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1. Zadání 

Rekonfigurace dotřiďovací linky separovaného sběru odpadů v zájmovém území města Přerova.  

Stávající linka o realizovaném výkonu cca 1000 t/rok zaměřená na separaci zejména plastů a částečně 
nakládání se sběrovým papírem a sklem. 

Cílem projektové ideje je rozšíření sběru obalových kovů na území města Přerova a rekonfigurace 
dotřiďovací linky za účelem možnosti separace dalších materiálů (zejména magnetických a 
nemagnetických kovů). 

 

Rekonfigurace má za úkol zajistit: 

• Maximalizaci automatického třídění 

• Maximalizaci automatického vynášení materiálů do sběrných nádob mimo halu 

• Automatickou separaci magnetických a nemagnetických kovů 

• Automatickou separaci fólií 

• Zvýšení účinnosti lisování 

• Zachování možnosti manuálního dotřiďování 

• Minimalizaci pohybu techniky po hale třídírny, uvolnění prostoru 

• Možnost režimových změn pro třídění dalších materiálů 

• Zachování a zvýšení třídícího výkonu 

• Zlepšení ekonomiky sběru, svozu a dotřiďování zavedením nových komodit – zejména kovů 
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2. Základní idea 

Základní ideou rekonfigurace je doplnění stávající dotřiďovací linky s minimálními stavebními a 
konstrukčními úpravami o doplňkové technologie třídění ostatních materiálů a zejména možnosti 
separace obalových kovů po zavedení sběru. 

 
Viz. Příloha – základní návrhová idea 

 

2.1. Vstup materiálu 

Vstup materiálu do haly zůstane zachován v původní pozici. Zůstane zachována pozice „nakopávačů“, 
nicméně zejména pro vytřídění zcela nevhodných materiálů (eliminuje se nutnost separace folií v této 
části a vstup na vstupní pás. 

 

2.2. Elevační dopravník 

Stávající zůstane zachován a bude využit k instalaci separace fólií a magnetických kovů. 

 

2.3. Separace fólií, rozdružování pytlů 

Separace fólií, resp. rozdružování pytlů je nutná před vstupem do separace kovů a manuálního třídění – 
materiály často pak mohou být „zabaleny“ ve fólií a separátor je oddělí i s fólií. Separace foliových 
materiálů bude prováděna manuálně v samostatné kabině s využitím technických pomůcek pro dva 
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operátory s pneumatickým odtahem mimo halu (do kontejneru, bigbagu, případně „nohavice“, možnost 
svést i na lis, případně k dalšímu dotřídění. Pozice bude instalována na elevačním dopravníku. 

 

2.4. Magnetická separace 

Nadpásový magnetický separátor instalovaný na elevačním dopravníku. Vynášení materiálu mimo halu 
vynášecím dopravníkem. Případně je možné pro zvýšení účinnosti doplnit o magnetický buben na konec 
dopravníku. 

 

 

2.5. Kabina manuálního třídění 

Zůstane zachováno 5 ze stávajících 6-ti sekcí (dostatečné). Kabina bude upravována minimálně. 

 

2.6. Separace nemagnetických kovů 

Zaměřená zejména na separaci nápojových hliníkových obalů. Elektrostatický separátor na principu 
vířivých proudů (eddy current separator) optimalizovaný pro vytřídění nápojových obalů bude 
instalován po zkrácení dopravníku manuálního třídění do 6 sekce kabiny manuálního třídění. Instalace 
za manuální třídění je vhodná, EC separátor je citlivý na množství materiálu, tedy je vhodné na něj posílat 
již materiál po všech předchozích třídicích operacích. Výstup z EC separátoru do kontejneru pod sedmou 
sekcí (případně vynášecím dopravníkem mimo halu). Výmětová cesta za EC separátorem bude řešena 
vynášecími dopravníky mimo halu. 
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2.7. Vynášecí cesty výmětů 

Výměty tvoří 40-60 % celého vstupního objemu – tzn. je výhodné je automaticky vynášet do velkých (40 
m3) kontejnerů mimo halu pro významné snížení pohybu manipulační techniky v hale. Idea je jeden 
vynášecí dopravník s podjezdnou výškou ven z haly s druhým příčně umístěným dopravníkem 
roznášejícím výměty do min. dvou vnějších kontejnerů. Možnost obejít tuto cestu a výmět posílat do 
vnitřního kontejneru může být zachována. 

 

2.8. Úprava lisovací cesty 

Instalace nového lisu min. 65 t. Otočení pozice lisu o 180° oproti stávající konfiguraci pro zajištění 
výstupu ven z haly. Následuje válečková dráha, tak aby balíky byly lisem tlačeny po válečkové dráze ven 
z haly. Eliminuje vnitřní pohyb manipulační techniky po hale a snadnější nakládání na velkou techniku 
mimo halu. Před lis instalovat perforátor PET lahví pro snadnější a účinnější lisování. 

Lisování papíru – vhodná manipulační cesta by mohla být severními vraty k zavážecímu dopravníku do 
lisu. 

Lisování hliníku – je možné – přímá cesta – hliníku na lisovací cestu. 
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3. Odhad investiční hodnoty, přínosů a realizace 

Je proveden rámcový ideový odhad investiční hodnoty projektu na základě indikativních cen jednotlivých 
komponent a prací. Přesný rozpočet projektu je možný až po přesném naprojektování rekonfigurace. 

 

Komponenta / položka Odhad investiční hodnoty bez DPH 

Kabina separace fólií                         580 000 Kč  

Pneumatická cesta separovaných fólií                         260 000 Kč  

Nadpásový magnetický separátor                         350 000 Kč  

Vynášecí pásový dopravník magnetických kovů                         280 000 Kč  

Elektrostatický (eddy current) separátor                      1 750 000 Kč  

Vynášecí pásový dopravník výmětů                         320 000 Kč  

Roznášecí pásový dopravník výmětů                         300 000 Kč  

Perforátor PET lahví                            80 000 Kč  

Lis min. 65 t                      3 850 000 Kč  

Válečková dráha balíků                            80 000 Kč  

Pomocné ocelové konstrukce                         460 000 Kč  

Stavební úpravy a doplňkové rekonfigurační práce                         350 000 Kč  

Úpravy elektro a MaR                         200 000 Kč  

  

Celkem                      8 860 000 Kč  

 

Odhadovaný čas realizace: 

- Naprojektování – 3 měsíce 
- Výroba a příprava – 3 měsíce 
- Realizace – 1 měsíc na místě 
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Mise VIA ALTA – naše poslání 

 

TVOŘÍME BEZODPADOVÝ SVĚT 
 

Přinášíme světu revoluční a progresivní technická a technologická řešení pro využití odpadů, tak aby 
odpad již nebyl odpadem, ale vždy vstupem/materiálem/zdrojem pro další výrobu a užití bez 
dlouhodobého negativního vlivu na životní prostředí. 
  

Kdo jsme? 

Společnost VIA ALTA a.s. již 15 let poskytuje spolehlivé a kvalitní služby v oblasti inženýrských a 
dodavatelských řešení technologií odpadů klientům od velkých nadnárodních korporací po malé podniky 
a od státních organizací, krajů a velkých měst až po malé obce. 

Spojujeme technické a vědecké poznatky se zákony přírody a lidskými prostředky k vytváření 
inovativních řešení, která splňují bezpečnostní i funkční kritéria s ohledem na ekonomiku, společnost 
a životní prostředí. Neexistují pro nás malé ani velké projekty, jen výzvy. S maximálním nasazením a 
invencí vede náš inženýrský přístup vždy k dokonalému uspokojení požadavků našich klientů. 

Poskytujeme komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů. Nalézáme vhodná 
řešení šitá na míru Vašim potřebám. Řešíme vše od návrhu technického a technologického řešení přes 
studii, projekt a detailní konstrukci až po vlastní dodávku a realizaci. Integrujeme technologie odpadů na 
míru konkrétní potřebě a poptávce klienta. Nejsme obchodníci s cizím zařízením, ale navrhujeme naše 
linky z toho nejlepšího, co je na trhu dostupné. V případě, že vhodná technologie neexistuje nebo je 
neefektivní – navrhneme ji, zkonstruujeme, vyrobíme a dodáme. 

Nedílnou součástí našich služeb jsou doprovodné inženýrské činnosti – zejména provozní poradenství, 
technický dozor a řízení projektu, zajištění dotačního managementu, provádění odborných studií, analýz 
a posudků, např. analýz spolehlivosti a udržovatelnosti, energetických auditů, studií vlivu na životní 
prostředí apod. Samozřejmostí jsou také kompletní technický servis a činnosti údržby. 

Práce pro naše klienty, při které vždy důsledně aplikujeme moderní inženýrské přístupy, metody 
projektového a procesního managementu a moderní 3D návrhové systémy, nás pohání kupředu, a 
těšíme se na každý nový projekt. 
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Sdílíme naše hodnoty 
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