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ANOTACE 

 Tato bakalářská práce se zabývá procesem skládkování komunálního odpadu a jeho 

energetickým využitím v podniku Frýdecká skládka, a.s.  

 Hlavní část je zaměřena na postup ukládání odpadů, následné navrtávání studen pro 

jímání a odvod skládkového plynu z tělesa skládky, jeho následné čištění, analýzu a konečné 

energetické využití s celkovým přehledem výroby a toku elektrické energie a tepla v podniku 

Frýdecká skládka, a.s. 

 

Klíčová slova: skládkový plyn, skládka odpadu, biologicky rozložitelný odpad, 

komunální odpad, kogenerace 

 

SUMMARY 

This bachelor thesis is deal with the process of landfilling of municipal waste and its 

energy use in the company Frýdecká skládka, a.s.  

The main part is focused on procedure of storing waste followed by drilling wells for 

collection and removal of landfill gas from the landfill body, its subsequent purification,  

analysis and final energy use with general overview of the production and flow of electricity 

and heat in a company Frýdecká skládka, a.s. 
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cogeneration 
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1 ÚVOD 

Z odpadu lze získat energii několika způsoby, přesto je v České republice 

skládkování stále nejvyužívanějším způsobem nakládání s odpady. V současné době se 

jedná o nejlevnější způsob odstraňování odpadu, ale zároveň jde o plýtvání cennými 

surovinami. Skládka je technické zařízení pro ukládání odpadů. Na skládku však 

nemůžeme ukládat všechny druhy odpadu. Jedná se o řízený a přísně kontrolovaný proces 

a každá skládka má povoleny jen určité druhy odpadů. I když se situace na skládkách 

zlepšuje, některé oblasti jsou sužovány znečištěním, zápachem, přemnožením nežádoucích 

organismů nebo třeba i výskytem závažných onemocnění.  

Stav životního prostředí v České republice je pravidelně monitorován a hodnocen 

v rámci hodnotících a statistických zpráv. Jedná se především o Zprávu o životním 

prostředí, která je předkládána vládou Poslanecké sněmovně a o Statistickou ročenku 

životního prostředí ČR. V posledních letech stav životního prostředí v ČR není vyhovující. 

Pozitivní trend vývoje z předchozích let se zastavil, a to i přesto, že postupně klesá 

negativní vliv národního hospodářství na životní prostředí. Příčinou aktuálního vývoje 

stavu životního prostředí je rostoucí význam a vliv spotřeby.  

Tato bakalářská práce se zabývá skládkováním komunálního odpadu v tělese 

skládky Frýdecká skládka, a.s. Biologicky rozložitelný odpad, obsažený v komunálním 

odpadu, uložený na skládce je zdrojem pro vznik skládkového plynu, který se dá efektivně 

využít jako palivo pro výrobu elektřiny a tepla.  

Cílem práce je poukázat na skutečnost, že skládkování odpadu i přes jeho negativní 

dopady na životní prostředí může vykazovat i pozitivní aspekty, například výrobu 

elektrické energie a tepla ze skládkového plynu. Zjistit z postupného zdokonalování 

procesu skládkování odpadu, jaký systém je pro budoucí tvorbu skládkového plynu 

nejprospěšnější, jakým způsobem plyn jímat a kdy je nejlepší s jímáním začít. 

Práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola je zaměřena na 

legislativu upravující proces skládkování v České republice. Kapitola popisuje některé z 

nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a norem. V druhé kapitole je provedena charakteristika 

podniku Frýdecká skládka a.s. s bližším zaměřením na dovážený komunální odpad 

ukládaný na skládku. Jsou zde vytyčeny předměty podnikání a popsány jednotlivá 

střediska, která zajišťují chod společnosti. Třetí kapitola je věnována systému svozu 
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komunálního odpadu z Frýdku-Místku a blízkého okolí a procesu skládkování v tělese 

Frýdecká skládka, a.s., která je členěna do pěti etap s postupnou návazností. V kapitole je 

také popsán systém ukládání odpadu. Ve čtvrté kapitole je vytýčen způsob využití 

skládkového plynu jako energetického zdroje. Je zde popsán celý proces skládkového 

plynu od jeho vzniku přes jeho čerpání a čištění až po jeho energetické využití. 
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2 LEGISLATIVA K DANÉ PROBLEMATICE 

Tato kapitola je věnována legislativě související se skládkováním odpadů, 

celkovým provozem skládky a následnou rekultivací.  

2.1 Zákon č. 185/2001 Sb. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. 

2.1.1  Povinnosti při odstraňování odpadů 

Podle § 20 společná ustanovení je provozovatel skládky povinen zveřejňovat 

seznam odpadů, k jejichž odstraňování je oprávněn. Zařízení k odstraňování odpadů musí 

vést v souladu s provozním řádem a zároveň zabezpečit odpady před odcizením, únikem 

nebo znehodnocením. Při zjištění jakéhokoli nebezpečného nebo nepříznivého vlivu na 

životní prostředí, nebo na zdraví lidí musí provozovatel neodkladně tuto informaci oznámit 

příslušnému obecnímu úřadu. Provozovatel je rovněž povinen umožnit kontrolním 

orgánům přístup do prostorů a objektů, předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a 

úplné informace o nakládání s odpady [1]. 

§ 21 zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů ukládá provozovateli skládky 

další povinnosti. Před zahájením provozu skládky musí prokázat bezdlužnost vůči 

příslušnému finančnímu úřadu, musí zřídit zvláštní účet podle § 50, kde povede finanční 

rezervu na rekultivaci a asanaci skládky, kterou musí po ukončení jejího provozu vykonat a 

zároveň prokázat založení tohoto účtu příslušnému celnímu úřadu. Výstavba skládky musí 

proběhnout podle předem daných parametrů a technických opatření souvisejících i 

s odplyněním skládky. Podle § 48a musí finančně zajistit první fázi provozu skládky, nebo 

její časti. § 21 dále pojednává o povinnosti proškolení zaměstnanců a provozovatelů 

skládky o řádném provozu skládky, ukládání odpadů pouze na skládky, které svým 

technickým provedením splňují požadavky. Ministerstvo stanoví vyhláškou, seznam 

odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze 

za určitých podmínek, technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu, způsob 

hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti [1]. 
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2.1.2 Plány odpadového hospodářství 

Společná ustanovení udává § 41, celý plán a návrh odpadového hospodářství České 

Republiky ošetřuje § 42, plán a návrh odpadového hospodářství kraje se zpracovává podle 

§ 43, a samostatné obce, které vyprodukují více než 10 t nebezpečného odpadu nebo 1000 t 

ostatního odpadu sestavují svůj plán odpadového hospodářství podle § 44 [1]. 

 

Plán odpadového hospodářství v ČR 

Na území České Republiky stanoví plán odpadového hospodářství (POH) cíle a 

opatření pro nakládání s odpady v souladu s principy udržitelného rozvoje. Na všechny 

produkované odpady se vztahuje POH České republiky, vyjma odpady vyjmenované v § 2 

odst. 1 a) až h) zákona o odpadech. Všechny plány odpadového hospodářství pro 

jednotlivé kraje jsou zpracovány na základě POH ČR. Příslušné správní úřady, kraje a obce 

se musí závazně rozhodovat a jednat na základě podkladů závazné části POH ČR. Obsah a 

strukturu POH ČR, udává ustanovení § 41 a § 42 zákona o odpadech, § 26 vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, včetně příslušných prováděcích předpisů a dále platnými 

směrnicemi Evropských společenství, jejich návrhy a dalšími souvisejícími dokumenty. 

POH ČR, se zpracovává na 10 let, nyní v období let 2015 – 2024 [2]. 

 

POH ČR obsahuje 4 části: 

 Úvodní část 

 Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ČR 

 Závazná část 

 Směrná část 

 

Úvodní část 

Udává základní informace, strukturu, obsah POH ČR. Informuje o vývoji plánování 

odpadového hospodářství na území ČR a uvádí demografii a geografii ČR [2]. 
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Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ČR 

Tato část obsahuje přehled o současném nakládání s odpady v ČR a dalších 

činnostech, které na hospodaření s odpady v ČR mají vliv. Uvádí se zde porovnání 

odpadového hospodářství ČR s členskými státy Evropské Unie [2]. 

 

Závazná část 

Je součástí právního řádu ČR a tvoří přílohu nařízení vlády o POH ČR. Zaobírá se 

předcházením vzniku odpadů, využíváním a bezpečným odstraňováním odpadů, stanovuje 

specifické zásady a cíle k omezování množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností 

[2]. 

 

Směrná část 

Obsahuje přehled nástrojů pro splnění stanovených cílů, zdůvodnění navržených 

opatření, návrh na zpracování POH ČR s přehledem připravovaných směrnic Evropských 

společenství z oblasti OH, které budou pro ČR závazné [2]. 

 

Strategické cíle uvedené v POH ČR 

 Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

 Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské 

zdraví a životní prostředí. 

 Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“. 

 Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na 

oběhové hospodářství. 

 

Předcházení vzniku odpadů 

Předcházení vzniku odpadů je součástí odpadového hospodářství. Objevuje se 

v našich právních předpisech pravidelně, ale málo kdo opravdu ví, co si pod tímto pojmem 

představit. Někteří podnikatelé v rámci předcházení vzniku odpadů nezahrnovali své 

vedlejší produkty do skupiny odpadů, to jim však bylo státní správou často vytýkáno [3]. 

Nejaktivnějším působitelem ve věci předcházení vzniku odpadů jsou u nás 

ekologické organizace, které se nejvíce zabývají komunálními odpady. Hlavní potenciál 
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prevence ovšem leží na průmyslových odpadech. Pro čistší produkci zde bylo vykonáno už 

hodně, ale ne zdaleka tolik aby nebylo co vylepšovat [4]. 

Velmi úzce s předcházením vzniku odpadů působí termín opětovné využití odpadů, 

rozdíl je jen ve formální stránce. Pokud se využitelná věc/materiál dostane do režimu 

nakládání s odpady, potom se jedná o opětovné využití odpadů. Ale pokud se ještě 

odpadem nestane, potom se jedná o předcházení vzniku odpadů. Přitom může jít o stejnou 

věc nebo materiál. Když se tedy stane tato věc nebo materiál oficiálně odpadem, může 

zkomplikovat jeho další využití [3]. 

 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 

 Zpracování plánů odpadového hospodářství pro kraje probíhá na základě 

ustanovení § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Každý kraj zpracovává samostatně 

POH kraje pro území, které spravuje. POH kraje musí splňovat všechna kritéria ze závazné 

části POH ČR. POH kraje působí jako podklad pro činnosti týkající se odpadů na území 

kraje a pro zpracování plánů původců odpadů navazujících na odpadové hospodářství. 

POH kraje se zpracovává na dobu nejdéle 5 let. Tedy den nabytí účinnosti + 5 let. 

V platnosti je nyní POH MSK z února roku 2004, který byl dále prodlužován. Naposledy 

zastupitelstvo kraje schválilo prodloužení platnosti POH 12. 6. 2014, a to na maximálně 18 

měsíců. Tedy téměř do poloviny dubna roku 2016 [5]. 

2.2 Zákon č. 201/2012 Sb. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění definuje skládku jako 

malý zdroj znečištění. Zákon nařizuje provozovatelům skládky jímat skládkový plyn, aby 

nedošlo k úniku znečišťujících látek do ovzduší nebo k výbuchům. Skládky podléhají 

pravomocným orgánům, které mohou provádět kontroly a za nedodržení povinností 

ukládaly provozovatelům pokuty. Podle tohoto zákona se musí skládky monitorovat i po 

uzavření až do té doby, dokud neklesne skládkový plyn pod 1 % objemu v průměru na 

všech měřených místech [6]. 

2.3 Zákon č. 254/2001 Sb. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění 

nařizuje zajištění souhlasu od vodoprávního ústavu ke zřízení dálkového potrubí ve spodní 
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části skládky, aby nedošlo k ovlivnění kvality povrchových nebo podpovrchových vod 

průsakovými vodami ze skládky. Tyto vody se označují podle zákona jako odpadní a 

musejí být převáženy do čistírny odpadních vod, nebo musí mít skládka svou vlastní 

čistírnu. Kromě potrubí ve spodní části skládky, musí být vybudována i obvodová drenáž 

pro stékající vodu po povrchu skládky. Nejméně jednou za 6 měsíců musí být skládky 

kontrolovány, pro zjišťování úniku závadných látek a závady musí být okamžitě 

opravovány [7]. 

2.4 Vyhláška č. 294/2005 Sb. 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady v platném znění zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 

v souladu s nimi upravuje různé požadavky jako: technické požadavky na skládky odpadů 

a jejich provozování, seznam odpadů, které je zakázáno na skládku ukládat, způsob 

vytváření a čerpání finanční rezervy, obsah plánu úprav skládky, technické požadavky a 

podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu a způsob hodnocení odpadů podle 

vyluhovatelnosti a mísitelnosti [8]. 

2.5 Norma ČSN EN 60079-14  

Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací. Této 

normě musí vyhovovat všechna elektrická zařízení pro spalování plynů, v tomto případě 

skládkového plynu. Zároveň se norma zabývá technikami, které chrání zařízení před 

výbuchem [9]. 

2.6 Norma ČSN 83 8035  

Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek. Norma obsahuje kapitoly od 

prostorového řešení skládky, přes zajištění zachycování skládkového plynu, až po 

rekultivaci a následné provozování uzavřené skládky [10]. 

2.7 Norma ČSN 83 8036  

Skládkování odpadů – Monitorování skládek. Tato norma požaduje monitorování 

skládkového tělesa, zjišťování jakosti a monitorování jak průsakových, tak povrchových a 
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podpovrchových vod, zjišťování jakosti a monitorování skládkového plynu, údaje o tělese 

skládky a jeho podloží, a udává bezpečnostní opatření [11]. 

2.8 Norma ČSN 83 8034  

Skládkování odpadů - Odplynění skládek. Norma stanoví zásady pro navrhování, 

výstavbu, zkoušení a provoz souborů plynového zařízení skládek odpadů, v nichž se tvoří 

plyn a uvádí vlastnosti skládkového plynu. Obsahuje tabulku pro posouzení nutnosti 

odplynění skládky a možnosti energetického využití skládkového plynu [12].  
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU FRÝDECKÁ SKLÁDKA, A.S. 

Kapitola obecně popisuje podnik Frýdecká skládka, a.s., oblasti, ve kterých podniká 

a jednotlivá střediska, která zajišťují chod podniku.  

3.1 O společnosti 

V roce 1992 byla založena Frýdecká skládka, a.s. městem Frýdek-Místek a dalšími 

18 obcemi v Pobeskydském regionu. Sídlo společnosti s hlavními středisky se strategicky 

nachází v okrajové části Frýdku, avšak v těsné blízkosti města, na adrese Panské Nové 

Dvory č. 3197, 73801, Frýdek-Místek. Základním posláním společnosti je komplexní 

nakládání s odpady, což zahrnuje sběr, svoz, třídění, úpravu, a finální odstranění všech 

vyskytujících se odpadů na území regionu, včetně odpadů nebezpečných. Frýdecká skládka 

zajišťuje také koncové využití vytříděných odpadů, jako je výroba kompostu, zemních 

substrátů, tříděného kameniva, drenážních materiálů a dalších. Tato společnost se 

dynamicky rozvíjí, v současné době čítá 103 zaměstnanců, roční obrat se pohybuje přes 

100 miliónů Kč a poskytuje své služby pro cca 150 000 obyvatel žijících na území o 

rozloze 250 km
2
 [13]. 

  

Předměty podnikání společnosti 

1. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

2. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

3. Silniční a motorová doprava nákladní 

4. Velkoobchod 

5. Specializovaný maloobchod 

6. Maloobchod s použitým zbožím 

7. Inženýrská činnost v investiční výstavbě 

8. Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských) 

9. Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 

10. Výroba a zpracování skla 

11. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 

12. Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 

13. Hostinská činnost 

14. Přípravné práce pro stavby 
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3.2 Střediska 

Frýdecká skládka, a.s. má několik středisek. Některá se nacházejí vzájemně mezi 

sebou v těsné blízkosti, dokonce ve stejném areálu, jiná až na druhé straně města. 

Společnost lze rozdělit na 6 středisek [13]. 

3.2.1 Doprava a svoz odpadů 

Středisko doprava je, co se týče zaměstnanců firmy, nejpočetnější. Nachází se na 

Pánských Nových Dvorech, odkud dispečer přímo řídí posádky svozových vozidel. Při 

svozu odpadu je kladen největší důraz na kvalitu služeb. Především na dodržování 

harmonogramu svozu a udržování čistoty stanovišť nádob. Ke svozu je používána technika 

vozidel MAN, Renault, Iveco a Multicar [13]. 

 

Středisko zajišťuje: 

1. komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů (110-1100 litrů) 

2. stavebních a velkoobjemových odpadů z 1 - 30 m3 kontejnerů 

3. odpadů z odpadkových košů města F-M 

4. ostatních odpadů a materiálů 

5. separovaných složek odpadů 

6. dopravu a přepravu nebezpečných odpadů dle ADR 

7. provádí se zde opravy a servis automobilů, opravy popelnic a kontejnerů 

 

Služby Frýdecké skládky využívá zejména město Frýdek-Místek, Pivovar Radegast, 

a.s., Arcelor Mittal, firmy ve Městě F-M a okolí. 

 

Komunální odpady jsou sváženy z obcí: Dobrá, Vojkovice, Dobratice, Nošovice, 

Pazderna, Raškovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Morávka, Janovice, Pražmo, Sviadnov, 

Hukvaldy, Bruzovice, Sedliště a města Frýdek-Místek s přilehlými obcemi (Skalice, 

Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovice, Lískovec). 

 

Separované odpady jsou sváženy z obcí: Bílá, Staré Hamry, Ostravice, Čeladná, 

Pstruží, Malenovice, Metylovice, Palkovice, Lhotka, Pržno, Janovice, Krásná, Raškovice, 
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Morávka, Pražmo, Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice, Dobrá, Vojkovice, Dobratice, 

Pazderna, Sviadnov, Hukvaldy, Bruzovice, Sedliště a města Frýdek-Místek. 

3.2.2 Nebezpečné odpady 

Ve Frýdku-Místku jsou 4 sběrné dvory pro sběr nebezpečných odpadů, kde probíhá 

sběr baterií, autobaterií, olejů, barev, kyselin, rozpouštědel, neupotřebených léků, ledniček, 

televizorů, zářivek, elektroniky a jiných. Souběžně středisko NO provádí zpětný odběr 

elektrozařízení a autovraků [13]. 

Střediska se nacházejí na ulici Jana Čapka, Collo Louky a Hlavní třída – Pod 

Estakádou. Hlavní překladiště se nachází na Pánských Nových Dvorech. Tento sběrný 

dvůr je vybaven halou a dílnou pro úpravu a dočasné skladování NO, speciálními 

kontejnery a nádobami pro dočasné shromažďování NO a softwarem pro vedení evidence 

odpadů [13]. 

Shromážděný nebezpečný odpad se třídí dle konzistence a druhu. Po roztřídění je 

uskladněn ve středisku. Některé NO se odvážejí rovnou ze všech středisek Frýdecké 

skládky k firmám oprávněným k jejich zneškodnění. Jednotlivá elektrozařízení ze zpětného 

odběru jsou shromažďována ve středisku na Pánských Nových Dvorech, odkud jsou dále 

převážena k oprávněným zpracovatelům pod záštitou firem Asekol, a.s., Elektrowin, a.s. a 

Ekolamp s.r.o. [13]. 

Občané města Frýdku-Místku a satelitních obcí města F-M (LYSŮVKY, 

ZELINKOVICE, CHLEBOVICE, SKALICE a LÍSKOVEC) mohou odevzdat nebezpečný 

odpad na sběrných dvorech zdarma. 

3.2.3 Skládka odpadů 

Na řízené skládce tuhých odpadů S-OO nacházející se v areálu Frýdecké skládky, 

a.s. (viz Obrázek 1) na Pánských Nových Dvorech se odpady zneškodňují. Dochází zde 

k trvalému uložení odpadů do třídy vyluhovatelnosti III dle vyhlášky 383/2001 Sb. 

Středisko je vybaveno digitální váhou Schenck, nacházející se před vážní budovou. Data 

jsou zpracovávána na počítači [13]. 
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Obrázek 1 Areál skládky [13]. 

 

K drcení a stlačení odpadu je používán kompator BOMAG BC572 2x (viz Obrázek 2). 

 

Obrázek 2 Skládka komunálního odpadu [13]. 
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Skladba směsného komunálního odpadu 

Komunální odpad je 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 je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek 

a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Někdy také je nazýván „zbytkovým“ 

odpadem. Směsný odpad je v Katalogu odpadů veden pod druhovým označením 20 03 01 

jako „směsný komunální odpad“ [4]. 

Podíl jednotlivých frakcí, záleží na několika faktorech. Zejména jde o velikost 

sídla, skladbu obyvatelstva, způsob vytápění nebo druh bytové výstavby. Rozhoduje i 

dostupnost jednotlivých nádob na tříděné odpady jako jsou plast, papír, sklo, kovy, 

elektrozařízení nebo textil, které umožňují separovaný sběr. Skladba odpadu se neustále 

mění podle technologické, sociální i ekonomické situace společnosti [14,15]. 

Pánové Ing. Lubomír Tararík a Ing. Petr Baiera provedli v roce 2006 výzkum 

týkající se průměrného složení směsného komunálního odpadu sváženého Frýdeckou 

skládkou, a.s. Byly náhodně vybrány tři kontejnery komunálního odpadu, jejich 

hmotnostní složení je graficky vyobrazeno na Graf 1, a objemové složení na Graf 2.  

 

 

Graf 1 Hmotnostní zastoupení složek v KO [26]. 
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Největší hmotnostní zastoupení má jednoznačně biologicky rozložitelný odpad, pro 

tvorbu skládkového plynu nepostradatelný. Téměř vyrovnané hodnoty lze vidět u papíru, 

textilu a plastu. 

 

 
Graf 2 Objemové zastoupení složek v KO [26]. 

 

V objemovém zastoupení dominuje plast a papír i přesto, že se dá velice snadno 

vytřídit. Čtvrtinu objemu tvoří textil a biologicky rozložitelný odpad. Sklo, kovy a 

nebezpečný odpad tvoří dohromady zanedbatelné 2 %. Předpokládá se však, že se složení 

KO oproti roku 2006 liší. 

Mezi největší dodavatelé komunálního odpadu na tuto skládku se řadí Město 

Frýdek-Místek, TS a.s., Pivovar Radegast, a.s., VP F-M a.s., FCC Environment, s.r.o. 

(.A.S.A.), Nehlsen Třinec, s.r.o., van Gansenwinkel a.s. Obce: Dobrá, Vojkovice, 

Dobratice, Nošovice, Pazderna, Raškovice, Hnojník, Horní Domaslavice, Nižní a Vyšní 

Lhoty, Morávka, Janovice, Pržno, Sviadnov. 

3.2.4 Separace odpadů 

Středisko separace nacházející se v Lískovci, který je součástí F-M, zajišťuje 

dotřídění použitého skla, papíru, plastů a obchodování s druhotnými surovinami jako je 

sklo, papír a plast, balíky PET lahví, fólie, HDPE neboli polyethylen s vysokou hustotou, 

polypropylen a alternativní paliva. K roztřídění separovaného odpadu zde slouží 
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dotřiďovací linka STS Pacov (viz Obrázek 3), stacionární lis, mostový jeřáb. Kontejnery 5 - 

20 m3, svoz surovin zajišťuje středisko DOPRAVA [13]. 

 

 

Obrázek 3 Dotřiďovací linka [13]. 

  

K největším odběratelům vytříděných složek odpadů patří Vetropack Moravia 

Glass a.s., FCC Environment, s.r.o., BC Ecotech a.s., ECO-SUN s.r.o., ECOPAK spol. 

s.r.o. 

3.2.5 Betony a sutě 

Toto středisko (viz Obrázek 4) se nachází v areálu řízené skládky odpadů Frýdecké 

skládky, a.s. Zde dochází ke sběru stavebních sutí a úlomků betonů. Tyto materiály se 

připravují k recyklaci, vytřiďují se z nich využitelné složky, které se nebudou ukládat na 

skládku, ale lze je využít jako stavební materiál, energeticky jako palivo nebo 

v zemědělství jako kompost [13]. 
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Obrázek 4 Středisko betony a sutě [13]. 

3.2.6 Kompostárna 

Posledním střediskem společnosti je kompostárna, nacházející se v nedalekých 

Bruzovicích v areálu zemědělského družstva této obce. Kompostárna nabízí aerobní 

kompostování zeleně, biologického odpadu a jiných vhodných materiálů, štěpkují se zde 

klesty a odpadní dřevo [13]. 

Tyto služby využívají především Pivovar Radegast, a.s., Seliko F-M a.s., OZO 

Ostrava s.r.o., TS a.s. F-M, Města: Frýdek -Místek, Frýdlant n. O., Vratimov.  
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4 SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 

Skládkování odpadů patří mezi nejvyužívanější a nejlevnější způsoby odstraňování 

odpadů v České republice. Nepatří ovšem mezi nejlepší způsoby odstraňování odpadů. 

Výstavbou skládky dochází k zabírání zemědělských ploch, ztrátě cenných druhotných 

surovin, zvyšuje se výskyt hlodavců, hmyzu, škodlivých mikroorganismů a dochází 

k degradaci životního prostředí. Jako ostatní způsoby odstraňování odpadů má skládkování 

své určené postupy a technologie, jedná se tedy o přesně řízený a kontrolovaný proces 

[16]. 

4.1 Svoz směsného komunálního odpadu 

Frýdecká skládka zajišťuje svoz komunálního odpadu z Frýdku-Místku a obcí 

v širokém okolí. Komunální odpad je svážen ze 110 litrových popelnic, 1100 litrových 

kontejnerů a ze všech odpadkových košů umístěných po městě. Dle výročních zpráv 

uvádějících údaje od roku 2002, obsluhovala v tomto roce FS 8031 sto desíti litrových 

popelnic a 1336 tisíci sto litrových kontejnerů. Počet nádob na KO téměř každým rokem 

stoupal, v roce 2014 činil počet popelnic 14 145 a kontejnerů bylo 1761 (viz Tabulka 1). 

Zároveň sváží FS odpad z 903 odpadkových košů. Samostatně se sváží a sbírá 

velkoobjemový odpad, který je tvořen převážně nábytkem, jako jsou skříně, sedačky a jiné 

[17]. 

Tabulka 1 Množství obsluhovaných nádob na KO [17]. 

 

 

Komunální a průmyslový odpad je na řízenou skládku odpadů ve Frýdku-Místku 

svážen i firmami FCC Environment, s.r.o. a Nehlsen Třinec, s.r.o. 

Po příjezdu do areálu skládky jsou vozidla vážena před vážní budovou na digitální 

váze značky SCHENCK. Data se zpracovávají na počítačích. Krom komunálního odpadu 

končí na skládce i velkoobjemový odpad, který je ovšem nejdříve vytříděn od složek, které 

se dají využít [18]. 
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4.2 Výstavba skládky 

Skládka na Pánských Nových Dvorech ve Frýdku-Místku je rozdělena na VI etap 

(viz Obrázek 5), jejichž výstavba na sebe postupně navazovala. Všechny etapy krom jedné 

tvoří skládku komunálního odpadu. II. etapa skládky neboli středisko betony a sutě se 

nachází nedaleko tělesa skládky, a je využíváno pro recyklaci a zpracování stavebních a 

demoličních odpadů, které znovu skládka prodává [19]. 

 

 

Obrázek 5 Etapy a střediska skládky [20]. Zpracování vlastní 

 

Výstavba skládky vyžaduje projektovou dokumentaci jako každá stavba. Skládka se 

musí nacházet mimo chráněná území, sídliště, rekreační oblasti, záplavové a zamokřené 

oblasti. Těleso skládky musí být minimálně 15 metrů od lesa na nepropustném podloží, a 

v co nejbližší blízkosti svozového území. Nesmí křížit inženýrské sítě, jako jsou plynovody 

a kanalizace [21,22,23]. 

Plocha u bývalých kasáren na Pánských Nových Dvorech byla pro výstavbu 

skládky vybrána pro své vhodné jílové podloží, které zajišťuje nepropustnost. Prvním 

krokem bylo strhnutí vrstvy ornice a pod ornice. Následovalo vyhloubení terénu asi do 

dvou metrů. Sklon spodní části skládky se kvůli odvodu vody nemusel nijak upravovat, 

jelikož je terén na daném místě asi ve 4% sklonu. Na připravenou pláň byla položena pro 

I., III. a IV. etapu folie hrubá 2 mm, pro V. a VI. etapu byla použita folie hrubá 1,5 mm. 
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Tato folie je vyrobena z PVC a zajišťuje ochranu proti mechanickému i chemickému 

poškození. Životnost folie se odhaduje na 200 let. Na folii byla položena geotextilie, která 

má pro folii funkci ochranou. Následovala síť drenážních trubek, ty jsou svedeny do 

vybudovaných jímek. Do hlavní jímky o objemu 1000 m
3
 byl sveden drenážní systém z I. 

až IV. etapy, pro V. a VI. etapu, kvůli vzdálenosti od hlavní jímky, slouží jímka o objemu 

150 m
3
, z které se voda odčerpává do jímky hlavní. Odtud se voda odváží cisternami do 

vodohospodářské společnosti „Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.“. Na síť trubek byl 

navezen betonový recyklát o mocnosti 30 cm, a opět geotextilie aby se drenážní vrstva 

nezanesla. Následovala vrstva pneumatik pro ochranu drenáže a 1,5 m vysoká vrstva 

odpadu, která není hutněná kompaktorem [19,21,22,23,24,25]. 

Prozatím byla po ukončení provozu zcela zrekultivovaná pouze I. a III. etapa. 

Ostatní etapy se rekultivují jen částečně. FS má v plánu zaplnit odpadem všechny mezery 

mezi etapami. Po sjednocení celého tělesa skládky by podle plánu mělo dojít k navýšení 

skládky odpadem o dalších 5 metrů. Poté bude následovat celková rekultivace [19]. 

4.2.1 I. etapa 

Výstavba etapy proběhla v roce 1993 a provoz na ni byl zahájen na konci téhož 

roku k datu 20.12. Plocha této etapy se rozléhala na 2,5 ha a měla pojmout 250 000 m
3
. 

V roce 1997 kdy byl provoz skládky ukončen, zde bylo uloženo 350 000 m
3
. Komunální 

odpad tvořil 140 000 m
3
, stavební odpad a odpad z průmyslu 105 000 m

3
. Zbylou část 

plochy zaujímala zemina. Technická rekultivace byla dokončena v roce 2001, biologická 

rekultivace proběhla až po navezení III. a IV. etapy [17,19]. 

4.2.2 III. etapa 

V roce 1997 po ukončení provozu I. etapy, proběhla výstavba III. etapy, která byla 

na předchozí etapu napojena. Provoz probíhal od 15. 12. 1997 do roku 2001. Plocha této 

etapy činila 1,8 ha, pojmout měla 252 000 m
3
. III. etapa byla určena pro uložení odpadů 

kategorie ostatní a komunální a spadala tedy do skupiny S III. Odpady kategorie ostatní 

nesměly překročit limitní hodnoty vodní vyluhovatelnosti třídy č. III [17,19]. 
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4.2.3 IV. etapa 

Na I. a III. etapu navazovala výstavba etapy IV. o rozloze 2,4 ha a kapacitě 290 000 

m
3
 v roce 2000. Provoz této etapy byl spuštěn 27. 11. 2000. Etapa je zařazena podle 

způsobu provozování a technického zabezpečení ve skupině S-OO, tedy pro uložení 

odpadů spadajících do kategorie ostatní. Provoz IV. etapy byl ukončen v roce 2006 

[17,19]. 

4.2.4 V. etapa 

Výstavba V. etapy skládky začala roku 2004. Provoz byl spuštěn 25. 11. 2005. 

Etapa se rozléhá na ploše 4,6 ha o kapacitě 469 000 m
3
. Skupina S-003, do které je tato 

etapa řazena, povoluje ukládání odpadů spadajících do kategorie ostatní odpad včetně 

odpadů s významným obsahem organických biologicky rozložitelných látek. Tyto látky 

nelze ohodnotit podle volného výluhu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Provoz V. etapy byl 

ukončen v roce 2013, kdy byla také zahájena technická rekultivace této etapy. V roce 2014 

byla technická rekultivace dokončena [17,19]. 

4.2.5 VI. etapa 

Zatím poslední etapa skládky, jejíž výstavba započala v roce 2012 a na konci roku 

2013 byla připravena k návozu odpadu. Odpad se zde však začal navážet na jaře 

následujícího roku. VI. etapa vyplňuje prostor mezi etapami I, III, IV a V etapou. Provoz 

etapy dále pokračuje [17,19]. 

4.3 Ukládání odpadů na skládku 

Veškeré nakládání s odpadem na řízené skládce odpadů ve Frýdku-Místku splňuje 

podmínky a nařízení, jež jsou stanoveny přílohou č. 1 vyhlášky o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady.  

Aby spodní vrstva nepoškodila drenážní systém, který překrývá, neměla by 

obsahovat kamení nebo kusy betonu větší než 300 mm, není hutněna kompaktorem, aby co 

nejsnadněji odtékala voda pomocí gravitace k drenážnímu systému. Odpad se po uložení 
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na skládku musí ihned rozhrnout, pokud obsahuje materiály, které by mohly uletět, musí 

být zavezeny interním materiálem nebo odpady. Pro denní ukládání odpadu se určuje co 

možná nejmenší plocha, aby byla na konci směny co nejlépe překryta krycí vrstvou. Inertní 

materiál tvoří ochranné hráze po obvodu skládky. Hráz je budovaná tak, aby byl povrch 

odpadu vždy níže než hrana hráze. Odpady katalogového čísla 18 01 04, na které nejsou 

při sběru a odstraňování kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, jako 

jsou pleny nebo obvazy, musejí být uloženy do vybudované prohlubně na povrchu skládky 

a ihned překryty inertní vrstvou. Stavební odpady obsahující azbest s katalogovým číslem 

17 06 05 musejí být buď uloženy ve vhodném obalu, musí na ně být nanesen postřik 

rychletuhnoucí látkou, která vytvoří neprodyšnou odolnou vrstvu, nebo se uloží do 

prohlubně na povrchu skládky, která se ihned překryje inertní vrstvou. Zároveň musí být 

vedena dokumentace o místě uložení těchto odpadů, aby na místě uložení nebyly 

prováděny žádné práce, které způsobily únik nebezpečných látek. Hutnění kompaktorem 

může být provedeno až po navezení dostatečné krycí vrstvy na tento odpad [26,27]. 

Provozní řád řízené skládky na Pánských Nových Dvorech řeší jednotlivé postupy 

při vzniklých nebezpečných situacích, jako jsou požáry, přemnožení hlodavců a hmyzu, 

uložení nepovoleného odpadu nebo nález nebezpečného předmětu. Všichni zaměstnanci 

musí dodržovat bezpečnostní a technické předpisy aby k těmto situacím nedošlo [26]. 

V letech 2002 – 2014 bylo na středisku skládka a recyklace odebráno 1 080 154 tun 

odpadu, z toho bylo na skládce uloženo 878 890 tun odpadu. Příjem, ukládání a využívání 

odpadů v jednotlivých letech lze vyčíst z Tabulka 2. 

 

Tabulka 2 Rozčlenění odpadu odebraného na středisku skládka a recyklace (v tunách) - dle způsobu 

nakládání [17]. 
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Pokles přijímaného odpadu na skládku v letech 2011 – 2013 byl plánovaný, 

z důvodu výstavby VI. etapy skládky. 

Na řízené skládce ve Frýdku-Místku není ukládán jen směsný komunální odpad a 

průmyslový odpad svážený FS, a.s. Jak bylo uvedeno výše, mezi další dovozce 

komunálního a průmyslového odpadu na frýdeckou skládku patří FCC Environment, s.r.o. 

(.A.S.A.) a Nehlsen Třinec, s.r.o. Tyto dvě společnosti zde dovážejí odpad z ekonomického 

hlediska, kdy se zákazníci nacházejí v blízkosti frýdecké skládky. Podíl dovezeného a 

uloženého komunálního odpadu, který činí v průměru 50 000 t/rok, na řízené skládce ve 

Frýdku-Místku vyobrazuje Tabulka 3. 

 

Tabulka 3 Podíl dovozu směsného KO [19]. Zpracování vlastní  

 Podíl dováženého odpadu Podíl v % 

 

Frýdecká skládka, a.s. 

  12 000 t (město F-M)    24 % 

  20 000 t (obce z okolí)    40 % 

FCC Environment s.r.o.  

         18 000 t 

 

   36 % Nehlsen Třinec, s.r.o. 

 

Složení směsného komunálního odpadu z města F-M a okolí z roku 2006 uvedeno 

výše se změnilo. Přirozeně se mění každým rokem, tak jako odpad dovážený firmou FCC 

Environment a Nehlsen. V roce 2008 proběhly zásadní změny. FS, a.s. umožnila občanům 

Frýdku-Místku, Sedlišť a Bruzovic zdarma odkládání biologicky rozložitelného odpadu 

pod kódem 20 02 01, pilin a hoblin ze zpracování dřeva pod kódem 03 01 05 na středisku 

kompostárna v Bruzovicích. Zároveň mohou obyvatelé Bruzovic odebírat 500 kg 

kompostu ročně zdarma. V roce 2010 nakoupila tehdejší společnost .A.S.A. svozové vozy 

a nádoby na bioodpad, které společně se službou odvozu toho odpadu nabídla zákazníkům. 

Tyto dvě změny zapříčinily úbytek BRO v komunálním odpadu [18].  
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5 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ SKLÁDKOVÉHO PLYNU 

Skládkový plyn musí být ze zákona z tělesa skládky odváděn. Obsahuje jak plyny 

toxické, tak výbušné. Neodváděný nahromaděný plyn může v tělese skládky vytvořit 

obrovský tlak a porušit izolační bariéry, v horším případě může vzniknout výbuch. Plyn se 

po odčerpání ze skládky musí spálit buďto pomocí speciálního hořáku, nebo se dá 

efektivně využít jako palivo, například do kogenerační jednotky. 

5.1  Vznik skládkového plynu 

Skládkový plyn vzniká v tělese skládky samovolně při anaerobním rozkladu. 

Vzniká přeměnou biologického materiálu za působení acidogenních a metanogenních 

bakterií. Vznik skládkového plynu vzniká za určitých podmínek, které musí být zajištěny 

[28]. 

Anaerobní prostředí 

Je důležité zamezit přístup vzduchu do tělesa skládky. Skládka by měla být 

dostatečně hluboká a zhutněná. Drenáže by měly být zabezpečeny klapkou proti vniknutí 

kyslíku do tělesa skládky [28]. 

Vlhkost 

Metanogenní bakterie zajišťující jednu z fází tvorby skládkového plynu potřebují 

vlhké prostředí. Na pevném povrchu nejsou schopny přežít. Proto musí být odpad 

dostatečně vhlký. Vlhkost by se měla pohybovat okolo 20 % [28]. 

pH 

Pro vznik skládkového plynu je nejpřijatelnější hodnota pH okolo 7,5. Při poklesu 

pH pod 6,0 dochází k inhibici, neboli snížení aktivity enzymů [28]. 

Teplota 

Ideální teplota pro vznik skládkového plynu se pohybuje mezi 25 a 40 °C. Hlubší 

skládky zajišťují lepší prohřívání, navíc jsou odolnější proti průniku vzduchu do nižších 

poloh [28]. 

Obsah živin 

Biologicky rozložitelné látky jsou samozřejmostí pro vznik skládkového plynu. 

V dnešní době však těchto látek v odpadech ubývá díky oddělenému sběru biologicky 

rozložitelného odpadu [28]. 
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Vznik bioplynu je rozdělen na 4 fáze, kdy metanové bakterie rozkládají organickou 

hmotu. Fáze probíhají zcela samovolně. 

5.1.1 Aerobní fáze 

V počáteční aerobní fázi je BRO odbouráván za přítomnosti vzdušného kyslíku 

aerobními mikroorganismy. Proces je ustálen během několika dnů, maximálně týdnů. 

Kyslík uvnitř tělesa skládky je rychle vyčerpán, mnohdy vytlačován hutnícím procesem 

odpadů. Skládka se pomocí exotermních procesů zahřívá, organická hmota se rozkládá na 

jednodušší látky. V této fázi je primárně produkován oxid uhličitý, ten dosahuje 

koncentrace až 20,8 % po spotřebě vzdušného kyslíku. Dochází k rozkladu 

makromolekulárních látek, například polysacharidů, lipidů nebo také proteinů na látky 

nízkomolekulární, které už jsou schopny transportovat do buněk. Tyto látky jsou rozpustné 

ve vodě pomocí extracelulárních hydrolytických enzymů, které jsou produkovány 

fermentačními bakteriemi [28,29]. 

5.1.2 Acidogenní fáze 

Tato kyselinotvorná fáze přichází po vyčerpání vzdušného kyslíku, který by ovšem 

nijak neuškodil. Kyselinotvorné společenstvo obsahuje fakultativně anaerobní část. Do 

čistě anaerobní fáze se proces dostane postupně. Interní lignin a struktura tuhé fáze 

ovlivňují celkovou biologickou rozložitelnost. Dochází k odbourávání tuků, celulózy a 

bílkovin na aminokyseliny, alifatické kyseliny a jednoduché cukry, ty se mění na nižší 

alifatické kyseliny (kyselina octová, kyselina propionová a máselná). Celulóza představuje 

v tuhých komunálních odpadech dlouhodobý zdroj pro produkci metanu. Při této 

kyselinotvorné fázi dochází k poklesu hodnoty pH až na 6,4. Odbourává se kyselina sýrová 

a dominuje kyselina propionová. pH na konci acidogenní fáze stoupá k hodnotě 6,6. 

Produkuje se opět oxid uhličitý a malé množství vodíku. Vodík jako substrát četných 

metanogenních bakterií pro tvorbu metanu je zde důležitou složkou [28,29]. 

5.1.3 Nestabilizovaná metanogenní fáze 

Tato fáze se také nazývá acidogeneze. Dochází k vychýlení z anaerobních 

podmínek a proces se pozastavuje. Metan je sice produkován, ale zatím v minimálním 

množství. Rozmnožení a přežívání metanogenů je závislé na symbióze s ostatními 
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populacemi, nejčastěji s acidogenními. Acidogenní mikroorganismy mají tendenci 

zpracovávat substrát vyšší rychlostí než metanogenní. Metanogeny dokáží zpracovat 

vodík, oxid uhličitý, formiát, metanol, oxid uhelnatý a acetát. Acidogenní fáze vyžaduje 

vyšší pH, v ideálním rozmezí 6,8-7,8, protože toto prostředí není vhodné pro metanogeny. 

Nežádoucí jsou zde soli ve vyšších koncentracích, které mohou negativně ovlivnit 

rozmnožující se kultury. V této fázi jsou látky oxidovány na vodík, kyselinu octovou a 

oxid uhličitý. Syntrofní acetogenní mikroorganismy vyskytující se v této fázi, jsou schopné 

produkce vodíku a jsou velice důležitou mikrobiální skupinou, jelikož dokáží rozložit vyšší 

organické kyseliny, alkoholy a některé aromatické sloučeniny. Důležitá je pro ně 

spolupráce s metanogeny a sulfátredující bakterie, které spotřebovávají jimi 

vyprodukovaný vodík [28,29]. 

5.1.4 Stabilizovaná metanogenní fáze 

Závěrečná fáze zajišťuje vznik metanu, který se ale postupně zpomaluje 

s množstvím zpracovaného substrátu. Spolu s metanem vzniká i oxid uhličitý, není ovšem 

jisté jestli je produktem metanogenů nebo spolupůsobících symbiontů. Fáze je značně 

pomalejší než fáze kyselinotvorná díky nižší růstové rychlosti metanogenů. 

Stabilizovaného stádia dosáhne proces jen tehdy, pokud má k dispozici dostatečnou 

vlhkost. Malé množství proces omezí, či zastaví. Množství vlhka nad sorpční kapacitu 

způsobí perkolaci kapaliny, ta roznese bakterie a enzymy do míst nezasažených kultivací, a 

tím vzroste tvorba metanu [28,29]. 

V určité hloubce skládky dosahuje teplota 35 – 50 °C. Tak vysokou teplotu 

způsobují metanogenní organismy, ty dokáží přežít až v teplotě 75 °C. Naopak nemají rády 

teplotu pod 30 °C. Skládkový plyn se procentuálním složením na každé skládce liší. Záleží 

na podmínkách vzniku, množství BRO, zhutnění, teplotě a vlhkosti. Množství vytvářeného 

metanu záleží na aktuálním množství zpracovávaného substrátu. Obsah metanu ve 

skládkovém plynu se pohybuje mezi 50 – 75 %, oxid uhličitý je zde zastoupen zhruba 25 – 

40 %. Další významná složka ve skládkovém plynu je dusík, který zaujímá maximálně 5 % 

z celkového množství [30]. 
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5.1.5 Produkce skládkového plynu 

Nejvyšší produkce skládkového plynu se odhaduje mezi 5 – 13 rokem v závislosti na 

podmínkách ukládání. Dostatečná hloubka, hutnění, teplota, vlhkost, světlo, pH. Ideální 

podmínky zajišťují postupně 4 fáze vzniku bioplynu, uvedené výše. Produkce skládkového 

plynu začíná již při fázi acidogenní, zhruba 2 měsíce po uložení odpadu. Maximální 

produkci zajišťuje až fáze stabilizovaná, kdy vznik metanu nekolísá, je pomalejší a 

postupně klesá. Celková produkce trvá asi 20 – 30 let. Poté dojde k vyčerpání vody a úplně 

mineralizaci [29]. 

Dodávku plynu z tělesa řízené skládky ve Frýdku-Místku do kogeneračních jednotek 

a obsah metanu (CH4) v něm lze vyčíst z tabulky uvedené níže (Tabulka 4). Tabulka 

vyobrazuje hodnoty v letech 2010 až 2015. Dodávka skládkového plynu se objemově 

s mírnými výkyvy každým rokem navyšuje, bohužel průměrná hodnota CH4, jakožto 

nejpodstatnějšího plynu pro výrobu elektrické energie a tepla klesá. Pokles CH4 způsobuje 

celkový pokles energie obsažené ve skládkovém plynu v kWh. 

Příčinou může být produkce skládkového plynu v etapách I., III., a IV., která je již 

minimální. Hlavní příčinou je úbytek BRO ve směsném komunálním odpadu, jak už bylo 

uvedeno výše. V roce 2008 umožnila FS a.s. zdarma odložení BRO na kompostárnu 

v Bruzovicích. V roce 2010 pak započala firma FCC Environment s.r.o. oddělený sběr 

bioodpadu [18].  

 

Tabulka 4 Dodávka plynu do kogeneračních jednotek a hodnota CH4 v něm [18]. Zpracování 

vlastní 

Rok 
Dodávka plynu 

[m
3
] 

Energie v plynu 

[MWh] 

Hodnota CH4  

[%] 

2010 1 187 145 7 770 59,31 

2011 1 332 686 8 315 56,48 

2012 1 331 938 7 813 53,01 

2013 1 318 546 8 288 56,91 

2014 1 368 824 8 201 54,23 

2015 1 365 252 7 715 51,20 

5.2 Jímání skládkového plynu 

Každá skládka musí mít vlastní zařízení pro jímání skládkového plynu. Z hlediska 

ochrany životního prostředí a bezpečnosti na skládce je důležité tento plyn jímat. Zařízení 
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na jímání plynu v tělese skládky, jako jsou studny a vrty, jsou napojena na plynosběrné 

potrubí.  

5.2.1 Systém jímání 

Jímání může být provedeno svislým, vodorovným, nebo šikmým způsobem. V ČR 

se v praxi používá převážně systém svislý. Ten můžeme vybudovat buď až po ukončení 

skládkování pomocí vrtů, nebo se jímací studny budují už během skládkování. Tento 

systém je levnější a bezpečnější pro novější skládky, u kterých by mohla být porušena 

pečlivě vytvořena izolační bariéra [19,31]. 

Na řízené skládce ve Frýdku-Místku byl do roku 2016 používán jen systém 

odplyňování pomocí svislých vrtů. Vrty byly navrtány vždy až po ukončení skládkování 

s výjimkou u V. etapy [19]. 

Na povrch skládky se musí dopravit těžká vrtná souprava (viz Obrázek 6). Provádí se 

vrty o průměru 500 mm, pokud narazí souprava na nějakou překážku, musí se vrt zúžit na 

300 mm. Hloubka vrtu je 12 metrů [19]. 

 

 

Obrázek 6 Vrtná souprava na povrchu V. etapy skládky [19]. 
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Do provedeného vrtu se vkládá perforovaná pažnice o průměru 110 mm, 

vyobrazenou na obrázku níže (Obrázek 7). Pažnice je zasypána kamením o frakci 32 – 64 

mm, Výjimečně je použita hrubší frakce. Pažnice je perforována od spodu až po 2 metry 

od vrchní části. Perforovaná část, jak už bylo řečeno, je zasypána drenážním kačírkem, 

zbylé dva metry jsou zality betonitem. Na vrchní část pažnice je nasazeno záhlaví (viz 

Obrázek 8) [19]. 

 

 

Obrázek 7 Perforovaná trubice [19]. 
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Obrázek 8 Zhlaví perforované pažnice zalito betonitem [19]. 

 

Na zhlaví dosedá ventil, který je napojen na hlavní svod s kontrolním bodem. 

Z každé etapy skládky vede hlavní svod do čerpací stanice [19]. 

5.2.2 Mapy a historie vrtů 

Protože je produkce skládkového plynu omezena množstvím biologicky 

rozložitelného materiálu, je zapotřebí vrty připojovat na nevyčerpaných místech a zároveň 

uzavírat vrty, které jsou již bez produkce.  

Na obrázku níže (Obrázek 9) jsou vyobrazeny vrty aktuální červenými kolíčky, 

plynové potrubí znázorňují červené křivky. Odpojené vrty jsou zvýrazněny pomocí modré 

barvy. V etapách I., III. a IV. je funkčních posledních 8 vrtů. I přesto je ventil potrubí 

z těchto tří etap otevřen na minimum. Produkce skládkového plynu je minimální a takřka 

vše bylo už vyčerpáno. V těchto třech etapách se prováděly vrty vždy až po ukončení 

skládkování [18,19]. 
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Obrázek 9 Mapa vrtů I., III. a IV. etapy (Foto: autor). 

 

Mapa vrtů V. etapy na obrázku, pod odstavcem (Obrázek 10), vyobrazuje aktuální 

vrty červenými kolíčky, plynové potrubí červenými křivkami. Odpojené vrty jsou 

znázorněny modrými tečkami. Odplyňování V. etapy probíhalo jako první už pří 

skládkování, jelikož BRO se začíná rozkládat prakticky ihned po své „zralosti“. Na každý 

den byl určen co nejmenší úsek skládky, na který se kupil odpad do určené výšky, na rozdíl 

od skládkování na předchozích etapách, kde byl odpad průběžně rozprostřen po celé etapě. 

Postupné skládkování na určitých úsecích umožňovalo postupné vytváření vrtů na 

odplynění skládky. Díky tomuto systému se okamžitě jímal vznikající skládkový plyn. 

Neunikal postupně do ovzduší jako u předchozích etap. V současné době je na systém 

jímání plynu V. etapy napojeno 22 produkčních vrtů [18,19]. 
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Obrázek 10 Mapa vrtů V. etapy (Foto: autor). 

 

Na VI. etapě skládky nebyly doposud provedeny žádné vrty. Byly zde na začátku a 

na konci roku 2015 připojeny dva 120 metrů dlouhé drény, pro odvod vznikajícího 

skládkového plynu. Tato metoda byla na řízené skládce ve Frýdku-Místku použita poprvé 

[19]. 

5.2.3 Systém čerpání 

Plyn ve svodu žene dmýchadlo, které ovšem tahá, jen pokud je v tělese skládky 

přetlak. Pokud by se jímalo navíc, bez přetlaku, docházelo by ke chladnutí skládky a 

možnému kolapsu celého systému. Plyn odvedený ze skládky, prochází čerpací stanicí (viz 

Obrázek 11), kde je umístěn vzduchový filtr na hrubé nečistoty. V této stanici zároveň 

automaticky dochází ke kontrole kvality plynu. Je zde umístěn analyzátor plynu. Každý 

den přesně v 00:00 vytiskne počítač papír s údaji o průměrné hodnotě metanu a kyslíku. 

Pokud se v plynu nachází 2 a více % kyslíku, spustí se výstražný majáček. Při obsahu 

kyslíku nad 5% se celý proces čerpání automaticky zastaví. Potrubí se musí odvzdušnit a 

analyzátor, který zjistil chybu, se musí resetovat. K odvzdušnění a kontrole kvality plynu 
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před znovuspuštěním čerpání slouží odfuk vedle čerpací stanice, který lze vidět na Obrázek 

12. Odfuk nahradil fléru, která před energetickým využitím skládkového plynu sloužila 

k jeho spalování [19]. 

 

 

Obrázek 11 Vnitřní prostor čerpací stanice (Foto: autor). 
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Obrázek 12 Odfuk skládkového plynu [18]. 

 

Aby nedocházelo ke korozi kogenerační jednotky, musí se energeticky využívaný 

skládkový plyn sušit. Hloubkové sušení probíhá za pomoci tuhých sorbentů, molekulových 

sít, nebo kapalných sorbentů jako jsou například glykoly. Na řízené skládce ve Frýdku-

Místku probíhá sušení pomocí kondenzace vodní páry v potrubí vedoucímu k čerpací 

stanici. Mezi etapami skládek jsou vytvořeny jímky, do kterých kondenzát z potrubí 

odtéká. Jedna z těchto jímek, kterou lze vidět na Obrázek 13, je na frýdecké skládce 

umístěna hned vedle čerpací stanice [19,32]. 

 

 

Obrázek 13 Jímka pro odvod kondenzátu z plynového potrubí (Foto: autor). 
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Z čerpací stanice vede už vyčištěný, suchý plyn do areálu Doprava a svoz odpadů, 

kde jsou umístěny kogenerační jednotky. V těsné blízkosti kogeneračních jednotek se 

nachází zásobník na skládkový plyn se zanedbatelným obsahem 0,2 m
3
 [18]. 

5.3 Spalování skládkového plynu 

Skládkový plyn lze spalovat pomocí speciálního hořáku nazývaného fléra, nebo jej 

lze využít jako palivo v kogenerační jednotce. 

5.3.1 Kogenerace 

Kogenerace zajišťuje vysoké využití energie nacházející se v palivu, kdy procento 

účinnosti může dosáhnout až 95 %. Při kogeneraci dochází ke společné výrobě elektřiny a 

tepla. Díky kogeneraci lze využít vyrobené teplo k vytápění nebo ohřevu vody, které by 

jinak muselo být vyrobeno v jiném stroji. Ušetří se tedy na nákupu nového stroje a na 

palivu, které by muselo být spotřebováno pro výrobu tepla. Názorná úspora paliva je 

vyobrazena schématem na Obrázek 14. Díky efektivnímu využití „odpadního tepla“ lze při 

kogeneraci ušetřit až 40 % energie obsažené v palivu [33,34]. 

 

 

Obrázek 14 Schéma úspory energie díky kogeneraci [33]. 

  

Kogenerační jednotka je spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy 

tepelných výměníků, a řídicího systému měření a regulace MaR. Díky tohoto systému lze 
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kogenerační jednotku ovládat místně, dálkově pomocí počítače nebo také přes internet 

pomocí mobilního telefonu či tabletu [34]. 

Obrázek 15 vyobrazuje proces kogenerace. V současnosti jako palivo pro 

kogenerační jednotku dominuje zemní plyn. V posledních letech však roste počet zařízení 

na jiná paliva, jako jsou bioplyn, skládkový plyn, kalový plyn nebo třeba plyn důlní. Palivo 

vstupuje do pohonné jednotky, která vytváří mechanickou energii, zároveň vzniká teplo, 

které ohřívá vodu ve výměníku. Mechanická energie je v generátoru přeměňována na 

energii elektrickou. Spaliny vznikající v pohonné jednotce putují do katalyzátoru, který 

snižuje množství škodlivin. Dalším článkem zařízení je tepelný výměník. Zde se od spalin 

dohřívá již teplá voda z prvního výměníku. Z výměníku vede výfukový systém pro spaliny 

a odvod teplé vody do boilerů, radiátorů. Pomocí absorpčního chladiče lze vyrábět chlad 

do klimatizace. V tomto případě se proces nazývá trigenerace [33,34]. 

 

 

Obrázek 15 Proces kogenerace [33]. 
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5.3.2 Kogenerace na Frýdecké skládce, a.s. 

Celý proces kogenerace na FS, a.s. byl započat v roce 2003. Roku 2000 zakoupila 

společnost čerpací stanici, pro odvod skládkového plynu, ten byl prozatím, spalován pouze 

hořákem. V roce 2001 byl pořízen 250 kW kotel pro vytápění objektů frýdecké skládky 

[19]. 

Roku 2003 umístila firma TEDOM kogenerační jednotku č. 1 o výkonu 142 kW do 

střediska Doprava a svoz odpadů s tím, že odváděný skládkový plyn od FS firma 

odkupovala a spalovala. Vyrobená elektřina byla prodávána do sítě společnosti ČEZ. Částí 

výdělku z prodaného skládkového plynu musela FS zaplatit firmě TEDOM za teplo 

dodávané do objektů FS. Tato smlouva s firmou TEDOM se FS nezamlouvala, proto 

v roce 2006 koupili od stejné společnosti provizorní kogenerační jednotku bez tepelného 

výměníku o výkonu 155 kW, aby mohli původní jednotku odstavit a ukončit smlouvu s 

firmou TEDOM. Po ukončení smlouvy došlo k odkoupení první kogenerační jednotky, a to 

v roce 2007. Od tohoto roku byly v provozu 2 kogenerační jednotky [18,19]. 

V roce 2010 zakoupila FS, a.s. novou kogenerační jednotku č. 2 o výkonu 177 kW 

a požádala společnost ČEZ o navýšení prodeje výkonu. Bohužel v tomto roce zakoupilo 

mnoho lidí fotovoltaické solární panely. Vyrobená elektrická energie byla prodávána 

společnosti ČEZ, sítě byly přeplněné a k navýšení prodeje elektrické energie od FS, a.s. 

nedošlo. V roce 2012 došlo k rozhodnutí odstavit provizorní kogenerační jednotku bez 

tepelného výměníku a zapojit do provozu jednotku č. 2 z roku 2010. Jednotka byla pořád 

v záruce, s větším výkonem a tepelným výměníkem [19]. 

Nyní vlastní Frýdecká skládka, a.s. 3 kogenerační jednotky. Dvě jednotky 

v provozu, jednotky č. 1 a 2 jsou umístěny uvnitř jedné z budov ve středisku Doprava a 

svoz odpadů v místnosti kogenerace, provizorní kogenerační jednotka vyřazena z provozu 

je postavena vedle této budovy a je plánován její odprodej.  

Na Obrázek 16 lze vidět kogenerační jednotku č. 2. Za touto jednotkou se nachází 

kogenerační jednotka č. 1. Jednotky jsou umístěny v těsné blízkosti vedle sebe. 
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Obrázek 16 Kogenerační jednotka (Foto: autor). 

 

5.3.3 Vyrobená elektrická energie a teplo 

Frýdecká skládka, a.s. vyrobenou el. energii prodává do sítě společnosti ČEZ 

distribuce. Do sítě neputuje 100 % vyrobené el. energie. Část je nutno využít k vlastní 

spotřebě provozu kogeneračních jednotek. Pro svou potřebu nakupuje FS el. energii zase 

ze sítě společnosti ČEZ. Přehled vyrobené, spotřebované el. energie pro provoz 

kogeneračních jednotek, prodané a nakoupené el. energie pro vlastní potřebu vyobrazuje 

Tabulka 5. Přehled je vedený s kompletními údaji od roku 2010.  

 

Tabulka 5 Přehled výroby a toku el. energie na Frýdecké skládce [18]. Zpracování vlastní 

Rok 
Výroba el. 

energie [MWh] 

Spotřebovaná el. 

energie [MWh] 

Prodaná el. 

energie [MWh] 

Nakoupená el. 

energie [MWh] 

2010 2 234 186 2 048 271 

2011 2 657 230 2 427 237 

2012 2 461 220 2 241 282 

2013 2 721 242 2 479 324 

2014 2 716 248 2 468 283 

2015 2 459 232 2 227 280 

Celkem 15 248 1 358 13 890 1 677 
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Z tabulky jasně vyplývá, že je FS schopna ze skládkového plynu vyrobit zhruba 8x 

více el. energie než sama spotřebuje. Pokud vezmeme celkovou el. energii vyrobenou FS 

v letech 2010-2015, odečteme vlastní spotřebu pro kogenerační jednotky a odkoupenou el. 

energii ze sítě, zůstane ušetřeno 12 213 MWh elektrické energie, která by musela být 

vyrobena jiným způsobem, například za užití neobnovitelných zdrojů. 

 Podle Ministerstva průmyslu a obchodu, spotřebuje průměrná čtyř členná rodina 

žijící v rodinném domě bez vytápění elektřinou asi 6,5 MWh elektrické energie ročně [35]. 

Elektrická energie vyrobena za posledních 5 let ze skládkového plynu vzniklého 

v tělese skládky ve F-M by po odečtení spotřeby podniku FS, a.s. pokryla chod 1 879 čtyř 

členných domácností v rodinném domě bez vytápění elektřinou. 

  

 Vyrobené teplo v kogeneračních jednotkách putuje pouze po areálu FS na Pánských 

Nových Dvorech. Spotřebu vyrobeného a užitečného, kterým Frýdecká skládka vytápí 

objekty v areálu a ohřívá jím teplou užitkovou vodu. tepla lze vyčíst z Tabulka 6. 

 

Tabulka 6 Vyrobené a užitečné teplo [18]. Zpracování vlastní 

Rok Vyrobené teplo [MWh] Užitečné teplo [MWh] 

2010 3 116 620 

2011 3 580 664 

2012 3 237 680 

2013 4360 778 

2014 4313 740 

2015 3 252 647 

Celkem 21 858 4129 

 

 Z celkového vyrobeného tepla je v areálu FS na Pánských Nových Dvorech využito 

jen necelých 20 %. Zbytek tepla putuje do chladičů a je zcela nevyužito, neboli mařeno. I 

těchto 20 % ušetří spoustu energie, kterou by bylo potřeba vyrobit pomocí jiných zdrojů.  
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je konkrétně zaměřena na Frýdeckou skládku, a.s., která je 

popsána od svého založení až po současnost. Dále je práce věnována popisu procesu 

skládkování odpadu a jeho možného využití jako energetického zdroje. Práce popisuje 

systém sběru odpadu, jeho svozu a následného skládkování. Hlavní dovozci komunálního 

odpadu, v rámci zlepšení poskytovaných služeb veřejnosti, zapojili oddělený svoz 

biologického odpadu, jakožto hlavního zdroje skládkového plynu, kterého v návaznosti na 

to v komunálním odpadu ubývá. V práci je popsán systém jímání skládkového plynu, který 

se v průběhu výstavby jednotlivých etap postupně měnil. Systém má svá opatření, která 

zajišťují bezpečné a efektivní energetické využití skládkového plynu.  

V rámci lepšího nakládání s odpady pořádá Frýdecká skládka, a.s. různé akce či 

společenské události, které mají snahu o zapojení, co největšího počtu obyvatel do systému 

třídění odpadů a ochrany životního prostředí.  

Pro vylepšení systému odděleného sběru odpadu započala Frýdecká skládka, a.s. na 

začátku dubna roku 2016 svoz bioodpadu na určených místech ve Frýdku-Místku. Do 

budoucna to znamená opětovné snížení produkce skládkového plynu v tělese řízené 

skládky ve Frýdku-Místku. I když je skládka odpadů spíše zátěží pro životní prostředí, 

můžeme ve skládkování nalézt i pozitivum. Pří dodržování všech přesných postupů a 

zásad, lze vytěžit z tělesa skládky maximum energie ve formě skládkového plynu. Ukázalo 

se, že jako nejlepší metoda je navážet odpad již na položené drenážní potrubí pro odvod 

skládkového plynu. Zároveň je výhodné navážet odpad na co nejmenší předem určený 

úsek z celkové plochy. Po navezení dostatečné vrstvy odpadu, se skládkování přesune na 

úsek další a do již uzavřeného úseku lze navrtat studnu pro odvod skládkového plynu a 

jímat jej. Produkce plynu začíná již po prvních dvou měsících, tudíž je plyn hned jímán. 

Čerpání vzniklého plynu se poté navyšuje vytvářením vrtů v místech, kde není potrubí 

položeno. Díky kogeneraci lze tento plyn využít efektivně jako palivo a s téměř 95% 

účinností kogenerační jednotky ušetřit mnoho zdrojů a paliv, která by byla využita pro 

výrobu elektrické energie a tepla. Část vyrobené elektřiny je spotřebována pro vlastní 

potřebu provozu kogeneračních jednotek, zbylá část je prodávána do sítě společnosti ČEZ. 

Vyrobené teplo je využito pouze z 20 %.  Pro navýšení využití vyrobeného tepla by mohl 

být vypracován projekt pro vytápění garáží střediska Doprava a svoz odpadů v zimním 



Jakub Koláček: Skládkování KO a jeho využití v podniku Frýdecká skládka a.s. 

2016  40 

období, pro lepší startování nezahřátých motorů svozových vozů. Další možností využití 

tepla je smlouva se zájemci vlastnícími mobilní sušárny na dřevo. 
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a.s.   Akciová společnost 

BRO   Biologicky rozložitelný odpad 

CH4   Metan 

ČR  Česká republika 

ES  Evropská společenství 

F-M  Frýdek-Místek 

FS  Frýdecká skládka 

ha  Hektar 

HDPE  High density polyethylene       

  Polyethylen s vysokou hustotou 

MaR  Systém měření a regulace 

MSK  Moravskoslezský kraj 

NO  Nebezpečný odpad 

OZO  Odvoz a zpracování odpadů 

PET  Polyethylentereftalát 

POH  Plán odpadového hospodářství 

PVC  Polyvinylchlorid 

S-OO  Skládky pro kategorii ostatní odpad 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

t  Tuna 

TS  Technické služby  
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