 

pryskyřice, polyesterové hmoty, apod., 

- pryže, kaučuky, elastomery – jsou také polymerní matriály, vyznačující se 

měknutím v první fázi zahřívání, ovšem opět jen na omezený čas, poté se projeví 

již zmiňovaná chemická reakce (prostorové zesíťování struktury) tzv. vulkanizace. 

Elastomery na základě termoplastů nepodléhají změnám chemické struktury, 
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teoreticky do nekonečna lze provádět procesy měknutí a opětovného tuhnutí, jediný 

probíhající děj je děj fyzikální [22], [23]. 

Plasty jsou dále charakterizovány svými pozitivními i negativními vlastnosti. Mezi 

pozitivní se řadí odolnost vůči korozi při styku s vodou, jejich zpracování lisováním, 

vstřikováním, litím nebo foukáním je s menší energetickou náročností, díky své malé 

hustotě jsou lehké a některé druhy zaručují i odolnost při působení kyselin či louhů. 

K negativním vlastnostem patří bezesporu dlouhá doba rozpadu, již zmíněná výroba 

z neobnovitelných zdrojů i vznik nebezpečných látek při jejich spalování [24]. 

Plasty, jako druhotná surovina, jsou k recyklaci získávány především pomocí obcí 

z tříděného KO, z komerční sféry průmyslu a ostatních zdrojů (např. demontáž 

elektrozařízení, vraků automobilů). Vzhledem ke skutečnosti, že se plasty vzájemně 

odlišují svými specifickými vlastnostmi a složením, také technologie pro jejich zpracování 

jsou rozdílné. Recyklované plasty nabízí širokou škálu možností pro své další využití. 

Směsi plastů slouží k výrobě nových výrobků např. do domácností a kanceláří (židle, stoly, 

nádobí, koše, rohože), své uplatnění našly při výrobě izolačních materiálů 

v elektroprůmyslu, automobilovém průmyslu, z PET lahví lze vyrobit umělá vlákna 

vyplňující spací pytle a zimní bundy, fleesové bundy, pásky, z plastových fólií se vyrobí 

nové fólie, tašky, sáčky, pytle. Ostatně nejvíce plastů se využívá na výrobu obalů, 

následuje uplatnění ve stavebnictví pro výrobu plastových oken v rámci úspory energie 

a omezení hluku zvenčí, k výrobě trubek pro rozvod vody, odpadního potrubí, plotů, 

obrubníků aj. Plasty jsou obsaženy v základech budov, nátěrových hmotách, prakticky jsou 

všude kolem nás [25], [26].  

Pokud již nemohou být využity materiálově, využívá se odpadních plastů, pro jejich 

dobrou výhřevnost, při spalování v energetických zařízeních, která ovšem musí z hlediska 

kombinovaných zařízení k výrobě elektřiny a tepla splňovat zásady BAT (nejlepší 

dostupná technologie) [27]. Z vybraných složek KO (papír + lepenka, textilie, dřevo, 

kuchyňský odpad) dosahuje hodnota spalného tepla plastických hmot nejvyšší úrovně a to 

42,71 MJ/kg
 
[4].  

Plasty představují důležitou a globálně monitorovanou komoditu a proto je veliká 

škoda, že zbytečně končí na černých skládkách a na dně moří a oceánů, což s sebou přináší 

i negativní dopady na životní prostředí.  
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2.5.3 Papír 

 
Papír je obecně charakterizován jako list vláken s obsahem různých chemických 

látek, majících vliv na kvalitu listu a z hlediska jeho zpracování recyklací je nutné 

rozlišovat, zda se bude obtížně či snadno přepracovávat. Papír obtížně zpracovatelný se 

vyznačuje vyšším obsahem zušlechťujících přísad, drobných kovů a kousků plastů, papír 

snadno zpracovatelný tvoří běžně používané typy papíru (časopisy, noviny) s obsahem 

buničiny, pojiva a plnidla. V novinovém papíru je mimo buničiny i obsah dřeviny [25], 

[26]. 

Většina odpadního papíru se získá jeho tříděním prostřednictvím obyvatel do 

modrých nádob, které jsou také již běžně opatřeny nálepkami s informacemi, který papír je 

či není vhodný do nádoby vhazovat. Společnost EKO – KOM ve svých televizních 

reklamách uvádí, že se tříděním papíru za minulý rok zachránilo 1,8 mil. stromů [28].  

U papíru není možné dosáhnout 100% recyklace, neboť se opakovaným 

zpracováním ničí celulózová vlákna a bez dodávky nové celulózy se tak zhoršuje kvalita 

vyrobeného papíru. Podle odborníků lez papír recyklovat max. 6 krát [17].  

Mezi vlastnosti papíru se řadí např. hladkost, pevnost, ohebnost. V současné době 

lze rozeznávat také mnoho různých druhů papíru z hlediska jejich dalšího použití. Jedná se 

o kancelářský, kladívkový, pauzovací, novinový, hedvábný, krepový, balicí, karton, Tetra 

Pak, lepenku atd. Při jejich výrobě je rozhodující volba vhodné technologie [29]. 

Primární výroba papíru je po energetické stránce poměrně dosti náročná, také 

spotřeba dřeva a vody není právě zanedbatelný faktor. V případě sekundární výroby papíru 

lze šetřit nejen energii a vodu, ale také dřevo, i když snahou českého papírenského 

průmyslu je zpracovávat ve svých provozech dřevo nižší kvality (polomy, prořezávky, 

stromy napadené kůrovcem, piliny aj.). Stále ale je potřeba dřeva z těžby. V ČR se 

v rozmezí let 2006 – 2013 vytěžilo více dřeva, než dorostlo. K výrobě jedné tuny nového 

papíru je zapotřebí 5 m
3
 (cca 2 – 3 t) vytěženého dřeva [30].  

V třídící lince jsou separovány kromě ostatního odpadního papíru také nápojové 

kartony na jedno použití (Tetra Pak). Tyto obaly jsou většinou zhotoveny z 6 vrstev papíru, 

hliníku a plastu (PE). Jejich recyklace v papírnách je vítána z důvodu zachycení kvalitních 

papírových vláken na sítech při tzv. vířivém rozvláknění (mokrá metoda recyklace). Při 

této recyklační metodě se od sebe oddělí jednotlivé vrstvy obalu. Z rozvolněné celulózové 
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vlákniny, které se takto získá 70 – 90 %, se opět vyrobí papír nebo lepenka. Zbytkový 

materiál (polyetylen a hliníková fólie) lze následně zužitkovat [31]. 

Hliník je komerčně velice zajímavá a ceněná surovina, kdežto náklady na primární 

výrobu PE jsou nízké. Směs hliníku a PE je podrobena řízenému ohřevu (pyrolýza), při 

kterém dojde ke zplynění PE, ale hliník zůstává čistý a nepoškozený [32].  

V mnoha obcích již slouží k třídění nápojových kartonů nádoby oranžové barvy. 

 

2.5.4 Dřevo 

 
O tomto materiálu již krátce informuje předešlá kapitola v rámci výroby a recyklace 

papíru. Lignin, celulóza a hemicelulóza jsou látky, které tvoří buněčné stěny dřeva. 

Převládá celulóza s cca 50 %, následuje hemicelulóza s cca 22 % a lignin (také cca 22 %), 

zbývajících 6 % připadá na látky, které tvoří vnitřek buněk (vosky, pryskyřice, tuky, 

minerální látky, barviva, třísloviny a alkaloidy). Traduje se, že barva dřeva ovlivňuje i jeho 

kvalitu. Tmavší dřevo odolává více hnilobě, jelikož je s vyšším obsahem tříslovin 

a pryskyřic a je tím pádem s vyšší trvanlivostí [14].  

Pro své vlastnosti zaujímá dřevo i v dnešní době významnou pozici v komerční 

sféře. Konstrukce ze dřeva mají mnoho výhod. Oproti ocelovým nekorodují, izolační 

vlastnostmi jsou dobré, dále se vyznačují svou lehkostí, bezproblémovou opracovatelností, 

také specifickou vůní. Současně se jedná o materiál, který je šetrný k životnímu prostředí, 

protože je schopen přirozené obnovy. Nevýhodou staveb ze dřeva je nízká odolnost vůči 

požárům, nutnost ochranných nátěrů proti vysychání, dřevokazným houbám a organismům 

a také menší odolnost proti dalším přírodním živlům. Ve stavebnictví lze dřevo dobře 

kombinovat s jinými materiály (beton, ocel) a je hlavně recyklovatelné či dále energeticky 

využitelné. Kromě staveb se ze dřeva produkuje široká škála výrobků (nábytek, palety, 

přepravky, hračky atd.) [33].  

V rámci recyklace dřeva se běžně využívá slangový výraz „mrtvé“ a „nové“ dřevo. 

Pod pojem „mrtvé“ dřevo spadá např. dřevo z demolic, nábytek, přepravky, palety, okenní 

a dřevní rámy i s kováním, sklem, žaluziemi apod., stavební řezivo, kůra, dřevěné odřezky. 

Z tohoto dřeva se před drcením a mletím na frakci požadovanou odběratelem pro výrobu 

dřevotřískových desek či jiného výrobního záměru ručně vytřídí kov, plasty a sklo. „Nové“ 

dřevo (části stromů, dřevní štěpka) je již nevhodné pro zpracování v nábytkářství, lze jej 
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kompostovat na průmyslové kompostárně skládkového areálu nebo využít energeticky 

[34]. Hodnota spalného tepla dřeva je 18,46 MJ/kg [4]. 

 

2.5.5 Kovy 

 
Kromě hlubinné těžby uranu na dole Rožná, v Dolní Rožínce u Žďáru nad Sázavou, 

se v ČR těžba kovů od 1. 1. 1994 nerealizuje. Kovy se v současné době pro průmyslové 

účely importují z různých zemí světa, proto jsou druhotné suroviny v  podobě kovového 

šrotu a ostatních druhů kovů získaných zpětným odběrem výrobků s ukončenou životností 

také velmi cennou komoditou. Na světových komoditních burzách se již dlouhou dobu čile 

obchoduje se vzácnými a neželeznými kovy. K těm nejznámějším komoditním burzám 

patří London Metal Exchange [20].  

V technické praxi se kovy rozdělují na dvě základní skupiny, a to na železné 

a neželezné. K železným, které se vyznačují magnetickými vlastnostmi, se řadí ocel, 

surové železo, bílá i šedá litina apod. Tyto kovy jsou charakterizované jako slitiny železa 

a uhlíku, také popř. dalších legujících kovů. Obsah uhlíku v litině a surovém železu se 

pohybuje mezi 2 – 4 %, v oceli je obsah uhlíku menší než 2 % [27].  

Ocel se vyrábí v ocelárnách ze surového železa a recyklací 1 tuny oceli, se na 

základě podložených faktů BIR ušetří 1 100 kg železné rudy, 630 kg uhlí, 55 kg vápence, 

642 kWh energie, 278 litrů ropy a 2,3 m
3
 prostoru na skládce. Díky železnému šrotu se při 

výrobě oceli sníží emise CO2 až o 58 % [11].  

Neželezné kovy lze dělit na kovy: 

- těžké (olovo, měď, zinek, nikl, cín, kobalt, rtuť), 

- vysokotavitelné (molybden, wolfram, titan, chrom, mangan, tantal), 

- lehké (hliník, hořčík),  

- ušlechtilé (platinové kovy, zlato, stříbro),  

- rozptýlené (lanthan, lanthanidy, skandium, yttrium),  

- radioaktivní (uran, plutonium, radium, thorium) [35]. 

Každý z výše uvedených kovů je dále charakterizován svými specifickými 

vlastnosti. Podle ČSN 42 0055:1993 pod pojem neželezný těžký kov patří kov s měrnou 

hmotností nad 5 000 kg/m
3
, lehkým kovem je kov s měrnou hmotností pod 5 000 kg/m

3
 

[36]. 



Ivana Anderlová: Ekonomické zhodnocení výstupů z linky ručního třídění a linky mechanické 

úpravy odpadů 

 

2015                                                                                                                                                   16 

V recyklačních linkách se kovy oddělí od ostatního odpadu jednak ručním 

vytříděním nebo pomocí separátorů kovů. Železný materiál se od ostatního odděluje 

elektromagnetickými a permanentními magnetickými separátory, pro separaci neželezných 

kovů se používají speciální odstředivé stroje vyvolávající vířivé proudy v kovových 

vodivých částicích pomocí vysokofrekvenčního magnetického pole (např. typ SNF firmy 

VVV Most s. r. o.) [37]. 
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3 POPIS A ZÁKLADNÍ PARAMETRY TECHNOLOGICKÉ LINKY 

RUČNÍHO TŘÍDĚNÍ 

 

Linka ručního třídění byla instalována k tomuto účelu v nově vybudované hale se 

skladovými prostory s místním názvem Hala třídící linka CELIO a. s., která se nalézá 

v areálu II. Jak již bylo v úvodu práce popsáno, jedná se o provoz zcela nové technologie, 

ve které se vykonávají následné činnosti: 

- příjem a vstupní kontrola odpadů, 

- skladování odpadů před úpravou, 

- třídění odpadů, 

- lisování odpadů, 

- skladování upravených odpadů, 

- nakládání a expedice upravených odpadů [38]. 

 

 

 

 

Obrázek 3: Linka ručního třídění odpadů (Zdroj: CELIO a. s.) 
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3.1 Technologický soubor Hala třídící linka CELIO a. s. 
 

Celý technologický soubor je tvořen základními částmi, které představují samotnou 

halu s třídící linkou, stavební objekty, manipulační a skladovací prostory pro příjem 

odpadů vhodných k třídění na lince, (objekty podrobněji charakterizovány v následující 

kapitole), včetně místních účelových komunikací a zpevněných ploch. Dále do souboru 

patří manipulační technika (nákladní automobily, kolový kloubový nakladač, kontejnery), 

dopravní technika (dopravníky), rozdružovač PE pytlů o kapacitě 10 tun/hod., třídící linka 

odpadů, hydraulický lis, trafostanice, sociální zázemí, systémy požární ochrany (EPS), 

tvořený multisenzorovými hlásiči a kouřovými hlásiči s vyhodnocovací jednotkou, hasební 

systémy (Sprinklery) a přenosné hasicí přístroje.  

 

3.1.1 Stavební objekty  

 
Stavební objekty, které tvoří nedílnou součást technologického souboru zařízení, 

představuje mezisklad přijímaných či již upravených odpadů, což je zastřešená hala 

o půdorysu 45 x 19 m, rozdělená na tři kóje o rozměrech 15 x 19 m. Dvě kóje o kapacitě 

1 200 tun slouží pro příjem odpadů, třetí s kapacitou 600 t se využívá pro uskladnění 

dřevního odpadu. Dalšími objekty jsou překladiště odpadů s meziskladem přijímaných 

odpadů (pět zastřešených kójí o půdorysu 48 x 16 m, kapacita 750 t), oblouková hala I 

sloužící jako mezisklad přijímaných nebo upravených odpadů s rozměry 30 x 19 m 

s kapacitou 500 t, další hala pro mezisklad odpadů o celkové ploše 480 m
2
 a kapacitě 500 

tun a objekt trafostanice. Stavební objekty pro obě linky jsou situovány v areálu II [38]. 

 

3.2 Technologie třídící linky 
 
Samotné zařízení linky sestává dle schématu linky ručního třídění odpadů (viz 

příloha č. 3) ze zapuštěné násypky, pomaloběžného řetězového dopravního pásu, 

univerzálního dávkovacího stroje FÖRDERMAT „R“ se zásobním bunkrem, propouštěcí 

automatikou a rozdružovačem PE pytlů a fólií, řetězového dopravníku, kabiny pracoviště 

ručního třídění se zabudovanou vzduchotechnikou, shozových šachet se sběrnými boxy, 

sběrného řetězového dopravníku, vynášecího řetězového dopravníku, balicího stroje 

s hydraulickým lisem SP 6037 a ke konci linky přistavovaného velkoobjemového 

kontejneru.  
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V rámci ekonomického a technologického posouzení třídících procesů bude jak 

u linky ručního třídění, tak u linky mechanické úpravy odpadů zpracován popis strojů, 

přehled údajů jejich technických parametrů a požadavků [38]. 

 

3.2.1 Dávkovací stroj FÖRDERMAT „R“ 

 
Univerzální dávkovací stroj (Obrázek č. 4) se používá dle podmínek daných 

výrobcem (německá firma GASSNER RecTec Maschinenhandel) především pro 

dávkování lehkých obalů, papíru, lepenky, dutých předmětů, plechovek, řezanky, slámy, 

biologických odpadů apod., dále k otevírání a vyprazdňování pytlovaných materiálů 

a k rozdružování PE pytlů nebo plastových fólií u lisovaných balíků. Stroj se skládá 

z těchto komponentů: 

- zásobní bunkr o max. objemu do 30 m
3
,  

- dávkovací stěna s dopravníkem (spojení s bunkrem), opatřená hnací hřídelí pro 

pohyb vynášecích lišt pomocí páru dopravních řetězů, lišty opatřené zuby kloužou 

po plechové podlaze, 

- propouštěcí automatika cizích těles situovaná na horním konci dávkovací stěny 

(automatika umožní krátkodobé vychýlení přihrnovacích hřebenů směrem nahoru 

v případě, že hřebeny narazí na cizí pevné těleso), 

- přihrnovací hřebeny (výkyvný způsob uložení 9 dlouhých a 2 krátkých hrotů na 

dvojitém trubkovém rámu v propouštěcí automatice), pohon klikový,  

- rozdružovač PE pytlů, jenž se skládá z dutého profilu (příčníku) s postranními 

přírubami opatřených 8 nosníky nožů výklopných směrem nahoru; princip 

rozdružení je založen na trhání a řezání hroty přihrnovacích hřebenů proti pohybu 

vynášecích lišt, 

- posuv dopravníků, 

- rozvaděč +RT1, který je instalován u schodiště na podestě příjmové části 

technologie linky [39].  

 

U níže uváděných strojních zařízení budou jejich základní technické parametry 

spolu s jejich požadavky na zpracovávaný materiál sestaveny do přehledných tabulek 

(Tabulka č. 2, 3, 4, 5), ze kterých vybrané zásadní položky budou aplikovány do bodu 5 

osnovy diplomové práce.  
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Obrázek 4: Univerzální dávkovací stroj FÖRDERMAT „R“ [39] 

 

 

Tabulka 2: FÖRDERMAT „R“ – požadavky a technické parametry [39] 

Pořizovací náklady 720 000 Kč 

Náročnost na obsluhu 2 + 12 (třídící kabina) na provozní směnu 

Vstupní vnější velikost materiálu obrys objemu < 0,03 m
3
, půdorys ploch < 0,025 mm

2 

Hmotnost stroje 4,65 t 

Celkové rozměry 9500 x 2970 x 3800 mm (d, š, v) 

Výkon (dle druhu materiálu) 300-1 500 (fólie) do 5 000-50 000 kg/h (bio-odpad) 

Elektromotor příkon 7,5 kW, napětí 400 V 

Klimatické podmínky 5-40 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 30% - 90% 

Dávkování materiálu vynášecí lišty, přihrnovací hřebeny 

 

 

3.2.2 Automatický balicí stroj SP 6037 

 
Výrobcem a dodavatelem stroje (Obrázek č. 5), který je určený k výrobě balíků při 

současném docílení nejmodernější bezpečnostní technologie je švédská firma Presona. 

Strojově svařované šasi funguje za podpory hydraulické jednotky. U stroje s dostatečnou 

nakládací kapacitou lze pomocí voliče upravovat délku balíků. Vázání je plně automatické 
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za pomoci soukadla, které umožňuje prostřednictvím 4 drátových úvazů rychlou vazbu 

balíků.  

SP 6037 se skládá z těchto součástí: 

- rám, 

- cívka drátu, 

- vázací jednotka, 

- řídící vázací jednotka, 

- sestava platformy soukadla, 

- nakládací násypka, 

- hydraulická jednotka, 

- regulátor, 

- píst, 

- řídící skříň, 

- systém volitelnosti délky balíků, 

- nakládací otvor [40]. 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 5: Automatický balící stroj SP 6037 [40] 
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Tabulka 3: Automatický balící stroj SP 6037– požadavky a technické parametry [40] 

Pořizovací náklady 1 335 000 Kč 

Náročnost na obsluhu 1 

Hmotnost stroje 13 t 

Celkové rozměry 8530 x 1850 x 3450 mm  

Elektromotor příkon 37,5 kW, napětí 400 V 

Běžný provozní hydraulický tlak 16 MPa, max. 18 MPa v rovině stlačování 

Specificky tlak balicího stroje 7,5kg/cm
2 

Úroveň hluku 74 dB 

Kapacita olejové nádrže 880 l 

Předepsaný typ oleje HP 46 

Dávkování materiálu vynášecí řetězový dopravník 

 

 

3.3 Popis procesu třídění 
 
 Celý proces začíná přejímkou odpadů. Pro zjišťování jejich hmotnosti slouží 

mostová váha vybavená vážním procesorem s typovým označením SQL CALYPSO. Váha 

je instalovaná na vstupu do areálu II a její funkčnost je pravidelně a v předem daných 

termínech ověřována. Ověřování provádí firma, která vlastní oprávnění k provozování této 

činnosti. Provozovatel zařízení je povinen při přejímce odpadu zkontrolovat veškerou 

dokumentaci o odpadu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. a to v případě 

jednorázové dodávky odpadu nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce. 

Dalšími kroky jsou vizuální kontrola každé dodávky odpadu, náhodná kontrola 

odpadu sloužící pro ověřování shody odpadu s údaji v předložených dokumentech 

vlastníka odpadu, vedení evidence o množství, charakteru, hmotnosti, také původu 

přijímaného odpadu. Nesmí chybět údaje prokazující totožnost dodavatele odpadu a rovněž 

je zapotřebí vystavit ke každé dodávce odpadu přijatého do zařízení potvrzení. Zjistí-li 

pracovník přebírající odpad, že dodavatel předává druh odpadu, jenž není schválen 

k převzetí do zařízení, informuje ihned o zjištěné skutečnosti vedoucího provozu II. 

Automobil s dovezeným odpadem je odstaven na vyznačený prostor a do provozního 

deníku je o tomto proveden záznam. Vedoucí provozu II podá zprávu o nepřijetí odpadu do 

zařízení obchodní oddělení společnosti, které následně informuje dodavatele a zajistí 
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rovněž fotodokumentaci. Odpad je vrácen dodavateli. Dále je prostřednictvím vedoucího 

provozu II informován specialista ISM, ten má povinnost písemného oznámení 

příslušnému krajskému orgánu (OŽPZ) o nepřijetí odpadu do zařízení. 

Přivezený odpad určený ke zpracování je po zvážení a vstupní kontrole dopraven 

dle druhu do skladových prostor. Odtud jsou odpady pomocí manipulační techniky 

transportovány do objektu třídící linky, přesněji do jednotlivých částí haly. Zde dochází 

k roztřídění odpadů na jednotlivé komodity (recyklovatelné, energeticky využitelné). 

Odpad je poté kolovým nakladačem přepraven do zapuštěné násypky s pomaloběžným 

řetězovým dopravním pásem, který jej dopraví do zásobníku. Řetězový dopravník je 

poháněn elektromotorem s převodovkou spojenou s tažnou hřídelí. Ze zásobníku se 

materiál sune dávkovací jednotkou přes propouštěcí automatiku pomocí přihrnovacích 

hřebenů do rozdružovače PE pytlů, následuje posun do kabiny pracoviště ručního třídění. 

Kabina je s kapacitou 12 pracovníků na jednu provozní směnu. Zde pracovníci linky ručně 

vytřídí odpad na jednotlivé komodity, které putují přes shozové šachty do sběrných boxů.  

Zbývající nevytříděný odpad je pomocí vynášecího pásového dopravníku 

umísťován do velkoobjemového kontejneru na konci linky. Pásový dopravník je opatřen 

pásem s textilní vložkou, s plnivem z PVC nebo pryže, jeho pohon je zajištěn tažným 

bubnem po vrchní části rámu stroje a vracený napínacím bubnem spodní částí rámu po 

válečkách zpět. Po naplnění kontejneru je jeho obsah odvezen k další mechanické úpravě 

za účelem energetického využití. Papírový materiál a vytříděné plasty v podobě PET lahví, 

(bílé oddělené od barevných), fólií, pěnového polystyrenu apod. se prostřednictvím 

sběrného a vynášecího řetězového dopravníku přepravují do automatického balicího stroje 

s hydraulickým lisem, kde se lisují do balíků. Balíky jsou z haly deportovány kolovým 

nakladačem na vyhrazená místa v areálu společnosti, kde zůstávají uloženy do doby jejich 

předání odběratelům. Sklo se po vytřídění na bílé a barevné rovněž dopraví v boxech za 

stejným účelem do skladových prostor [38]. 

Proces probíhající na lince ručního třídění odpadů je znázorněn na Obrázku č. 6. 

 

 

 

 

 



Ivana Anderlová: Ekonomické zhodnocení výstupů z linky ručního třídění a linky mechanické 

úpravy odpadů 

 

2015                                                                                                                                                   24 

 

 

Obrázek 6: Blokové schéma procesu ručního třídění odpadů  

(Podle podkladů CELIO a. s. vytvořila I. Anderlová) 
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4 POPIS A ZÁKLADNÍ PARAMETRY TECHNOLOGICKÉ LINKY 

MECHANICKÉ ÚPRAVY ODPADŮ 

 

Linka mechanické úpravy odpadů (Obrázek č. 7) sloužící k předúpravě a následné 

úpravě objemného komunálního a průmyslového odpadu je součástí zařízení s místním 

označením Centrum pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního 

a průmyslového odpadu. Zařízení je rovněž situováno v areálu II a do provozu bylo 

uvedeno v roce 2011. Také tato linka byla pořízena z dotací EU.  

Zde se vykonávají tyto činnosti: 

- příjem a vstupní kontrola odpadů, 

- skladování odpadů před úpravou, 

- třídění a drcení odpadů, 

- uskladnění upravených odpadů, 

- nakládání a expedice upravených odpadů [41]. 

 

 

 

Obrázek 7: Linka mechanické úpravy odpadů (Zdroj: CELIO a. s.) 
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4.1 Technologický soubor Centrum pro třídění a mechanickou 

úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu 

 
Technologický soubor obsahuje základní části, což je opět samotná hala třídící 

a drtící linky a veškeré manipulační a skladovací prostory pro příjem odpadu ke zpracování 

na zařízení, podrobněji popsané v následující kapitole 4.1.1, místní komunikace 

a zpevněné plochy, stavební objekty, technika pro manipulaci s odpadem (nákladní 

automobily, kontejnery, kolový nakladač), primární drtič odpadů s kapacitou 10 t/hod., 

separátor kovů s vynášecím pásem a přistavovaným kontejnerem, separátor lehké i těžké 

frakce s vynášecím pásem a kontejnerem, vibrační síta sloužící k oddělování minerální 

a biologické složky, rovněž s vynášecím pasem a kontejnerem, sekundární drtič 

s vynášecím pásem, propojovací pásové dopravníky mezi jednotlivými segmenty linky, 

odsávací zařízení prachových částic z technologie. Dalšími částmi souboru jsou pak 

systémy požární ochrany EPS, hasební systémy Sprinklery a přenosné hasicí přístroje.  

 

4.1.1 Stavební objekty 
 

Do stavebních objektů náležícím k souboru spadá strážní domek se skladem 

náhradních dílů, sklad upraveného odpadu, což je zastřešená hala typu HARD o rozměrech 

60 x 12 m, oblouková hala II o ploše 2 000 m
2
 se skladovací kapacitou tisíc tun vstupního 

odpadu a 500 t odpadu upraveného, oblouková hala III je o rozměrech 15 x 31 m 

(mezisklad) a sociální zařízení. Dále jsou rovněž využívány stavební objekty popsané 

v kapitole 3.1.1 [41]. 

 

4.2 Technologie linky mechanické úpravy odpadů 
 

Zařízení obsahuje podle schématu linky mechanické úpravy odpadů toto strojní 

zařízení (viz Příloha č. 4): řetězový pásový dopravník, vstupní násypku Jupiter 2200, 

jednohřídelový pomaloběžný primární drtič JUPITER 2200 (výrobce rakouská firma 

LINDNER-Recyclingtech GmbH), pásový magnet pro separaci kovů MEPQ 1201 Q-GP, 

sítovačku SM 2000 x 6000 (vibrační síta pro oddělení bio-složek z odpadu), separátor 

těžké a lehké frakce HFS 1200 a jednohřídelový sekundární drtič POWER KOMET 2200 

téhož výrobce. Jednotlivé segmenty linky jsou mezi sebou propojeny dopravními 
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gumovými pásy (pásové dopravníky BC1000K, BC1200K, BC800, HFS BC1200), 

ventilátory pro přívod a odvod vzduchu a kompresor. Pro dopravu oddělených složek do 

přistavovaných kontejnerů mimo objekt slouží gumové vynášecí pásy. Do technologie 

rovněž spadá zapuštěná násypka, před kterou je vyhrazený prostor pro příjem odpadů 

a dočasný sklad upravených odpadů. Linka je s projektovaným výkonem 10 t/ho a většinou 

bývá obsluhována 2 – 3 pracovníky ve dvousměnném provozu, včetně sobot a nedělí [41]. 

V rámci ekonomického posouzení je v následujících podkapitolách zpracován 

přehled náročnosti jednotlivých strojů. 

 

4.2.1 Primární drtič JUPITER 2200 

 
Pro bezchybný provoz stroje (Obrázek č. 8) je bezpodmínečně nutné dodržování 

podmínek daných výrobcem, tj. drtit pouze materiály předem smluvně stanovené, 

s přihlédnutím k bezpečnostním předpisům. V drtiči nesmí být z bezpečnostních důvodů 

zpracovávány materiály obsahující látky radioaktivní, výbušné a látky s nízkým bodem 

vzplanutí [42]. 

Samotný proces drcení je přiblížen v kapitole 4.3. 

 

 

 

Obrázek 8: JUPITER 2200 [42] 
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Tabulka 4: JUPITER 2200 – požadavky a technické parametry [42] 

Pořizovací náklady 8 200 000 Kč 

Náročnost na obsluhu 2 na provozní směnu 

Materiál 50 % průmyslový a 50 % komunální odpad 

Vstupní velikost materiálu 0-X mm 

Vstupní hustota matriálu 150-250 kg/m
3 

Max. vlhkost materiálu < 30% 

Výstupní velikost materiálu < 250 mm 

Hmotnost stroje 33 t 

Celkové rozměry 5461 x 3250 x 4840 mm 

Výkon do 70 t/h 

Počet nožů 24 kusů 

2 x trojfázový motor příkon 2 x 110 kW, napětí 400 V 

Pohon hydraulické jednotky příkon 11 kW, napětí 400 V 

Kapacita olejové nádrže 400 l  

Předepsaný typ oleje Castrol Vario HDX VG46 

Klimatické podmínky 0-35 °C 

Hladina hluku > 85 dB 

Dávkování materiálu kloubový nakladač 

Vynášení materiálu dopravní pás 

 

 

4.2.2 Sekundární drtič POWER KOMET 2200 

 
Také pro tento drtič (Obrázek č. 9) platí stejné podmínky a bezpečnostní předpisy 

uvedené pod kap. 4.2.1. Drtič je v technologii zařazen za primárním drtičem a slouží pro 

drcení již předdrceného materiálu (produktu primárního drtiče), jenž je zbaven kovů 

a těžkých podílů [42]. 

Podrobný průběh drcení bude rovněž popsán v kapitole 4.3. 

 

 

 

 



Ivana Anderlová: Ekonomické zhodnocení výstupů z linky ručního třídění a linky mechanické 

úpravy odpadů 

 

2015                                                                                                                                                   29 

Tabulka 5: POWER KOMET 2200 – požadavky a technické parametry [42] 

Pořizovací náklady 8 650 000 Kč 

Náročnost na obsluhu 1 na provozní směnu 

Vstupní hustota matriálu 150-250 kg/m
3 

Max. vlhkost materiálu < 30% 

Vstupní velikost materiálu < 250 mm 

Výstupní velikost matriálu 90% < 35 mm 

Hmotnost stroje 26,3 t 

Celkové rozměry 5375 x 3450 x 4810 mm 

Výkon do 28 t/h 

Počet nožů 60 kusů 

Děrovaná síta Ø 35 mm 

2 x trojfázový motor příkon 2 x 132 kW, napětí 400 V 

Pohon hydraulické jednotky příkon 11 kW, napětí 400 V 

Kapacita olejové nádrže 400 l 

Předepsaný typ oleje Castrol Vario HDX VG46 

Klimatické podmínky 0-35 °C 

Hladina hluku > 85 dB 

Dávkování materiálu dopravník 

Vynášení materiálu dopravní pás 

 

 

Obrázek 9: POWER KOMET 2200 [42] 
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4.3 Popis procesu třídění a mechanické úpravy odpadů 
 

Začátek procesu je shodný s procesem na lince ručního třídění. Odpady se 

podrobují procesům přejímky, vážení, kontroly a ověřování.  

Do meziskladu míří nepředtříděné odpady, ze kterých je nezbytně nutné vyjmout 

odpady, které jsou pro vstup do zařízení nevhodné (velké kusy železa, kamenů, betonu). 

Již předtříděné odpady od dodavatelů jsou pomocí kolového kloubového nakladače 

naváženy do haly s třídící a drtící linkou, přímo ke vstupní násypce zapuštěného 

dopravního pasu nebo se dočasně skladují v hale do vyhrazeného prostoru v její západní 

části. Zde je také možné skladovat slisované balíky již upraveného odpadu. Ze vstupní 

násypky putuje materiál k drcení pomocí zapuštěného dopravního pásu do násypky 

umístěné v horní části primárního drtiče JUPITER 2200. V tomto drtiči se odpad upravuje 

na velikost frakce do 300 mm. Hydraulické masivní přísunové zařízení posouvá materiál 

do řezací části stroje k frézovému pomaloběžnému rotoru, kde je řezán mezi noži (12 kusů) 

a protinoži (také 12 kusů) instalovaných ve šroubovici na rotoru. Velikost drtě se dá volit 

prostřednictvím vyměnitelných sít s různě velkými otvory děr, různými tvary nožů či 

výměnných prosévacích srpů. Podrcený odpad padá do transportního zařízení umístěného 

přímo pod drtičem. Po dosažení úrovně předního koncového spínače se přísunové zařízení 

vrací zpět, aby mohlo podat další materiál.  

Odpad podrcený primárním drtičem postupuje z transportního zařízení pásovým 

dopravníkem směrem k magnetickému separátoru kovů. Po oddělení jsou kovy vynášecím 

pásem vhazovány do přistaveného kontejneru. Pásový dopravník dále posouvá odpad do 

prostoru vibračních sít. Zde dochází k separaci minerální a biologické složky odpadu.  

Biologická složka je pásovým dopravníkem přemístěna do kontejneru a je možné ji 

využívat na průmyslové kompostárně situované v areálu I. Odpad zbaven biologické 

složky je unášen pásovým dopravníkem do separátoru lehké a těžké frakce. Těžkou frakci, 

která končí po dopravě vynášecím pásem v přistavěném kontejneru, představuje např. 

cihlová, betonová či kamenná drť. Lehká frakce putuje na pásovém dopravníku do drtiče 

sekundárního POWER KOMET 2200, který je podobné technologie jako drtič sekundární. 

Zde dojde k podrcení pomocí 60 kusů nožů na velikost zrn do 35 mm. Z transportního 

zařízení drtiče je odpad transportován po pásovém dopravníku k nakládce nebo uskladnění 

[41]. 
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Průběh procesu mechanické úpravy odpadů znázorňuje blokové schéma na 

Obrázku č. 10. 

 

 

 
Obrázek 10: Blokové schéma procesu mechanické úpravy odpadů  

(Podle podkladů CELIO a. s. vytvořila I. Anderlová) 
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Sledován je především obsah popelu, minimální výhřevnost a maximální 

hmotnostní procento v odpadu u chloru, z důvodu jeho nebezpečnosti (toxicita, vysoká 

reaktivita). Protokoly z laboratoře s výsledky měření jsou archivovány po dobu 5 let. 

 

Tabulka 6: Kvalitativní ukazatelé upraveného odpadu [43] 

Kvalitativní ukazatel Jednotka Mezní hodnota 

Popel hm. % max. 20 

Výhřevnost MJ/kg min. 15 

Chlór hm. % max. 1 

Síra hm. % max. 8 

Thalium mg/kg max. 10 

Rtuť mg/kg max. 2 

Olovo hm. % max. 0,2 

Zinek hm. % max. 1 

PCBs mg/kg max. 30 

 

 

4.4.1 Odběry vzorků 

 
Dílčí vzorky pro rozbory se odebírají přímo z plochy pod výstupním dopravníkem 

za pomoci vzorkovnice 2 x za provozní směnu. Následně jsou vsypány do nádoby, kde se 

spolu důkladně promísí, vzniká jednodenní směsný vzorek, který je uložen do vzorkovnice 

o objemu 2 litrů s označením data odběru vzorku. O každém odběru vzorku odpadu se 

vyhotovuje protokol. Označené vzorkovnice se skladují na policích kovových stojanů 

v uzavřené skladové místnosti. Po měsíci se opět provádí důkladné míchání jednodenních 

směsných vzorků za účelem získání měsíčního vzorku, který se ve dvoulitrové vzorkovnici 

předává do laboratoře. Pro případ ztráty či poškození vzorkovnice společnost uchovává po 

dobu jednoho měsíce duplicitní vzorek stejného objemu [43]. 

 

4.5 Monitoring teploty 
 

Upravený odpad z linky, jenž nemůže být ihned předán koncovým odběratelům, 

musí být skladován. Teplota odpadu ve skladech je neustále kontrolována pověřenými 
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pracovníky (většinou obsluha linky či venkovní obsluha CELIO) z důvodu možného 

samovznícení upraveného materiálu. Hodnoty teplot se pohybují v rozmezí od okolní 

teploty do teploty až 60 °C a jsou odečítány z tyčových teploměrů, minimálně 

v šestihodinových intervalech. Sklady jsou vybaveny ručními hasicími přístroji, EPS 

a Sprinklery [41]. 

 

4.6 Bezpečnost provozu na zařízeních 
 

Pro klidný a plynulý chod zařízení linky ručního i mechanického třídění odpadů 

musí být zároveň dodržovány bezpečnostní a požární předpisy. Společnost pro obsluhu 

a údržbu linky pověřuje pouze zaměstnance, kteří absolvují pravidelně každý rok školení 

BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (Požární ochrana) a s obsluhou 

zařízení se perfektně seznámili. Zaměstnanci jsou rovněž pro tuto činnost vybaveni 

předepsanými pracovními oděvy a pracovními pomůckami (např. brýle, rukavice, chrániče 

sluchu). Povinnost pracovníků je chovat se tak, aby nebylo ohroženo zdraví jejich či 

spolupracovníků [44]. 

 

4.7 Ochrana zdraví 
 

Vzhledem ke skutečnostem plynoucím z provozu obou zařízení (prašnost, hluk) je 

společnost povinna požádat odpovídající orgán, v tomto případě Krajskou hygienickou 

stanici Ústeckého kraje, o vydání rozhodnutí, na základě něhož jsou pracovníci zařazeni do 

kategorií prací a rovněž se tímto rozhodnutím stanovuje pro výkon rizikových prací 

minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek [45]. 
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5 TECHNOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ POSOUZENÍ TŘÍDÍCÍCH 

PROCESŮ 

 

Kapitola nabízí posouzení náročnosti v rámci třídících procesů probíhajících při 

zpracování odpadů na lince ručního třídění odpadů a lince mechanické úpravy odpadů po 

ekonomické a technologické stránce. K tomuto účelu poslouží také vybraná data čerpaná 

z dříve vytvořených tabulek základních technických parametrů a požadavků na jednotlivá 

strojní zařízení. Posuzována bude náročnost na provoz linek z pohledu: 

 celkových pořizovacích nákladů, 

 energetické náročnosti strojních zařízení, 

 ostrosti třídění,  

 obsazenosti linek (počet zaměstnanců na provozní směnu),  

 nekonkrétních mzdových nákladů, 

 četnosti provozních směn, 

 náročnosti na manipulační techniku,  

 nároků na upravované odpady,  

 nároků na školení zaměstnanců,  

 nároků na zdravotní způsobilost zaměstnanců.  

 

5.1 Linka ručního třídění odpadů  
 

Linka ručního třídění odpadů je s roční kapacitou 8 000 tun zpracovávaných 

odpadů, okamžitá kapacita je 2 500 tun. Předpokladem bylo, že odpady kategorie „N“ 

budou tvořit 5 % z celkového hmotnostního toku odpadů na zařízení, což představuje 400 

tun, odpady kategorie „O“ pak 95 % z celkového ročního hmotnostního toku odpadů, což 

činí v přepočtu 7 600 tun odpadu. Uvedené hodnoty jsou ovšem přibližné, jelikož je nelze 

přesně stanovit z důvodu jejich skladby, kterou ovlivňují hlavně samotní dodavatelé 

odpadů. Záměrem procesu třídění je, aby se ze 100 hm. % odpadů, přijatých na vstup do 

zařízení, získalo opět celých 100 hm. % i na výstupu z něj. Převážná část odpadů na 

výstupu ze zařízení bude za účelem zisku dále nabízena k prodeji jako druhotná surovina, 

zbylý odpad je určen k úpravě na mechanické lince.  
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Celkové náklady na pořízení linky činily 37 735 000 Kč, z toho 40 % jsou vlastní 

finanční prostředky společnosti, 9 % představuje příspěvek SFŽP a 51 % je hrazeno 

z fondů EU.  

Na provoz linky je zapotřebí celkem 15 zaměstnanců na jednu provozní směnu. 

V současné době se jedná pouze o osmihodinové ranní provozní směny, při kterých 

12 osob zpracovává odpad v třídící kabině, 1 osoba obsluhuje lis, 1 osoba naváží kolovým 

kloubovým nakladačem odpady do prostoru zapuštěné násypky a 1 pracovník se podílí na 

přípravě materiálu tím, že reguluje jeho pohyb ze skladových prostor a udržuje okolí 

zapuštěné násypky a plochu haly v čistotě. Na odpady přijímané k ručnímu třídění není 

kladen žádný výrazný požadavek, pouze je nutné dodržovat rozměry velikosti vnějších 

ploch a objemů materiálů při vstupu do univerzálního dávkovacího stroje.  

Energetická náročnost na provoz linky není vysoká, strojní zařízení obsahuje 

elektromotor s příkonem 7,5 kW (FÖRDERMAT „R“)  a 37,5 kW (SP 6037), oba motory 

jsou pod napětím 400 V. Pohon řetězových a pásových dopravníků je zajištěn 

elektromotory s příkonem do 3 kW. Vyšší náklady byly nutné pro nákup typového oleje do 

hydraulické jednotky stroje v množství 880 litrů. Vzorek oleje musí být po roce chodu 

hydraulické jednotky podroben laboratornímu rozboru, v případě negativního hodnocení 

bude nezbytně nutné vyměnit celý obsah olejové nádrže. Strojní zařízení bude 1x ročně 

podrobeno revizní prohlídce na náklady společnosti. 

Ostrost vytříděného materiálu je velmi vysoká, jelikož se k třídění na lince 

dostávají ze skladových prostor vhodné odpady nebo již poměrně dobře vytříděné od 

jednotlivých dodavatelů. Z kabiny ručního třídění jsou do sběrných boxů shazovány 

materiály přesně barevně roztříděné (PET lahve), barevně roztříděné jsou také ostatní 

plastické hmoty v podobě pytlů či obalových fólií. Novinový papír je tříděn od 

kartónového papíru a Tetra Pak obalů a přesně oddělené jsou i materiály, které budou dále 

zpracovány na lince mechanické úpravy odpadů. Od zahájení provozu se ještě ani během 

měsíce března 2015 na lince skleněný odpad netřídí. 

Mzdové náklady na celkem 15 pracovníků linky v jedné provozní směně budou 

jistě vyšší v porovnání se mzdovými nároky pro 3 pracovníky linky mechanické úpravy 

odpadů. Pohybují se pro 13 osob v úrovni minimální hrubé mzdy v ČR (9 200 Kč) [46], 

1 osoba je s dosti podprůměrnou hrubou mzdou a 1 osoba s lehce podprůměrnou hrubou 

mzdou. Průměrná hrubá mzda činí 27 200 Kč [47].  
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Dalších nákladů je zapotřebí na pohonné hmoty, školení pracovníků obsluhujících 

linku z  BOZP a PO, na zdravotní způsobilost řidiče obsluhujícího kolový kloubový 

nakladač a obsluhy lisu. 

Technologie linky je z praktického pohledu jednoduchá a nenáročná. 

 

5.2 Linka mechanické úpravy odpadů 
 

Linka pro mechanickou úpravu odpadů je o celkové roční kapacitě 60 000 tun 

odpadu, hodinová kapacita činí 10 tun. Zbylý odpad z linky ručního třídění se v zařízení 

podrobuje úpravě dle požadavků jednotlivých odběratelů s možností dalšího využití, např. 

energetického využití spalováním v cementárenských pecích. Zájemci o energeticky 

využitelný odpad jsou provozovatelé těchto pecí v Praze – Radotíně a Čížkovicích 

v Ústeckém kraji. Nezužitkovaný odpad je následně deportován do areálu I, kde se 

odstraňuje skládkováním, kompostováním na průmyslové kompostárně nebo se využívá na 

technické zabezpečení skládkových těles.  

Celkové náklady na pořízení linky byly ve výši 111 116 068 Kč, vlastní finanční 

prostředky společnosti představuje rovných 60 % z uvedených nákladů, 6 % tvoří 

příspěvek SFŽP a 34 % je z dotací EU. 

Provoz zařízení zabezpečují 3 pracovníci na 1 provozní dvanáctihodinovou směnu. 

Linka pracuje na dvě provozní směny. Primární i sekundární drtič je obsluhován vždy 

jedním pracovníkem, přepravu odpadů k zapuštěné násypce v hale nebo nakládku 

nákladních automobilů již dále nevyužitelným odpadem zajišťuje 1 řidič kolového 

kloubového nakladače. 

Oproti lince ručního třídění odpadů je provoz této linky z pohledu spotřeby 

elektrické energie daleko náročnější. Chod primárního drtiče JUPITER 2200 zabezpečují 

dva trojfázové elektromotory o napětí 400 V s příkonem každého 110 kW, chod 

sekundárního drtiče POWER KOMET 2200 zabezpečují též dva trojfázové motory 

o napětí 400 V, každý je s příkonem 132 kW. Hydraulické zařízení drtičů zabezpečujícího 

přísun materiálu do prostoru s noži je poháněno motorem s příkonem 11 kW. Další 

elektromotory zajišťují chod magnetického separátoru kovů, jednotky pro vibraci sít, 

řetězového pásového dopravníku a pásových dopravníků s gumovými pásy. Náročná je 

demontáž, oprava a zpětná montáž hlavně velkých motorů drtičů. Nutná je rovněž výměna 

nožů a srpů v případě jejich poškození či opotřebení. Hydraulické jednotky obou drtičů 
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vyžadují také nákup typového oleje v celkovém množství 800 litrů, po roce chodu jednotek 

je opět nutné podrobit odebraný vzorek oleje laboratornímu rozboru.  

Nároky na vstupní materiál do primárního drtiče jsou kladeny výrobcem v podobě 

vstupní hustoty (150-250 kg/m
3
) a přípustné vlhkosti do 30 %. Do sekundárního drtiče 

vstupuje upravený materiál z primárního drtiče - podrcený materiál stejné hodnoty vstupní 

hustoty, velikosti do 250 mm, zbaven kovů a těžkých podílů. Z finálního produktu je nutné 

2x za provozní směnu odebírat pověřeným pracovníkem vzorek. Podrobné informace 

o účelu vzorkování, četnosti odběru vzorků a nakládání s nimi jsou uvedeny v kapitole 4.4. 

Nutné je sledovat teplotu uskladněného upraveného materiálu pravidelně po šesti 

hodinách. Jelikož strojní zařízení pracuje i v prašném prostředí, také nároky na jeho údržbu 

nejsou zanedbatelné. Často bývají čištěny a mazány řetězy pásových dopravníků. Nezbytně 

nutná je rovněž náhrada poškozených vyměnitelných sít v drtičích i vibračních sít sítové 

jednotky za nová. Celková revize strojních zařízení se provádí obvykle 1x za rok rovněž na 

náklady společnosti. 

Ostrost upravovaného materiálu mechanickým způsobem nedosahuje kvality 

ručního třídění, jelikož již samotný separátor biologické složky, situovaný v technologii za 

magnetickým separátorem kovů, neoddělí přesně na vibračních sítech s kruhovými otvory 

o průměru 8 cm biologickou složku od minerální. Otvory sít propadne prakticky každý 

materiál, který dosahuje menší velikosti, než jsou otvory sítové plochy. Teprve až následný 

separátor oddělí za pomoci fukaru, prostřednictvím kterého je na sítovou jednotku přiváděn 

proud silného proudu vzduchu, lehký materiál (biologická složka) od těžkého (kamenivo, 

beton, cihly). 

Na pracovníky obsluhující technologii linky jsou kladeny vyšší profesní požadavky 

oproti pracovníkům linky ručního třídění. S tím jsou spojeny i vyšší náklady na jejich 

proškolování z BOZP, PO a na zdravotní způsobilost. Mzdové nároky pro osoby 

obsluhující linku jsou průměrné.  

Lze konstatovat, že po technologické i ekonomické stránce je náročnost procesu 

uskutečňovaného na lince mechanické úpravy odpadů vyšší v porovnání s linkou ručního 

třídění odpadů.  
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6 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSTUPNÍCH PARAMETRŮ 

LINEK 

 

Základem pro stanovení ceny za tunu odpadu přijatého k dalšímu nakládání s ním 

jsou platné ceníky odpadů a dopravného společnosti CELIO a. s., i když větší důraz při 

tvorbě ceny musí být v současnosti kladen na tržní ocenění jednotlivých komodit 

vyplývající z konkurenčního boje na poli jejich nákupu. V březnu 2015 společnost 

obchodovala na základě uzavřených smluv celkem s osmi odběrateli upravených odpadů. 

Šest subjektů vykupuje upravený odpad z linky ručního třídění odpadů k dalšímu stupni 

recyklace a dva subjekty vykupují odpad z linky mechanické úpravy odpadů.  

Předzásobení odpady a pouze nárazové dodávky odpadů vhodných pro linku 

ručního třídění se již během zkušebního provozu (1 ranní osmihodinová provozní směna) 

projevilo jako nedostatečné. Proto společnost musela přistoupit k jejich nákupu i za cenu 

dalších nákladů. V současnosti nakupuje hlavně plasty a papír od různých dodavatelů 

a jejich okruh se snaží neustále rozšiřovat.  

Vzhledem k tomu, že si producenti uváděných druhů odpadů začali plně 

uvědomovat, že se jedná o výhodně prodejné komodity, usuzuji, že jejich výkupní ceny se 

budou do budoucna zvyšovat, tudíž poroste i nákladovost společnosti na jejich pořizování. 

S odpady ze skla společnost v současné době neobchoduje ani tyto odpady ještě 

v první dekádě dubna 2015 na lince ručního třídění nezpracovává. Rovněž nápojové 

kartony Tetra Pak nejsou momentálně předmětem prodeje, cena za tunu tohoto materiálu 

není v současné době stanovena. Vytříděné a slisované kartony prozatím zaplňují 

vyhrazený skladový prostor.  

Pro lepší představu o nashromážděných datech, potřebných k vyhodnocení 

výstupních parametrů obou linek (Tabulka č. 7 pro linku ručního třídění odpadů a Tabulka 

č. 8 pro linku mechanické úpravy odpadů), budou sestrojeny a do práce začleněny 2 grafy. 

Graf č. 1 bude porovnávat zisky a náklady linek, z Grafu č. 2 pak bude patrné porovnání 

množství zpracovaného odpadu v těchto zařízeních. Je nutné uvést, že v rámci linky 

ručního třídění odpadů je do vstupních hodnot započítáno i množství odpadů, které 

společnost nakoupila (náklady). 

Ostatní odpad k dalšímu zpracování (linka ručního třídění odpadů) je brán jako 

nulová investice pro zpracování v lince mechanické úpravy odpadů.  
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Tabulka 7: Přehled zisků a nákladů na lince ručního třídění odpadů (Zdroj: CELIO a. s.) 

LINKA RUČNÍHO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2014/2015 

VSTUP 100 hm.% 

Materiál prosinec (t) leden (t) únor (t) březen (t) 

Plasty mix 93,40 94,60 110,90 127,80 

Papír mix 336,40 423,70 379,80 417,90 

Celkem 429,80 518,30 490,70 545,70 

NÁKLADY - NÁKUP  z 100 hm.% 

Materiál 
XII. 

(t) 

XII. 

(Kč) 

I. 

(t) 

I. 

(Kč) 

II. 

(t) 

II. 

(Kč) 

III. 

(t) 

III. 

(Kč) 

Plasty mix 9,06 14400 22,84 34260 16,58 24870 18,53 27795 

Papír 27,24 47670 35,32 65342 19,94 29910 43,28 45781 

Celkem 36,30 62070 58,16 99602 36,52 54780 61,81 73576 

Náklady na provoz zařízení 

(energie, mzdy, PHM, BOZP a PO) 
 268000  256800  254600  263400 

VÝSTUP 100 hm.% 

Materiál Kč/t 
XII. 

(t) 

XII. 

(Kč) 

I. 

(t) 

I. 

(Kč) 

II. 

(t) 

II. 

(Kč) 

III. 

(t) 

III. 

(Kč) 

Plast - folie čirá 13160 15,0 197400 16,3 214508 21,3 280308 19,7 259252 

Plast - folie barevná 4000 4,2 16800 3,7 14800 6,2 24800 5,4 21600 

Plast - PET čirá 8400 27,5 231000 23,4 196560 26,0 218 400 35,7 299880 

Plast - PET zelená 3780 9,5 35910 11,2 42336 18,4 69552 22,9 86562 

Plast - PET modrá 5480 11,2 61376 8,6 47128 15,2 83296 10,3 56444 

Plast - PET směs ostatních barev 380 8,0 3040 9,1 3458 7,8 2964 10,8 4104 

Papír  - smíšený 2240 189,4 424256 215,8 483392 196,3 439712 229,6 514304 

Papír - karton 2520 123,0 309960 175,9 443268 156,7 394884 162,2 408744 

Ostatní - odpad k dalšímu 

zpracování (mechanická linka) 
0 42,0 0 54,3 0 42,8 0 49,1 0 

Zisk v Kč  429,8 1279742 518,3 1445450 490,7 1513916 545,7 1650890 

 

Tabulka 8: Přehled toku materiálu a nákladů na lince mechanické úpravy odpadů (Zdroj: CELIO a. s.) 

LINKA MECHANICKÉ ÚPRAVY ODPADŮ 2014/2015 

Množství materiálu (vstup/výstup), náklady prosinec leden únor březen 

Vstupní materiál v t 2723,1 2224,4 2930,2 2825,3 

Výstupní materiál k energetickému využití v t 2364,8 1929,5 2536,7 2448,9 

Výstupní materiál nevyužitelný v t  

(skládka, kompostárna) 
358,3 294,9 393,5 376,4 

Výstupní materiál k energetickému využití v Kč 1064160 747681 1046389 979560 

Náklady na provoz zařízení v Kč  

(energie, mzdy, PHM, BOZP a PO) 
435000 556890 428100 398754 
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Graf 1: Vyhodnocení zisků a nákladů linky ručního třídění a linky mechanické úpravy odpadů  

(Zdroj: CELIO a. s.) 
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Graf 2: Přehled zpracovaného množství odpadů na lince ručního třídění a mechanické úpravy  

(Zdroj: CELIO a. s.) 

 

 

Z výše uvedených údajů jednoznačně vyplývá, že více finančních prostředků 

společnost získává prodejem odpadů z linky ručního třídění, přičemž množství 
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zpracovaných odpadů je menší v porovnání s linkou mechanické úpravy odpadů. Za 

nejvyšší cenu se v současné době prodává plastová folie čirá (13 160 Kč/t), následuje cena 

za PET lahve čiré (8 400 Kč/t), nejnižší cena byla stanovena pro směs různobarevných 

PET lahví (380 Kč/t). Náklady na nákup platů mix. se pohybují v rozmezí cca 1 500 až 

1 590 Kč/t, u papíru pak v rozmezí cca 1 100 až 1 850 Kč za tunu. Při porovnání nákladů 

a zisků těchto dvou komodit vyplývá, že poměrně vysoké zisky zajišťují společnosti 

odpady z plastů. 

Cena za tunu odpadu (materiálu) k energetickému využití je závislá na výhřevnosti 

daného druhu odpadu, např. výhřevnosti o hodnotě 22 MJ/kg odpovídá cena cca 400 Kč za 

tunu prodaného materiálu. Platí, že čím vyšší je výhřevnost materiálu, tím vyšší je i cena za 

tunu prodaného materiálu [48]. 

Náklady na provoz zařízení jsou vyšší u linky mechanické úpravy odpadů. Do 

budoucna ale mohou být náklady srovnatelné nebo dokonce vyšší, jelikož se uvažuje, že 

bude zapotřebí celkem 30 pracovníků v případě znásobení provozních směn u linky 

ručního třídění odpadů. S tím budou spojené zejména vyšší náklady na mzdy pracovníků. 

Vše ovšem závisí na plynulé dodávce odpadů do zařízení.  
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7 ZÁVĚR 

 

Úvod diplomové práce informuje o tom, že zkušební provoz na lince ručního 

třídění byl spuštěn v prosinci 2014. Sledována byla správná funkčnost strojního zařízení, 

ale zároveň také množství vytříděného odpadu. Časový úsek na zhodnocení výstupů 

z obou linek proto není dlouhý, jedná se o porovnání údajů ze 4 měsíců souběžného 

provozu (začátek prosince 2014 až konec března 2015). Ale i tato poměrně krátká doba 

plně postačovala k tomu, aby bylo možné v maximálním rozsahu zcela splnit cíl, o kterém 

ve své podstatě vypovídá již název práce, tj. ekonomicky zhodnotit výstupy z linky ručního 

třídění a linky mechanické úpravy odpadů. Cíl současně zahrnoval popis každé technologie 

a charakteristiku odpadů vstupujících do zařízení.   

Určité obavy o splnění cílu vyvstaly v okamžiku, kdy se začal během zkušebního 

provozu projevovat nedostatek odpadů ke zpracování formou ručního třídění. Zásoby ve 

skladech začaly poměrně rychle klesat. Ale i na tuto situaci byla společnost připravena. 

S předstihem, prostřednictvím svého obchodního oddělení, zajistila pro další měsíce 

provozu linky plynulé dodávky odpadů do zařízení rozšířením počtu dodavatelů vhodných 

odpadů, a také, jak již bylo výše popsáno, přistoupila k nákupu hlavně plastových hmot 

a papíru.  

Záměr společnosti CELIO a. s. instalovat a provozovat linku ručního třídění odpadů 

se, dle dat poskytnutých společností pro zhodnocení práce, jeví opravdu velmi přínosným. 

Měsíční zisky ze zařízení, po odečtení nákladů na jeho provoz, příjemně předčily mé 

očekávání. Pohybují se v rozmezí zhruba 1 – 1,4 mil. Kč ve sledovaném období, a to pouze 

při 1 provozní osmihodinové směně a plném obsazení linky. Dále je možné konstatovat, že 

odpady přijaté do zařízení jsou zpracovávány bez ztrát, jelikož odpad, který již nemůže být 

na lince využit je podstoupen k další úpravě do mechanické linky. 

Věřím, že i sama společnost je spokojena s výsledky svého snažení. Její finanční 

závazky na dříve vybudované Centrum mechanické úpravy odpadů a nově provozovanou 

třídící linku nejsou zrovna malé. Proto se domnívám, že její dominantní snahou v brzké 

době bude znásobit počet provozních směn a počet pracovníků právě na lince ručního 

třídění odpadů, a také neustále rozšiřovat počet nových dodavatelů vhodných odpadů, ale 

i odběratelů vytříděných odpadů.  
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Příloha 1: Seznam druhů odpadů zpracovávaných na lince ručního třídění odpadů (Zdroj:              

                  CELIO a. s.) 

 

Kat. číslo Název odpadu Kat. *Zařízení 

02 
ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, 

RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A  

Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN 

 

 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, 

rybářství 
  

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

 

 

 

O K 

02 01 04 Odpadní plasty O  

02 01 07 Odpady z lesnictví O K 

03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, 

NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY 
 

 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku O  

03 01 01 Odpadní kůra a korek O K 

03 01 04 Piliny hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 

obsahující nebezpečné látky 

N  

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04 

 

O 
K 

03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky   

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

 
O K 

03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru 

a lepenky 

O K 

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci O K 

03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující 

vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění 
O 

K 

04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A 

TEXTILNÍHO PRŮMYSLU 
 

 

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu   

04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka 

 
O  

04 02  Odpady z textilního průmyslu   

04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, 

elastomer, plastomer) 
O  

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken O K 

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken O  

04 02 99 Odpady jinak blíže neurčené (syntetický elastomer, molitan a 

koženka    koženka 
O 

 

07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ   

07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, 

syntetického kaučuku a syntetických vláken 
 

 

07 02 13 Plastový odpad O  

07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené (pryž – odřezky, hadice, pasy)    koženka O  

12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHAN. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ 
 

 

12 01  Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové 

úpravy kovů a plastů 
 

 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky O  



 

 

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené (odpady ze svařování plastů) O  

15 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ 

TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ 

ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

 

 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 

odpadu) 

  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O/N K 

15 01 02 Plastové obaly O/N  

15 01 03 Dřevěné obaly O/N K 

15 01 05 Kompozitní obaly O/N  

15 01 06 Směsné obaly O/N  

15 01 07 Skleněné obaly O/N  

15 01 09 Textilní obaly O  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N  

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy 
  

15 02 02 
Asorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N 
 

15 02 03  Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02  
O 

 

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK BLÍŽE 

NEURČENÉ 
 

 

16 01 
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy 

(včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto 

vozidel a z jejich údržby 

 

 

16 01 03 Pneumatiky O  

16 01 19   Plasty O  

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 

VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
 

 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 01 Dřevo 

 
O K 

17 02 03 Plasty O  

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 
N 

 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 
O  

19 

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ 

A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN 

ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO 

MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO 

SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 

 

 

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, 

drcení, lisování, peletizace) 
O 

 

19 12 01 Papír a lepenka O K 

19 12 04 Plasty a kaučuk O  

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

 
O K 



 

 

19 12 08 Textil O  

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy 

odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 
O 

 

20 

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A 

PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY 

A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z 

ODDĚLENÉHO SBĚRU 

 

 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v 

podskupině 15 01) 
 

 

20 01 01 Papír a lepenka O K 

20 01 02 Sklo O  

20 01 10 Oděvy O K 

20 01 11 Textilní materiály O K 

20 01 27  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky 
N 

 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

 
O K 

20 01 39 Plasty O  

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)   

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

 
O K 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

 
O  

20 03 Ostatní komunální odpady   

20 03 01 Směsný komunální odpad O  

20 03 02 Odpad z tržišť O  

20 03 07 Objemný odpad O  

 

*Odpady označené „K“ je možno využít na Průmyslové kompostárně CELIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2: Seznam druhů odpadů zpracovávaných na lince mechanické úpravy odpadů  

      (Zdroj: CELIO a. s.) 

 

Kat. číslo Název odpadu Kat. *Zařízení **Rozbor 

02 
ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, 

RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ,  MYSLIVOSTI A  

Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN 

 

  

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, 

rybářství 
 

  

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

 

 

 

O K
 1) 

 

02 01 04 Odpadní plasty O   

02 01 07 Odpady z lesnictví O K  

03 
ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY 

DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A 

LEPENKY 

 

  

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku O   

03 01 01 Odpadní kůra a korek O K  

03 01 04 Piliny hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 

obsahující nebezpečné látky 

N   

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04 

 

O 
K  

03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky    

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

 
O K  

03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního 

papíru a lepenky 

O K  

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci O K  

03 03 10 

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování 

obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy 

z mechanického třídění 

O 

K  

04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A 

TEXTILNÍHO PRŮMYSLU 
 

  

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu    

04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka 

 
O   

04 02  Odpady z textilního průmyslu    

04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, 

elastomer, plastomer) 
O 

  

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken O K  

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken O   

04 02 99 
Odpady jinak blíže neurčené (syntetický elastomer, molitan, 

koženka    koženka 
O 

  

07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH 

PROCESŮ 

   

07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 

plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken 
 

  

07 02 13 Plastový odpad O  

 

 

 

 

 07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené (pryž – odřezky, hadice, pasy) 

    koženka 

O   



 

 

12 
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A 

MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A 

PLASTŮ 

 

  

12 01  Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové 

úpravy kovů a plastů 
 

  

12 01 05 Plastové hobliny a třísky O   

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené (odpady ze svařování plastů) O  X 
2) 

15 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ 

TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ 

ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

 

  

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 

obalového odpadu) 
 

  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O/N K  

15 01 02 Plastové obaly O/N   

15 01 03 Dřevěné obaly O/N K  

15 01 05 Kompozitní obaly O/N   

15 01 06 Směsné obaly O/N   

15 01 09 Textilní obaly O   

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

  

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy 
 

  

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

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N 
  

15 02 03  Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02  
O 

 X 

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK BLÍŽE 

NEURČENÉ 
 

  

16 01 
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy 

(včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto 

vozidel a z jejich údržby 

 

  

16 01 03 Pneumatiky O   

16 01 19   Plasty O   

17 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 

VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 

MÍST) 

 

  

17 02 Dřevo, sklo a plasty    

17 02 01 Dřevo 

 
O K  

17 02 03 Plasty O   

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 
N 

  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 
O   



 

 

19 

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ 

(VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z 

ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ 

TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z 

VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO 

PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 

 

  

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, 

drcení, lisování, peletizace) 
O 

  

19 12 01 Papír a lepenka O K  

19 12 04 Plasty a kaučuk O   

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

 
O K  

19 12 08 Textil O   

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy 

odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 
O 

 X 

20 

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ 

A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ 

ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK 

Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

 

  

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v 

podskupině 15 01) 
 

  

20 01 01 Papír a lepenka O K  

20 01 10 Oděvy O K  

20 01 11 Textilní materiály O K  

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

 
O K  

20 01 39 Plasty O  X 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)    

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

 
O K  

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

 
O   

20 03 Ostatní komunální odpady    

20 03 01 Směsný komunální odpad O   

20 03 02 Odpad z tržišť O   

20 03 07 Objemný odpad O   

 

Vysvětlivky: 

 
1)

 Odpady označené „K“ je možno využít na průmyslové kompostárně CELIO a. s., 

2)
 U odpadů označených „X“ nutno doložit rozbor na obsah popelu, výhřevnost a obsah  

   chloru. 

 

 



 

 

Příloha 3: Ilustrační schéma technologie linky ručního třídění odpadů (Zdroj: CELIO a. s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4: Technologie linky ručního třídění odpadů (Zdroj: CELIO a. s.) 

 



 

 

Příloha 5: Technologie linky mechanické úpravy odpadů (Zdroj: CELIO a. s.) 

 

 



 

 

Příloha 6: Prohlášení konzultanta k pravdivosti údajů v DP 

 


