
  



 





 

4 

 

 
ABSTRAKT 
Cílem této bakalářské práce je popis českého komunálního odpadovému 
hospodářství a technicko-ekonomické posouzení systému sběru komunálních odpadů 
a provozu třídící linky. Značná část práce je věnována popisu možností 
automatizovaných systémů využívaných při provozu třídící linky. Nejvýznamnější 
částí je analýza alternativního systému kontejnerového sběru komunálního odpadu s 
ohledem na různá uspořádání ruční anebo automatizované třídící linky.  
 
Klíčová slova 
Komunální odpad, směsný komunální odpad, dry recyclables, třídící linka 

 
ABSTRACT 
The aim of the Bachelor's thesis is the description and technical-economic evaluation 
of Czech municipal waste management and sorting lines operation. The main part of 
the thesis consists of a description of choices of automatic sorting systems in sorting 
lines operation. The most important part is the analysis of alternative municipal waste 
collection containers with respect to different settings of manual or automatic sorting 
lines. 
 
Key words 

Municipal solid waste, mixed municipal waste, dry recyclables, sorting line 
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1 ÚVOD 

Jedním z problému současné moderní společnosti je nutnost zpracovat velké množství 
odpadu, případně toto množství omezit. Jako nejvhodnější se v tomto ohledu jeví 
předcházení vzniku odpadu, jak popisuje tzv. hierarchie nakládání s odpadem, která 
je součástí legislativy Evropské unie (EU) [1]. Toto však není možné vždy, a proto když 
už odpad vznikne, je nutné s ním rozumně naložit a pokud možno ho znovu využít jako 
zdroj. Zásady pro co nejvyšší stupeň recyklace popisuje tzv. metodika oběhového 
hospodářství [2]. 

Nyní v České republice (ČR) velká část vyprodukovaného odpadu končí na skládkách, 
což představuje velký problém mimo jiné z důvodu zamořování okolí skládek 
škodlivými látkami a následným uvolňováním těchto látek jak do ovzduší, tak do zdrojů 
vody. Odpadové hospodářství se snaží předcházet těmto problémům podporou 
prevence vzniku odpadu, recyklováním a přeměnou odpadu na energie. Tato práce se 
zaměřila především na způsoby produkce druhotných surovin pro následné opětovné 
využití výrobků. Jedním z nástrojů předcházejících opětovnému využití odpadů je 
jejich roztřídění na jednotlivé složky se kterými může být dále nakládáno různým 
způsobem. K tomuto účelu mohou sloužit různé typy třídících linek. Tyto linky mohou 
být rozdělovány z několika hledisek, ať už se jedná o způsob třídění, kde rozlišujeme 
ruční, částečně či plně automatizované linky nebo z hlediska druhu vstupujícího 
odpadu. Vstupující surovinou je například jeden konkrétní druh odpadu, který je dále 
roztřiďován na jednotlivé podkategorie. V ČR se v současné době nacházejí pouze 
zařízení na třídění komunálního odpadu (KO) získaného separovaným sběrem. 
Dlouhodobou snahou je zvýšení míry separovaného sběru KO. Zařízení pro třídění 
směsného komunálního odpadu (SKO) se v ČR nevyskytují vůbec, jelikož tento 
způsob třídění sebou nese řadu nároků a investoři zatím neměli zájem o podobná 
zařízení. Především bio odpad obsažený v tomto KO by značně ztěžoval využitelnost 
ostatních složek odpadu.  

Jednou z možností, jak tyto problémy řešit jsou alternativní sběry odpadu. Příkladem 
takového alternativního sběru odpadu může být systém sběru suchých složek odpadu 
(dry recyclables), který funguje v různých zemích světa [3, 4]. Širší zavedení těchto 
alternativních způsobů sběru odpadu by sebou však neslo velmi vysoké nároky na 
změnu způsobu nakládání s odpady. Posouzením a srovnáním alternativního systému 
se současným způsobem nakládání se zabývá tato práce. 

1.1 Legislativa 

Zde se seznámíme s vybranými zákony a nařízeními, které souvisí s tématem 
bakalářské práce (BP). 

1.1.1 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. 

Tento zákon [1] zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje  

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 
ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při 
omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti 
tohoto využívání,  

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a  

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 
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Ve sněmovně je návrh nového zákona o odpadech [5], jelikož nynější zákon z roku 
2001 nevyhovuje současným legislativně-technickým požadavkům. 

1.1.2 Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro 
období 2015–2024 

Plán odpadového hospodářství (POH) ČR je závazným podkladem pro zpracování 
plánů odpadového hospodářství krajů a příslušných správních úřadů, krajů a obcí 
v oblasti odpadového hospodářství. Obsahuje cíle, zásady a opatření, které zohledňují 
politiku životního prostředí ČR, evropské závazky ČR a potřeby současného 
odpadového hospodářství v ČR. Závazná část POH ČR, je založena na principu 
dodržování hierarchie nakládání s odpady. [6]  

Plány odpadového hospodářství jsou vydávány každých 10 let na celostátní a krajské 
úrovni, obdobné plány jsou součástí i odpadového hospodářství obcí a velkých 
průmyslových podniků. Aktuální Plán pro ČR platí od roku 2015 [6], následně byly 
v průběhu následujícího roku přijaty aktuální verze krajských Plánů. Součástí Plánů 
odpadového hospodářství jsou i seznamy zařízení a záměry na výstavbu nových 
zařízení, případně záměry na rozšíření stávajících kapacit. 

1.1.3 Hierarchie způsobů nakládání s odpady 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady vychází ze Zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech [1], který je v souladu s legislativou EU [7]. V zákoně je hierarchie uvedena 
v § 9a v tomto znění: 

a) předcházení vzniku odpadů,  

b) příprava k opětovnému použití,  

c) recyklace odpadů,  

d) jiné využití odpadů, například energetické využití,  

e) odstranění odpadů. 

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u 
nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik 
odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska 
ochrany životního prostředí. 

 Při uplatňování hierarchie se zohlední  

a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu 
nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví,  

b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost,  

c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a 
sociální dopady. 

1.1.4 Základní pojmy 

Níže v textu jsou definovány základní pojmy dle doslovných citací platné legislativy. 

Odpad: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit. [1] 
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Komunální odpad: Veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob 
a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. [1] 

Směsný komunální odpad: Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu 
odpadů pod kód 200301 a pro účely stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění 
materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných 
odpadů, které budou dále přednostně využity. [6] 

Úprava odpadů: 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. [1] 

Opětovné použití: Postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou 
odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny. [1] 

Využití odpadů: Činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, 
že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k 
využití odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v 
příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů. [1] 

Zpracování odpadů: Využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před 
využitím nebo odstraněním odpadů. [1] 

1.2 Příprava odpadů pro materiálové (energetické) využití 

Předtím než se dá odpad materiálově či energeticky využít, musí urazit dlouho cestu. 
Odpad by měl být ideálně v místě svého vzniku roztříděn. Poté je odpad svážen 
specializovanými firmami buď přímo do zařízení pro zpracování odpadu, nebo na 
překladiště a až poté do zařízení pro zpracování nebo úpravu. V zařízení pro 
zpracování odpadu může být odpad dále dotříděn nebo jinak upraven. Poté již 
upravený odpad putuje do zařízení pro energetické nebo materiálové využití, či je 
s ním naloženo jiným způsobem. Na Obr. 1 je znázorněna cesta SKO z okolí města 
Jihlava, který je energeticky využíván společností SAKO v Brně. 

 

Obr. 1 Schéma nakládání s SKO [8] 
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2 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČR 

Záznamy o produkci odpadů v ČR se nacházejí na stránkách Ministerstva životního 
prostředí (MŽP) a Českého statistického úřadu (ČSU). Údaje ČSU na rozdíl od MŽP 
nezahrnují mezi celkový přehled živnostenské odpady a další odpadové toky. 

2.1 Celková produkce všech odpadů 

V roce 2016 bylo v ČR vyprodukováno 34,2 mil. tun všech odpadů. Z toho činily 1,4 
mil. tun nebezpečné odpady a 32,8 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR 
připadá dle MŽP 3 241 kg/obyv. všech odpadů (137 kg nebezpečných/obyv. a 3 104 
kg ostatních/obyv.). Odpady byly převážně využívány. Z 34,2 mil. tun všech odpadů 
jich bylo 85 % využito, z toho 82 % materiálově a 3 % energeticky. Na skládkách 
skončilo 9 % všech odpadů. [9] Celkovou produkci a nakládání s odpady dle MŽP 
znázorňuje Tab. 1 a produkci odpadů dle ČSU znázorňuje Tab. 2. 

Všechny 
odpady 

Produkce 
[tis. t] 

Využito 
Z toho 

materiálově 
využito 

Z toho 
energeticky 

využito 
Odstraněno 

Z toho 
skládkováním 

Jiné 
nakládání 

2009 32 267 74,50% 72,50% 2% 15% 15% 10,50% 

2010 31 811 73,50% 71% 2,50% 13,50% 13,50% 13% 

2011 30 672 78% 75% 3% 13% 13% 9% 

2012 30 023 79% 77,50% 3,50% 13% 13% 8% 

2013 30 621 79,50% 76% 3,50% 11% 11% 9,50% 

2014 32 028 83% 79,50% 3,50% 10% 10% 7% 

2015 37 338 86% 83% 3% 9% 9% 5% 

2016 34 242 85% 82% 3% 9% 9% 6% 

Tab. 1 Produkce a nakládání s odpady v ČR v letech 2009 – 2016 dle MŽP [10, 9] 

Všechny 
odpady 

Produkce 
[tis. t] 

2009 24 236 

2010 24 124 

2011 23 576 

2012 23 436 

2013 23 724 

2014 23 789 

2015 26 947 

2016 25 758 

Tab. 2 Produkce odpadů v letech 2009 – 2016 dle ČSU [11] 

Jak lze vidět v tabulkách výše, hodnoty celkové produkce odpadů dle MŽP a ČSÚ se 
výrazně liší. Je to mj. dáno tím, že ČSÚ nezapočítává do produkce KO odpad 
z menších podniků, které mají smlouvu s obcí a jejich produkce je součástí obecního 
odpadu. Proto jsou uváděné údaje dle ČSU tak nízké. Tyto stejné rozdíly můžeme 
vidět i v tabulkách tykajících se produkce KO. [12] 

2.2 Komunální odpad 

Významnou skupinou jsou KO, jichž obyvatelé ČR v roce 2016 vyprodukovali 5,6 mil. 
tun. Na jednoho občana ČR tedy vychází dle MŽP 531 kg/obyv. Podíl KO na celkové 
produkci odpadů tvořil 16 %. V roce 2016 bylo využito 50 % vyprodukovaných KO, z 
toho 38 % materiálově a 12 % energeticky. Na skládkách bylo uloženo 45 % 
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KO (v roce 2015 to bylo 47 %). [9] Produkci KO a nakládání s ním dle MŽP znázorňuje 
Tab. 3 a produkci KO dle ČSU znázorňuje Tab. 4. 

Komunální 
odpady 

Produkce 
[tis. t] 

Využito 
Z toho 

materiálově 
využito 

Z toho 
energeticky 

využito 
Odstraněno 

Z toho 
skládkováním 

Jiné 
nakládání 

2009 5 324 29% 23% 6% 64% 64% 7% 

2010 5 362 33% 24% 9% 59% 59% 8% 

2011 5 388 42% 31% 11% 55% 55% 3% 

2012 5 193 42% 30% 12% 54% 54% 4% 

2013 5 168 42% 30% 12% 52% 52% 6% 

2014 5 324 47% 35% 12% 48% 48% 5% 

2015 5 274 47% 36% 11% 47% 47% 6% 

2016 5 612 50% 38% 12% 45% 45% 5% 

Tab. 3 Produkce a nakládání s KO v ČR v letech 2009 – 2016 dle MŽP [9,10] 

Komunální 
odpady 

Produkce 
[tis. t] 

2009 3 310 

2010 3 334 

2011 3 358 

2012 3 233 

2013 3 228 

2014 3 261 

2015 3 337 

2016 3 580 

Tab. 4 Produkce KO v ČR v letech 2009 – 2016 dle ČSU [11] 

2.3 Směsný komunální odpad 

Zvláštní pozornost je v rámci KO věnována SKO, jelikož v současné době je velká část 
tohoto využitelného materiálového toku ukládána bez využití na skládky. Jak lze z Tab. 
5 vyčíst, množství vyprodukovaného KO má klesající tendenci stejně jako množství, 
které je odstraněno skládkováním. Naopak množství energeticky a materiálově 
využitého odpadu narůstá. 

Směsný 
komunální 

odpad 
Množství 

[tis. t] 
Využito 

[t] 

Z toho 
materiálově 
využito [t] 

Z toho 
energeticky 
využito [t] 

Odstraněno 
skládkováním 

[tis. t] 

2009 3 284 309 581 17 352 292 229 2 757 

2010 3 143 466 698 30 500 436 198 2 580 

2011 3 068 589 619 48 333 541 286 2 420 

2012 2 933 638 462 65 856 572 606 2 286 

2013 2 860 640 055 59 672 580 383 2 201 

2014 2 936 658 143 75 090 583 053 2 132 

2015 2 837 661 213 86 314 574 899 2 071 

2016 2 821 714 183 101 291 612 892 2 071 

Tab. 5 Produkce SKO v ČR v letech 2009 – 2016 dle ISOH (MŽP) [13] 
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2.4 Produkce druhotných surovin 

Jedná se o materiály, které jsou znovu použity při výrobě místo primárních materiálů. 
Často vznikají jako vedlejší produkt výroby. Níže na Obr. 2 můžeme vidět graf 
produkce druhotných surovin z roku 2015, celková produkce druhotných surovin byla 
20,4 mil. tun v roce 2015. [14] 

 

Obr. 2 Graf produkce druhotných surovin v ČR v roce 2015 [14] 

2.5 Způsoby sběru KO  

V současnosti se v ČR běžně shromažďují tyto složky KO: 

• Kontejnerový sběr 

o Oddělený sběr papíru – obvykle modré kontejnery v rámci obecních 
systémů sběru. 

o Oddělený sběr plastů – obvykle žluté kontejnery v rámci obecních 
systémů sběru. 

o Oddělený sběr skla – zelené kontejnery na barevné sklo, bílé kontejnery 
na sklo čiré v rámci obecních systému sběru. 

o Zbytkový SKO – šedé nebo černé kontejnery v rámci obecních systémů 
sběru. 

• Další způsoby sběru 

o Výkup nebo odběr železného a neželezného kovu – výkup těchto odpadů 
probíhá ve výkupnách kovů. Sběr nejčastěji prostřednictvím sběrných 
dvorů nebo tzv. mobilním sběrem (v předem danou dobu na předem 
daném místě sběr pomocí vozidla k tomu určenému). 

o Zpětný odběr baterií a akumulátorů – povinnost odebírat baterie a 
akumulátory mají prodejci těchto zařízení. Další odběrová místa jsou 
především na sběrných dvorech, servisních místech ale také ve 
veřejných budovách. 

o Zpětný odběr elektroodpadu – nejčastěji realizován prostřednictvím 
sběrných dvorů, odběrem v prodejnách s elektronikou nebo 
prostřednictvím kontejnerů. Například firmy Asekol [15] a Elektrowin [16] 
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zajišťují sběr, přepravu a recyklaci elektroodpadu především ve 
spolupráci s městy, obcemi a prodejci. 

o Objemný odpad a nebezpečné složky KO – většinou prostřednictvím 
sběrných dvorů nebo mobilním sběrem. 

o Zpětný odběr pneumatik – prováděn prostřednictvím autoservisů, 
pneuservisů nebo prodejen pneumatik 

o Sběr textilního materiálu – je prováděn do kontejnerů přímo k tomu 
určených a slouží k znovuvyužití. Textil obsažený v KO zpravidla již není 
vytřiďován kvůli hygienickým požadavkům na znovuvyužití textilu. Má 
však zpravidla vysokou výhřevnost, proto přispívá k energetickému 
potenciálu zbytkového SKO.  

Další možné způsoby kontejnerového sběru: 

• Pouze jeden typ kontejnerů na zbytkový odpad a následné mechanické 
dotřídění. [17] 

• Kontejner na „dry recyclables” a kontejner na zbytkový odpad [3,4]. Princip 
tohoto sběru je popsán v níže. 
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3 TECHNOLOGIE A POSTUPY PRO ÚPRAVU KO 

Další část této BP je zaměřena na technologická zařízení a postupy používané při 
nakládání se separovanými odpady. 

3.1 Používaná zařízení třídících linek 

Do této kategorie spadají zařízení pro separaci a úpravu odpadů, která se používají 
jak u automatizovaných, tak i u ručních linek. 

3.1.1 Magnetický separátor 

Magnetický separátor slouží k oddělení feromagnetických od nemagnetických 
materiálů. K tomuto účelu používají elektromagnety a permanentní magnety. 
Principem je, že odpad putuje po dopravníkovém pásu do blízkosti magnetického 
separátoru a zde, vlivem magnetického pole separátoru, je oddělován magnetický 
materiál od zbylého odpadu. Jednotlivé magnetické separátory se mohou lišit svou 
konstrukcí a technickým provedením podle použitých magnetů a účelu použití.  

Magnetické separátory pro různá uplatnění nabízí česká firma Magsy [18]. Slovenská 
firma Selos na svých stránkách [19] přímo zmiňuje možnost aplikace jejich 
magnetických separátorů pro třídění odpadů. Uplatněním magnetických separátorů 
pro získání druhotných surovin z odpadů se na svých stránkách [20] ještě podrobněji 
zabývá firma Wamag, k dispozici je i katalog „Magnetické separátory pro recyklaci“. 
Firma Feromagnet [21] se zabývá obecněji magnetickými aplikacemi. 
Z prezentovaných produktů můžou být pro třídění odpadů použitelné především 
magnetické bubny a válce, závěsné deskové separátory, případně i průtokový 
separátor. 

3.1.2 Separátor neželezných kovů 

Separátor neželezných kovů pracuje na principu rozdílného vlivu vířivých proudů na 
materiály železné a neželezné. Odpad je přiváděný na dopravníkovém pásu 
k rotujícímu magnetickému válci. Tento rotující magnetický válec vytváří vířivé proudy. 
Nekovové materiály na tyto proudy reagují slabě nebo vůbec a volně padají 
z dopravníkového pásu, kdežto kovové materiály se těmto proudům brání a v důsledku 
toho jsou z dopravníkového pásu vymršťovány. Stroje určené pro separaci 
neželezných kovů z komunálního a průmyslového odpadu pracující samostatně nebo 
jako součást třídící linky představuje společnost Wamag [20]. Na Obr. 3 je znázorněn 
separátor neželezných kovů. 

 

Obr. 3 Separátor neželezných kovů [22]  
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3.1.3 Vzduchový třídič plastů 

Vzduchový třídič plastů složí k separaci lehkých a těžkých plastů. K odpadu 
transportovanému dopravníkovým pásem je přiváděn proud vzduchu. Pomocí tohoto 
proudu vzduchu je lehká část odpadu odnášena směrem vzhůru, kde je následně 
nasávána a odváděna, kdežto těžká část pokračuje dál na dopravníku. Zařízení 
pracuje v ustáleném režimu bez automatických řídících prvků. 

3.1.4 Balistický třídič 

Balistické třídiče [23] fungují na principu oddělení odpadů na základě jejich rozdílných 
měrných hmotností. Existují tři typy těchto třídičů, odrazový třídič, tzv. překulovač a 
ryze balistický třídič. 

• Odrazový třídič – odpad dopadá na odrazovou desku od které se následně 
odráží a dopadá na rotující válec a podle místa dopadu je roztříděn. 

• Tzv. překulovač – na pásový dopravník posouvající se vzhůru s určitým 
sklonem, je přiveden odpad. Ten se na základě své měrné hmotnosti pohybuje 
ve směru nebo proti směru pohybu pásu. 

• Ryze balistický třídič – odpadu je udělováno zrychlení pomocí lopatek rotoru. 
Poté se odpad pohybuje po trajektorii, která je dána jeho měrnou hmotností. 

3.1.5 Drtič 

Existuje celá řada vhodných drtičů. Drcení probíhá pomocí hřídele, respektive hřídelů 
a rozměry koncové drtě jsou dány velikostí otvorů ve výstupním sítě. Na svých 
stránkách [24] firma Terier představuje velké množství drtičů s nejrůznějšími 
možnostmi použití. Mimo jiné i drtiče dvouhřídelové pro drcení pevných komunálních 
a průmyslových odpadů vhodné jako součást recyklačních linek. Firma Mouder [25] 
přeprodává drtiče a další zařízení od celé řady výrobců. 

3.2 Automatizované třídící prvky 

Pro separaci jednotlivých složek odpadů se používají automatizované třídící prvky, 
které se skládají z různých typů senzorů pro identifikaci polohy separovaných složek 
ve směsi na pásu, řídicího prvku pro vyhodnocení údajů ze senzorů a mechanických 
zařízení pro vlastní separaci identifikovaných složek odpadu. 

Všechny tyto senzory fungují na podobném principu. Jednotlivé materiály jsou na pásu 
„ozářeny“ paprskem a následkem toho odráží nebo naopak propouští signály, které 
jsou pro určitý materiál specifické. Toto záření je detekováno pomocí senzorů a s 
využitím softwaru je vyhodnoceno o jaký materiál se jedná, jeho velikost a pozice. Na 
základě těchto dat, jsou jednotlivé materiály např. pomocí vzduchových trysek 
roztřízeny do jednotlivých kategorií. [26] 

Senzory typu NIR (Near Infrared Spectroscopy) [26] fungují na principu detekce záření, 
které se nachází blízko oblasti infračerveného spektra. Schéma separace pomocí NIR 
senzoru zobrazuje Obr. 4. 
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Obr. 4 Schéma NIR třídícího systému [26], Pozn.: 1 Scanner, 2 Dopravník se vstupním 
materiálem, 3 Vzduchové trysky, 4 Sekundární dopravní systém s vytříděným materiálem, 

5 Zbytková frakce 

Mezi další senzory patří elektromagnetické, které využívají elektromagnetického vlnění 
k detekci odpadu. LED senzory využívají světelného paprsku vyzařovaného LED 
diodami. Rentgen (X-RAY) využívá elektromagnetické vlnění o nižších vlnových 
délkách.  

3.3 Postupy pro třídění a úpravu odpadů 

V ideálním případě jsou odpady tříděny již v místě vzniku, avšak toto třídění nikdy není 
dokonalé a je potřeba provést ještě následné třízení ve specializovaných provozech. 

3.3.1 Třídící a dotřiďovací linka 

Třídící linka se používá pro třídění SKO na jednotlivé složky, které jsou poté dále 
využívány. V současnosti se tento typ linky v ČR nenachází. Dotřiďovací linka slouží 
k dotřídění odděleně sbíraného odpadu a jejím výstupem jsou obchodovatelné 
druhotné suroviny použitelné pro další materiálové využití. Rozlišujeme linky, kde se 
provádí třídění odpadu ručně a linky, které jsou plně nebo částečně automatizované. 

Tyto pojmy však nejsou v legislativě stanoveny a toto rozdělení je pouze neoficiální. 

3.3.2 Mechanicko-biologická úprava odpadů  

Jedná se o zpracování především SKO ale i jiných odpadových proudů, které obsahují 
biologicky rozložitelnou složku. Na zařízeních k tomu určených je třídění doprovázeno 
dalšími způsoby úpravy. Cílem mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ) je 
získání využitelných frakcí, zmenšení objemu skládkovaného odpadu a jeho 
stabilizace, kdy po jeho uložení na skládku už neprobíhají žádné další nežádoucí 
pochody (především uvolňování nežádoucích látek). Tato technologie může mít řadu 
provedení s různým zaměřením například dle toho, co je požadováno na výstupu. Při 
MBÚ jsou nejprve odstraněny využitelné a nežádoucí materiály. Následně je zbylý 
odpad mechanicky upraven pomocí nejrůznějších drtičů, sít a separátorů a až poté 
biologicky upravován. K tomu se využívají mechanicko-fyzikální úpravy a mechanicko-
stabilizační úpravy. [27] Na Obr. 5 je znázorněno rozmístění zařízení pro biologickou 
úpravu a kompostování 
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Obr. 5 Rozmístění zařízení pro biologickou úpravu a kompostování v ČR v roce 2017 [28] 

3.3.3 Kompostárny a bioplynky 

Kompostování je proces přeměny bioodpadu na stabilizovaný a teoreticky využitelný 
výstup – kompost. Tento proces probíhá za přístupu vzduchu, tj. aerobně, za pomocí 
mikroorganismů a makroorganismů. Obdobně, ovšem bez přístupu vzduchu, tedy 
anaerobně, probíhají procesy při produkci bioplynu. Kompostování je možné rozdělit 
z hlediska několika faktorů například dle použité technologie nebo množství objemu 
vstupního bioodpadu. Menší druhy kompostáren využívají především kompostování 
na volné ploše, které je z technologického hlediska nepříliš náročné na pořízení i 
provoz. Střední a velké kompostárny využívají především intenzivní kompostovací 
technologie jako například polouzavřená kompostovací zařízení nebo uzavřená 
kompostovací zařízení (bioreaktory). [29] 

3.4 Příklady konkrétních automatizovaných systémů 

Celá řada společností využívá především produkty značky TOMRA, které buď přímo 
přeprodávají nebo dále upravují. Společnost TOMRA funguje více než 110 let a za 
dobu její působnosti byla jejich zařízení nainstalována ve více než 80 zemích světa. 
Zabývá se celou řadou třídících systémů se širokým uplatněním. Především pro 
potravinářský, hornický průmysl a pro zpracování odpadů. Vytváří zařízení pro 
potravinářský průmysl, jako jsou třídiče tabáku, ovoce a zeleniny ale také zařízení pro 
odstraňování nežádoucích předmětů z potravin, například pro odstranění kovů, plastů, 
kamenů atd. V oblasti hornického průmyslu jsou to například zařízení pro těžbu rud a 
minerálů. Zařízeními na třídění odpadů se budu zabývat níže. Pro úpravu odpadu jsou 
vhodné především: 

• Autosort laser – třídička odpadů využívající technologii laseru, NIR, 
elektromagnetů. Využívá se například k vytřízení skla, kamenů, keramiky, 
porcelánu, kovů a plastů. [30] 
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• Autosort flake – třídička rozdrcených částic plastů podle barev a materiálu. 
Umožňuje třízení i velmi malých částic (2 mm). [31] 

• Finder – separace kovů od ostatního materiálu. [32] 

• Combiense – třídička specializovaná především na velmi kvalitní roztřízení kovů 
s velkým množstvím možností pro nastavení třízení nebo pro třízení plastů 
podle barvy. [33] 

• X-Tract – třídění pomocí rentgenového snímače. Tato třídička má široké 
spektrum uplatnění, například roztřizování jednotlivých druhů kovů, separace 
nežádoucích materiálů z bio odpadu či dřevěného odpadu. [34] 

Souhrn parametrů těchto automatických zařízení je předveden v Tab. 6. 

produkt 
šířka 
[mm] 

výška 
[mm] 

hloubka[mm] váha [kg] 
šířka 

dopravníkového 
pásu [mm] 

Autosort 
flake 

2 300 2 000 1 900 1 850 bez pásu 

Autosort 
laser 

  

2 400 2 145 2 300 2 810 bez pásu  

3 200 2 145 2 300 3 272 bez pásu  

Combiense 
  

5 650 1 830 1 980 neuvedeno 600 

5 650 1 830 2 480 neuvedeno 1 200 

X-Tract 
  

6 535 2 265 1 900 neuvedeno 1 200 

7 700 2 580 3 560 neuvedeno 2 400 

Finder 
  
  
  
  

6 420 2 120 1 400 neuvedeno 600 

6 420 2 120 2 000 neuvedeno 1 200 

6 420 2 120 2 600 neuvedeno 1 800 

6 420 2 120 3 200 neuvedeno 2 400 

6 420 2 120 3 800 neuvedeno 3 000 

Tab. 6 Rozměry zařízení nabízených firmou TOMRA [30-34] 
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4 ANALÝZA ALTERNATIVNÍHO SYSTÉMU KONTEJNEROVÉHO SBĚRU KO 

Sběr KO v ČR probíhá dle způsobů popsaných v kap. 2.5. Jak již bylo zmíněno výše, 
jednou z možností alternativního sběru odpadu je systém sběru tzv. „dry recyclables‘‘. 
Tento systém je založen na principu odděleného sběru všech „suchých‘‘ materiálově 
využitelných složek KO, jako je například papír, plast, sklo a kov do jednoho 
kontejneru, s jejich následným vytřízením pomocí třídících linek. Následující kapitola 
této BP se bude věnovat technicko-ekonomickému (T-E) vyhodnocení plně 
automatizované třídící linky zaměřené na papír a plast.  

4.1 T-E hodnocení 

T-E posouzení slouží k modelové představě o efektivitě provozu daného zařízení. 
Tento model zahrnuje investiční a provozní náklady a očekávané příjmy. Na základě 
těchto údajů předvídá ekonomickou efektivitu daného zařízení.  

T-E modelování obecně spočívá v několika krocích: 

- 1) Technická bilance procesu (pomocí hmotnostních a energetických bilancí, 
jsou definovány vztahy mezi vstupy a výstupy procesu). 

- 2) z bilance vznikne popis hlavních procesních proudů a informace o jejich 
měrné produkci nebo spotřebě k těm lze přiřadit odpovídající provozní náklady  

- 3) seznam potřebného zařízení – investiční a další provozní náklady  

- 4) prezentace výstupů z T-E hodnocení, kterými mohou být např. představa o 
nákladnosti provozu zařízení, podklady pro stanovení návratnosti, ekonomické 
rozvahy, životnost zařízení atd. 

4.2 Výpočtový nástroj pro T-E porovnání systému sběru KO 

V této části BP je popsán odhad množství odpadu pro dry recyclables z dostupných 
dat o současné produkci. Nyní v ČR tento systém nefunguje, využitelné složky KO jsou 
separovány jednotlivě a SKO již není dále třízen a využíván a končí většinou na 
skládkách nebo ve spalovnách. 

Odhad spočívá ve vyhodnocení těchto dílčích úloh: 

• Hmotnostní bilance – představuje přípravu vstupních dat. Z dostupných údajů 
o současném složení a produkci KO v ČR jsou odhadnuty možné produkce Dry 
recyclables a zbytkového Wet SKO. 

• Technická bilance úpravy pro další zpracování (třídička/dotřiďovačka) vztahy 
mezi vstupy a výstupy procesu). 

• Údaje o spotřebě hlavních procesních proudů a odpovídající provozní náklady  

• Vyhodnocení souvisejících investičních a dalších provozních nákladů (mzdy, 
údržba zařízení atd.)  

• Odhad produkce druhotných surovin a příjmů z jejich prodeje. 

Nejprve bylo nutné určit kategorie, do kterých bude papír a plast tříděn a následně určit 
náklady spojené s pořízením a provozem linky. Pro účely této BP byly využity údaje o 
produkci separovaných složek KO a údaje o produkci a druhovém složení SKO v 
českých ORP, které jsou jedním z výsledků výpočtového nástroje Justýna [35,36]. Z 
dostupných dat o produkci SKO a separovaného dopadu a o složení SKO u 206 ORP 
byly vytvořeny hodnoty představující možnou produkci a složení hypoteticky 
separované suché složky (dry recyclables) postupem popsaným níže. 
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4.2.1 Přepočet produkce KO na základě hmotnostní bilance 

Cílem je odhad možné produkce dry recyclables s podrobnějšími údaji o složkách 
papíru a plastů. Současně je určena i produkce a složení zbytkového SKO wet. 

Použitá vstupní data z výpočtového nástroje Justýna jsou uvedena níže. Datové 
výstupy popisují složení SKO dle nástroje Justýna, dále sleduje i podíl podsítné složky 
menší než 40 mm, spalitelné zbytky (např. guma, dřevo), minerální inertní podíl, podíl 
biologické složky a textilní, elektronický a nebezpečný odpad ve směsi SKO, kde: 

 

SKO = produkce zbytkového SKO v českých ORP [t/rok], 

xPAP = podíl papíru ve zbytkovém SKO [%], 

xPLA = podíl plastu ve zbytkovém SKO [%], 

xSKLO = podíl skla ve zbytkovém SKO [%], 

xKOV = podíl kovu ve zbytkovém SKO [%]. 

 

Údaje o produkci jednotlivých skupin KO jsou v práci značeny symboly, kde: 

sepPAP = produkce papíru z odděleného sběru [t/rok], 

sepPLA = produkce plastu z odděleného sběru [t/rok], 

sepSKLO = produkce skla z odděleného sběru [t/rok], 

sepKOV = produkce kovu z odděleného sběru [t/rok]. 

 

Z těchto údajů byly učeny konkrétní produkce jednotlivých složek obsažených v SKO 
dle rovnic (1) až (4): 

 𝑃𝐴𝑃 = 𝑆𝐾𝑂 . 𝑥𝑃𝐴𝑃 (1), 

 𝑃𝐿𝐴 = 𝑆𝐾𝑂 . 𝑥𝑃𝐿𝐴 (2), 

 𝑆𝐾𝐿𝑂 = 𝑆𝐾𝑂 . 𝑥𝑆𝐾𝐿𝑂 (3), 

 𝐾𝑂𝑉 = 𝑆𝐾𝑂 . 𝑥𝐾𝑂𝑉 (4), 

kde:  PAP = hmotnostní produkce papíru ve zbytkovém SKO [t/rok], 

 PLA = hmotnostní produkce plastu ve zbytkovém SKO [t/rok], 

 SKLO = hmotnostní produkce skla ve zbytkovém SKO [t/rok], 

 KOV = hmotnostní produkce kovu ve zbytkovém SKO [t/rok]. 

 

Produkce a složení dry recyclables byla určena jako součet produkcí papíru, plastů, 
kovů a skla v KO, tedy produkce, která je v současném systému sběru rozdělená mezi 
odděleně separované složky KO a mezi zbytkový SKO. Výpočtový nástroj určuje 
produkce a složení dry recyclables na základě rovnic (5) až (9): 
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 𝑃𝐴𝑃𝑑𝑟𝑦 = 𝑃𝐴𝑃 +  𝑠𝑒𝑝𝑃𝐴𝑃 (5), 

 𝑃𝐿𝐴𝑑𝑟𝑦 = 𝑃𝐿𝐴 + 𝑠𝑒𝑝𝑃𝐿𝐴 (6), 

 𝑆𝐾𝐿𝑂𝑑𝑟𝑦 = 𝑆𝐾𝐿𝑂 + 𝑠𝑒𝑝𝑆𝐾𝐿𝑂 (7), 

 𝐾𝑂𝑉𝑑𝑟𝑦 = 𝐾𝑂𝑉 + 𝑠𝑒𝑝𝐾𝑂𝑉 (8), 

 𝐷𝑅𝑌 = 𝑃𝐴𝑃𝑑𝑟𝑦 + 𝑃𝐿𝐴𝑑𝑟𝑦 + 𝐵𝐼𝑂𝑑𝑟𝑦 + 𝐾𝑂𝑉𝑑𝑟𝑦 (9), 

kde: PAPdry = hmotnostní produkce papíru v dry recyclables [t/rok], 

 PLAdry = hmotnostní produkce plastu v dry recyclables [t/rok], 

 SKLOdry = hmotnostní produkce skla v dry recyclables [t/rok], 

 KOVdry = hmotnostní produkce kovu v dry recyclables [t/rok], 

 DRY = produkce odděleně sbíraných složek dry recyclables [t/rok]. 

 

V následném kroku bylo učeno procentuální složení dry recyclables, pomocí rovnic 
(10) až (13): 

 𝑥𝑃𝐴𝑃𝑑𝑟𝑦 =
𝑃𝐴𝑃𝑑𝑟𝑦

𝐷𝑅𝑌
 

(10), 

 𝑥𝑃𝐿𝐴𝑑𝑟𝑦 =  
𝑃𝐿𝐴𝑑𝑟𝑦

𝐷𝑅𝑌
 

(11), 

 𝑥𝑆𝐾𝐿𝑂𝑑𝑟𝑦 =  
𝑆𝐾𝐿𝑂𝑑𝑟𝑦

𝐷𝑅𝑌
 

(12), 

 𝑥𝐾𝑂𝑉𝑑𝑟𝑦 =  
𝐾𝑂𝑉𝑑𝑟𝑦

𝐷𝑅𝑌
 

(13), 

kde: xPAPdry = podíl papíru v dry recyclables [%], 

 xPLAdry = podíl plastu v dry recyclables [%], 

 xSKLOdry = podíl skla v dry recyclables [%], 

 xKOVdry = podíl kovu v dry recyclables [%]. 

 

Dále bylo vypočítáno množství hypotetické produkce SKO wet, dle rovnice (14), které 
zůstalo po odečtení produkcí papírů, plastů, kovů a skla z celkové produkce SKO. Poté 
bylo zjištěno procentuální zastoupení jednotlivých složek SKO wet, pomocí rovnic (15) 
až (21): 

 𝑆𝐾𝑂𝑤𝑒𝑡 = 𝑆𝐾𝑂 − 𝑃𝐴𝑃 − 𝑃𝐿𝐴 − 𝑆𝐾𝐿𝑂 − 𝐾𝑂𝑉 (14), 

 𝑥𝐵𝐼𝑂𝑤𝑒𝑡 =  
𝐵𝐼𝑂

𝑆𝐾𝑂𝑤𝑒𝑡
 (15), 
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 𝑥𝐸𝐿𝐸𝑤𝑒𝑡 =  
𝐸𝐿𝐸

𝑆𝐾𝑂𝑤𝑒𝑡
 (16), 

 𝑥𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅𝑤𝑒𝑡 =
𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅

𝑆𝐾𝑂𝑤𝑒𝑡
 (17), 

 𝑥𝑁𝐸𝐵𝐸𝑍𝑤𝑒𝑡 =
𝑁𝐸𝐵𝐸𝑍

𝑆𝐾𝑂𝑤𝑒𝑡
 (18), 

 𝑥𝑆𝑃𝐴𝐿𝑤𝑒𝑡 =
𝑆𝑃𝐴𝐿

𝑆𝐾𝑂𝑤𝑒𝑡
 (19), 

 𝑥𝑇𝐸𝑋𝑇𝐼𝐿𝑤𝑒𝑡 =
𝑇𝐸𝑋𝑇𝐼𝐿

𝑆𝐾𝑂𝑤𝑒𝑡
 (20), 

 𝑥40𝑀𝑀𝑤𝑒𝑡 =
40𝑀𝑀

𝑆𝐾𝑂𝑤𝑒𝑡
 (21), 

kde: SKOwet = hmotnostní produkce zbytkového SKO při uvažování odděleného 
systému sběru suchých recyklátů [t/rok],  

BIO = hmotnostní produkce bioodpadu ve zbytkovém SKO [t/rok], 

 ELE = hmotnostní produkce elektronického odpadu ve zbytkovém SKO [t/rok], 

MINER = hmotnostní produkce minerálního inertního odpadu ve zbytkovém 
SKO [t/rok], 

NEBEZ = hmotnostní produkce nebezpečného odpadu ve zbytkovém SKO 
[t/rok], 

 SPAL = hmotnostní produkce spalitelných zbytků ve zbytkovém SKO [t/rok], 

 TEXTIL = hmotnostní produkce textilu ve zbytkovém SKO [t/rok], 

40MM = hmotnostní produkce podsítné složky menší než 40 mm ve zbytkovém 
SKO [t/rok], 

 xBIOwet = podíl bioodpadu v SKO wet [%], 

 xELEwet = podíl elektronického odpadu v SKO wet [%], 

 xMINERwet = podíl minerálního inertního odpadu v SKO wet [%], 

 xNEBEZwet = podíl nebezpečného odpadu v SKO wet [%], 

 xSPALwet = podíl spalitelných zbytků v SKO wet [%], 

 xTEXTILwet = podíl textilu v SKO wet [%], 

 x40MMwet = podíl podsítné složky menší než 40 mm v SKO wet [%]. 

 

S využitím metodiky a nástrojů z práce [37] bylo dopočítáno, že výhřevnost zbytkového 
SKO po vytřídění suchých využitelných složek (tj. dry recyclables) se pohybuje na 
úrovni 5 až 6 MJ/kg. 
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4.2.2 Složení separovaných odpadních plastů a papíru 

Složení SKO se v praxi zjišťuje pomocí tzv. rozborů odpadů, které jsou nepravidelně v 
omezeném počtu zpracovány různými subjekty dle různých metodik v různých českých 
lokalitách. Jednotná metodika pro analýzy odpadů nebyla pro české odpadové 
hospodářství stanovena. Nejrozsáhlejší hodnoty poskytují výsledky projektu „Výzkum 
vlastností KO a optimalizace jejich využívání“ SP/2f1/132/08 [17], dále se jedná 
především o ojedinělé případové studie dostupné na pracovišti vedoucího práce. 
Systematické rozbory v ČR dále provádí společnost EKO-KOM, ovšem tato data 
nebyla pro řešení práce přístupná. Řešitelské pracoviště má k dispozici následující 
rozbory popisující složení SKO a v některých případech i separovaných složek KO. V 
případě lokalit A a B nebyl získán souhlas se zveřejněním bližších údajů: 

• Tři typy zástavby, 12 rozborů pro každou zástavbu včetně analýzy vlhkosti 
jednotlivých složek odpadu v období 11/2008 až 10/2009, 
VaV/SP/2f1/132/08 [38] 

• 4 typy zástavby, Hl. M. Praha, 2 rozbory pro každou zástavbu v období 11/2007 
až 04/2008  

•  Městská zástavba, město A (Region Severní Morava), 2 rozbory v období 
2/2012 

• Dva typy zástavby, město B (Region Jižní Čechy), 3 rozbory pro každý typ 
zástavby v roce 2008 

• Tři typy zástavby, Plzeň, 4 rozbory pro každý typ zástavby v roce 2009 [39] 

• Tři typy zástavby, Olomouc, výsledná hodnota ze série 24 měření pro každý typ 
zástavby v období 09/2008 až 08/2010, VaV SP/2f1/166/08 [40] 

• Dva typy zástavby, Jihlava, rozbor pro každou zástavbu v roce 2012, EAV-
BOKU Vídeň [41]. 

Z procentuálního zastoupení jednotlivých složek plastu, získaného jak separovaným 
sběrem, tak z SKO byly vypočítány průměrné hodnoty produkce sledovaných složek 
plastu. Jak je patrné z Tab. 7, u separovaného sběru tvoří významný podíl výmět, který 
se u SKO nevyskytuje, jelikož je zahrnut v jiných kategoriích odpadu. Dále z této 
tabulky vyplývá, že nejvíce jsou separovaným způsobem tříděny PET láhve. Ostatní 
plastové materiály jsou tříděny mnohem méně a končí většinou v SKO. Pro odhad 
složení plastů v dry recyclables, byl využit předpoklad, že 2/3 pochází ze současného 
SKO a 1/3 ze současné separované produkce. 

Obdobným způsobem se postupovalo i při získávání vstupního procentuálního složení 
papíru pro dry recyclables. Procentuální zastoupení papíru v separovaném sběru a 
v SKO je podobné. Nejvíce je u obou skupin zastoupen ostatní papír, následují 
časopisy a noviny a nejméně je kartonu a lepenky. Nečistoty se u separovaného sběru 
papíru vyskytují podstatně méně, než tomu bylo v případě separovaného sběru plastu. 
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  separovaný   

  sběr SKO  
Plast: PET 35 14 % 

  fólie (LDPE) 12 38 % 

  tvrzené, duté (HDPE) 18 28 % 

  ostatní plasty 15 20 % 

  výmět 20 --- % 

  celkem plasty 100 100 % 

Papír: časopisy a noviny 34 24 % 

  karton a lepenka 15 8 % 

  ostatní papír 46 68 % 

  výmět 5 --- % 

  celkem papír 100 100 % 

Tab. 7 Procentuální zastoupení jednotlivých složek plastu a papíru v separovaném sběru a 
SKO 

Následně byl z procentuálních zastoupení jednotlivých složek papíru i plastu 
získaného separovaným sběrem a z SKO vypočten vážený průměr, přičemž větší 
váha byla přikládána hodnotám z SKO z důvodu větší produkce. Tímto způsobem bylo 
získáno vstupní procentuální složení papíru a plastu pro dry recyclables. Tato vstupní 
data zobrazuje Tab. 8. 

DRY RECYCLABLES 

   hodnota jednotka použité značení 

Kovy: --- 100 % hm kovů v dry recyclables xKOVdry 

Sklo: --- 100 % hm skla v dry recyclables xSKLOdry 

Plast: PET 20 % hm plastů v dry recyclables xDRY,PLApet 

  fólie (LDPE) 25 % hm plastů v dry recyclables xDRY,PLAfol 

  tvrzené, duté (HDPE) 22 % hm plastů v dry recyclables xDRY,PLAtvr 

  ostatní plasty 18 % hm plastů v dry recyclables xDRY,PLAost 

  výmět 15 % hm plastů v dry recyclables xDRY,PLAvým 

  celkem plasty 100 % hm plastů v dry recyclables --- 

Papír: noviny a časopisy 27 % hm papíru v dry recyclables xDRY,PAPnov 

  karton a lepenka 10 % hm papíru v dry recyclables xDRY,PAPkar 

  ostatní papír 58 % hm papíru v dry recyclables xDRY,PAPost 

  výmět 5 % hm papíru v dry recyclables xDRY,PAPvým 

  celkem papír 100 % hm papíru v dry recyclables --- 

Tab. 8 Vstupní hodnoty pro dry recyclables v procentech 

V kapitole 4.2.1 bylo vypočítáno procentuální zastoupení kovů, papírů, plastů a skla 
vstupujících do dry recyclables v jednotlivých ORP. Tato data byla přepočítána pomocí 
údajů Tab. 8 a byly získány procentuální hodnoty frakčního složení dry recyclables 
v jednotlivých ORP. Tyto procentuální hodnoty byly vynásobeny celkovou produkcí dry 
recylables v příslušných ORP čímž bylo získáno frakční složení dry recyclables v t/rok. 
Tento výpočet představují rovnice (22) až (33): 

 𝑥𝐾𝑂𝑉𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑘𝑜𝑣 (22), 
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 𝑥𝑆𝐾𝐿𝑂𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑠𝑘𝑙𝑜 (23), 

 𝑥𝐷𝑅𝑌, 𝑃𝐿𝐴𝑝𝑒𝑡 . 𝑥𝑃𝐿𝐴𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑝𝑒𝑡 (24), 

 𝑥𝐷𝑅𝑌, 𝑃𝐿𝐴𝑓𝑜𝑙 . 𝑥𝑃𝐿𝐴𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑓𝑜𝑙 (25), 

 𝑥𝐷𝑅𝑌, 𝑃𝐿𝐴𝑡𝑣𝑟 . 𝑥𝑃𝐿𝐴𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑡𝑣𝑟 (26), 

 𝑥𝐷𝑅𝑌, 𝑃𝐿𝐴𝑜𝑠𝑡 . 𝑥𝑃𝐿𝐴𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑝𝑙𝑎, 𝑜𝑠𝑡 (27), 

 𝑥𝐷𝑅𝑌, 𝑃𝐿𝐴𝑣ý𝑚 . 𝑥𝑃𝐿𝐴𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑝𝑙𝑎, 𝑣ý𝑚 (28), 

 𝑥𝐷𝑅𝑌, 𝑃𝐴𝑃𝑛𝑜𝑣 . 𝑥𝑃𝐴𝑃𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑛𝑜𝑣 (29), 

 𝑥𝐷𝑅𝑌, 𝑃𝐴𝑃𝑘𝑎𝑟 . 𝑥𝑃𝐴𝑃𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑘𝑎𝑟 (30), 

 𝑥𝐷𝑅𝑌, 𝑃𝐴𝑃𝑜𝑠𝑡 . 𝑥𝑃𝐴𝑃𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑝𝑎𝑝, 𝑜𝑠𝑡 (31), 

 𝑥𝐷𝑅𝑌, 𝑃𝐴𝑃𝑣ý𝑚 . 𝑥𝑃𝐴𝑃𝑑𝑟𝑦 . 𝐷𝑅𝑌 = 𝐷𝑅𝑌𝑝𝑎𝑝, 𝑣ý𝑚 (32), 

 𝐷𝑅𝑌𝑝𝑙𝑎, 𝑣ý𝑚 + 𝐷𝑅𝑌𝑝𝑎𝑝, 𝑣ý𝑚 = 𝐷𝑅𝑌𝑣ý𝑚 (33), 

kde: DRYkov = hmotnostní produkce kovu v dry recyclables [t/rok], 

 DRYsklo = hmotnostní produkce skla v dry recyclables [t/rok], 

 DRYpet = hmotnostní produkce PET lahví v dry recyclables [t/rok], 

DRYfol = hmotnostní produkce fólií (LDPE) v dry recyclables [t/rok], 

DRYtvr = hmotnostní produkce tvrzeného a dutého plastu (HDPE) v dry 
recyclables [t/rok], 

DRYpla,ost = hmotnostní produkce ostatního plastu v dry recyclables [t/rok], 

DRYpla,vým = hmotnostní produkce výmětu z plastu v dry recyclables [t/rok], 

DRYnov = hmotnostní produkce novin a časopisů v dry recyclables [t/rok], 

DRYkar = hmotnostní produkce kartonu a lepenky v dry recyclables [t/rok], 

DRYpap,ost = hmotnostní produkce ostatního papíru v dry recyclables [t/rok], 

DRYpap,vým = hmotnostní produkce výmětu z papíru v dry recyclables [t/rok], 

DRYvým = hmotnostní produkce celkového výmětu v dry recyclables [t/rok]. 

 

Vyprodukovaný výmět může být použit k výrobě tuhého alternativního paliva (TAP), 
přičemž se očekává kladná cena za odběr tohoto materiálového proudu. Mezi další 
možnosti patří využití výmětu přímo v zařízeních pro energetické využití odpadu 
(ZEVO) nebo uložení na skládku. Za obě tyto možnosti je ovšem nutné zaplatit 
poplatek, tzv. cenu na bráně zařízení. Proto byla jako reprezentativní cena zvolena 
částka 0 Kč/t, což znamená, že zpracováním tohoto proudu se neočekávají další 
náklady nebo zisky. 

Dále byla stanovena účinnost dotřídění pro jednotlivé frakce jak pro ruční, tak pro 
automatizované třídící linky. Při ručním třídění je odhadovaná účinnost 90 % při použití 
automatizovaných zařízení je zvolena účinnost 95 %. Pro ruční třídění je uvažovaná 
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účinnost nižší z důvodu lidské chyby. Poté byla vypočítána skutečná produkce 
druhotných surovin jak pro automatizovanou, tak pro ruční třídící linku pomocí rovnic 
(34) až (43): 

 𝐷𝑅𝑌𝑘𝑜𝑣 . ÚČ𝑖 = 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑘𝑜𝑣𝑖 
(34), 

 𝐷𝑅𝑌𝑠𝑘𝑙𝑜 . ÚČ𝑖 = 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑠𝑘𝑙𝑜𝑖 
(35), 

 𝐷𝑅𝑌𝑝𝑒𝑡 . ÚČ𝑖 = 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑝𝑒𝑡𝑖 
(36), 

 𝐷𝑅𝑌𝑓𝑜𝑙 . ÚČ𝑖 = 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑓𝑜𝑙𝑖 (37), 

 𝐷𝑅𝑌𝑡𝑣𝑟 . ÚČ𝑖 = 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑡𝑣𝑟𝑖 (38), 

 𝐷𝑅𝑌𝑝𝑙𝑎, 𝑜𝑠𝑡 . ÚČ𝑖 = 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑝𝑙𝑎, 𝑜𝑠𝑡𝑖 (39), 

 𝐷𝑅𝑌𝑛𝑜𝑣 . ÚČ𝑖 = 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑛𝑜𝑣𝑖 (40), 

 𝐷𝑅𝑌𝑘𝑎𝑟 . ÚČ𝑖 = 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑘𝑎𝑟𝑖 (41), 

 𝐷𝑅𝑌𝑝𝑎𝑝, 𝑜𝑠𝑡 . ÚČ𝑖 = 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑝𝑎𝑝, 𝑜𝑠𝑡𝑖 (42), 

 

𝐷𝑅𝑌 −  (𝑆𝐾𝑈𝑇𝑘𝑜𝑣𝑖 + 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑠𝑘𝑙𝑜𝑖 + 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑝𝑒𝑡𝑖 + 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑓𝑜𝑙𝑖 + 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑡𝑣𝑟𝑖

+ 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑝𝑙𝑎, 𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑛𝑜𝑣𝑖 + 𝐾𝑈𝑇𝑘𝑎𝑟𝑖

+ 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑝𝑎𝑝, 𝑜𝑠𝑡𝑖) = 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑣ý𝑚𝑖 

(43), 

kde: index i udává, zda se jedná o ruční nebo automatizovanou třídící linku, 

ÚČ = účinnost dotřídění, 

 SKUTkov = skutečná produkce kovu jako druhotné suroviny [t/rok], 

 SKUTsklo = skutečná produkce skla jako druhotné suroviny [t/rok], 

 SKUTpet = skutečná produkce PET lahví jako druhotné suroviny [t/rok], 

 SKUTfol = skutečná produkce fólií (LDPE) jako druhotné suroviny [t/rok], 

SKUTtvr = skutečná produkce tvrzeného a dutého plastu (HDPE) jako druhotné 
suroviny [t/rok], 

SKUTpla,ost = skutečná produkce ostatního plastu jako druhotné suroviny 
[t/rok], 

 SKUTnov = skutečná produkce novin a časopisů jako druhotné suroviny [t/rok], 

SKUTkar = skutečná produkce kartonu a lepenky jako druhotné suroviny [t/rok], 

SKUTpap,ost = skutečná produkce ostatního papíru jako druhotné suroviny 
[t/rok], 

SKUTvým = skutečná produkce výmětu [t/rok]. 
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Na základě provozních zkušeností z třídících jednotek spolupracujících s pracovištěm 
vedoucího práce byly zvoleny ceny druhotných surovin. Tyto ceny jsou zobrazeny v 
Tab. 9. 

Ceny druhotných surovin 4/2018 

Kovy 
Papír - 

časopisy a 
noviny 

Papír - 
Karton/lepenka 

Papír 
ostatní 

Plast - 
PET 

Plast - 
HDPE 

(tvrdé) 

Plast - 
LDPE 
(fólie) 

Plast - 
ostatní 

Sklo 

Kč/t 

1700 1000 1600 600 5000 1500 1200 1200 800 

Tab. 9 Ceny druhotných surovin 

Dále byl vypočítán roční příjem z prodeje druhotných surovin jak pro ruční, tak pro 
automatizované třídící linky. Tento výpočet znázorňují vzorce (44) až (52): 

 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑘𝑜𝑣𝑖  . 𝐶𝐸𝑁𝐴𝑘𝑜𝑣 = 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑘𝑜𝑣𝑖 
(44), 

 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑠𝑘𝑙𝑜𝑖  . 𝐶𝐸𝑁𝐴𝑠𝑘𝑙𝑜 = 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑠𝑘𝑙𝑜𝑖 
(45), 

 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑝𝑒𝑡𝑖 . 𝐶𝐸𝑁𝐴𝑝𝑒𝑡 = 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑝𝑒𝑡𝑖 
(46), 

 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑓𝑜𝑙𝑖  . 𝐶𝐸𝑁𝐴𝑓𝑜𝑙 = 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑓𝑜𝑙𝑖 (47), 

 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑡𝑣𝑟𝑖 . 𝐶𝐸𝑁𝐴𝑡𝑣𝑟 = 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑡𝑣𝑟𝑖 (48), 

 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑝𝑙𝑎, 𝑜𝑠𝑡𝑖  . 𝐶𝐸𝑁𝐴𝑝𝑙𝑎, 𝑜𝑠𝑡 = 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑝𝑙𝑎, 𝑜𝑠𝑡𝑖 (49), 

 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑛𝑜𝑣𝑖  . 𝐶𝐸𝑁𝐴𝑛𝑜𝑣 = 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑛𝑜𝑣𝑖 (50), 

 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑘𝑎𝑟𝑖 . 𝐶𝐸𝑁𝐴𝑘𝑎𝑟 = 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑘𝑎𝑟𝑖 (51), 

 𝑆𝐾𝑈𝑇𝑝𝑎𝑝, 𝑜𝑠𝑡𝑖  . 𝐶𝐸𝑁𝐴𝑝𝑎𝑝, 𝑜𝑠𝑡 = 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑝𝑎𝑝, 𝑜𝑠𝑡𝑖 (52), 

kde: CENAkov = cena kovu jako druhotné suroviny [Kč/t], 

 CENAsklo = cena skla jako druhotné suroviny [Kč/t], 

 CENApet = cena PET lahví jako druhotné suroviny [Kč/t], 

 CENAfol = cena fólií (LDPE) jako druhotné suroviny [Kč/t], 

CENAtvr = cena tvrzeného a dutého plastu (HDPE) jako druhotné suroviny 
[Kč/t], 

 CENApla,ost = cena ostatního plastu jako druhotné suroviny [Kč/t], 

 CENAnov = cena novin a časopisů jako druhotné suroviny [Kč/t], 

 CENAkar = cena kartonu a lepenky jako druhotné suroviny [Kč/t], 

 CENApap,ost = cena ostatního papíru jako druhotné suroviny [Kč/t], 

 PŘÍJEMkov = příjem z prodeje kovu jako druhotné suroviny [tis. Kč/rok], 

PŘÍJEMsklo = příjem z prodeje skla jako druhotné suroviny [tis. Kč/rok], 

PŘÍJEMpet = příjem z prodeje PET lahví jako druhotné suroviny [tis. Kč/rok], 
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PŘÍJEMfol = příjem z prodeje fólií (LDPE) jako druhotné suroviny [tis. Kč/rok], 

PŘÍJEMtvr = příjem z prodeje tvrzeného a dutého plastu (HDPE) jako druhotné 
suroviny [tis. Kč/rok], 

PŘÍJEMpla,ost = příjem z prodeje ostatního plastu jako druhotné suroviny 
[tis. Kč/rok], 

PŘÍJEMnov = příjem z prodeje novin a časopisů jako druhotné suroviny 
[tis. Kč/rok], 

PŘÍJEMkar = příjem z prodeje kartonu a lepenky jako druhotné suroviny 
[tis.Kč/rok], 

PŘÍJEMpap,ost = příjem z prodeje ostatního papíru jako druhotné suroviny 
[tis.Kč/rok]. 

Celkové příjmy z prodeje druhotných surovin byly vypočítány pro oba typy linek pomocí 
vzorce (53): 

𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑘𝑜𝑣𝑖 +  𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑠𝑘𝑙𝑜𝑖 + 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑝𝑒𝑡𝑖 + 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑓𝑜𝑙𝑖 +  𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑡𝑣𝑟𝑖

+  𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑝𝑙𝑎, 𝑜𝑠𝑡𝑖 +  𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑛𝑜𝑣𝑖 +  𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑘𝑎𝑟𝑖

+ 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑝𝑎𝑝, 𝑜𝑠𝑡𝑖 = 𝑃ŘÍ𝐽𝐸𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘𝑖 

(53), 

kde: PŘÍJEMcelk = celkový příjem z prodeje druhotných surovin [tis.Kč/rok]. 

4.2.3 Odhad investičních a provozních nákladů 

V práci je posouzeno několik z možných uspořádání provozu. Označujeme dvě 
varianty uspořádání, viz Obr. 6, které jsou posouzeny pro ruční a automatizované 
provedení. Obě varianty využívají propadů pro třídění papíru a plastů a automatických 
třídicích prvků pro vytřídění skla a kovů: 

• Varianta A – tato varianta je založena na dlouhém pásu, podél kterého je 
rozmístěno celkem 7 shozů pro separované frakce odpadu, které mohou být 
obsluhovány ručně nebo automaticky. Následují automatické separátory kovů 
a skla. Předpokládá se vytřídění všech sledovaných složek z dry recyclables při 
jednom průchodu vstupního odpadu zařízením. 

• Varianta B – v tomto případě bude linka pracovat ve dvou pracovních režimech, 
kdy se budou třídit jen plasty nebo jen papíry. To znamená, že bude potřeba 
využívat jen 4 shozy, nicméně vstupní materiálový tok (zpracovávaný odpad) 
musí technologií projít dvakrát. Tím se zmenší celková délka linky, naopak se 
sníží zpracovatelská kapacita linky.  
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Obr. 6 Schéma dvou variant provedení třídících linek 

Nejprve bylo nutné určit základní investiční položky, jako například pozemek, stavební 
část a technologickou část, které byly ještě dále rozděleny a upřesněny. Toto základní 
rozvržení je stejné jak pro automatizovanou třídící linku, tak pro ruční. Nyní se práce 
bude věnovat detailnějšímu popisu jednotlivých investic pro uspořádání třídící linky dle 
varianty A.  

• První část investičních nákladů zahrnuje koupi pozemku a povrchové úpravy 
pozemku. 

o Cena pozemku automatizované třídící linky byla odhadnuta na základě 
velikosti pozemku skutečné třídící linky v Praze Chrášťany při ceně 
1 000 Kč/m2. Velikost pozemku byla stanovena na 145 x 80 m. Pro ruční 
třídící linku byla stanovena velikost pozemku 115 x 45 m, jelikož 
nevyžaduje tolik prostoru. Cena za m2 zůstává stejná jako u 
automatizované linky.  

o Dále bylo potřeba zjistit cenu povrchových úprav pozemku mezi které 
patří například srovnání pozemku, vykopání stavební jámy nebo strojní 
pokládka asfaltu. V ceně těchto úprav je zahrnuto i vybudování 
parkoviště. [42] 
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• Stavební část zahrnuje oplocení pozemku, stavbu plechové haly a rozvody 
inženýrských sítí.  

o Na základě velikosti pozemku, která již byla zmíněna výše a ceny 900 
Kč za metr délky oplocení, byla určena celková cena oplocení pro 
automatizovanou linku a pro ruční. 

o Následujícím odhadem byla cena plechové haly. Velikost haly v případě 
automatizované linky vychází ze skutečné třídící linky, podobně jako při 
odhadu velikosti pozemku a činí 70 x 50 x 13 m. Cena takovéto haly byla 
vypočítána pomocí online kalkulátoru [43]. Oproti tomu velikost haly pro 
ruční třídící linku má mnohem menší nároky na prostor, jelikož vybavení 
haly obsahuje výrazně méně strojních zařízení. Proto její velikost byla 
snížena na 40 x 15 x 13 m.  

o Dále byly odhadnuty dle rozměrů haly ceny rozvodů inženýrských sítí, 
které zahrnují rozvody elektřiny [44], plynu [45], kanalizace a vody [46]. 
U automatizované linky je cena za rozvod elektřiny vyšší z důvodu 
většího množství strojního zařízení. 

• Technologickou část tvoří strojní zařízení linky, zařízení pro manipulaci a ostatní 
zařízení. 

o Strojní zařízení linky zahrnují například dopravníkové pásy, lisy, drtiče 
atd. Automatizovaná třídící linka obsahuje na rozdíl od ruční více strojů 
pro automatické třídění a úpravu odpadů, proto jsou tyto náklady daleko 
vyšší, než u ruční linky. Konkrétně se u automatizované linky jedná o 7 
strojů Combiense či Extract pro separaci plastů a papíru, dále 2 stroje 
Autosort Laser pro separaci kovů a skla. U ruční linky stačí již zmíněné 
2 stroje Autosort Laser pro separaci kovů a skla. 

o Další položkou v technologické části je zařízení pro manipulaci, které 
obsahuje vysokozdvižný vozík. Tyto náklady jsou v obou provozech 
stejné.  

o Mezi ostatní zařízení patří například kancelářské vybavení, počítače, 
hygienická zařízení, kontejnery na odpad atd. 

Dále byly vypočítány provozní náklady, které zahrnují mzdy a spotřebu energií. 

• Pro provoz automatizované třídící linky je potřeba celkově 3 osoby, z toho: 

o 2 na obsluhu strojů a případné další práce, superhrubá mzda každého 
z nich činí 35 000 Kč, to odpovídá čisté mzdě 20 000 Kč. 

o Uklízečka na zkrácený úvazek, jejíž superhrubá mzda činí 8 500 Kč, 
z toho čistá mzda zhruba 4 800 Kč. 

o Mzda byla určena z nabídek práce na stránkách Jobs.cz1 a upravena na 
úroveň superhrubé mzdy. 

• Pro provoz ruční linky je potřeba celkem 9 osob, z toho: 

o 7 dělníků pracujících u shozu, superhrubá mzda každého z nich bude 
přibližně 20 000 Kč měsíčně, to odpovídá čisté mzdě okolo 12 200 Kč. 

                                                 
1 www.jobs.cz Citováno 2. května 2018. 
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o Dále uklízečka na zkrácený úvazek, se stejným platovým ohodnocením 
jako u automatizované třídící linky. 

o Vedoucí provozu, který případně dle potřeby obsluhuje manipulační 
techniku. V tomto případě se uvažuje superhrubá mzda na úrovni 
30 000 Kč měsíčně, což představuje 17 500 Kč čisté mzdy. 

• Spotřeba energií zahrnuje spotřebu vody, plynu a především elektřiny. 
Z důvodu většího počtu strojů poháněných elektřinou, je u automatizované 
třídící linky spotřeba větší než u ruční třídící linky. Pro hodnotu elektřiny vypadal 
výpočet následovně: cena elektrické energie za kWh, která činí 3,82 Kč, 
vynásobená příkonem a provozní dobou, a to pro každý stroj. Následně byly 
sečteny náklady od všech strojů. Výsledná částka byla navýšena o odhad ceny 
ostatních energií. 

Významnou položku tvoří také reinvestiční náklady, které byly odhadnuty z celkových 
investičních nákladů, a to v podobě 5 % za každý rok provozu u automatizované linky 
a 8 % u ruční linky. Hodnota reinvestic byla spočítána vynásobením celkových investic, 
roční mírou reinvestic a životností projektu, což je zobrazeno v Tab. 11. 

Varianta B zahrnuje pás, který je kratší než u varianty A. Jak je uvedeno výše, 
předpokládá se poloviční zpracovatelská kapacita oproti variantě A, což souvisí 
s nižšími investičními nároky. 

• Pozemek a povrchové úpravy. 

o Jelikož varianta B je úspornější z hlediska nároků na prostor, stačí menší 
pozemek než u varianty A. Konkrétně u automatizované linky 100 x 80 m 
a u ruční linky 75 x 45 m. Cena za m2 zůstává stejná jako u varianty A. 

o Provedené povrchové úpravy jsou totožné jako u varianty A avšak 
celkové náklady jsou nižší z důvodů menších rozměrů pozemku i haly. 

• Oplocení pozemku, stavba plechové haly, rozvody inženýrských sítí. 

o Cena za metr délky oplocení je taktéž 900 Kč ale cena se u obou typů 
snížila vlivem zmenšení rozměrů pozemku. 

o Z důvodu menších rozměrů linky bude stačit u automatizovaného 
provozu hala o rozměrech 50 x 50 x 13 m a u ručního provozu 
25 x 15 x 13 m. 

o Náklady na rozvody inženýrských sítí budou přibližně stejné jako ve 
variantě A. 

• Strojní zařízení linky, zařízení pro manipulaci, ostatní zařízení. 

o Kvůli střídavému dotřiďování plastů a papíru je zapotřebí méně shozů a 
tím pádem i méně strojních zařízení. U automatizované linky bude 
potřeba 4 strojů Combiense nebo Extract pro separaci plastů a papíru. 
Dále 1 stroj Autosort Laser pro třídění kovů a skla. U ruční linky je 
dostačující 1 stroj Autosort Laser pro třídění kovů a skla. 

o Zařízení pro manipulaci a ostatní zařízení bude totožné s variantou A. 

• Mzdy a spotřeba energií. 

o U automatizované linky je stejný počet zaměstnanců jako u varianty A 
a tím pádem i mzdové náklady. U ruční linky bude potřeba 6 osob, které 
budou mít stejné platové ohodnocení jako u varianty A, konkrétně: 



 

35 

 

▪ 4 zaměstnanci u shozu. 

▪ Uklízečka na zkrácený úvazek. 

▪ Vedoucí provozu, který případně dle potřeby obsluhuje 
manipulační techniku. 

o Spotřeba energií je z důvodu menšího množství strojních zařízení u obou 
typů linek menší. 

Reinvestiční náklady byly odhadnuty stejným způsobem jako u varianty A. Celkové 
investiční náklady pro jednotlivé varianty a typy linek jsou rozepsány v Tab. 10. 
Celková hodnota reinvestic pro jednotlivé varianty a typy linek je znázorněna v Tab. 
11. 

 

  Varianta A Varianta B  

 VSTUPY automat ruční automat ruční  
pozemek  pozemek 11 600 000 5 200 000 8 000 000 3 375 000 Kč 

  povrchové úpravy pozemku 7 000 000 1 000 000 5 000 000 750 000 Kč 

stavební část oplocení 405 000 288 000 324 000 216 000 Kč 

  plechové haly a konstrukce 17 000 000 5 000 000 15 000 000 3 000 000 Kč 

  rozvod elektřiny 250 000 100 000 250 000 100 000 Kč 

  rozvod plynu 170 000 170 000 170 000 170 000 Kč 

  rozvod kanalizace 150 000 150 000 150 000 150 000 Kč 

  rozvod vody 120 000 120 000 120 000 120 000 Kč 

technologická strojní zařízení linky 30 000 000 9 000 000 18 000 000 6 000 000 Kč 

část zařízení pro manipulaci 650 000 650 000 650 000 650 000 Kč 

  ostatní zařízení 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Kč 

celkem investice 68 845 000 23 178 000 49 164 000 16 031 000 Kč 

Tab. 10 Vstupní investiční náklady 

 

 Varianta A Varianta B  

 automat ruční automat ruční  
roční míra reinvestic 5 % 8 % 5 % 8 % % 

životnost projektu 15 10 15 10 roky 

reinvestice 51 633 750 18 542 400 36 873 000 12 824 800 Kč 

Tab. 11 Celková hodnota reinvestic 

Provozní náklady jsou znázorněny v Tab. 12. Cena investic, reinvestic a provozních 
nákladu vztahující se na rok provozu jednotlivých linek je uvedena v Tab. 13. V Tab. 
14 jsou rozepsány ceny jednotlivých vstupních investic vztahující se na průměrný rok 
životnosti. Odhadovaná životnost je předpokládána u automatizované linky 15 let a u 
ruční 10 let. 
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 Varianta A Varianta B  

 automat ruční automat ruční  
celkové mzdové náklady 78 500 178 500 78 500 118 500 Kč/měsíc 

energie pro technologickou 
část 33 500 11 000 20 500 8 000 Kč/měsíc 

Tab. 12 Provozní náklady 

 Varianta A Varianta B  

 automat ruční automat ruční  
Investice 4 590 2 318 3 278 1 603 tis. Kč/rok 

Reinvestice 3 442 1 854 2 458 1 282 tis. Kč/rok 

Provozní náklady 1 344 2 274 1 188 1 518 tis. Kč/rok 

CELKEM 9 376 6 446 6 924 4 404 tis. Kč/rok 

Tab. 13 Cena investic, reinvestic a provozních nákladů vztahující se na rok provozu 

  Varianta A Varianta B  

  automat ruční automat ruční  
pozemek  pozemek 773 520 533 338 tis. Kč/rok 

  

povrchové úpravy 
pozemku 

467 100 333 75 tis. Kč/rok 

stavební část oplocení 27 29 22 22 tis. Kč/rok 

  

plechové haly a 
konstrukce 

1 133 500 1 000 300 tis. Kč/rok 

  rozvody 46 54 46 54 tis. Kč/rok 

technologická strojní zařízení linky 2 000 900 1 200 600 tis. Kč/rok 

část zařízení pro manipulaci 43 65 43 65 tis. Kč/rok 

  ostatní zařízení 100 150 100 150 tis. Kč/rok 

celkem investice 4 590 2 318 3 278 1 603 tis. Kč/rok 

Tab. 14 Cena investic vztažená na rok životnosti 

Obr. 7 graficky znázorňuje rozložení investic, reinvestic a provozních nákladů 
jednotlivých typů linek vztahující se na rok provozu. Z grafu je patrné, že investiční 
náklady jsou vyšší u automatizované třídící linky, než u ruční, a to v obou variantách. 
Jelikož reinvestiční náklady jsou odhadovány na základě investic, jejich cena je opět 
nejvyšší u automatizovaných provozů. Celkově jsou nejvyšší investiční a reinvestiční 
náklady u automatizované třídící linky varianty A, z důvodu nejvyššího počtu 
automatizovaných zařízení a největších rozměrů haly a pozemku. Oproti tomu, 
provozní náklady dosáhly vyšších hodnot u ručních linek obou variant. Z důvodu 
nejvyššího počtu propadů a tím pádem i zaměstnanců jsou celkové provozní náklady 
nejvyšší u ruční linky varianty A. 

Grafické znázornění celkových investičních nákladů a rozložení jednotlivých investic 
na rok životnosti jednotlivých linek zobrazuje Obr. 8. Nejvyšší roční náklady jsou u 
automatizované třídící linky varianty A, a naopak nejnižší jsou u ruční třídící linky 
varianty B. Jak můžeme vidět, nejvyšší položkou jsou u všech provozů náklady na 
strojní zařízení linky. Dalo by se očekávat, že tyto náklady budou u ruční linky nižší, 
avšak vzhledem k její odhadované menší životnosti tyto náklady vzrostou. Mezi další 
významné položky patří stavba plechové haly a pořízení pozemku, a to u všech 
provozů 
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Obr. 7 Graf investic, reinvestic a provozních nákladů vztahující se na rok provozu 

 

Obr. 8 Graf vstupních investic vztažených na rok životnosti 
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4.2.4 Celková ekonomická bilance 

Tato kapitola shrnuje celkovou ekonomickou bilanci třídících linek v daných ORP. 
Z příjmů do ekonomiky vypočítaných v kapitole 4.2.2 a z výdajů z ekonomiky 
vypočítaných v kapitole 4.2.3 byla zjištěna celková ekonomická bilance pomocí rovnic 
(54) a (55). 

 𝐷𝑂𝑒𝑘𝑜𝑛𝑖 − 𝑍𝑒𝑘𝑜𝑛𝐴𝑖 =  𝐶𝐸𝐿𝐾𝑒𝑘𝑜𝑛𝐴𝑖 (54), 

 𝐷𝑂𝑒𝑘𝑜𝑛𝑖 − 𝑍𝑒𝑘𝑜𝑛𝐵𝑖 =  𝐶𝐸𝐿𝐾𝑒𝑘𝑜𝑛𝐵𝑖 (55), 

kde: DOekon = příjmy do ekonomiky pro oba typy třídících linek [tis. Kč/rok], 
ZekonA = výdaje z ekonomiky třídící linky varianty A [tis. Kč/rok], 
ZekonB = výdaje z ekonomiky třídící linky varianty B [tis. Kč/rok], 
CELKekonA = celková ekonomická bilance třídící linky varianty A [tis. Kč/rok], 
CELKekonB = celková ekonomická bilance třídící linky varianty B [tis. Kč/rok]. 

 
Poté byly sečteny celkové ekonomické bilance pro jednotlivé třídící linky pro všechna 
ORP pomocí rovnic (56) a (57). 

 
∑ 𝐶𝐸𝐿𝐾𝑒𝑘𝑜𝑛𝐴𝑖,𝑛 = 𝐶𝐸𝐿𝐾𝑒𝑘𝑜𝑛𝑂𝑅𝑃, 𝐴𝑖  

206

𝑛=1

 
(56), 

 
∑ 𝐶𝐸𝐿𝐾𝑒𝑘𝑜𝑛𝐵𝑖,𝑛 = 𝐶𝐸𝐿𝐾𝑒𝑘𝑜𝑛𝑂𝑅𝑃, 𝐵𝑖

206

𝑛=1

 
(57), 

kde : index n udává počet ORP, 
CELKekonORP,A = součet celkových ekonomických bilancí třídící linky varianty 
A pro všechna ORP [tis. Kč/rok], 
CELKekonORP,B = součet celkových ekonomických bilancí třídící linky varianty 
B pro všechna ORP [tis. Kč/rok]. 
 

Pro další výpočty bylo nutné určit roční zpracovatelskou kapacitu. Pro její určení bylo 
nutné vyjít z parametrů linky. Šířka pásu pro automatizovanou linku byla stanovena 
z údajů poskytovaných firmou TOMRA. Pro ruční byla tato šířka pásu uvažována nižší 
kvůli lepší manipulaci s odpadem. Výška vrstvy odpadu na pásu byla volena pro 
automatizovanou linku nižší z důvodů nároků automatizovaných zařízení. Pro ruční 
linku byla rychlost posuvu pásu volena nižší z důvodu omezených možností 
pracovníků linky. Počet směn za den, délka pracovní doby, počet pracovních dnů 
v roce, celkový počet pracovních hodin a sypná hmotnost byly voleny stejné u obou 
typů linek za účelem srovnání. Na základě těchto parametrů byla vypočítána hodinová 
hmotnostní kapacita linky a následně i již zmíněná roční zpracovatelská kapacita. 
Zvolené a vypočítané hodnoty zobrazují Tab. 15 a Tab. 16. 
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Parametry linky Ruční Automat 

Šířka pásu [mm] 850 1200 

Výška vrstvy odpadu [mm] 100 50 

Rychlost posuvu pásu [m/s] 0,1 0,3 

Počet směn za den 1 1 

Délka pracovní doby [hod] 8 8 

Počet pracovních dnů v roce [den] 250 250 

Celkem pracovních hodin [h/rok] 2000 2000 

Zvolená sypná hmotnost [kg/m3] 120 120 

Tab. 15 Parametry třídící linky 

Celkový tok odpadu na lince Ruční Automat 

Hodinová hmotnostní kapacita [t/hod] 3,7 11,0 

Roční zpracovatelská kapacita [t/rok] 7344 22032 

Tab. 16 Celkový tok odpadu na třídící lince 

V následujícím kroku bylo stanoveno množství potřebných kapacit pro daná ORP dle 
rovnic (58) a (59). 

 

 𝐷𝑅𝑌

𝑍𝑃𝑅𝐴𝐶𝑘𝑎𝑝𝐴𝑖
=  𝑃𝑂𝑇Ř𝑘𝑎𝑝𝐴𝑖 

(58), 

 𝐷𝑅𝑌

𝑍𝑃𝑅𝐴𝐶𝑘𝑎𝑝𝐵𝑖
=  𝑃𝑂𝑇Ř𝑘𝑎𝑝𝐵𝑖 

(59), 

 

 kde: ZPRACkapA = roční zpracovatelská kapacita linky varianty A [t/rok], 

 ZPRACkapB = roční zpracovatelská kapacita linky varianty B [t/rok], 

 POTŘkapA = potřebná kapacita linky varianty A [-], 

 POTŘkapB = potřebná kapacita linky varianty B [-]. 

 

Poté bylo určeno kolik zpracovatelských kapacit navíc je potřeba pro dané varianty a 
typy linek pro všechna ORP dohromady. Toto znázorňuje Tab. 17. 

VARIANTA A 

automatická 11 kapacit navíc 

ruční 80 kapacit navíc 

   

VARIANTA B 

automatická 46 kapacit navíc 

ruční 250 kapacit navíc 

Tab. 17 Počet kapacit navíc 

Na závěr byly určeny celkové náklady na zřízení a provoz linek ve všech ORP i se 
zahrnutím vybudování a provozu linek pro pokrytí nedostatečných kapacit. Tyto 
náklady byly vypočítány pomocí rovnic (60) a (61). 
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𝐶𝐸𝐿𝐾𝑒𝑘𝑜𝑛𝑂𝑅𝑃, 𝐴𝑖 − (𝑁𝐴𝑉Í𝐶𝑘𝑎𝑝𝐴𝑖 .  𝑍𝑒𝑘𝑜𝑛𝐴𝑖) =  𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔𝐶𝐸𝐿𝐾𝑛á𝑘𝑙𝐴𝑖 (60), 

𝐶𝐸𝐿𝐾𝑒𝑘𝑜𝑛𝑂𝑅𝑃, 𝐵𝑖 − (𝑁𝐴𝑉Í𝐶𝑘𝑎𝑝𝐵𝑖 .  𝑍𝑒𝑘𝑜𝑛𝐵𝑖) =   𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔𝐶𝐸𝐿𝐾𝑛á𝑘𝑙𝐵𝑖 (61), 

 

kde: NAVÍCkapA = celkový počet potřebných kapacit navíc ve všech ORP pro třídící 
linku varianty A [-], 
NAVÍCkapB = celkový počet potřebných kapacit navíc ve všech ORP pro třídící 
linku varianty B [-], 
korigCELKnáklA = korigované celkové náklady pro všechna ORP s třídící linkou 
varianty A [tis.Kč/rok], 
 korigCELKnáklB = korigované celkové náklady pro všechna ORP s třídící linkou 
varianty B [tis.Kč/rok]. 

 

Varianta A Varianta B 

automat ruční automat ruční 

 [tis. Kč/rok] 

-386 481 -244 233 -96 705 -408 698 

Tab. 18 Korigované celkové náklady 

Z Tab. 18 je vidět, že u všech linek vychází korigované celkové náklady záporně. Zde 
je vhodné zmínit, že výsledky se vztahují pouze k posouzení systému nakládání 
s hypotetickou produkcí separovaného KO, tzv. „dry recyclables“ a nejedná se tedy o 
případovou studii v určitých lokálních podmínkách. Tento výsledek se dal do jisté míry 
očekávat, jelikož do sledovaných příjmů linky jsou zahrnuty pouze příjmy z prodeje 
odpadu jako druhotné suroviny a nejsou zde zohledněny dotace od společnosti EKO-
KOM, ani další lokální a často se měnící příjmy za zpracování odpadu. Tato metodika 
je vhodná především ke vzájemnému srovnání a odhadu možností uvažovaných 
postupů a technologií. V současnosti platí, že dotřiďování KO je založeno na vysokých 
dotacích od společnosti EKO-KOM.  
Jak je patrné z Tab. 18, pro variantu A vychází lépe ruční třídící linky. Pro pokrytí všech 
ORP je potřeba větší množství ručních třídících linek než automatizovaných, ale jejich 
pořízení a provoz nejsou tak náročné jako u automatizovaných třídících linek. Naopak 
u varianty B, kde je v jednotlivých zařízeních menší zpracovatelská kapacita vychází 
lépe provoz automatizovaných třídících linek. 
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5 ZÁVĚR 

V úvodní části této práce byla popsána legislativa ČR vztahující se k odpadům 
s důrazem na hierarchii způsobů nakládání s odpady a definicí základních pojmů 
týkajících se odpadů dle platné legislativy. Popsány jsou postupy pro úpravu odpadu 
pro následné materiálové a energetické využití. Dále je zde stručně popsána produkce 
KO i SKO v ČR v uplynulých letech z údajů dostupných dle MŽP či ČSU. Úvodní část 
uzavírá popis způsobů sběru KO, jako například kontejnerový sběr, výkup železného 
a neželezného kovu, zpětný odběr elektroodpadu, pneumatik atd. 

Hlavním obsahem teoretické části byl popis technologií a postupů využívaných 
především při nakládání s využitelnými odpady. Byla věnována pozornost používaným 
postupům pro třídění odpadů a byl popsán rozdíl mezi třídící a dotřiďovací linkou, jakož 
i princip zařízení MBÚ a kompostárny. Mezi zařízením pro dotřídění a úpravu odpadů 
byly sledovány především různé typy separátorů, třídičů či drtičů jako například 
magnetický separátor či vzduchový třídič plastu. Tato zařízení mohou využívat různé 
automatizované prvky, které jsou v práci představeny.  Pro účely této práce byly blíže 
popsány automatické třídící systémy zaměřené na separaci složek odpadu. 

Praktická část se zabývá analýzou alternativního systému kontejnerového sběru KO a 
hodnotí efektivitu dvou variant uspořádání třídících linek. Alternativní systém sběru 
představuje tzv. koncepce „dry recyclables“, kdy je produkce papíru, plastu, skla a 
kovů od občanů sbírána společně do jednoho kontejneru. Na základě dostupných dat 
o současné produkci KO a SKO bylo vypočítáno množství vstupujícího odpadu 
získaného alternativním způsobem kontejnerového sběru a jeho složení v českých 
regionech. Současně je porovnán provoz jednotek pro úpravu tohoto odpadního toku 
na druhotnou surovinu, a to jak s automatizovaným, tak ručním tříděním. Výsledky 
ukazují, že automatizované dotřídění může být vhodnější pro určité uspořádání 
technologie. Současně je z výsledných hodnot zřetelný význam dotačního systému pro 
produkci druhotných surovin z KO. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Zkratka  Popis 
BP   Bakalářská práce 
ČR   Česká republika 
ČSU   Český statistický úřad 
EU   Evropská unie 
KO   Komunální odpad 
MBÚ   Mechanicko-biologická úprava odpadů 
MŽP    Ministerstvo životního prostředí 
POH   Plán odpadového hospodářství    
SKO    Směsný komunální odpad 
TAP   Tuhé alternativní palivo 
T-E    Technicko-ekonomický  
ZEVO   Zařízení pro energetické využívání odpadů 
 

Symbol  Popis [jednotka] 
SKO   produkce zbytkového SKO v českých ORP [t/rok] 
xPAP   podíl papíru ve zbytkovém SKO [%] 
xPLA   podíl plastu ve zbytkovém SKO [%] 
xSKLO  podíl skla ve zbytkovém SKO [%] 
xKOV   podíl kovu ve zbytkovém SKO [%] 
sepPAP  produkce papíru z odděleného sběru [t/rok] 
sepPLA  produkce plastu z odděleného sběru [t/rok] 
sepSKLO  produkce skla z odděleného sběru [t/rok] 
sepKOV  produkce kovu z odděleného sběru [t/rok] 
PAP   hmotnostní produkce papíru ve zbytkovém SKO [t/rok] 
PLA   hmotnostní produkce plastu ve zbytkovém SKO [t/rok] 
SKLO   hmotnostní produkce skla ve zbytkovém SKO [t/rok] 
KOV   hmotnostní produkce kovu ve zbytkovém SKO [t/rok] 
PAPdry  hmotnostní produkce papíru v dry recyclables [t/rok] 
PLAdry  hmotnostní produkce plastu v dry recyclables [t/rok] 
SKLOdry  hmotnostní produkce skla v dry recyclables [t/rok] 
KOVdry  hmotnostní produkce kovu v dry recyclables [t/rok]  
DRY   produkce odděleně sbíraných složek dry recyclables [t/rok] 
xPAPdry  podíl papíru v dry recyclables [%] 
xPLAdry  podíl plastu v dry recyclables [%] 
xSKLOdry  podíl skla v dry recyclables [%] 
xKOVdry  podíl kovu v dry recyclables [%] 
SKOwet hmotnostní produkce zbytkového SKO při uvažování odděleného 

systému sběru suchých recyklátů [t/rok] 
BIO   hmotnostní produkce bioodpadu ve zbytkovém SKO [t/rok] 
ELE hmotnostní produkce elektronického odpadu ve zbytkovém SKO 

[t/rok] 
MINER hmotnostní produkce minerálního inertního odpadu ve 

zbytkovém SKO [t/rok] 
NEBEZ hmotnostní produkce nebezpečného odpadu ve zbytkovém SKO 

[t/rok] 
SPAL hmotnostní produkce spalitelných zbytků ve zbytkovém SKO 

[t/rok] 
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TEXTIL  hmotnostní produkce textilu ve zbytkovém SKO [t/rok] 
40MM hmotnostní produkce podsítné složky menší než 40 mm ve 

zbytkovém SKO [t/rok] 
xBIOwet  podíl bioodpadu v SKO wet [%] 
xELEwet  podíl elektronického odpadu v SKO wet [%] 
xMINERwet  podíl minerálního inertního odpadu v SKO wet [%] 
xNEBEZwet  podíl nebezpečného odpadu v SKO wet [%] 
xSPALwet  podíl spalitelných zbytků v SKO wet [%] 
xTEXTILwet  podíl textilu v SKO wet [%] 
x40MMwet x40MMwet = podíl podsítné složky menší než 40 mm v SKO wet 

[%] 
xDRY,PLApet podíl PET lahví z plastu v dry recyclables [%] 
xDRY,PLAfol podíl fólií (LDPE) z plastu v dry recyclables [%] 
xDRY,PLAtvr podíl tvrzeného a dutého plastu (HDPE) z plastu v dry 

recyclables [%] 
xDRY,PLAost podíl ostatního plastu z plastu v dry recyclables [%] 
xDRY,PLAvým podíl výmětu z plastu v dry recyclables [%] 
xDRY,PAPnov podíl novin a časopisů z papíru v dry recyclables [%] 
xDRY,PAPkar podíl kartonu a lepenky z papíru v dry recyclables [%] 
xDRY,PAPost podíl ostatního papíru z papíru v dry recyclables [%] 
xDRY,PAPvým podíl výmětu z papíru v dry recyclables [%] 
DRYkov  hmotnostní produkce kovu v dry recyclables [t/rok] 
DRYsklo  hmotnostní produkce skla v dry recyclables [t/rok] 
DRYpet  hmotnostní produkce PET lahví v dry recyclables [t/rok] 
DRYfol  hmotnostní produkce fólií (LDPE) v dry recyclables [t/rok] 
DRYtvr hmotnostní produkce tvrzeného a dutého plastu (HDPE) v dry 

recyclables [t/rok] 
DRYpla,ost  hmotnostní produkce ostatního plastu v dry recyclables [t/rok] 
DRYpla,vým  hmotnostní produkce výmětu z plastu v dry recyclables [t/rok] 
DRYnov  hmotnostní produkce novin a časopisů v dry recyclables [t/rok] 
DRYkar  hmotnostní produkce kartonu a lepenky v dry recyclables [t/rok] 
DRYpap,ost  hmotnostní produkce ostatního papíru v dry recyclables [t/rok] 
DRYpap,vým  hmotnostní produkce výmětu z papíru v dry recyclables [t/rok] 
DRYvým  hmotnostní produkce celkového výmětu v dry recyclables [t/rok] 
ÚČ   účinnost dotřídění 
SKUTkov  skutečná produkce kovu jako druhotné suroviny [t/rok] 
SKUTsklo  skutečná produkce skla jako druhotné suroviny [t/rok] 
SKUTpet  skutečná produkce PET lahví jako druhotné suroviny [t/rok] 
SKUTfol  skutečná produkce fólií (LDPE) jako druhotné suroviny [t/rok] 
SKUTtvr skutečná produkce tvrzeného a dutého plastu (HDPE) jako 

druhotné suroviny [t/rok] 
SKUTpla,ost skutečná produkce ostatního plastu jako druhotné suroviny [t/rok] 
SKUTnov skutečná produkce novin a časopisů jako druhotné suroviny 

[t/rok] 
SKUTkar skutečná produkce kartonu a lepenky jako druhotné suroviny 

[t/rok] 
SKUTpap,ost skutečná produkce ostatního papíru jako druhotné suroviny 

[t/rok] 
SKUTvým  skutečná produkce výmětu [t/rok] 
CENAkov  cena kovu jako druhotné suroviny [Kč/t] 
CENAsklo  cena skla jako druhotné suroviny [Kč/t] 
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CENApet  cena PET lahví jako druhotné suroviny [Kč/t] 
CENAfol  cena fólií (LDPE) jako druhotné suroviny [Kč/t] 
CENAtvr cena tvrzeného a dutého plastu (HDPE) jako druhotné suroviny 

[Kč/t] 
CENApla,ost cena ostatního plastu jako druhotné suroviny [Kč/t] 
CENAnov cena novin a časopisů jako druhotné suroviny [Kč/t] 
CENAkar cena kartonu a lepenky jako druhotné suroviny [Kč/t] 
CENApap,ost cena ostatního papíru jako druhotné suroviny [Kč/t] 
PŘÍJEMkov příjem z prodeje kovu jako druhotné suroviny [tis. Kč/rok] 
PŘÍJEMsklo příjem z prodeje skla jako druhotné suroviny [tis. Kč/rok] 
PŘÍJEMpet příjem z prodeje PET lahví jako druhotné suroviny [tis. Kč/rok] 
PŘÍJEMfol příjem z prodeje fólií (LDPE) jako druhotné suroviny [tis. Kč/rok] 
PŘÍJEMtvr příjem z prodeje tvrzeného a dutého plastu (HDPE) jako 

druhotné suroviny [tis. Kč/rok] 
PŘÍJEMpla,ost příjem z prodeje ostatního plastu jako druhotné suroviny 

[tis. Kč/rok] 
PŘÍJEMnov příjem z prodeje novin a časopisů jako druhotné suroviny 

[tis. Kč/rok] 
PŘÍJEMkar příjem z prodeje kartonu a lepenky jako druhotné suroviny 

[tis.Kč/rok] 
PŘÍJEMpap,ost příjem z prodeje ostatního papíru jako druhotné suroviny 

[tis.Kč/rok] 
PŘÍJEMcelk celkový příjem z prodeje druhotných surovin [tis.Kč/rok] 
DOekon příjmy do ekonomiky pro oba typy třídících linek [tis. Kč/rok] 
ZekonA výdaje z ekonomiky třídící linky varianty A [tis. Kč/rok] 
ZekonB výdaje z ekonomiky třídící linky varianty B [tis. Kč/rok] 
CELKekonA celková ekonomická bilance třídící linky varianty A [tis. Kč/rok] 
CELKekonB celková ekonomická bilance třídící linky varianty B [tis. Kč/rok] 
CELKekonORP,A součet celkových ekonomických bilancí třídící linky varianty A pro 

všechna ORP [tis. Kč/rok] 
CELKekonORP,B součet celkových ekonomických bilancí třídící linky varianty B pro 

všechna ORP [tis. Kč/rok] 
ZPRACkapA roční zpracovatelská kapacita linky varianty A [t/rok] 
ZPRACkapB roční zpracovatelská kapacita linky varianty B [t/rok] 
POTŘkapA potřebná kapacita linky varianty A [-] 
POTŘkapB potřebná kapacita linky varianty B [-] 
NAVÍCkapA celkový počet potřebných kapacit navíc ve všech ORP pro třídící 

linku varianty A [-] 
NAVÍCkapB celkový počet potřebných kapacit navíc ve všech ORP pro třídící 

linku varianty B [-] 
korigCELKnáklA korigované celkové náklady pro všechna ORP s třídící linkou 

varianty A [tis.Kč/rok] 
korigCELKnáklB korigované celkové náklady pro všechna ORP s třídící linkou 

varianty B [tis.Kč/rok] 
 
Index Popis  
i  ruční nebo automatizovaná linka 
n počet ORP 
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