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ANOTACE  

V předložené práci je zpracováno téma technologie skládkování odpadů. 

Po vybrání vhodné lokality skládky a získání stavebního povolení začínají 

přípravné stavební práce, mezi které spadá hlavně izolace podloží skládky. 

Následně jsou na skládce vybudovány její konstrukční prvky, tj. odplyňovací 

a odvodňovací systémy a další doplňkové prvky (ochranná síť apod.). V práci 

se dále věnuji technologiím řízeného skládkování, především provoznímu plánu 

skládky. Ten pojednává nejenom o ukládání odpadů na skládku, ale i o uzavření 

skládky, její následné rekultivaci a monitoringu, který zdaleka nekončí uzavřením 

skládky. V závěru práce je uveden přehled legislativy související se skládkováním 

odpadů.  

 

Klíčová slova: skládka, skládkování, technologie skládkování, odpad 

 

SUMMARY  

This thesis treats of the Technologies of waste disposal. When the suitable 

site of landfill is selected and the building permit is obtained, it`s time to begin 

preparatory works, mainly the isolation subsoil. Subsequently, they are built 

structural components on a landfill, ie, degassing and drainage systems and other 

additional features (safety nets, etc.). The thesis is devoted to technology 

of managing landfill, particularly the operational plan for the landfill. It discusses 

not only the accumulation of waste, but also the closure of the landfill 

and itssubsequent recultivation and monitoring. Monitoring does not end 

the closure of the landfill. The conclusion provides an overview of legislation 

related to the landfilling of waste. 

 

Keywords:  landfill, waste disposal, technology of managing landfill, waste
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BOZP bezpečnost práce a ochrana zdraví 

ČSN České technické normy 

EIA posuzování vlivů na životní prostředí 

GTX geotextilie 

IO inertní odpady 

IPPC integrovaná prevence a omezování znečišťování 

LFG z anglického Landfill Gas – skládkový plyn 

NO nebezpečné odpady 

OO ostatní odpady 

ORP obec s rozšířenou působností 

PE polyetylén 

PE-HD polyetylén vysoké hustoty 

PE-VLD polyetylén velmi nízké hustoty 

PES polyester 

PP polypropylen 

PVC polyvinylchlorid 

SI z anglického System of Units – soustava jednotek SI 

S-IO skládky pro inertní odpady 

S-OO skládky pro ostatní odpady 

S-NO skládky pro nebezpečné odpady 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ŽP životní prostředí 

Všechny jednotky použité v této bakalářské práci jsou uváděny v základních 

jednotkách SI. 
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1 ÚVOD 

Zaměřením této práce je představit technologie a obecná pravidla 

pro skládkování odpadů. 

Nejdříve je však potřeba říci, že skládkování odpadů je poslední fází 

nakládání s odpady. Tomuto kroku předchází hlavně prevence vzniku odpadu. 

Zjednodušeně lze říci, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. 

Pokud už vznikne, je prioritou zajistit jeho opětovné využití, například 

opětovné využití obalů. V případě nevyužití této možnosti je potřeba zajistit 

recyklaci odpadu. Zneškodňování odpadu formou recyklace se v posledních letech 

výrazně rozšířila. A to hlavně zavedením systému pro třídění odpadu, který lze 

lépe recyklovat, hlavně sklo, plast a papír. 

Jestliže nepřipadá v úvahu recyklace odpadu, přichází možnost 

energetického využití odpadu. Nejčastěji je odpad tepelně upravován nebo 

kompostován. Spalování je vlastně zvláštní druh recyklace odpadu. Nevýhodou 

tohoto způsobu zneškodňování odpadu je vznik nebezpečných látek, jako jsou 

spaliny a popel. S těmi se dále nakládá jako s nebezpečným odpadem. 

Až poslední možností odstranění odpadů je jeho skládkování. Skládkování 

je na rozdíl od skladování (dočasné uložení odpadu ve svozových dvorech, 

kontejnerech apod.) trvalé. 

Skládkování odpadů je nejpoužívanější formou zneškodňování odpadů. 

Je to nejlevnější a nejjednodušší forma zneškodňování odpadu.  

Kladnou vlastností skládkování odpadů je, že na skládkách se uloží velké 

množství odpadu a náklady na provoz skládky jsou nízké. Dále je to vyzkoušenost 

této technologie. 

Nevýhodou je, že odpady zabírají místo. Skládka je považována 

za nevratnou investici, protože provoz skládky je nutné zajistit i po jejím uzavření. 

V případě větší vzdálenosti skládky od lokality, ze které se odpad sváží, narůstají 

náklady spojené s dopravou odpadu na skládku. Odpad uložený na skládce 
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znamená dlouhodobou aktivitu odpadů, přičemž problém vlastně přesunujeme 

na další generace. 

Skládky se dělí na černé a oficiální. V případě černých skládek nevíme, jaký 

odpad je na ně ukládán, působí neesteticky a nejsou zabezpečené. 

V případě oficiálních skládek je dán jejich počet, zabezpečení a vybavenost 

zákony a vyhláškami. 

Do budoucna je potřeba skládky omezovat, a to tím, že na skládky bude 

ukládán pouze zbytkový dopad podobného složení, jako je zemská kůra. 

Na následujících stránkách je představen proces skládkování odpadů 

od zásad pro výběr lokality, přes konstrukční prvky skládky, technologie řízeného 

skládkování až po rekultivaci skládky. V poslední kapitole této práce je uvedena 

legislativa související se skládkováním odpadů. 
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2 ZÁSADY PRO VÝBĚR LOKALITY SKLÁDKY 

Definice ČSN 83 8030 – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek – uvádí pojmem skládka jako technické zařízení, určené k odstraňování 

odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.[1]  

Je několik obecných pravidel, jak postupovat při stanovení vhodné lokality 

pro založení skládky.  

2.1 Tvar skládky 

Zjednodušeně lze říci, že se nejdříve zamýšlíme nad tvarem tělesa skládky. 

Viz Obrázek č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.  Tvar tělesa skládky navrhujeme tak, 

aby se na skládku vešlo co nejvíc odpadu, aby byla zaručena stabilita skládky, 

bylo umožněno postupné plnění skládky a následně její zapojení do krajiny.[2]  

Rozlišení skládek podle tvaru:  

 

 

 

 

 

 

Nejčastěji se používá tvar povrchové – násypové skládky.[2]  

 

Obrázek č. 3: Svahové skládky (úbočí, lomy) [2] 

Obrázek č. 1: Podpovrchové skládky [2] Obrázek č. 2: Povrchové – násypové skládky [2] 

Obrázek č. 4: Podzemní úložiště [2] 



 
Ivana Žihlová: Technologie skládkování odpadů 

2010  4 

2.2 Míra zabezpečení skládky 

Podle míry technického zabezpečení se skládky dělí do tří skupin (vyhláška 

č. 294/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 61/2010 Sb.): 

• S-IO skupina S – inertní odpad, 

• S-OO skupina S – ostatní odpad, 

o S-OO1, 

o S-OO3, 

• S-NO skupina S – nebezpečný odpad. [3]  

Podkategorie S-OO2 v kategorii skládek pro ukládání ostatního odpadu 

byla zrušena vyhláškou č. 61/2010 Sb. [4] 

Evidence obcí s rozšířenou působností z roku 2006 uvádí rozdělení skládek 

podle výše uvedených skupin následovně: [5] 

 

Tabulka č. 1: Přehled skládek v ČR dle evidence ORP v roce 2006 [5] 

Skupiny skládek podle míry 

technického zabezpe čení 

(vyhláška č. 294/2005 Sb.) 

Počet 

S-IO  64 

S-OO  154 

S-NO  18 

S-IO + S-OO  2 

S-IO + S-OO + S-NO  2 

S-OO + S-NO  6 

S-IO + S-NO  2 
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2.2.1 Skládky S-IO 

Skládky této kategorie nevyžadují umělou izolační bariéru 

(viz kapitola č. 3 Konstrukční prvky skládky), pokud má podloží v tloušťce alespoň 

1 m součinitel filtrace k < 10-7 m.s-1. Pokud není tato podmínka splněna, je uměle 

doplněna těsnící vrstva v tloušťce minimálně 0,5 m, kde k < 10-7 m.s-1. [2] 

Rozmístění skládek této kategorie v rámci ČR v roce 2007 viz Obrázek č. 5.  

 

 

 
Obrázek č. 5: Rozmístění skládek inertních odpadů v ČR v roce 2007 [6] 

2.2.2 Skládky S-OO 

Pro tuto kategorii musí být propustnost geologické bariéry k < 1.10-9 m.s-1 

v tloušťce minimálně 1 m. Protože takovéto kvality dosahuje podloží jen 

1 Vernéřov Plzeň 18 Hodousice JČ 35 Janov u Mladé Vožice 52 Zdislav

2 Tisová 19 Senomaty 36 Žirovnice 53 Choceň

3 Horní Slavkov 20 Vrapice 37 Horní Ves 54 Žulová

4 Božičany 21 Letky 38 Častrov 55 Hrabová u Dubicka

5 Tušimice 22 Brázdim 39 Božejov 56 Opatovice u Hranic

6 Podbořany 23 Čelákovice 40 Černovice 57 Ropice

7 Postoloprty 24 Opolany 41 Želiv 58 Paskov

8 Střimice 25 Oškobrh 42 Senožaty 59 Dolní Suchá

9 Most 26 Jesenice 43 Onšov 60 Slezská Ostrava

10 Růžodol 27 Průhonice 44 Čejov 61 Nový Bohumín

11 Štrbice 28 Valdov 45 Henčov 62 Boskovice

12 Všebořice 29 Hořice 46 Věchnov 63 Voděrady

13 Kaznějov 30 Chlumec nad Cidlinou 47 Rosice nad Labem 64 Housko

14 Losiná 31 Hřibiny - Ledská 48 Časy 65 Řešice

15 Nebílovy 32 Semice 49 Chrudim 66 Blatnička

16 Plánice 33 Temelínec 50 Tuněchody

17 Boubín 34 Dvory nad Lužnicí 51 Moravany
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výjimečně, je většinou geologická bariéra doplněna o technickou bariéru tak, aby 

splňovala uvedenou podmínku. [2] Rozmístění skládek této kategorie v ČR viz 

Obrázek č. 6. 

 

 

 
Obrázek č. 6: Rozmístění skládek ostatních odpadů v ČR v roce 2007 [7] 

1 Habartov 37 Hořovice 72 Hluboká nad Vltavou 108 Bohuňovice

2 Kraslice 38 Všetaty 73 Zahájí 109 Mrsklesy

3 Vintířov 39 Rynholec 74 Temelínec 110 Přerov

4 Andělská Hora 40 Uhy 75 Pašovice 111 Veselíčko

5 Dolní Žďár 41 Tišice 76 Smrkovice 112 Osek nad Bečvou

6 České Hamry 42 Řevnice 77 Nežovice 113 Bělotín

7 Tušimice 43 Jílové u Prahy 78 Jistebnice 114 Životice

8 Vysoká Pec 44 Neveklov 79 Želeč 115 Rychaltice

9 Modlany 45 Trhový Štěpánov 80 Klenovice 116 Staříč

10 Želechovice 46 Votice 81 Stráž nad Nežárkou 117 Frýdek

11 Malšovice 47 Bystřice u Benešova 82 Otín 118 Horní Suchá

12 Štětí 48 Bláto 83 Staré město p. L. 119 Dolní Lutyně

13 Dubičná 49 Radim 84 Borek u Dačic 120 Hrušov

14 Rožany 50 Staré Benátky 85 Petrůvky 121 Mariánské Hory

15 Kuřívody 51 Mladá Boleslav 86 Sedlejov 122 Markvartice

16 Svébořice 52 Klášter Hradiště n. J. 87 Vyskytná nad Vltavou 123 Nové Těchanovice

17 Osečná 88 Roučkovice 124 Rejchartice

18 Chotyně 89 Kobylí Hlava 125 Holasovice

19 Frýdlant 54 Popovice 90 Chotěboř 126 Štítary na Moravě

20 Boleslav 55 Lískovice 91 Ronov nad Sázavou 127 Drnholec

21 Košťálov 56 Dolní Branná 92 Bukov 128 Žabčice

22 Černošín 57 Trutnov 93 Petráveč 129 Bratčice

23 Kladruby 58 Rtyně 94 Osová Bítýška 130 Kozlany u Vyškova

24 Horšovský Týn 59 Křovice 95 Březinka 131 Klobouky u Brna

25 Libkov 60 Jeníkovice 96 Bystré u Poličky 132 Mutěnice

26 Chudenín 61 Malá Ledská 97 Srní 133 Strážnice na Moravě

27 Kolinec 62 Potštejn 98 Nasavrky 134 Velká nad Veličkou

28 Dehtín 63 Hněvkov u Mačkova 99 Zdechovice 135 Těrnice

29 Vysoká 64 Nišovice 100 Dvořisko 136 Uheský Brod

30 Chotíkov 65 Vimperk 101 České Libchavy 137 Slavičín

31 Kralovice 66 Libínské Sedlo 102 Dolní Třešňovec 138 Mirošov

32 Zbiroh 67 Boletice 103 Třebovice 139 Otrokovice

33 Rokycny 68 Český Krumlov 104 Javorník 140 Nětčice

34 Hrádek u Rokycan 69 Kaplice 105 Zlaté Hory 141 Louky

35 Strašice 70 Borovany 106 Uničov 142 Březová

SČ 36 Chrást 71 Lišov 107 Senice na Hané 143 Bystřice pod Hostýnem
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2.2.3 Skládky S-NO 

Skládky v této kategorii musí mít těsnící bariéru s propustností také 

k < 1.10-9 m.s-1, ale v tloušťce vrstvy 5 m. Geologická bariéra je vždy doplněna 

o bariéru umělou. [2] Rozmístění skládek této kategorie v České republice 

v roce 2007 viz Obrázek č. 7. 

 

 

 

 
Obrázek č. 7: Rozmístění skládek nebezpečných odpadů v ČR v roce 2007 [8] 
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2.3 Další hlediska 

Pro výběr vhodného umístění skládky je důležité se zamyslet 

nad následujícími hledisky. [2] 

2.3.1 Technické  

• Geologie a hydrogeologie prostředí, 

• povětrností podmínky (směr a síla větrů), 

• dostupnost materiálů pro stavbu, 

• napojení na inženýrské sítě. [2] 

2.3.2 Infrastruktura  

• Přístupy pro mechanizaci a dopravní stroje (prašnost, bahno, 

kapacita a únosnost přístupových cest), 

• umístění v centru svozové oblasti. [2] 

2.3.3 Vliv na životní prostředí  

• Zásahy do biocenter a biokoridorů, 

• vliv na dotčená území, 

• vliv na kvalitu a proudění podzemních vod. [2] 

2.3.4 Hygienická 

• Pásmo hygienické ochrany vod, 

• prašnost, zápach, hluk (minimální vzdálenost skládky od trvale 

obydlených objektů, rekreačních objektů a nemocnic je 500 m). [2] 

2.3.5 Sociologická 

• Vnímání výstavby veřejností (obavy ze zhoršení ŽP). [2] 
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2.4 Stavební povolení 

Pro výstavbu skládky je nutné získat stavební povolení, jehož získání 

předchází rozsáhlý schvalovací proces, který se řídí především následujícími 

zákony [9]:  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) v platném znění, 

o 379/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. [10] 

• Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 

znečišťování (tzv. IPPC), 

o 222/2006 Sb., změna zákona o integrované prevenci 

a některých dalších zákonů. [10] 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

(tzv. EIA), [9]  

o 49/2010 Sb., Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn. [10]  

Stanovení vlivu na životní prostředí (EIA) spadá do působnosti [2]: 

o ministerstvo ŽP - NO a OO v množství > 30 000 t/rok, 

o kraje - OO v množství 1000 ÷ 30 000 t/rok. 

2.5 Nevhodná území pro založení skládky 

Jsou území, která jsou pro založení skládky absolutně nevhodná: 

•  záplavová a inundační území, 

• území s nevhodným geologickým podložím, 

• ochranná pásma pitných, léčivých a minerálních vod, pásma 

hygienické ochrany vod, 
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• chráněné krajinné oblasti, národní parky a další chráněná území 

přírody,  

• ochranná pásma inženýrských sítí a letišť (pod skládkou nesmí vést 

inženýrské sítě), 

• území s vysokou hladinou podzemní vody. [2] 
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3 KONSTRUKČNÍ PRVKY SKLÁDKY 

Skládky je vhodné budovat na přirozeném, málo propustném podloží, 

protože se tím snižují nároky a náklady na doplnění inženýrské (umělé) bariéry. [2] 

3.1 Přirozená bariéra  

Stupně přirozené bariéry podle propustností zeminy [2]: 

 
Tabulka č. 2: Stupně přirozené bariéry podle propustností zeminy [2] 

Název Zemina K [m.s -1] 

Velmi nepropustné jíly a hlíny s vysokou plasticitou > 10-10 

Nepropustné hlíny a štěrkovité jíly se střední plasticitou 10-8 ÷ 10-10 

Málo propustné písčité hlíny a zajílené štěrky 10-6 ÷ 10-8 

Propustné písky + štěrky, jemnozrnné příměsi 5 ÷ 15 % 10-4 ÷ 10-6 

Velmi propustné štěrky a písky, jemnozrnné příměsi ˃ 15 % < 10-4 

3.2 Umělá (inženýrská) bariéra 

Z technického hlediska musí skládka obsahovat: 

• systém těsnění,  

• systém odvodnění a odplynění, [11] 

• záchytné sítě. [2] 

Ochranné bariéry musí splňovat izolační, separační, filtrační, drenážní 

a ochranné funkce. [2] 

3.2.1 Těsnění skládek 

Těsnění skládek se rozděluje na těsnící systém pro utěsnění dna a boků 

skládky a na těsnící systém pro uzavření skládky. [11] 

Spodní těsnění zabraňuje úniku znečištěné vody z prostoru skládky. Vrchní 

těsnění zabraňuje průniku povrchových vod a srážek do skládky. [2] 
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Těsnění dna a boků skládky je ovlivněno uspořádáním skládky z celkového 

hlediska, druhem odpadů, které se budou do skládky ukládat, jejich 

vyluhovatelností a přírodními podmínkami, v kterých se skládka nachází. [11] 

U těsnícího systému pro uzavření skládky se sleduje druh uloženého 

odpadu a jeho vlastností, uspořádání skládky z konstrukčního hlediska a způsob 

rekultivace povrchu skládky. [11] 

Materiály používané na těsnící systém skládky musí splňovat takové 

podmínky, aby jejich celistvost a funkce nenarušovaly sedání skládky a jejího 

podloží. Zároveň je brán ohled na účinky vnitřních a povrchových vod, 

povětrnostní vlivy, případně vliv člověka, živočichů a rostlin. Uvedené podmínky 

se sledují, jak přímo na skládce, tak i v jejím okolí. [11] 

Těsnící systém se skládá z několika vrstev, které stejně jako jeho podloží, 

krycí vrstvy i systém jako celek musí být stabilní. [11] 

3.2.1.1 Materiály a typy těsnění dna a boků: 

Minerální těsnění je tvořeno přírodními minerály nebo upravenými 

zeminami. Zeminy se mohou upravovat vodním a práškovým sklem. Dostatečně 

nízká propustnost je základní požadavek pro použité materiály do těsnění skládek. 

Součinitel filtrace nesmí u použitých zemin po zhutnění vykazovat vyšší hodnotu 

než je k = 1.10-9 m.s-1. [11] Podíl organických látek musí být menší než 5 %, 

maximální velikost zrna je polovina tloušťky vrstvy po zhutnění (nebo 0,1 m), index 

plasticity musí být větší jak 15 % a mez tekutosti nesmí přesáhnout 50 %. [2] 

U minerálního těsnění se používá jedna nebo vice vrstev zhutněného 

materiálu. [11] Materiál se musí zhutnit na minimálně 95 % Proctor Standard, 

práce se nesmí provádět za deště a zemní těsnění nesmí při pokládce 

promrznout. [2] 

U fóliového těsnění se nejčastěji používá polyetylén vysoké hustoty 

(PE-HD) s tloušťkou fólie 2,5.10-3 m. [11] Vhodným materiálem je i PVC a PE-VLD 

v tloušťkách (1,5 - 2,5).10-3 m. [2] Dobrá chemická a biologická stálost polyetylénu 

zaručuje vyšší životnost těsnění než je aktivita skládky. [11] Kladnými vlastnostmi 
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těchto materiálů jsou také odolnost vůči změnám teploty (exotermické chemické 

reakce) a odolnost vůči mechanickému porušení (zátěž vrchních vrstev). [2] 

Polyetylénové fólie se používají v šířce 5m pásů a jsou spojovány 

svařováním, které mohou provést pouze odborní svářeči. [11] Jako svařovací 

metoda se používá svařování horkým klínem (viz Obrázek č. 8) a jen výjimečně 

exturzní metoda (viz Obrázek č. 9). [2] 

 
 1. Vzduchový kanálek pro tlakovou zkoušku 
 2. Dvojitý svar 
 3. Svařovací klíny 

Obrázek č. 8: Svařování horkým klínem [2] 

 
 1. Svar 
 2. Svařovací „bota“ 
 3. Roztavený spojovací materiál 

Obrázek č. 9: Exturzní svařování [2] 

Další součástí těsnícího systému je geotextilie, která chrání po celé ploše 

výše uvedené fólie před mechanickým poškozením. [11] Geotextilie funguje také 

jako drenážní, filtrační, separační a zpevňovací vrstva. Musí odolávat přírodním 

a chemickým vlivům. Na geotextilie se používá tkané PP, PE (mřížka) 

nebo netkané PP, PES, PE (nekonečné vlákno, střiž). [2] 

Pro ochranu geomembrán před mechanickým namáháním a následném 

porušení se používají mříže z PP, PPE a PES, které přenášejí tahové napětí. [2] 
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Ostatní stavební materiály vhodné k použití pro těsnění: 

• rohože s bentonitovou výplní (viz Obrázek č. 10),  

• asfaltové nebo asfaltobetonové těsnění, 

• betonové těsnění, 

• stabilizát (upravený produkt spalovacího a odsiřovacího 

procesu). [11] 

 

 
Obrázek č. 10: Rohože s bentonitovou výplní [2] 

 

3.2.1.2 Materiály a typy těsnění boků 

Na svislá těsnění se používají: 

• hloubené nebo vrtané podzemní stěny s výplní (jílovou, 

jílocementovou, betonovou, jiné samotuhnoucí směsi), 

• stěny vytvořené injektáží. [11] 
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3.2.2 Odvodnění 

Ve skládce vzniká vodotěsná vana, která je tvořena těsněním dna 

a těsněním bočních stěn skládky. Na dně tělesa skládky se tak při dešti 

shromažďuje voda, která prosákne odpadem. Tuto vodu je potřeba odvádět 

a proto se musí na dně skládky zřídit odvodňovací systém, tzv. drenážní systém. 

Drenážní systém je tvořen liniovými i plošnými drenážními prvky, které 

odvádějí průsakovou vodu. Odvodňovací systém musí svou funkci splňovat trvale, 

protože kvůli svému umístění nelze provést pozdější opravy. [11] 

Složení odvodňovacího systému skládky: 

• plošná drenáž,  

• trubní drenáž, 

o sběrný drén, 

o svodný drén, 

• trubní drenáž položená do vrstvy plošného drénu, 

• jímky průsakových vod. [11] 

Ze skládky se drenážním systémem odvádí v samostatných sběrných 

potrubích do dvou oddělených jímek dva druhy odpadních vod. Jedna 

je znečištěná průsaková voda z prostoru, kde je ukládán odpad a druhá 

je povrchová dešťová voda, která se odvádí z prostoru skládky, kde odpad zatím 

není. [11] 

3.2.2.1 Plošná drenáž 

Na plošnou drenáž se používá vrstva s přírodního nebo umělého zrnitého 

materiálu překrývající celou plochu, která má být chráněna (např. štěrk, 

frakce 16-32). Tloušťka vrstvy je minimálně 0,3 m a musí zaručit součinitel filtrace 

k alespoň 10-4 m.s-1. [2] 

Jinou variantou plošného odvodnění je položení drenážní rohože 

z kompozitních materiálů (geomřížka nebo geotkanina). [2] 
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3.2.2.2 Trubní drenáž

Na trubní drenáž se používají perforované PE trubky (viz 

Průměr trubek sběrného drénu je 0,2 

se kladou ve sklonu 2 

o šachtice (maximální vzdálenost 200 m).

Obrázek č. 11: Sběrné drenážní roury: a) se št

 

3.2.3 Vzory zabezpeč

 

1. Konsolidované podloží skládky
2. 5×0,2 m minerálního těsn
3. 2,5. 10-3 m těsnící pás z
4. Geotextilie 1,200 kg.m-2

Obrázek 
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Trubní drenáž 

Na trubní drenáž se používají perforované PE trubky (viz 

ěrného drénu je 0,2 ÷ 0,3 m, svodného drénu 

2 ÷ 3 % ve vzdálenosti 30 ÷ 50 m. Systém trubek je dopln

(maximální vzdálenost 200 m). [2] 

rné drenážní roury: a) se štěrbinovými otvory, b) s kruhovými otv

ory zabezpečovacího souvrství 

1. Konsolidované podloží skládky 5. Sběrný drén - drenážní trubka HD
snění (K ≤10-9 m.s-1) 6. Plošná dren. vrstva, štěrk 16

snící pás z HD-PE 7. Geotextilie 0,6 ÷ 0,8 kg.m
2 8. Uložený odpad 

Obrázek č. 12: Vzor spodního zabezpečovacího souvrství
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Na trubní drenáž se používají perforované PE trubky (viz Obrázek č. 11). 

÷ 0,3 m, svodného drénu ≥ 0,3 m. Trubky 

0 m. Systém trubek je doplněn 

 
kruhovými otvory [2] 

drenážní trubka HD-PE,Ø 0,2 m 
rk 16-32, min. tl. 0,35 m 

7. Geotextilie 0,6 ÷ 0,8 kg.m-2 

 
souvrství [2] 
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1. Uložený odpad 7. Geotextilie 0,3 kg.m-2 
2. Vyrovnávací vrstva 8. Zemina 0,7 m 
3. Geotextilie 0,8 kg.m-2 9. Úrodná zemina 0,3 m 
4. 1,5.10-3 m těsnící pás z HDPE 10. Sběrný drén - trubka HDPE, Ø 0,2 m 
5. Geotextilie 0,8 kg.m-2 11. Rekultivační sadba 
6. Plošná drenážní vrstva štěrku, min. tloušťka 0,3 m 

 
Obrázek č. 13: Vzor svrchního zabezpečovacího systému [2] 

3.2.4 Doplňkové konstrukční prvky skládky 

Skládku je nutné chránit proti nepovolenému ukládání odpadu, 

před vniknutím nepovolaných osob a před živočichy. V průběhu ukládání odpadu 

se chrání již izolované boky skládky proti porušení izolace a sesmyknutí svahu 

(pneumatikami a jemnozrnným materiálem). Proti odlétávání lehkých částí odpadů 

ze skládky slouží záchytné sítě, minimálně 3 m vysoké. Viz Obrázek č. 14. [12] 

 

Obrázek č. 14. Záchytná síť [12] 
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3.2.5 Odplynění skládky 

Součástí skládek je zařízení pro odplyňování. Používá se hlavně 

na skládkách určených pro ukládání komunálního odpadu. [11]  

Na skládkách se používají následující odplyňovací systémy [11]: 

• Vertikální odplyňování – plyn se shromažďuje v jímacím zařízení, 

které tvoří šachty a studny. Přes svodné potrubí a regulační šachty 

se plyn odsává do sběrače plynu. Nebo je možné plyn odváděn ven 

ze šachty k pochodni, kde je spalován. Plynové studny a kolektory 

plynů mají základy postaveny na dně skládky. Během provozu 

skládky a navážení odpadu se staví postupně směrem nahoru. 

Na plynové studny a kolektory se používají betonové skruže 

s perforovanými stěnami. Uvnitř skruží jsou vedeny odsávací roury, 

které jsou vyrobeny z PE-HD. 

• Horizontální odplyňování – plyn se odvádí drenážním potrubím. 

Při navyšování skládky dochází k odvádění plynu přídavnými 

drenážními rovinami. 

• Kombinované odplyňování – jak vyplývá z názvu, používají 

se horizontální i vertikální plynové kolektory. Dochází 

tak k dokonalejšímu zachycení plynu ve skládce. [11] 
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4 TECHNOLOGIE ŘÍZENÉHO SKLÁDKOVÁNÍ 

Technologie řízeného skládkování vyhází z postupného ukládání odpadu 

a zahrnování zhutněného odpadu inertním materiálem nebo zeminou. Odpad 

se naváží, rozhrnuje a zhutňuje ve vrstvách až do výše 2 ÷ 2,5 m. Po dosažení 

výšky asi 2,5 m je lepší uložený odpad zavést a zhutnit vrstvou zeminy 0,2 ÷ 0,3 m 

zeminy. Na velkých skládkách je povoleno zavážení odpadu bez krycí vrstvy 

až do výše 10 m, pokud nehrozí znečišťování okolního prostředí. [11]  

4.1 Provozování skládky 

Skládka se řídí provozním řádem, ve kterém je stanoveno [11]: 

• Základní údaje o skládce:  

o název, údaje o vlastníkovi a provozovateli zařízení, [11] 

o podklady pro vypracování plánu, legislativa. [13] 

• Typ a účel skládky:  

o výpis odpadů, které se smějí na skládce ukládat, [11] 

o hydrogeologické a geologické poměry, [13] 

o stručný popis skládky (technická a technologická zařízení, 

přístupové a vnitřní komunikace, zpevněné plochy) 

a charakteristika území. [13] 

• Technologické postupy: 

o povinnosti obsluhy při všech technologických procesech, 

včetně přejímky odpadů a posouzení jeho původu, [11] 

o ukládání odpadu a jeho hutnění a překrývání. [13] 

• Zajištění provozu skládky a jeho kontrola: [13] 

o stanovení vedoucího pracovníka a jeho zástupce, počtu 

pracovníků, 

o stanovení povinností a odpovědností jednotlivých osob, 

o otvírací doba v závislosti na ročním období, 

o výčet oprávněných a povinných osob pro provádění kontroly 

provozu skládky a vedení záznamů. [13] 
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• Monitoring: [13] 

o kontrolní a zkušební plány, ve kterých je stanoveno, jaké 

sledování se bude provádět, v jaké četnosti a jak se budou 

výsledky dokumentovat, 

o postup v případě neshod. [13] 

• Evidence odpadů: 

o jak se budou evidovat přejímané odpady. [11] 

• Provozní deník: 

o určuje, kdo vede záznamy a jaké údaje, v jakém časovém 

intervalu musí být zaznamenány, [12]  

o určení místa uložení odpadu na skládce. [13] 

• BOZP a ochrana ŽP: 

o opatření, která je nutná zajistit pro ochranu zdraví lidí při práci 

a pro ochranu životního prostředí, [11] 

o povinnosti osob pohybujících se v prostoru skládky, [13] 

o Havarijní plán – opatření pro případ havárie (požár, přívalové 

vody, únik ropných látek, nález nebezpečných odpadů, nález 

munice, dlouhý výpadek elektrického proudu). [12] 

• Provozní předpisy: [13] 

o pokyny pro provoz a údržbu stavebních objektů, 

o pokyny pro nakládání s průsakovými vodami a skládkovým 

plynem. [13] 

• Závěrečná ustanovení: [13] 

o zabezpečení odpadů proti krádeži, 

o stručná rekapitulace povinností dodavatelů odpadu. [13] 

• Provoz po uzavření skládky: [13] 

o výše uvedené body musí být stanoveny i pro uzavřenou 

skládku, pokud pro ni mají význam (především monitorování 

průsakových vod a skládkového plynu). [13]  

Již před vybudováním skládky je potřeba stanovit průběh procesů 

na skládce. A to jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska 

ekonomického. Na skládce tak většinou probíhá ukládání odpadu po etapách. 
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Zatím co v jedné části skládky dochází již k uzavírání a rekultivaci, v jiné části 

probíhá ukládání odpadu a na další části skládky se provádí teprve přípravná 

etapa pro ukládání odpadu. Viz Obrázek č. 15 a Obrázek č. 16. [12] 

 
Obrázek č. 15: Postupné ukládání odpadů na skládce [12] 

 

 
Obrázek č. 16: Skládka s dosud nevyužitou plochou pro skládkování [12] 
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4.2 Vybavení skládky 

Kromě konstrukčních prvků skládky (viz kapitola č. 3) je nutné vybavit 

skládku dalšími konstrukcemi a technologiemi. [12] 

4.2.1 Další konstrukční prvky skládky 

Pro pojezd vozidel v prostoru skládky musí být navrženy a provedeny 

komunikace. Musí se uvažovat s maximálním sklonem a maximální povolenou 

rychlostí vozidel (dopravní řád). Ve vybavení skládky musí být mechanizace 

pro skrápění proti prašnosti a také oklepová a mycí rampa pro očištění aut. [12] 

Areál skládky musí být osvětlen a oplocen (plot, uzamykatelný vjezd, 

ostraha). Při vjezdu a výjezdu jsou umístěny rampové autováhy. 

V prostoru skládky jsou vybudovány provozní objekty, jako jsou kanceláře, 

šatny, sociální zařízení, místnost monitoringu.  

Odděleně jsou umístěny objekty čerpání a zpracování skládkového plynu, 

garáže mechanizace se skladištěm pohonných hmot. 

Všechny objekty skládky jsou napojeny na inženýrské sítě.  

Nedílnou součástí skládky je tzv. plocha kontroly odpadů, kde se provádějí 

kontrolní zkoušky přijímaného odpadu. Tato plocha je odizolována, podobně 

jako skládka, aby nedocházelo ke kontaminaci podloží. [12] 

K jímání a nakládání s výluhy ze skládky a srážkovými vodami z vrchní 

izolace jsou v areálu skládky jímky skládkových vod. Tyto výluhy je nutné na místě 

upravovat v čistírnách nebo čerpat a odvážet do čistíren. [12] 

4.2.2 Technika na skládce 

Pro snížení objemu odpadu a tím navýšení kapacity skládky se odpad 

po rozprostření na skládce zhutňuje kompaktorem (viz Obrázek č. 17). Alternativní 

metodou hutnění odpadu je dynamická konsolidace. [12] Hustota dobře 

zhutněného komunálního odpadu na skládce je 900 kg/m3. [11] 
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Obrázek č. 17: Kompaktor [12] 

Dalšími výhodami hutnění odpadu je snížení propustnosti vrstvy odpadů, 

zintenzivnění procesu rozkladu rozložitelného odpadu a snížení úletu lehkých 

složek odpadu. 

Dalšími stroji na skládce jsou například traktory, dozery, travní sekačka, 

kontejnerový jeřáb, zametací vozidlo, cisternové vozidlo. [12] 

4.2.3 Zařízení pro odplynění skládky 

Skládkový plyn (LFG, z angl. Landfill Gas) je plyn, který vzniká z odpadu 

uloženého ve skládce a to při biologických rozkladných pochodech. [14] 

Pokud je produkce plynu malá, nejsou nutná žádná opatření, kromě 

monitoringu. Při střední produkci plynu se musí zajistit, aby nedošlo k porušení 

těsnících vrstev. U významné produkce plynu je nutné plyn jímat. [12] 

Skládkový plyn, nazývaný také jako bioplyn, se využívá jako palivo přímým 

spalováním, v plynových motorech pro výrobu elektřiny nebo jako náhradní zemní 

plyn. Aby se plyn dal takto použít, je potřeba ho odvodnit. Odvodnění plynu se 

docílí zchlazením po odčerpání ze skládky. [11]  

Pokud nedojde k odčerpání plynu ze skládky, zůstává plyn ve skládce 

a dochází k jeho migraci vrstvami uložených odpadů i vrstvami podloží skládky. 

Plyn společně se vzduchem může vytvořit výbušnou směs a to nejenom na místě 

skládky, ale i v okolí skládky do vzdálenosti několika set metrů. Mimo jiné bioplyn 

snižuje koncentraci kyslíku ve svrchní, krycí vrstvě skládky. To způsobuje 

problémy při rekultivaci skládky, kdy není možně provedení biologické 

rekultivace. [11] 
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4.2.4 Monitorovací systém 

Sledování vlivu skládky na okolní prostředí a sledování chování jednotlivých 

částí skládky se nazývá monitorováním skládky. [11] 

Rozsah monitorovacího systému se stanovuje podle rizika vlivu skládky 

na okolní prostředí. Do činnosti je monitorovací systém uveden již před zahájením 

skládkování a to hlavně z důvodu dokumentování přirozeného výchozího stavu 

území. [11] 

Faktory, které jsou monitorovacím systémem sledovány: 

• Úroveň hladiny a jakost podzemních vod v okolí skládky – hladina 

a kvalita podzemní vody se sleduje kvůli možné kontaminaci látkami, 

které jsou součástí výluhů z uloženého odpadu [11] (4 × ročně). [15] 

• Jakost povrchových vod – do povrchových vod bývají vyústěny vnější 

drenáže skládky a odvodnění celého skládkového areálu [11] (2 × ročně 

jakost vody). [15] 

• Jakost průsakových vod – vody vytékající z vnitřních drenážních 

systémů před jejich vyústěním do povrchových vod a vody vytékající 

ze skládky [11] (6 × ročně množství vody a 2 × ročně rozbor 

akreditovanou laboratoří). [15] 

• Vznik, složení a množství skládkového plynu [11] (1 × ročně množství) 

[15] a kontrola zabezpečení jeho jímání. [11] 

• Kvalita ovzduší z hlediska prašnosti při provozu skládky [11] 

(6 × ročně). [15] 

• Polohové změny a přetváření tělesa skládky, popřípadě jeho podloží 

[11] (1 × ročně). [15] 

• Ostatní jevy – na které se přichází v průběhu ukládání, rekultivace 

a jevy, vyplývající z místních podmínek. [11] 

Monitorovací systém má samostatnou dokumentaci, ve které se vede 

evidence o provedených měřeních a pozorování na monitorovacích zařízeních. 

Archivace takovéto dokumentace je trvalá. [11] 
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5 REKULTIVACE SKLÁDKY 

Veškeré práce a opatření prováděné po ukončení skládkování odpadů 

na tělese skládky se nazývá uzavření skládky. [11] 

Provozovatel skládky je povinen (podle zákona o odpadech) vytvářet 

finanční rezervy na finanční zabezpečení rekultivace skládky. Finanční rezervy 

musí pokrýt rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího 

provozu. Výše finanční rezervy činí [11]:  

• 100 Kč na 1 tunu uloženého nebezpečného odpadu nebo 

komunálního odpadu, 

• 35 Kč na 1 tunu uloženého ostatního odpadu a odpadu z azbestu. 

[11] 

Provoz skládky nekončí jejím uzavřením a rekultivací. I nadále musí zůstat 

funkční veškerá technologická zařízení, která byla nutná pro provoz skládky 

(odvodňování, jímání, čistící zařízení nebo odvětrávací systém skládkových 

plynů). Funkčnost musí být dodržena po dobu, která je určena provozním 

řádem. [11] 

Po ukončení skládkování se například sleduje kvalita podzemních vod 

po dobu [11]: 

• 5 let   ostatní odpad, 

• 15 let   komunální odpad, 

• 50 let  nebezpečný dopad. 

Po ukončení skládkování popř. ukončení části skládky musí bezprostředně 

poté následovat určitá technická opatření a ta jsou následující. [11] 

5.1 Úprava t ělesa skládky 

Tvar tělesa je dán mnoha faktory, jako je stabilita tělesa a povrchu skládky, 

ochrana přírody, tvorba krajiny a využití povrchové plochy po uzavření skládky.  

Uzavření povrchu skládky tvoří vyrovnávací vrstva, těsnící vrstvy 

a ochranná vrstva skládky. [11] 
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5.1.1 Vyrovnávací vrstva 

U vyrovnávací vrstvy je důležitá tloušťka vrstvy a její propustnost, které 

jsou určovány v souvislosti na celkovou skladbu uzavíracích vrstev. [11] 

Tato vrstva odstraňuje nerovnosti vzniklé nasypáním odpadu, chrání 

izolační vrstvu proti porušení ze strany odpadu a především umožňuje tvarování 

tělesa rekultivované skládky, včetně dodržení sklonu. Hodnoty pro sklon jsou 

minimálně 3 %, aby odtékala voda, maximálně tak, aby nedošlo k usmýknutí 

svahu. [15] 

5.1.2 Těsnící vrstva 

Těsnící vrstvy jsou shodné jako umělé vrstvy používané u spodního těsnění 

skládek. Tvoří je minerální nebo fóliové těsnění. [11] 

5.1.3 Ochranná vrstva 

Před mechanickým poškozením těsnících vrstev je používána ochranná 

vrstva, která je tvořena geotextilií nebo vhodnou zeminou. [11] 

5.2 Odvodn ění povrchu skládky 

Voda, která odtéká po povrchu skládky, musí být odvedena mimo skládku. 

K tomuto odvodu většinou slouží zařízení vystavěné již při zakládání skládky. 

Při prosáknutí vody rekultivační vrstvou je nutné zavedení drenážní vrstvy. [11] 

Drenážní vrstva je tvořena štěrkem (minimálně 0,25 m) nebo jiným prvkem 

se stejným účinkem. Boky tělesa skládky můžeme chránit proti erozi zasakovacími 

drény z hrubého kameniva (u zamokřené zeminy hrozí usmýknutí). [15] 

5.3 Rekultiva ční vrstva 

Hlavní úlohou rekultivace je zabezpečit ochranu vrchního těsnění skládky 

a to před klimatickými a biologickými vlivy a zapojení do prostředí. Doporučená 

mocnost této vrstvy je nejméně 1 m. Materiál rekultivační vrstvy se vybírá podle 

následného využívání povrchu skládky. Vlastnosti rekultivační vrstvy by měly 

vyhovovat vlastnostem následujícího využívání. Například při procesu ozelenění 
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skládky je rekultivační vrstva tvořena ve své vrchní části úrodnou zeminou, nejlépe 

ornicí, o tloušťce vrstvy nejméně 0,3 m. [11] Pro zemědělskou rekultivaci 

až 0,5 m. [15] 

 
Obrázek č. 18: Pokládka rekultivační vrstvy [16] 

5.3.1 Biologická rekultivace 

Touto úpravou povrchu se rekultivovaná skládka zapojí do okolní krajiny. 

Tím se minimalizuje vliv na krajinu a zvýší využitelnost území. [15] 

Využití biologické rekultivace [15]:  

• zemědělská – sady, vinice, technické plodiny, 

• lesnická – pravidelné lesní prosty,  

• rekreační (parky, sportoviště, odpočinkové zóny), 

• hydrická (jen omezeně), 

• ostatní (kompostárny, parkoviště). [15] 
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Pro biologickou rekultivaci je vhodně používat místní druhy zeleně 

(vybíráme podle místních podmínek stanoviště). Převážně se používá základní 

osetí plochy trávou a vysazení dřevin (viz Obrázek č. 19). Vyšší vegetace se 

vysazuje hlavně na boky skládky, zamezuje se tím plošné erozi. U dřevin 

vybíráme druhy s mělkým kořenovým systémem, aby nedošlo k poškození 

izolace. Z krajinářského hlediska je třeba mít na zřeteli, aby tvar tělesa neměl 

zcela pravidelné tvary a tím tak nenarušoval členitost krajiny. [15] 

 
Obrázek č. 19: Příklad návrhu ozelenění[15] 
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6 SKLÁDKOVÁNÍ A SOUVIS

Přestože se neustále vyvíjí nové technologie pro odstra

zůstává v České republice skládkování odpad

zneškodňování odpadů

Tabulka č. 3: Přehled způ

Graf č. 1: Přehled způsob

nakládání:

Kód
D1 ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu
D2 úprava půdními procesy
D3 hlubinná injektáž
D4 ukládání do povrchových nádrží
D5 ukládání do speciáln
D8 biologická úprava
D9 fyzikálně-chemická úprava

D10 spalování na pevnin
D12 konečné či trvalé uložení
D13 úprava složení nebo smíšení odpad
D14 úprava jiných vlastností odpad

D15
skladování materiálů
postupů uvedených pod ozna

nakládání:

Kód
D1 ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu
D2 úprava půdními procesy
D3 hlubinná injektáž
D4 ukládání do povrchových nádrží
D5 ukládání do speciáln
D8 biologická úprava
D9 fyzikálně-chemická úprava

D10 spalování na pevnin
D12 konečné či trvalé uložení
D13 úprava složení nebo smíšení odpad
D14 úprava jiných vlastností odpad

D15
skladování materiálů
postupů uvedených pod ozna
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estože se neustále vyvíjí nové technologie pro odstra

eské republice skládkování odpadů nerozší

ování odpadů. [1] Viz Tabulka č. 3 a Graf č. 1. 

ehled způsobu nakládání s odpady 2002 – 2008 [17],[18],[

ůsobů nakládání s odpady 2002 – 2008 [17],[18],[19

ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu 5 005 392 6 884 237
dními procesy 61 673 62 365

2 5
ukládání do povrchových nádrží 645 062 425 012
ukládání do speciálně technicky provedených skládek 109 589 220

406 598 403 520
-chemická úprava 473 864 539 427

spalování na pevnině 61 550 57 140
i trvalé uložení 540 966 450 018

úprava složení nebo smíšení odpadů před odstraněním 62 478 64 875
úprava jiných vlastností odpadů před odstraněním 1 635 81 841
skladování materiálů před jejich odstraněním některým z 

 uvedených pod označením D1 až D14

Způsob nakládání: 20032002

ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu 4 750 685 4 798 514
dními procesy 16 617 9 943

ukládání do povrchových nádrží 142 011 25 692
ukládání do speciálně technicky provedených skládek

278 958 247 572
-chemická úprava 678 537 750 812

spalování na pevnině 69 120 59 275
i trvalé uložení

úprava složení nebo smíšení odpadů před odstraněním 86 728 50 731
úprava jiných vlastností odpadů před odstraněním 56 381 81 956
skladování materiálů před jejich odstraněním některým z 

 uvedených pod označením D1 až D14
1 224 10 196

Způsob nakládání: 20072006
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Obecně závazné předpisy pro odpadové hospodářství v České republice 

jsou dány zákony a vyhláškami. Doplňují je technické normy. 

Důležité je se řídit i environmentální legislativou. [24] 

6.1 Zákony 

• 185/2001 Sb., Zákon o odpadech v platném znění.  

o 297/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další zákony. [10] 

• 477/2001 Sb., Zákon o obalech v platném znění. 

o Poslední změna zákon č. 66/2006 Sb. [24] 

6.2 Vyhlášky  

• 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. [25] 

o 61/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou 

se mění 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, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., 

a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů. [10] 

• 383/2001 Sb., Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady.  

o 61/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou 

se mění 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, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., 

a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů. [10] 
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• 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou 

se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů). [25] 

o 374/2008 Sb., Vyhláška o přepravě odpadů a o změně 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. [10] 

• 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí 

a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů. [25] 

o 502/2004 Sb., změna vyhlášky o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů. [10] 

• 99/1992 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, 

provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 

v podzemních prostorech. [25] 

o 300/2005 Sb., změna vyhlášky o zařízení pro ukládání 

odpadů v podzemních prostorech. [10] 

6.3 Nařízení 

• 197/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství 

České republiky. [25] 

o 473/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky. [10] 
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6.4 Normy 

České technické normy nejsou závazné, ale odkazují 

se na ně vyhlášky: [24]  

• ČSN 83 8030 – Skládkování odpadů - Základní podmínky 

pro navrhování a výstavbu skládek, 

• ČSN 83 8032 – Skládkování odpadů - Těsnění skládek, 

• ČSN 83 8033 – Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými 

vodami ze skládek, 

• ČSN 83 8034 – Skládkování odpadů – Odplynění skládek, 

• ČSN 83 8035 – Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace 

skládek, 

• ČSN 83 8036 – Skládkování odpadů – Monitorování skládek, 

• TNO 83 8039 – Skládkování odpadů – Provozní řád skládek. [24] 

Dále také: 

• ČSN 83 8001 – Názvosloví odpadů. [25] 

6.5 Ostatní legislativa  

• 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí v platném znění. [25] 

• 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny. [25] 

o 18/2010 Sb., Úplné znění zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá 

z pozdějších změn. [10] 

• 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) v platném znění. [25] 

o 181/2008 Sb., změna vodního zákona. [10] 

• 86/2002 Sb., Úplné znění zákona o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění 

pozdějších předpisů v platném znění. [25] 

o 483/2008 Sb., změna zákona o ochraně ovzduší. [10] 
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• 76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a omezování 

znečišťování v platném znění (tzv. IPPC). [25] 

o 222/2006 Sb., změna zákona o integrované prevenci 

a některých dalších zákonů. [10] 

• 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) v platném znění. [25] 

o 379/2009 Sb., změna stavebního zákona. [10] 

• 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

(tzv. EIA) v platném znění. [25]  

o 49/2010 Sb., Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn. [10] 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo popsat technologie skládkování odpadů. 

Po nastudování informací ze zdrojů uvedených v kapitole č. 8 Seznam použité 

literatury jsem v předložené bakalářské práci popsala zásady a obecná pravidla 

pro výběr lokality skládky, používané konstrukční prvky skládky, provozování 

skládky a technologické vybavení skládky. Protože nedílnou součástí životního 

cyklu skládky je i její uzavření a rekultivace, shrnula jsem v jedné z kapitol kroky 

nutné pro tyto procesy. V poslední kapitole uvádím přehled legislativy, která úzce 

souvisí se skládkováním odpadů, a je bezpodmínečně nutné se jí řídit. 

Ačkoli je v zákoně o odpadech stanoveno, že by se mělo odpadům 

předcházet, tedy omezovat jejich vznik, recyklovat a zpětně využívat, je jich stále 

velmi hodně a trvalé uložení na skládku patří a bohužel asi bude patřit 

k nejrozšířenější možnosti nakládání s odpady. 

Do budoucna se určitě budou stále vyvíjet nové technologie a postupy 

ohledně skládkování odpadů a rekultivace prostředí spojené s uzavřením skládky 

šetrnějších k životnímu prostředí. 
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