
SBĚRNÉ DVORY

Sběrné dvory jsou klíčovým prvkem odpadového 
hospodářství každé obce či města

Poradíme vám, jak vybudovat nový sběrný dvůr, dodat jeho kompletní vybavení 
od velkoobjemových kontejnerů přes lisy a váhy až po software na evidenci 

odpadových toků. Víme přesně, co by měl ideální sběrný dvůr mít a jaké vybavení 
je to nejlepší jak kvalitou, tak i svou funkcí pro danou obec.

ZVÁŽIT EVIDOVAT ULOŽIT ZPRACOVAT

SPRÁVNĚ FUNGUJÍCÍ SBĚRNÝ DVŮR



Po zvážení odpadu je nutné zaevidovat hmotnost, druh a původce odpadu. Pro tyto potřeby jsme 
vyvinuli modul „Sběrné dvory“ pro náš evidenční systém ECONIT. Díky němu v  jedné přehledné 
databázi uvidíte veškeré materiálové a finanční toky na sběrném dvoře, zjednodušíte a zpřehledníte 
administrativu. Systém ECONIT si sami vyvíjíme, a proto jsme schopni evidenci propojit přímo s 
váhou a tím jednoduše získávat data. V  neposlední řadě evidenční systém podporuje „odpadové 
karty“, které slouží k prokázání producenta odpadu na sběrném dvoře. Kromě toho, že pomocí těchto 
karet okamžitě zjistíte překročení množství, neuhrazený poplatek atd., lze karty propojit např. se 
závorou a tím urychlit provoz areálu.

EVIDENCE ODPADU2

Při vstupu odpadu do sběrného dvora je důležité znát jeho hmotnost. Proto na sběrné dvory 
dodáváme různé typy vah (mostní zapuštěná, mostní nájezdová, můstková aj.) včetně semaforů 
či závor. To vede k větší automatizaci sběrného dvora a zajištění plynulého provozu v areálu.

PŘÍJEM ODPADU1

Závory + semafory Vážení odpadu
 (nájezdová váha)
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 (zapuštěná váha)

„Odpadové karty“ pro občany/podnikatele Evidenční systém ECONIT – modul sběrné dvory



Hlavním účelem sběrného dvora je efektivní ukládání odpadů do nádob na konkrétní druhy odpadu. 
Proto zde nesmí chybět velkoobjemové kontejnery, nádoby na sběr nebezpečného odpadu, elek-
troodpadu, nádoby na sběr olejů a tuků z domácností atd.

ULOŽENÍ ODPADU3

Pro efektivní nakládání s kapacitou sběrného dvora je vhodné určité druhy odpadu zpracovat 
např. formou lisování. Nejenže šetříme místo, šetříme i náklady za odvoz materiálu, protože 
rovnou připravíme k předání koncovému zpracovateli.

ZPRACOVÁNÍ4
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REFERENCE

Každý sběrný dvůr by měl kromě samotného vybavení pro efektivní uložení odpadu disponovat i 
příjemným zázemím pro obsluhu. Vhodný je i bezpečnostní kamerový systém, případně zbudování 
malého RE-USE centra, kde se z odpadu stává cenný produkt pro vaše občany. 

Sortiment pro vybavení sběrných dvorů je rozmanitý a vzhledem k různým požadavkům sběrných 
dvorů v malých obcích a velkých městech vám rádi nabídneme odborné poradenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ5

Sedlec

Bílovice-
Lutotín

Loštice

Mělnické
Vtelno

Radonice

Loučka 

Šluknov

Cerekvice nad Bystřicí

Velká 
Bíteš

Srubec

Bechyně

Řevnice

Velké Poříčí

Jičíněves

Podbořany

Hrob

Úvaly
Žermanice

Budišov nad 
Budišovkou

Třešť

České Velenice

Rusava

Příbor
Stařechovic

Sdružení obcí 
Jablunkovsko

Horní Planá

Jak to funguje 
v Lošticích?

Kamerové systémyObytný kontejner pro obsluhu 
vč. sociálního zařízení RE-USE centrum
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