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Úvod 

          

Ekologické a sociální dopady čerpání přírodních zdrojů a nevyužívání odpadů jako zdrojů recyklovatelných su-
rovin jak pro výrobu, jsou hlavním důvodem, proč se musí podstatně přehodnotit přístup k debatě o nakládání s od-
pady. Polovina až tři čtvrtiny materiálových vstupů průmyslových ekonomik končí jako odpad, který se nevyužívá vů-
bec nebo jen částečně. A tím se stává a patří bezesporu mezi hlavní témata ekologické politiky pro budoucnost. Pozor-
nost navrhovaných technických řešení se musí soustředit především na řešení problému, jak s odpadem naložit bez 

velkých ekonomických dopadů na místní rozpočty měst a obcí. V budoucnosti a výrazně posilovat takové technologie a 
postupy které přinášejí ekonomický efekt producentům odpadů.  

Již dnes se ukazuje v praxi, že pouhé třídění odpadů je sice efektivní ale z odpadů se třídí pouze složky, na 
které je momentální odbyt a kapacity na zpracování. Zbylí odpad nenávratně končí na skládkách a stále se stává zá-
sadním ekonomickým problémem a je ukázkovým příkladem mrháním zdrojů. Zpracování vytříděných odpadů nese 
sebou mnoho dalších rizik jako je nestabilita odbytu na vytříděné suroviny a v důsledku tohoto stavu se hromadí ob-
rovské zásoby vytříděných surovin u provozovatelů třídících linek ( města ,obce ale i soukromí sektor) Další význam-
nou zátěží je přeprava těchto surovin kdy se přepravují neekonomicky po celé Evropě ale i mimo ní jako sice surovina 
ale bez jakékoliv přidané hodnoty. Provozovatelé třídících center sice vytřídí PET a další odpady ale již dále nepracují s 
tím to odpadem a pouze ho převáží ke zpracovateli. Tím to přístupem snižují ekonomickou hodnotu vytříděných složek 
odpadů jako suroviny a tím jsou pod cenovým diktátem zpracovatelů a jejich libovůli zda bodu odebírat odpad nebo 
nebudou.  
 

Obecně se dnes budují třídící centra které jsou svým charakterem technologií koncipovány jako dotřidovací 
linky a nikoliv třídící a tím dochází ke skutečnosti, že více jak 60% zpracovatelného odpadu stejně končí na skládkách. 
Asi 40 až 60% hmotnosti komunálního odpadu tvoří takzvané biologicky rozložitelné odpady. Většina končí na sklád-
kách nebo se pálí.  

 
Dnešní technologie umožňují využití komunálních odpadů a jejich biologické složky jako zdroje výroby bioply-

nu (suchou nebo kombinovanou metodou) tím získání vysoké přidané hodnoty z těchto odpadů a následné výroba 
ekologické elektrické energie. Výsledný produktem takto zpracovaných vytříděných odpadů jsou dnes technologicky 
zvládnuté postupy a dalších zdrojů energií. S využitím technologií na zpracování odpadů se dnes může snížit procento 

ukládání na skládky nebo přímého spalování o 80 až 90% objemu komunálních odpadů ukládaných do skládek. 
  
Bohužel dnešní stav v oblasti výroby bioplynu je, že se výroba bioplynu zvrhla na zemědělské BPS a bioplyno-

vé stanice se díky špatné politice státu stali komerční zemědělskou záležitostí a z původních zemědělců a spolutvůrců 
údržby krajiny se stali postupně energetické společnosti. Dopad takto špatně nastavené politice a v důsledku nekon-
trolovatelné výstavby zemědělských BPS má i negativní dopad na krajinu kdy se v celých regionech pěstují jedno úče-
lové jedno druhové plodiny pro zásobování BPS. Tím dochází k devastaci krajiny s dopadem na retenční schopnosti 
celých oblastí (neschopnosti jímání vody, špatných osevních praktik zemědělců a tím následných symptomům v tvorbě 

podmínek pro bleskové povodně a splavování půdy do vesnic a obrovských škod na majetku jak občanu, tak státu) 
Krajina dostává hrůzostrašný ráz jednolité kukuřičné masy. V zajmu zisku se kukuřice pěstuje i na nejúrodnějších 
půdách a v oblastech kde je nevhodné kukuřici pěstovat nejenom kvůli vysoké kvalitě pudy ale zejména s ohledem na 
ráz krajiny. Výsledným stavem je že se dnešní děti se domnívají, že brambory vyrábí obchodní domy Tesco a mléko 
dává kráva v podobě  automatu před obchoďákem, která se nekrmí travou, ale hází se do ní desetikoruny.    
 

Přes skutečnost že obecně platí, že ukládání odpadů do skládek je nejhorší varianta s nakládáním s odpady je 
tento způsob prozatím velice rozšířen zejména vlivem skládkařských loby na politické strany a na státní orgány. Firmy 
které vlastní skládky disponují jak finančním kapitálem, tak mocnými zastánci jak na místní tak nejvyšší úrovni stá-
tů. Skládky které  jsou zdrojem metanu – skleníkového plynu – i znečištění a zápachu, které obtěžují okolí, zabírají 
také krajinu. Technologie spalování produkuje značné množství odpadu, který je nutno opět uložit. Přispívá také ke 
koncentraci některých perzistentních organických látek, především dioxinů a furanů, a těžkých kovů v prostředí eko-
logické škody způsobené také dovozem importovaných odpadů. K tomu navíc musíme připočíst daleko rozsáhlejší 
toxické znečištění i spotřebu energie a emise skleníkových plynů při spalování. Nejvážnějším ekologickým důsledkem 
skládkování nebo spálení tuny komunálního odpadu je proto paradoxně ztracená příležitost: škody, které vzniknou 
tím, že materiálově využitelná část z této tuny není recyklována či využívána jako zdroj energie při výrobě bioplynu 
nebo profesionálně kompostována je ve své podstatě mrhání finančními prostředky a promarněná příležitost. 
 
 

.  
 

 



 

Firma v spolupráci s dalšími spolupracujícími firmami připravuje a ověřuje optimalizaci nákladů na zpracova-
ní odpadů TKO -, a bioodpadu recyklaci odpadů a logistiku systému využívaní technologií v rámci programu „Nevozte 
peníze na skládku“, který firma vyvinula pro praktické využiti měst a obcí. Pracovníci ve vedení firmy sú držiteli ně-
kolika ocenění v oblasti spravováni odpadů, a významných mezinárodních ocenění a průmyslových vzorů. Naši spolu-
pracovníci působili aj v jiných firmách, které navrhovali anebo provozovali systémy využiti a zpracovaní odpadů. Mno-
hý spolupracovníci sú dnes jako odborní poradcové pro dané problematiky. V našem týme působí technici z rád kon-
strukci strojů jako i odborníci z rád profesorů vysokých škol, ale zároveň aj architekti a odborníci z rád výzkumných 
a zkušebních ústavů.  
 

 
Moderní technologie firmy „GM“  na zpracování netříděného živnostenského a komunálního odpadu   ( směs-

ný komunální odpad) v rámci programu-Nevozte peníze na skládku -  
 

Firma vyvinula na základě dlouholetých zkušeností představitelů firmy s výrobou a provozem biofermentoru v oblasti 

realizace bioreaktorových kompostáren které realizovala v České republice (od roku 1992). Firma na základě zkuše-
ností z předešlých realizací a výroby biofermentoru pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Připravila  nový 
systém zpracování komunálních živnostenských odpadů (BRKO) pro zhodnocení těchto odpadů a jejich využití  
 
Cílem vývoje bylo navrhnout systém zpracování TKO a BRKO tak aby se výrazně snížil objem ukládaných odpadů TKO 

až na úroveň  70 až 90% objemu ukládaných odpadů do klasických skládek a tím možností výrazných finančních 
úspor. Systém využívá ve svém principu obrovský potenciál energetického využití a tím možnosti, které odpady nabíze-
jí pro firmy ale i města a obce.  Firma GM a.s. navrhla technologické postupy v komplexně řešeném systému zpraco-
vání odpadů pro využití a výroby bioplynu s energetickým využitím. Konečnou fází zpracování je přeměna zbytkového 
odpadů ve výrobek, který je možnost uplatnit a využít jako ekologické palivo. Zásadním rozdílem proti již aplikovaným 
systémům zpracování TKO je možnost zpracování netříděného odpadu z měst a obcí. Výhodou navrženého systému je i 
možnost zpracovávat stávajících skládek TKO a tím možnost zvýšení jejich životnosti a celkové stabilizace skládkových 
těles. Velký potenciál odpadů a jeho možnosti využití dává předpoklad nového pohledu na odpady jako ekonomického 
nástroje s velkou přidanou hodnotou a v budoucnosti vzniku nového oboru odpadové energetiky který bude mít zá-
sadní vliv na odpadová hospodářství měst a obcí s přímím dopadem na obyvatelstvo. Ten to obor přinese mnohé pra-
covní místa a zásadním způsobem a může pozitivně a významně ovlivnit ekonomiku jednotlivých producentů odpadů 
 

Nový pohled na zpracování odpadů ve vztahu k ekologickým požadavkům EU  
Projekt zpracovatelského závodu, který je  realizován jako výstavba provozních jednotek, které budou schopny výrazně 
snížit proces skládkování nebo i plně nahradit. Navržený systém se skládá s několika provozně technologických částí 
umístěných v zateplených halách na vhodném pozemku. V halách  jsou jednotlivé technologické  uzly které vzájemně 
na sebe navazující Manipulace, příjem a zpracování odpadů probíhá zásadně v uzavřených prostorách hal. Vlastní 
provedení objektů je na špičkové úrovni a to s využitím nejmodernějších technologií od recyklace technologické vody 
dále rekuperace tepla přes využití ploch veškerých střech k realizaci fotovoltaických článků (slunečních kolektorů) 
pro výrobu el. Energie a v konečné fázi jsou využity i tepelná čerpadla. Veškerá provozní media jsou z vlastní produkce 
a i motorové jednotky, které jsou v mobilních technologiích využívají ekologické palivo nebo média  (bioplyn). Provozní 
jednotky jsou koncipovány vždy tak že jsou plně soběstačné v energiích a svým provozem nezatěžují okolí a jsou kon-

cipovány jako ekologické energetické centra s vysokou ekonomicky provozní efektivitou.    

 
Velikost provozní jednotky a kapacita technologie na zpracování odpadů v jednotlivých provozech je vždy přizpůsobena 
množství plánovaného objemu zapracovávaných odpadů v místě umístění. Provozní jednotky jsou vždy technicky a 
stavebně navrženy tak aby splňovali nejpřísnější požadavky jak na ekologický provoz a jednotlivé technologické uzly 
splňují nejpřísnější požadavky vlivu technologií na životní prostředí a tím zatížení okolí. Proces zpracování probíhá v 
uzavřených halách, a tak i případné úniky zápachu (např. i z dovezených surovin) se snadno zachytí vhodnými filtry 
při odvětrávání haly, ve které je mírný podtlakový režim. Jedním z významných přínosů je snížení emisí, které jsou 
většinou největší problém bioplynových stanic a zpracování odpadů na kompostárnách. Provedení hal je navrhováno 

vždy tak aby bylo možné uplatnit nové technologie z oblasti jak stavebních tak využití nových technologií a uzavřením 
provozů do hal lze využít technologií na snižování emisní zátěže a využití aktivních bio filtrů studené pyrolýze 
v provozu ale i nových metod z oblasti biotechnologií.  
 

Využití technologie firmy „GM“ má proti tradičnímu zpracování odpadů TKO a BRKO mnoho výhod.  
 
V technologii „GM“ mohou být zpracovávány všechny druhy pevných i tekutých komunálních netříděných odpadů ale i 
odpadů živnostenských a široké škály odpadů produkovaných v místě umístění provozní jednotky a proces je vysoce 
sofistikovaný systém pro zpracování využití odpadů 
.Jednou z hlavních předností systému je, že se nevyžaduje separace na místě jejich vzniku, a odpad je již v této fázi 
předpřipraven speciálním drtícím zařízením a tím je snížena i přepravní náročnost na dopravu odpadů. V případě 
dlouhých svozových tras je v systému zařazováno překládkové stanoviště, které tvoří halu pro hrubou úpravu odpadů 
a na vlastní zpracování do závodu je již dopravován předzpracovaný materiál a tím je výrazně pozitivně ekonomicky 
ovlivněn náklad na vlastní přepravy odpadů. Firma GM využívá jako jediná kompletně vyvinutý systém kompletního  
třídění a na rozdíl od konkurence linky jsou třídící nikoliv dotřidovací a vlastní technologie třídění od firmy GM je 
schopna přijímat netříděné odpady.  
 
 Aplikovaným přístupem systému GM je dosaženo vysokého efektu možnosti využití jednotlivých složek odpadů pro 

další zpracování a to jak v oblasti suché nebo polosuché anaerobní fermentace a výroby bioplynu tak vytříděním dal-
ších složek pro následné zpracování jako zařazení linky na další vytříděné odpady. Obrovské výhody nabízí systém 
v tom, že následné provozy pro zpracování vytříděných odpadů jsou koncipovány v rámci střediska a pro jejich provoz 
jsou využívány jak vlastní energie tak pracovníci střediska. Odpadají přepravní náklady k zpracovatelům vytříděných 



 

složek ( PET lahve atd.) ale i závislost na těchto odběratelích . Středisko je schopno svým technickým konceptem a 
zařazenými technologiemi produkovat nikoliv suroviny ale hotové výrobky které mají ve svém konečném efektu vyso-
kou přidanou hodnotu. Odpady které nelze na středisku zpracovat jako jsou kovy atd. se na středisku roztřídí dle 
sortimentu a upraví tak aby jejich přepraní náročnost ale zejména prodejní cena bila vysoce efektivní. Veškeré plochy 
jak v halách tak venkovní jsou projektovány jako vodotěsné s vlastními sběrnými jímkami a s možností recyklace te-
kutých složek ale i dešťových vod. 

 
 
Technologie „GM“ přijímá a zpracovává i velmi vlhký nestrukturální odpad, který je jinými způsoby jen obtíž-
ně zpracovatelný, nebo je dokonce zcela nezpracovatelný.  
 
Využitím spojení anaerobního (výroba bioplynu) a aerobního systému kompostáren a zapojení do procesu zpracování 
odpadů v systému firmy GM se doba zpracování odpadů výrazně zkrátí a odpady se zhodnocují na finální surovinu pro 
další ekonomicko-ekologické využití. V porovnání s klasickou metodou skládkování je navržený systém firmy GM sofis-

tikovanou metodou a její vliv má příznivé dopady na životní prostředí. Nespornou výhodou je i potřeba menší plochy a 
optimálně řešený koncept zpracování odpadů od vstupu odpadů do systému až po finální výrobky, které lze bezpro-
blémově uplatnit na trhu. Na rozdíl od skládkování je systém firmy GM plně provozně a finančně soběstačný, který je 
zaručen smluvními podmínkami na výkup zelené energie. Využitím systému firmy GM se získává relativně čistý mate-
riál organické hmoty a současně i produkce relativně „čistého “ bioplynu s velkým podílem metanu, který je následně 

plně využíván energeticky. Teplo které vzniká jak při procesu tak při vlastním zpracování bioplynu je využíváno přímo 
pro technologii zpracování odpadů, ale může být i realizováno v komerčním využití jako služby. Významným přínosem 
navrženého systému firmy GM je zařazení do koncové úpravy materiálů i možnost výroby ekologických paliv (jako vý-
robků) pro následné využití v teplárnách a u výrobců tepla. Využitím těchto paliv dochází ke snižování emisní zátěže 
dle norem EU. Významným přínosem je i vysoká hygienizace odpadů a tím snížení rizikové zátěže okolí ale i celého 
procesu zpracování. Malé plochy potřebné k technologii „GM“ a nepatrné emise dovolují umístit závod i v blízkosti 
měst a obcí případně i v prostoru skládek nebo v jejich bezprostředním okolí. Tím se zkracují svozné vzdálenosti a 
snižují dopravní náklady a omezením přepravy odpadků se přispívá i ke zvýšení kvality životního prostředí. 
 
Kompletní zařízení jsou realizována tak aby splňovala nároky na flexibilitu množství zpracovávaných odpadů a to od 
3000 do 35 000 tun ročně s možností rozšíření kapacity. Systém firmy GM je navržen svojí flexibilitou i na menší 
množství odpadů pod 2000 tun s možností využití mobilních jednotek pro polo-suché anaerobní fermentace, která je 
technologicky zajišťována v novém tipu mobilního fermentoru firmy GM 
 

 
Poplatky za skladování komunálního odpadu na 

skládkách budou v celé Evropě růst, již dnes se proje-

vují omezené kapacity skládek a novou evropskou 
legislativou se skládky budou využívat jen pro určené 
skupiny odpadů. Odpor obyvatel ke stavbě skládek a 
spaloven je dnes velice výrazný a brání jejich výstavbě.  
Maximálně efektivním řešením pro obce, města a bu-
doucí investory je proměnit odpad na čistou energii a 
smysluplné výstupní komodity, jako suroviny pro další 
zpracování.  Jednou z technologických možností je 
využití TKO a BRKO v komunálních bioplynových sta-
nicích, kde jsou kombinované technologie třídění od-
padů a následného využití vytříděných složek 
v technologiích kombinovaného systému suché bio-
fermentace a technologií míchaných polosuchých fer-

mentorů s možností využití sušiny až do 17% v techno-
logii Green Machines. V těchto technologiích se odpad 
zhodnotí na získání bioplynu a další složky odpadu, 
které jsou z TKO vytříděny a následně zpracovány na surovinové komodi-
ty. Tyto poté přinášejí investorům zisk. Získaný bioplyn se využívá 
k výrobě čisté el. energie a tepla. Bioplyn je již dnes možné upravit na 
kvalitu zemního plynu a následně využít jako ekologické palivo pro auto-

mobily v podobě CNG. Pro výrobu el. energie jsou využívány klasické 
kogenerační jednotky a firma Green Machines nabízí pro své zákazníky 
nejmodernější systémy mikroturbín, produkujících elektrickou energii a 
teplo s mnohonásobnou životností oproti klasickým KGJ. Komplexní na-
bídku těchto nejmodernějších technologií pro komunální sféru  
 
Velké regionální provozy jako částečná náhrada skládek Tito provozy již obsahují kompletní třídírny TKO, BR-
KO,BRO Hygienizaci, Dále sběrné dvory kompostárny a výrobu paliv. Výrobu bioplynu a úpravu bioplynu na CNG. 
Konečné zpracování PET, papíru kovů. Zpracování elektro odpadů atd. Skleníkové hospodářství. Výrobu elektřiny o 
výkonu až 3000 KWh a tepelné energie.  Takto koncipované provozy jsou i výrazným zaměstnavatelem regionu a 
vzhledem k charakteru a zaměstnanosti lidí z vyloučených lokalit mohou tito provozy být významným sociálním prv-
kem v regionech. Výrazným prvkem těchto provozu je snížení sládkování až o 80%. Provozy jsou koncipovány kapacit-
ně na 25 000 tun TKO až 25 000 tun BRKO,BRO a živnostenských odpadů 
 
 
 



 

Kompletní areály lze sestavovat a navrhovat v různých variantách dle potřeb zákazníků 
Navržené provozy jsou vhodné pro krajská města nebo sdružení měst a obcí. Na stavbu lze využít dotace a to cca ve 
výši 90 % a návratnost realizace se pohybuje i bez dotace cca 6 let v případě dotací se návratnost a ekonomika provo-
zu výrazně zkrátí. Hlavní důraz je ale v sociálním aspektu takto koncipovaných projektů kde je možné jednak vytvořit 
pracovní místa pro těžko zaměstnatelné občany cca 100 až 120 přímých pracovních míst ale i možnost chráněných 
pracovišť pro občany. Možnost využití pro nařízené veřejné práce v případě rozhodnutí soudu.  
Výraznou předností je soustředění využití zapracování odpadů do jednoho kontrolovatelného místa a tím zabránění 
roztříštěnosti systému využití odpadů. Jednoduchá kontrolovatelnost. Jasná zodpovědnost. Ekonomický efekt a přínos 
pro provozovatele. Využitím výroby CNG lze snížit výrazně náklady na svoz odpadů a v rámci dodávky provozu je počí-
táno s dodávkou svozových aut na CNG. Svozová oblast odpadů v okruhu cca 50 až 70 Km od provozu. 
 
Areál s dvoustupňovou BPS, třídírnou odpadů, kompostárnou a technickými službami včetně zpracování plastu sběr-
ného dvora atd. 

 
 
 

 
 



 

Areál s jednostupňovým systémem BPS suchá anaerobní fermentace . Provozy Třídění odpadů ,technické služby 
,skleníky, sběrný dvůr zpracování plastů a elektroodpadů kompostárna pro výrobu paliv a zpracování digestátu 
 

 
 
Areál s třídící halou velkým skleníkovým hospodářstvím a intenzivním chovem ryb 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Navrhované areály obsahují jednotlivé provozy  
 
Dvoustupňovou BPS 
 

 

 
Případně jednostupňovou BPS suchá anaerobní fermentace  
 

 

 
 
 
 



 

Hala třídění odpadů 

 
 
 
 
 
 
 
Technické služby  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Výroba energetického kompostu biopaliv kompostárny 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Úprava bioplynu na CNG 

 

 
Sběrné dvory 

 

 
 
 



 

Využití a zpracování vytříděných složek odpadů 
 

 
 
 
Mycí a hygienizační linka aut a kontejnerů + pohled na biofiltry třídící haly. 
 

 



 

 
 
Co se děje s odpadem v moderní třídící lince Green Machines 
Cílem společnosti. Bylo vyvinout a uvést do praxe systém na komplexní využití a zpracování netříděných komunálních 
odpadů a využití jednotlivých složek obsahující komunální odpad. Odpady, které jsou sváženy na KBS, jsou vytříděny 
na jednotlivé složky a jsou přímo v provozu KBS dále zpracovány na jednotlivé výrobky nebo suroviny pro další využití 
v průmyslu. Biologicky rozložitelné odpady vytříděné z komunálních odpadů jsou zpracovány pro bioplynovou část a je 
z nich produkován bioplyn, el. Energie a po úpravě bioplynu i CNG. Jednou ze složek bioplynu je i CO² a tepelná ener-
gie, která je dále využívána v systému skleníku pro podporu růstu plodin. Tímto postupem se zvýší nejenom výnos 
zeleniny nebo květin, ale významně se posílí i zaměstnanost v regionu. Další odpady jako jsou PET, kovy, sklo, folie, 
atd. jsou přímo na místě zpracovány na výrobky, a tím se zabrání neefektivnímu převážení vytříděných odpadů a zá-
vislosti na odběratelích a jejich cenových diktátech. Konkurenceschopnost finálních výrobků je významně posílena 
tím, že je využívána levná energie z vlastní výroby, a tím finální ceny mohou být až o 50 % nižší než u tradičních zpra-
covatelů. Z výstupního separovaného fermentátu z výroby bioplynu se vyrábí ekologické palivo v podobě pelet 

s možností využití pro teplárny a mobilní kotelny.  Separovaný fermentátu Není vyvážen na pole, a tím nepotřebuje 

investor jakékoliv pole a neobtěžuje zápachem okolí.  
 
 Technologie využití a zhodnocení TKO a BRKO 

v provozu (KBS) firmy Green Machines 

Provozní hala příjem a třídění odpadů TKO 

Třídící linka pro vytřídění pro biologicky rozlo-

žitelných odpadů 

Technologie úpravy a využití vytříděných biologicky 
rozložitelných odpadů pro výrobu substrátů do bioreakto-

rů. Drcení a technologické míchání podle technologií GM. 

Vytříděný biologicky rozložitelný odpad z TKO pro 

následné využití 

Bioplynové fermentory technologií GM. Počet biofer-
mentorů od 2 do 16 kusů. Objem biofermentorů cca 

ze 160 až 220 a ž 800 tun. Produkce bioplynu podle počtu 

biofermentorů cca do 10mil/m3 ročně. 

Mikroturbíny - počet 2 až 20 

kusů. Výroba dotované el. 

Energie. Výroba tepelné 
energie pro ohřev biofer-

mentorů. 

Surový bioplyn 

Čištění bioplynu, snížení 

vlhkosti, úprava bioplynu. 

Mikroturbíny 900 KWh. 

Zpracování bioplynu. Kolo-

na pro úpravu bioplynu. 
Odstranění příměsí a úprava 

na kvalitu zemního plynu 

CMG - technologie firmy 

GM 

Jednotka pro řízený ohřev 

biofermentorů. 

Vnitropodniková stanice pro 
plnění vozidel zajišťující 

svoz odpadů - vozidla 

s pohonem CNG. 

Veřejná elektrická síť. 
Využití elektrické energie 

pro vlastní potřebu provozu. 

Plasty 

Sklo 

Dřevo  

Igelity 

Kovové odpady 

Nezpracovatelné 

odpady 

Hala s technologií zpracová-

ní plastů, igelitů a skla. 

Výroba finálních výrobků. 

Třídění Drtič 

Technologie balení pro nevyužitelné odpady skládkování. 

Fermentační směs po výrobě bioplynu a následná zpracování na 

biopaliva a komposty. Topné pelety peletkárna 

Technologie kompostování v kompostárny na výrobu biopaliv. 

Energetické zdroje pro využití biopaliv - cementárna, spalovna 

atd. 

Plnicí stanice pro kontejnery + návěsy. Virtuální plynovod.  

Veřejné plnicí stanice CNG - Green Gaz - 20 stanic 



 

 
 
 
 

Společnost připravuje projekčně systém  KBPS pro zpracování TKO a BRKO a dalších surovin. Připravované provozy, 

které by chtěla společnost umístit na Východním Slovensku, kde se již jedná s investory. A v případě kladného přístu-
pu měst a obcí a jejich administrativy muže investice do KBPS výrazně ovlivnit zaměstnanost romského obyvatelstva 
v daných regionech a částečně řešit vysokou nezaměstnanost těchto skupin obyvatelstva a přinést zajímavou investici 
do regionu.  Připravované KBPS jsou unikátní technickým řešením a to, že nebudou dodávat el. Energii do sítě a bude 
energie využívat pro vlastní výrobu, a to zejména na výrobu topných pelet a dalších finálních komodit. Stanice je kon-

cipována jako plný ostrovní systém (unikátní řešení v rámci ČR a SK). Stanice umožní dodávat energii v budoucnu 
přímo odběratelům, a to jak el. Energie, tak tepla. Tím se v podstatě stane přímým prodejcem energií pro své konečné 
zákazníky. Zákazníci výrazně ušetří za energetické vstupy, ale hlavně přestanou být vazaly velkých energetických spo-

lečností a jejich diktátu cen. Nové technologie a možnosti realizace provozů systému firmy GM při realizaci KBPS se 
budou bourat vžité a zkostnatělé přístupy k tomu, že bez prodeje el. Energie a dotací nemůže fingovat BPS.  

 
Zaměstnanost a využití pracovních sil 
Výstavbou stanic se významným způsobem může zvýšit šance na zaměstnanost obyvatel bez vzdělání a významně se 
posílí možnost zaměstnanosti romského obyvatelstva, s kterým je přímo v projektech počítáno a v rámci projektu je 

vždy vytvářen sociální program specificky určený pro Romy. Celková zaměstnanost na jedné stanici dle provedení se 
pohybuje od 15 do 60 pracovních míst a v případě výstavby skleníku dalších provozu se zaměstnanost muže vyšplhat 
až na 90 lidí a více. Využitím potenciálu odpadů a komunálních BPS bude možné do budoucna výrazně snížit sklád-
kování a bude možnost vytvořit pracovní místa v rámci Slovenska, a to zejména pro obyvatele, kteří jsou obtížně za-
městnavatelní, a to i z řad romské populace a obyvatel kteří marně shánějí pracovní zařazení díky věku nad 50 let.    

 
Investiční příležitosti pro investory a zákazníky 
Společnost připravuje výstavbu komunálních bioplynových stanic na zpracování komunálních odpadů na Slovensku, v 

Maďarsku a Polsku s celkovou kapacitou cca 250 000 tun, a to do 3 až 4 let. Investoři zejména oceňují nezávislost 

řešení na vstupních surovinách od zemědělců, jako je kukuřice atd., které jsou dnes na hranici spekulativních cen. 

Významným prvkem pro investory je jistota vstupních surovin v oblasti odpadů a vícestupňové finanční pří-

jmy, a tím i jistota návratnosti vložených prostředků. Vstupní suroviny v podobě TKO a BRKO atd. jsou stabilní a 
neovlivňuje je počasí, neúroda, ani spekulanti, a tím se snižuje možnost výkyvu ceny vstupů. Důležitým přínosem pro 
investory je skutečnost, že komunální BPS poskytují možnost široké škály zpracovaných odpadů. Na rozdíl od země-
dělských BPS, které jsou dnes koncipovány jako jednoúčelové a jedno plodinové provozy. Zásadním rozdílem mezi BPS 
zemědělskými a komunálními BPS je skutečnost, že za zpracování odpadu má provozovatel stálý příjem od producentů 
odpadů ve formě poplatků a tyto finanční prostředky pokryjí náklady na splácení investice bankám. Stoupající zájem o 
produkci pelet ze strany odběratelů zaručuje dobrou prodejnost této komodity v rámci EU. Prodejem vytříděných suro-
vin vytříděných s TKO je další možnost příjmu pro investory.  Samozřejmostí je i možnost prodeje i el. Energie a tepla. 
Na dobré ekonomické stabilitě provozu, se také částečně podílí produkce jako je zelenina a květiny a ryby, a nově při-

pravované technologie jako jsou výroby stavebních izolačních desek dále linek na polyesteren atd. V souhrnu to vše 
zaručuje investorům vysokou návratnost a dobrou ekonomickou stabilitu investice. Firma dnes eviduje zvýšený zájem 
investorů o komunální BPS a to z řad jak soukromých investorů, tak investičních skupin. V budoucnu očekává i zá-
jem bankovního sektoru, který si uvědomí, že se jedná o zajímavé investice pro svou stabilitu ekonomiky provozů s 
vysokou mírou návratnosti a nízkým rizikem vyložených investic ze strany bank.  

 
Příležitost pro města a obce a soukromé investory. 
V případě realizací provozu ze strany měst a obcí nebo sdružení investorů může dotace dosáhnout až 95% nákladů. 
Města a obce tím ušetří náklady na likvidaci odpadů, získají stabilní příjem a vytvoří nová pracovní místa. V případě, 
že město nebo obec vlastní skládku, prodlouží tím její životnost na mnoho let oproti plánované životnosti skládky.  

Firma Green Machines a.s. zajistí kompletní realizaci komunální BPS a v případě přání investora zajistí kompletní 
provoz tak aby vlastní investor neměl jakoukoliv starost o provozování stanice. Další formou možnosti úspor měst a 
obcí je poskytnout soukromým investorům jen pozemek do pronájmu na 15 let za symbolickou cenu a na základě 
smlouvy poskytnou odpad na dobu 10 let. Tím se města a obce zbaví odpadů a výrazně ušetří a stabilizují cenu za 
likvidaci odpadů na mnoho let dopředu. Výhodu je skutečnost, že se města a obce nemusí nepodílet na financování 
projektu KBPS .  

 
Proč realizovat centralizované regionální provozy na využití odpadů. 
 
Výhody. 
 

1. Centrální místo kde se s odpady nakládá omezení roztříštěnosti nakládání s odpady v regionu 
2. Centrální řízení a kontrola provozovatele   
3. Snadná kontrolovatelnost provozu a nakládání s odpady a jednotná evidence  
4. Zabránění roztříštěnosti cen za sběr odpadů od jednotlivých provozovatelů (jednotná cena za odpady) 
5. Jasný výhledový koncept s nakládání s odpady v regionu na mnoho let dopředu nikoliv Snížení ukládání od-

padů do skládek v regionu až o 80 % 

6. Likvidace diktátu cen od skládkařů a provozovatelů zpracování odpadu zejména svozové firmy.  
7. Omezení skryté korupce v oblasti odpadů 
8. Dlouhodobé řešení v souladu s požadavky EU 
9. Při využití technologie CNG výrazné snížení nákladů na svoz odpadů 
10. Omezení vlivu provozu na životní prostředí (bio filtry a vodohospodářsky zabezpečené stavby) 
11. Široký sortiment zpracovaných odpadů TKO BRKO BRO atd. 



 

12. Produkce hotových výrobků a zhodnocení vytříděných odpadů 
13. Stabilizace poplatků za odpady v dlouhodobém horizontu. 
14. Uzavřené areály s dálkovou kontrolou 
15. Možnost umístění technických služeb a tím úspory nákladů na provoz mechanismů při využití CNG 
16. Vysoká výtěžnost energií a užitné hodnoty z odpadů 
17. Výroba Bioplynu 
18. Výroba biopaliv 
19. Výroba kompostů a rekultivačních zemin 
20. Výroba CNG 
21. Výroba hotových výrobku z PET, igelitů atd. 
22. Zpracování a zhodnocení vytříděných složek odpadů (kovy, sklo atd.) 
23. Zhodnocení elektroodpadů 
24. Produkce zeleniny a květin 
25. Zpracování kalů ČOV 

26. Bezodpadové technologie 
27. Umístění stavby v prostoru nevhodných pro jinou výstavbu.   
28. Technologie BAT 
29. Zhodnocení části odpadu na El. Energii a tepelnou energii  
30. Výrazné omezení převozu vytříděných odpadů (zpracování odpadů na místě na hotové výrobky) 

31. Omezení provozních nákladů na zpracování odpadů a technických zařízení 
32. Možnost rozšiřitelnosti provozu jako o skleníky, intenzivní chov ryb v halách atd. 
33. Zpracování PET na výrobky (vázací pásky desky atd.) 
34. Soustředění odpadu v okruhu cca 50 až 70 Km od provozu 
35. Vysoká bezpečnost a kontrolovatelnost provozů včetně dálkového sledování provozu 
36. Vytvoření stabilních pracovních míst pro těžko zaměstnavatelné skupiny obyvatel regionu 
37. V základním provozu dle velikosti je vytvořeno cca 80 až 150 pracovních míst 
38. Možnost vytváření pracovních míst mimo provoz cca 60 pracovníků (sběrné dvory a svoz odpadů) 
39. Dotace a podpora pracovních míst v regionu s vysokou nezaměstnaností 
40. Vytváření chráněných pracovišť (zpracování elektro odpadů) 
41. Využití pracoviště pro alternativní tresty 
42. Ekonomická návratnost investice do 6 až 7 let bez dotace  
43. Využití dotačních titulů a výrazné snížení doby návratnosti investice  
44. Vytvoření nových pracovních míst u dodavatelů v rámci realizace provozu (výstavby) 
45. Možnost zaměstnanosti budoucích pomocné ale i odborné práce již v etapě výstavby  
46. Snížení ceny investice na základě výběrových řízení. 
47. Jeden generální dodavatel. 

 
Nevýhody  

1. Potřeba většího pozemku na realizaci  
2. Doba výstavby 18 až 24 měsíců od stavebního povolení 
3. Doba přípravy projektu cca 12 měsíců  

4. Výrazný až hysterický odpor provozovatelů skládek v regionu (výrazné snížení tržeb a tonáže ukládaných od-
padů) a jejich diktátu cen za ukládání odpadů 

5. Odpor místních obyvatel ke stavbě provozu (většinou ovlivněných ze strany skládkařů a ekologických pse Udo 
ochránců) různé petice vydírání atd.  

6. Nezájem zastupitelů měst a obcí. 
7. Odpor svozových firem, které svážejí odpady nebo s nimi jakkoliv nakládají 
8. Příliš velká kontrolovatelnost v oblasti nakládání s odpady a tím zásah do byznysu s odpady 
9. Populistické vyhlašování místních politiku o vytváření pracovních míst v ohrožených regionech a jen předvo-

lební sliby politických stran bez skutečného zajmu o řešení.(sliby nic nestojí) ale přinášejí body 

10. Špatná informační kampaň směrem k obyvatelům 
11. Jasná koncepce nakládání s odpady a tím nebezpečí zabránění korupce od určitých skupin podnikatelů 
12. Dlouhá doba schvalovacích procesů a nedokonalá legislativa  

 
Přes veškeré problémy je koncept realizovatelný a pro regiony výhodný. Koncept řeší výrazné využití odpadů v regionu 
a dlouhodobě směruje oblast nakládání odpady. Odpady se stávají v podstatě ekonomickým přínosem pro region a 
vytvářejí výrazný ekonomický přínos do regionu. Ekonomika provozu přináší desítky, až stovky milionu do místní eko-
nomiky kdy tito finanční prostředky zůstávají v regionu. Pozitivní vliv na zaměstnanost problémových skupin. Omeze-
ní korupce v byznysu s odpady. Vytváření sociální stability v regionu (kdo pracuje, nedělá problémy) Možnost propoje-
ní se sociálními programy v regionu snížení vyplácení dávek sociální podpory atd. Kontrolovatelnost problémových 
skupin obyvatel, které lze zapojit do programu pomocných provozu (údržby města atd.)    

 

 
Firma si vyhrazuje právo na technické změny, změny v cenách a provedení.  

 
Výrobce a dodavatel systému mobilních biofermentorů pro kompostárny a bioplynové stanice 

 

V případě vašeho zajmu nebo dotazů.  

Za skupinu technického a konstrukčního vývoje.                 Malek 


