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Anotace 

Tato diplomová práce pojednává o skládce tuhého komunálního odpadu společnosti 

.A.S.A. spol. s r.o. – provozovně Tisová. Pokusím se zde charakterizovat účel, princip a 

popis technologie skládkování, kterou společnost .A.S.A. vyuţívá. Je zde detailně popsána 

technologie skládkování, technologická zařízení a následná rekultivace skládky a 

především data o produkci, výrobě a sloţení skládkového plynu. 

Klíčová slova: komunální odpady, skládka, skládkový plyn, rekultivace, kogenerační   

jednotka  

  

Summary (Annotation) 

This diploma thesis is dissert upon an .A.S.A. Ltd.`s (Tisova) dump of solid 

residential waste. I would like to show the purpose, principle and character of a waste 

disposal, which is used by .A.S.A. Ltd.  Here is a punctual description of the waste 

disposal, the technological equipment and the following landscape recultivation of the 

dump, and particularly of the most important data of a production, manufacturing and a 

structure of  the landfill gas.  

Keywords: municipal waste, dump, landfill gas, landscape recultivation, cogeneration 

unit 
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Seznam použitých zkratek  

 

ČS                                           čerpací stanice 

ČR    Česká republika 

KGJ                                         kogenerační jednotka 

KOH                                       komplexní odpadové hospodářství 

MTH                                       motohodiny 

MŢP    Ministerstvo ţivotního prostředí 

NEL                                         nepolární extrahovatelné látky 

PAU                                         polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB                                         polychlorované bifenyly 

PEHD                                      polyethylen vysoké kvality 

PP                                           polypropylen 

RL                                            ropné látky 

S-IO                                        skládka odpadů inertních 

S-OO    skládka odpadů ostatních  

S-ON    skládka odpadů nebezpečných 

TZL                                         tuhé znečišťující látky 
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1. Úvod 

Se stále více rostoucím počtem obyvatel na naší planetě a jejich vzrůstajícími 

nároky na komfortní způsob ţivota přímo úměrně stoupá i mnoţství produkovaného 

odpadu a následně jejich škodlivost. Nároky na ochranu ţivotního prostředí jsou čím dál 

tím víc větší  a problematičtější. Aktuální otázkou tedy stále zůstává vhodné a ekologické 

vyuţití komunálního odpadu vyprodukovaného obyvatelstvem.  

I přes to, ţe skládkování odpadů bude i nadále součástí našeho ţivota, je nanejvýš 

nutné nalézt řešení, které tolik neohrozí ţivotní prostředí a přitom bude vyhovovat i 

ostatním aspektům běţného ţivota lidí.  

Nedílnou součástí likvidace odpadů je také jejich zpětné zpracování nebo vyuţití 

produktů, které se skládkováním a jinou likvidací odpadů dají vyrobit. 

Protoţe si lidé ve vyspělých státech uvědomili, ţe zničené ţivotní prostředí se 

velmi nesnadně vrací zpět do původní podoby, stále se tedy mění politika odpadového 

hospodářství a vyuţívají se nové, technicky inovované technologie na likvidaci odpadů, 

kterými se zabývají zpravidla specializované firmy. Toto vše je však podmíněno 

dodrţováním důmyslně propracované legislativy v oblasti skládkování a likvidace odpadů. 

Skládky budou tedy i nadále součástí naší krajiny. Pro ochranu ţivotního prostředí 

a je tedy velmi důleţité plánovat, navrhovat a řídit skládky tak, aby byla učiněna veškerá 

opatření proti negativním vlivům skládek na okolí a ţivotní prostředí vůbec.  

1.1 Cíl  

Cílem této diplomové práce je zhodnotit produkci a také sloţení skládkového plynu 

z rekultivované a nerekultivované části skládky společnosti .A.S.A. spol. s r.o. – 

provozovna Tisová.  

V úvodu diplomové práce budu definovat, co je vůbec definováno zákonem jako 

odpad a  následně se budu věnovat legislativě, která s odpady, skládkováním a skládkami 

odpadů souvisí. Nedílnou součástí této části práce je i grafická ukázka produkce 

komunálních odpadů jak v ČR, tak i produkce komunálních odpadů světové. 
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V následné kapitole se věnuji plynu, který skládkováním odpadů vzniká, a to 

skládkovému plynu. Představím jeho obecné sloţení, jeho vznik, vlastnosti a především 

vyuţití. 

V další kapitole se budu uţ přímo zaobírat firmou, která skládkování odpadů 

provozuje. Detailně zde popíši jednotlivé sektory skládek, dále se budu věnovat 

technologickému postupu ukládání odpadů a jeho zpracování. Důleţitou a nedílnou 

součástí této kapitoly je zhodnocení vyprodukovaného skládkového plynu. Dále zde poíši 

způsob a průběh rekultivačních prací po ukončení skládkování  a zhodnotím vliv skládky 

na ţivotní prostředí. 

V diplomové práci je uvedena diskuze, kde shrnuji poznatky o produkci a sloţení 

vyprodukovaného skládkového plynu. Následuje závěr. 

Průběţně je do textu diplomové práce vloţena fotodokumentace, tabulky a grafy, 

které souvisejí s daným tématem.  

2. Pojem odpad 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech definuje odpad takto: „Odpad je každá movitá 

věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé 

ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. 

Osoba, která přebírá odpady k dalšímu zpracování a nakládání, osoba oprávněná, je 

povinna odpad definovat dle Katalogu odpadů, který zveřejňuje Ministerstvo ţivotního 

prostředí. 1 

S odpady se smí nakládat pouze v zařízeních, která jsou k tomuto určena a osoba, 

jeţ odpady přebírá a dále s nimi nakládá musí mít k tomuto zákonné oprávnění.  

Zákon občanům také ukládá povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich 

nebezpečné vlastnosti a mnoţství, zajistit jejich vyuţití před odstraněním, kdy vyuţití 

materiálové má přednost před vyuţitím ostatním. 2  

V současné době rozeznáváme i kategorie odpadů podle vlivu na ţivotní prostředí, 

a to jsou ostatní (značené O) a nebezpečné (značené N). 
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2.1 Legislativa odpadového hospodářství 

Odpadové hospodářství se řídí nejenom níţe uvedeným, ale také značným 

mnoţstvím Vyhlášek, Norem, Nařízeními, Stanovisky MŢP a nebo Metodickými pokyny. 

2.1.1  Kategorizace odpadů 

Stěţejní právní normou je zákon č. 185/2001 Sb. O Odpadech, který je rozdělen do 

18ti částí a obsahuje 7 příloh, jimiţ jsou 3: 

 skupiny odpadů (obsahuje 16 skupin odpadů označovaných Q1-Q16, patří sem 

např. zbytky z výrobních procesů, kontaminované materiály, atd.) 

 seznam nebezpečných vlastností odpadů ( jedná se o odpady, které obsahují jednu 

nebo více nebezpečných vlastností H1 - H14) 

 způsoby vyuţívání odpadů ( označují se R1-R13, zahrnují např. přepravu odpadů, 

recyklaci, vyuţití odpadu jako paliva, apod.) 

 způsoby odstraňování odpadů (značené kódem D1-D15, patří se skládkování 

odpadů, biodegradace, hlubinné ukládání, atd.) 

 sazba základního poplatku za ukládání odpadů (rozdělena na poplatky za odpad 

nebezpečný, komunální a ostatní) 

 skupiny elektrozařízení (obsahuje 10 skupin pod které patří elektrické nástroje, 

hračky, domácí spotřebiče, apod.) 3 

2.1.2 Katalog odpadů 

Kaţdý odpad se řadí pod šestimístné číslo, přičemţ první dvojčíslí značí skupinu 

odpadů,kterých je celkem 20, druhé dvojčíslí značí podskupinu a třetí dvojčíslí znamená 

druh odpadu. 1 

2.1.3 Informační systém o odpadech 

Mezinárodně platným dokumentem o odpadech je Basilejská úmluva, která 

upřesňuje odstraňování a pohyb nebezpečných odpadů přes státní hranice. Tato úmluva 

byla přijata více 100 státy v roce 1989 a v platnost vstoupila v květnu roku 1992. 4 
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2.1.4 Veřejná správa v oblasti nakládání s odpady 

Veřejnou správu v oblasti nakládání s odpady vykonávají 5: 

 Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Orgány ochrany veřejného zdraví 

 inspekce 

 celní orgány 

 Krajské úřady 

 Obecní úřady 

 Policie České republiky 

2.2 Skládkování odpadů 

Ke zneškodňování odpadů převáţně skládkováním dochází především u odpadů 

kapalných tuhých a vybraných druhů odpadů stavebních a průmyslových. Bez jakékoliv 

předběţné úpravy, ovšem se zvýšenou pozorností bezpečné ochrany ţivotního prostředí,  

lze sládkovat také komunální odpady. V současné době patří skládkování k nejběţnějšímu 

způsobu zneškodňování odpadů a i přes vývoj nových technologií zneškodňování odpadů 

se předpokládá, ţe skládkování bude hojně vyuţíváno i době budoucí 5. 

V současné době splňuje podmínky zákona provozu skládkování na území České 

republiky celkem 179 skládek, z toho je 143 skládek typu S-OO, dále 33 skládek typu S-IO 

a nejméně, 27, je skládek typu S-NO 7. 

Oproti tomu např. v sousedním Německu je od roku 2005 zákonem stanoveno, ţe 

komunální odpad se ukládat na skládky nesmí, a proto se odpad upravuje aţ ze 75% na 

materiály, které připomínají kamenivo nebo zeminu 8.  

Současná produkce odpadů je hrozivá nejen všude jinde v okolních státech (graf 

č.1), ale zrovna tak i v České republice (graf č.2). Příkladné sloţení komunálního odpadu 

dle výsledků Statistického úřadu je patrné z grafu č. 3. 
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Graf č.1: Roční produkce odpadů z domácností a maloprůmyslu v kg/obyvatele za rok 
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Zdroj: 9 

Graf č.2: Mnoţství vyprodukovaného komunálního odpadu v ČR v letech 2005 - 2009 

 

Zdroj: 10 

Graf č.3: Struktura komunálního odpadu za rok 2009 (ČR) 
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Zdroj: 10 

Podle posledních statistik se v naší republice vyprodukuje aţ 3,4 miliónů tun 

komunálního odpadu ročně a z toho se poměrně značná část, aţ 82%, ukládá na skládky 

11. Z dlouhodobého hlediska se produkce komunálních odpadů přibliţuje stále hranici 3 

miliónů tun za rok a tato produkce má snahu se stále zvyšovat, a to cca o 5% ročně 12. 

Kladné změny můţeme však zaznamenat ve způsobech, jakým se komunální odpad sbírá a 

hlavně v neposlední řadě stále více občanů vyuţívá moţnosti třídění odpadů 13. 

Velkokapacitní řízené skládky patří v současné době k ekonomicky nejvýhodnějším. 

Podmínkou je však splnění všech provozních a technických náleţitostí, přičemţ musí být 

průběţně kontrolována v ohledu na vliv na ţivotní prostředí. Zákon také stanovuje, ţe při 

projektování skládky musí obsahovat daná dokumentace i způsoby a podmínky její 

rekultivace 14.             

2.2.1 Legislativa skládek 

Legislativa rozeznává tyto druhy skládek 1: 

 

1. skupinu S-inertní odpady (S-IO) – pro odpady inertní 

2. skupinu S-oststní odpady (S-OO) – pro odpady ostatní, přičemţ se tato skupina 

dále dělí na: 
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A) S-OO1 – pro uloţení odpadu ostatního s nízkým obsahem biologicky 

rozloţitelných látek a odpadů z azbestu 

B) S-OO2 - pro uloţení odpadu ostatního s nízkým obsahem biologicky 

rozloţitelných látek, odpadů z azbestu a nereaktivních nebezpečných 

odpadů  

C) S-OO3 – pro ukládání odpadu ostatního a odpadů s vysokým obsahem 

biologicky rozloţitelných látek, včetně odpadů, které nemůţeme vyhodnotit 

dle vhodného výluhu a odpadů z azbestu  

3. skupinu S-nebezpečné odpady (S-NO) – pro odpady nebezpečné 

Za skládkování odpadů je původce odpadů povinný platit poplatky, které jsou 

příjmem obcí, na jejímţ území se skládka nachází a Státního fondu ţivotního prostředí ČR 

2.  

2.3 Odstraňování odpadů 

Technologii odstraňování odpadů je nutné volit podle skladby odpadů a jejich 

mnoţství. Je bezpodmínečné také zváţit ekonomické a ostatní procesy. Umístění skládky 

je také nutno zváţit s ohledem na ekonomickou stránku, vhodně dostupnou lokalitu, která 

bude splňovat ekologické poţadavky, má přijatelnou svozovou vzdálenost a dostatečnou 

velikost. 

Dalším neméně důleţitým faktorem je, ţe dojde-li k ukončení skládkování odpadů 

a následné rekultivaci skládky, je třeba počítat s tím, ţe těleso skládky bude sesedat ještě 

několik let po jejím naplnění. Je tedy nutné počítat s těmito změnami a naplánovat 

„naplnění“ skládky tak, aby v konečné fázi sesednutí profil povrchu vytvořil poţadovaný 

tvar krajiny15. 

Odstraňování odpadů dle jejich metod 16: 

1. skládkování odpadů – jde o konečné uloţení odpadů 

2. biologické metody – jedná se o kompostování odpadů 

3. chemické a fyzikální metody – jde o přepracování odpadů, jako je např. solidifikace 

odpadů, dále tepelné zpracování odpadů, jako je tlakové zplyňování, hydrogenační 

metody, pyrolyzní technologie, spalování 
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ad1) Skládkování odpadů znamená odstraňování odpadů trvalým uloţením na 

skládkách 16. 

ad2) Biologické metody vyuţívají biologické procesy ke sníţení koncentrace 

neţádoucích látek na hodnoty přijatelné a jejich dalšímu vyuţití, jako je např. 

kompostování nebo mikrobiologické metody 16. 

ad3) K fyzikálním a chemickým způsobům odstraňování odpadů patří vyuţití 

metod ke sníţení obsahů škodlivin, objemu odpadů nebo ke sníţení nebezpečných 

vlastností jako je např. zabetonování, zatavení do skla, oxidace, redukce, neutralizace, 

slisování, apod. Za způsoby tepelného zpracování povaţujeme např. zplyňování, spalování 

nebo pyrolýzu 16. 

3. Skládkový plyn 

Skládkovým plynem je myšlen plyn, který samovolně vzniká ve skládkách 

anaerobními procesy. Jde o hodnotný nosič energie. Lze jej mnohostranně vyuţít zejména 

pro výrobu elektřiny nebo k přípravě teplé vody, vytápění, k sušení či chlazení 17.  

3.1 Složení skládkového plynu 

Nejdůleţitější a nejvíc zastoupenou sloţkou ve skládkovém plynu je metan, jehoţ 

rozsah se pohybuje mezi 52 – 70%. Další důleţitou sloţkou je oxid uhličitý, jenţ tvoří 

sloţku o velikosti 25 – 45%. U bioplynu je třeba se ohlíţet na podíl sloţky oxidu 

uhličitého, který je nespalitelný, tudíţ čím vyšší je jeho obsah ve skládkovém plynu, tím je 

plyn méně kvalitní. Vzájemná hodnota podílu těchto dvou sloţek je závislá např. na 

sloţení původního substrátu. Obě sloţky také obsahují stopové mnoţství příměsí, jako 

jsou: amoniak, oxid dusný, sulfan, kyslík, vodík, organické látky (uhlovodíky, alkoholy, 

ketony…), dále křemíkaté a organochlorové sloučeniny. S ohledem na methan a oxid 

uhličitý jsou všechny tyto sloţky celkem nedůleţité, avšak mnoţství těchto stopových 

sloučenin je důleţité monitorovat z důvodu jejich negativního vlivu na ţivotní prostředí. 

Skládkový plyn, zvaný bioplyn, obsahuje i malá procenta vody a dusíku 18.  

I přes to, ţe skládkový plyn obsahuje vysoké mnoţství methanu, je povaţován za 

plyn přírodní, od kterého se však liší podílem oxidu uhličitého a jeho zápalností, proto je 



Bc. Dita Švejdová : Vznik skládkového plynu na skládce .A.S.A.  

 

2011  17/62 

v některých případech nutné se oxidu zbavit 19. Skládkové plyny se od sebe liší 

hodnotami stopových příměsí, druhem, ale především také poměrem metanu k oxidu 

uhličitému, který je variabilní jak jednotlivou skládkou, tak i časem  na dané skládce 20. 

jak můţeme vidět v tabulce č.1, je zde znázorněno průměrné procentuální rozloţení 

skládkových plynů v průběhu prvních 48 měsíců. 19. 

Tabulka č. 1 : Rozloţení skládkových plynů  

časový interval od průměrné průměrné průměrné 

začátku dokončení obj. % obj. % obj. % 

buňky v měsících dusík oxid uhličitý metan 

  N2 CO2 CH4 

0 – 3   5,2 88 5 

3 – 6  3,8 76 21 

6 – 12  0,4 65 29 

12 – 18  1,1 52 40 

18 – 24  0,4 53 47 

24 – 30  0,2 52 48 

30 – 36  1,3 46 51 

36 – 42  0,9 50 47 

42 - 48  0,4 51 48 

Zdroj: 19 

Jak jsem jiţ výše zmínila, na skládkách existuje více druhů skládkových plynů, 

jejichţ sloţení závisí na mnoha dalších faktorech (na procesech, které v tělese skládky 

probíhají, na mnoţství uloţeného odpadu, atd.). Příkladem různosti je tabulka č.2 , z které 

je patrné, ţe plyn č.1 je velmi kvalitního sloţení, plyn č.2 je plyn z aerobního tělesa 

skládky v poměru kyslík k dusíku 21:79, typ plynu č. 3 pochází z anaerobního kyselého 

kvašení a typ plynu č.4 je kombinací varianty č.2 a 3 21. 
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Tabulka č 2: Různé sloţení skládkového plynu  

typ plynu složení  skládkového  plynu  (obj.%) 

  CH4 CO2 N2 O2 

1 55 45 / / 

2 40 40 6 24 

3 45 35 1 18 

4 35 30 5 30 

Zdroj: 21 

3.2 Vznik skládkového plynu 

Skládkový plyn vzniká rozkladem organických sloţek skládkovaného odpadu a 

jeho sloţení je závislé na rychlosti jeho čerpání a stáří skládky, coţ je patrné i z obrázku č. 

1. Dokonalé prostředí pro jeho tvorbu zapřičiňuje teplota 25 – 40, pH 6,5 – 8 a vlhkost 

zpravidla vyšší neţ 25% 22. 

Obrázek č 1 . Podíl rozloţitelnosti odpadu na celkové produkci skládkového plynu 

 

Zdroj: 22 

Z jedné tuny tuhého komunálního odpadu lze vyprodukovat odhadem  100 – 300 

m
3
 skládkového plynu, ze kterého je moţné vyuţít 20 – 70% 22. 
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Podstatnou část bioplynu tvoří methan, oxid uhličitý a dusík. V tělese skládky 

probíhá neřízeně rozklad biogenních odpadů, a to v obou formách, jak anaerobní, tak i 

aerobní.  

Mnoţstevní zastoupení metanu a oxidu uhličitého v plynu není stejný na 

jednotlivých skládkách, liší se mocností skládky, jejím hutněním, mnoţstvím odpadů, 

jejich uloţením a celkových podmínek skládky 24. V dostatečně hlubokých skládkách lze 

dosáhnout pomocí metanogenních organismů teploty aţ 50, poklesne-li však teplota pod 

20, tvorba plynu se zastaví. V této fázi obsahuje plyn 52 – 70% metanu, 25 – 45% oxidu 

uhličitého a 1 – 3% dusíku, jak můţeme vidět na obrázku č. 2 22. 

Obrázek č.2: Časový vývoj sloţení skládkových plynů 

 

Zdroj: 25 

Samovolný rozpad je definovaný ve 4 fázích 20: 

1) Oxidace – aerobní proces 

V prvním fázi dochází k rozloţení komunálního odpadu za pomocí aerobních 

bakterií na organické sloţky, jako jsou např. sacharidy nebo mastné kyseliny, apod. 

Je to zapříčiněno hlavně tím, ţe těleso skládky je zahříváno biorozkladnými 

exotermními procesy. Tato fáze končí v průběhu několika týdnů. Trvá do té doby, 

neţ se vyčerpá veškerý atmosférický kyslík z tělesa skládky. 

2) Kyselé kvašení – anaerobní proces 
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Po spotřebování dosaţitelného kyslíku se samovolně zahájí fáze kyselinotvorná, 

kterou způsobují z části fakultativní mikroorganismy, proto změna biologických 

kultur uţ není závislá na přítomnosti kyslíku. V této fázi rozkladu dochází 

k rozloţení organických látek, jako jsou např. bílkoviny, celulóza nebo tuky,  

pomocí anaerobních bakterií na alkoholy, vodík, oxid uhličitý a mastné kyseliny. 

3) Metanogenní nestabilní fáze – anaerobní proces 

V této fázi, která trvá přibliţně půl roku, mnoţství a koncentrace produkovaného 

plynu kolísá. Ve prospěch metanu stále více klesá vysoká koncentrace oxidu 

uhličitého, který souvisí s pohlcováním dusíku a kyslíku. V této fázi se přeměňují 

meziprodukty na metam a oxid uhličitý pomocí metanových bakterií. 

4) Metanogenní stabilní fáze – anaerobní proces 

Zde, v této fázi, se ustálí tvorba metanu současně s produkovaným oxidem 

uhličitým. Z časového hlediska je tato fáze poněkud náročnější, dochází 

k pomalému rozmnoţení metanogenních bakterií a poklesu kyselosti. Metanogenní 

vyhnívání je proto výrazně pomalejší neţ kyselé kvašení. 

Pro všechny tyto fáze je důleţitým faktorem především vlhkost, kde přesun 

kapaliny způsobí rozklad mikroorganismy v dosud nezasaţených místech a vzrůstá tak 

produkce metanu. Naopak při nedostatku vlhkosti můţe dojít aţ k zastavení vyhnívání. 

Tento proces znázorněný graficky je patrný z grafu č. 4.  

Graf č 4. : Závislost produkce skládkového plynu na vlhkosti uloţeného odpadu 

 

Zdroj: 22 
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3.3 Vlastnosti skládkového plynu 

Přední vlastností skládkového plynu je, ţe po jeho spálení vznikají vcelku neškodné 

produkty jako je oxid uhličitý nebo vodní pára. Má hustotu menší neţ vzduch, proto se 

skládkový plyn nemůţe nahromadit u podlahy, rychle se mísí se vzduchem a proto sniţuje 

nebezpečí výbuchu nebo hoření při jeho úniku 22.  

V poměru objemu má výhřevnost dvakrát vyšší neţ vodík, ale o něco méně menší 

neţ třeba butan, zemní plyn nebo propan 17. 

Neţádoucí vlastností skládkového plynu, oproti plynu reaktorovému, je však obsah 

stopových sloţek a značná část oxidu uhličitého 26, proto musí být v častých případech 

ještě před pouţitím nebo jeho aplikací čištěn a upravován, coţ se negativně promítá 

především do ekonomického hodnocení jeho vyuţití 27. 

Nebezpečnou vlastností je však jeho sloţení, kdy metan v koncentracích 5 a 15% je 

výbušný a oxid uhličitý je ţivotu nebezpečný vzhledem k jeho schopnosti vázat se na 

krevní barvivo a tudíţ způsobuje otravu ţivým organismům . Proto musí být kontrolován a 

řádně odvětráván. Při jeho hromadění v uzavřených prostorách by mohlo dojít k neštěstí 

28. 

3.4 Využití skládkového plynu 

Vyuţívání a výroba bioplynu je nákladná záleţitost, proto je třeba při jeho návrhu 

vyuţití brát ohled na ekonomickou stránku této záleţitosti.  

U skládek dostatečně velkých, kde je mnoholetý předpoklad vzniku skládkového 

plynu se takové nákladné zařízení vybuduje. Plyn je velmi často znečištěný, tudíţ další 

součástí zařízení bývají filtry, pomocí kterých se tento plyn stane plnohodnotným. Podle 

způsobu vyuţití plynu následují i další technologická zařízení 28. 

Tento plyn se u velkých skládek vyuţívá zpravidla energeticky (odborně nazývané 

kogenerace), kde v tomto případě je součástí instalace zařízení spalovací plynový motor 

s generátorem. Další jeho podstatným vyuţitím je např. ohřev teplé vody, vytápění budov 

nebo k pohonu upravených vozidel 29. 
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V letních měsících bývá produkce plynu vyšší a proto se můţe v plynojemu 

shromáţdit pro případné další vyuţití v případě, ţe vlivem ročního období dojde k jeho 

niţší produkci 9. 

4. Společnost .A.S.A. 

Firma .A.S.A. patří mezi nejuznávanější a nejznámější evropské společnosti (v 

současné době rozšiřuje svoji působnost i mimo Evropu), které se zaobírají poskytováním 

komunálních sluţeb a především se věnují nakládání s odpady.  Tato původně rakouská 

společnost byla zaloţena v České republice v roce 1992 a v současnosti patří mezi 

nejprosperovanější firmy v odpadovém hospodářství. Organizované pobočky má téměř po 

celém světě jak je vidět z obrázku č. 3.  Přední náplní této firmy je poskytování sluţeb 

nejen obcím a městům, ale i jednotlivým ţivnostníkům a průmyslovým podnikům. Mezi 

její stálé zákazníky patří i velké společnosti jako jsou např. Iveco, Automotive Lighting, 

ŠKODA AUTO, Bosch Diesel, SIEMENS, MIELE, Hyundai, a mnoho dalších. 30. 

Obrázek č3.   Mapa celosvětových poboček firmy .A.S.A. 

  
 

Zdroj: 30  

Náplní firmy zpracování druhotných surovin, provozování solidifikačních linek,  

biodegradačních ploch, třídění a zpracování odpadů, sběr a přeprava odpadů 

specializovanou technikou, odstranění nebezpečných odpadů, pronájem vhodných typů 
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kontejnerů, příprava a realizace projektů KOH, ekologického poradenství, zajišťování 

sanací starých ekologických zátěţí, čištění a zimní údrţba komunikací, apod. 

4.1 Historie společnosti A.S.A. 

Společnost .A.S.A. byla původně zaloţena v Rakousku a to v roce 1988. Na území 

České republiky poprvé tato firma vstoupila v roce 1992. Tehdy zaloţila první konzultační 

firmu v Brně. Postupně v letech 1992 aţ 2006 firma i nadále skupuje neprosperující 

společnosti v oblasti nakládání s odpady a zakládá svoje pobočky a technologie likvidace 

odpadů, jako např. v Praze, v Brně, v Ostravě, v Litovel, v Posázaví, v Jihlavě, aj. V roce 

2006 přechází společnost .A.S.A. do španělského vlastnictví a i nadále zakládá nové 

skládky např. v Uhách, v Řepišti, apod 30. 

 4.2 Provozovny v ČR 

Jak jsem se jiţ zmínila společnost .A.S.A. má své pobočky nejen po celém světě, 

ale i v České republice. Pro představu, kde všude tato firma dosahuje svou působností lze 

vyčíst z obrázku č.4. 

Obrázek č4.  Mapa poboček v České republice 

 

Zdroj: 30  
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5. .A.S.A., spol. s r.o. – provozovna Tisová 

Skládka v k.ú. Tisová vznikla roku 1996 a je skládkou řadící se dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhlášky 

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

terénu  a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném 

znění do skupiny S- ostatní odpad pod označením S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1 

40. Na obrázku č. 5 můţeme vidět pohled na skládku z části uţ zrekultivované a z části, 

kde dochází teprve k ukládání odpadů. 

Obrázek č 5. : Skládka .A.S.A., spol. s r.o. – provozovna Tisová 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 

5.1 Úvodní údaje 

Název:  Skládka odpadů Tisová – skládka ostatních odpadů S-OO3 s odděleným                

             sektorem  S-OO1 

Provozovatel: .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712 

Umístění stavby:  p.p.č. 194/4, 194/58, 194/62 k.ú. Tisová, správní území města Březová 

 



Bc. Dita Švejdová : Vznik skládkového plynu na skládce .A.S.A.  

 

2011  25/62 

5.2 Charakteristika území 

5.2.1 Poloha v obci 

Stavbou dotčené území se nachází v katastrálním území Tisová u města Březová ve 

vzdálenosti asi 600 m východně od zastavěné části Černý Mlýn. Rodinné domy části Černý 

Mlýn jsou od zájmového území odděleny prostory dřevin rostoucí mimo les. 

Obrázek č. 6: Poloha skládky na mapě 

 

Zdroj: 42 

5.2.2. Geologické poměry 

Jáma bývalého hnědouhelného lomu Silvestr je tvořena v tercierních sedimentech. 

Tyto sedimenty jsou tvořeny tmavošedými písčitými jíly cypřišového souvrství 41.  

Svrchní, pokryté formace tvoří kvartér náleţející především k aluviálním 

sedimentům řeky Ohře. Bazální sedimenty náplavu jsou tvořeny především písčitými 

štěrky s ojedinělými valounky do průměru aţ 25 cm. Ve vyšších partiích se uplatňují písky 

s příměsí štěrku, hrubozrnné písky a jíly s organickou příměsí. Lokálně jsou zde vyvinuty 

polohy tvořené silně humózními hlínami a rašelinou 41. 
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Prostor je výrazně postiţen dominující antropogenní činností, zejména těţbou uhlí. 

Vyuhlená jáma Silvestr byla vyuţívána jako prostor pro zakládání vnitřní výsypky a 

odkaliště popílků produkovaných elektrárnou Tisová. Bývalé výsypky lomu Silvestr jsou 

tvořeny především jílovitým a hlinitým materiálem a směsí nekvalitního mourovitého uhlí 

s nadloţními materiály 41.   

5.2.3 Hydrogeologické poměry 

Zájmové území náleţí k povodí řeky Ohře do dílčího povodí Tisovského potoka. 

Jedná se o území s výraznou průlomovou propustností. V nejniţších partiích v bazálních 

částech pánve je koloběh vody vázán na tektonické poruchy 41.  

Poznatky průzkumů ukazují dva výrazné horizonty podzemní vody. Jedná se o 

souvislý horizont  kvarterních uloţenin ( štěrky, štěrkopísky, písky a hlíny) a horizont 

uloţenin terciérních ( jíly, uhlí, bazální pískovce starosedelského souvrství) 41. 

Kvartérní horizont podzemních vod je vázán na relativně dobře propustné písky a 

štěrky aluviálního náplavu řeky Ohře. Vodou z řeky, jejíţ hladina kolísá kolem úrovně 

402,5 m n. m. je tento horizont dotován, přičemţ báze aluviálních sedimentů je ve výšce 

398,5 - 401,4 m n.m. 41. 

Kvartérní uloţeniny jsou vlivem těţby uhlí odtěţeny a nezasahují tak výrazně do 

vodního reţimu prostoru skládky 41. 

Horizonty terciérních sedimentů, které byly rovněţ z větší části odtěţeny, jsou 

uloţeny hlouběji a vázány na propustné vrstvy (zbytky uhelných slojí) méně pak na polohy 

jílovitých písků a tvoří pak většinou nespojité lokální tektonikou omezené horizonty 41. 

Důleţitým faktorem, ovlivňujícím hydrodynamický reţim oblasti, jsou vnitřní 

výsypky lomu Silvestr. Vody ve výsypce vytvářejí jednotlivé nespojité dílčí horizonty 

podzemní vody většinou bez komunikace s okolními vodami 41. 
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5.3 Popis skládky 

V současné době se skládka skládá ze čtyř skládek, které tvoří celek, čtrnácti kazet, 

kompostárny a biodegradační plochy. Plocha skládky je rozdělena pracovně do skupin A1, 

A2, B a C, přičemţ A1 obsahuje kazetu č. 8, která je v současné době v provozu. Její 

předpokládané naplnění kapacity je plánováno na květen 2011, a proto se v současné době 

dokončuje výstavby skládky C (kazety 9 aţ 13). Plocha A2 obsahuje kazety 6, 7 a 7A, 

kazeta č. 6 je uzavřena a zrekultivována, 7. kazeta je v provozu, její kapacita je téţ téměř 

vyčerpána. Plocha B obsahuje kazety č. 1 aţ 5, které jsou uzavřeny a zrekultivovány. 

Základní údaje o kapacitě skládek jsou uvedeny v tabulce č. 3  , kapacita skládek se můţe 

v průběhu skládkování i změnit 40. 

Tabulka č. 3 : Základní parametry skládek 

Provozní název Kapacita zařízení   Výměra zařízení  

Skládka B (kazeta 1-5) 320000 m
3
 25900 m

2
 

Skládka A1 (kazeta 8) 60800 m
3
 8600 m

2
 

Skládka A2 (kazeta 6, 7, 7A) 360000 m
3
 22790 m

2
 

Skládka C (kazety 9-13) 354 000 m
3
 29 215 m

2
 

Zdroj: 40 

5.3.1 Skládka A1, A2 

Stavba „Skládka ostatních odpadů“ byla realizována v letech 1995 – 1996. Po 

zkolaudování stavby v roce 1996 byla skládka provozována v souladu se zákony 

(č.238/1991 Sb. O odpadech) a uděleným souhlasem OÚ Sokolov jako skládka ostatních 

odpadů skupiny S II určená pro inertní odpady třídy vyluhovatelnosti II dle tehdy platných 

právních předpisů (dnes označována jako skládka skupiny S-IO a výluhová třída I) 40. 

V průběhu provozování skládky byl skládkový prostor rozčleněn valem zeminy a 

stavební suti na dvě části. V severní části o výměře 8 000 m
2 

probíhalo skládkování 

inertních odpadů kategorie ostatní. Tato provozní část je označována jako Skládka A1 

(kazeta 8). Na základě stavebního povolení byly zahájeny v roce 2009 stavební úpravy tak, 

ţe po jejím dokončení slouţí skládka A1 jako skládka skupiny S-OO podskupiny S-OO3 

40. 
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V jiţní části nebyly do roku 2001ukládány ţádné odpady a provozovatel se rozhodl 

provést její přestavbu tak, aby byla kategorizována jako skládka skupiny S-OO a bylo 

moţné zde ukládat odpad kategorie ostatní, třídy vyluhovatelnosti III (dle dnešních 

předpisů skládka podskupiny S-OO3, výluhová třída IIa). V roce 2002 byla zkolaudována 

kazeta č. 6, v roce 2005 kazeta č. 7A a v roce 2007 kazeta č. 7. Realizací výše uvedených 

kazet 6, 7 a 7A byl vymezen prostor Skládky A2, který dnes plní funkci skládky skupiny 

S-OO3 40. 

5.3.2 Skládka B 

V roce 1996 byla realizována a zkolaudována skládka B v rozsahu kazet 4 a 5. 

Další realizace stavby byla provedena v etapách tak, jak probíhalo zaplňování skládkového 

prostoru. V roce 1999 proběhla kolaudace stavby kazety 3 a v roce 2001 pokračovala 

výstavby kazet 2 a 1. Kazety 1 – 5 jsou provozně označovány jako Skládka B a jedná se o 

skládku podskupiny S-OO3 40. 

5.3.3 Skládka C 

Současné době je tato část skládky ve výstavbě s tím, ţe k jejímu vyuţívání a 

zaplňování bude docházet zřejmě uţ v létě letošního roku. Skládka C je vyčleněna do  pěti 

kazet č. 9 – 13. Uzavření a rekultivace poslední kazety č. 13 této skládky se odhaduje na 

rok 2020 40. 

5.3.4 Kompostárna 

Zařízení slouţí k získávání organických látek kompostováním. Firma tento svůj 

vyrobený kompost pouţívá pro svou vlastní potřebu, k rekultivaci skládky. Míchárna 

kompostu byla zkolaudována a uvedena do provozu v roce 2000 a plně zrekonstruovaná 

byla v roce 2007 40. Plochu kompostárny můţeme vidět na obrázku č. 7. 
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Obrázek č. 7 : Plocha kompostárny 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 

5.3.5 Biodegradační zařízení 

V roce 2007 realizovala firma zařízení pro vyuţívání odpadů kategorie nebezpečné. 

Biodegradace je metoda úpravy a předpravy odpadů, při které se sníţí absolutní obsah 

definovaných škodlivin v odpadu na hodnoty, které umoţňují tento odpad dále vyuţívat 

nebo odstraňovat 40. Biodegradační plocha je patrná z obrázku č. 8. 

Obrázek č.8 : Plocha biodegradace 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 
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5.3.6 Těsnící a drenážní systém skládky 

Konstrukce skládky zamezuje pronikání průsakových vod do horninového prostředí 

a podzemních vod. Skládka B je vybavena kombinovaným těsněním jílovým a PEHD fólií, 

skládky A1, A2 a C jsou tvořeny kombinovaným těsněním bentonitovou rohoţí a PEHD 

fólií, jak můţeme vidět na obrázku č. 9. PEHD fólie je proti poškození chráněna PP 

netkanou geotextílií, která se zatěţuje starými pneumatikami, aby fólie po svahu 

nesjíţděla. Následně se toto zasypává štěrkem.  V případě skládek A1, A2 a C je do 

konstrukce skládky zabudován elektromagnetický monitorovací systém celistvosti 

fóliového těsnění SENSOR 40. 

Průsakové vody jsou šachtami jímány do sběrných drenů a výústí, následně se 

shromaţďují v jímkách průsakových vod. Povrchové vody jsou jednotlivými příkopy 

svedeny do Tisovského potoka. Svodové příkopy a budování drenáţního systému 

jednotlivé kazety je vidět na obrázku č.10 a 11. 

Obrázek č.9 : Ukázka rohoţí a fólií při výstavbě kazety C 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 
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Obrázek č.10 : Drenáţní systém kazety 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 

Obrázek č.11 : Příkop na svod povrchových vod 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 
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5.3.7 Jímky průsakových vod 

Na skládce jsou vybudovány čtyři jímky pro svod průsakových vod. Jímky jsou 

mezi sebou různě propojeny, zrovna tak jsou propojeny i se šachtami.  

Do hlavní jímky N3 jsou svedeny vody z kazet č. 1 – 5. Tato jímka je propojena se 

šachtou Š107, odkud se vody čerpají zpět na těleso skládky pro potřebu jejího zavodnění. 

Vody z kazet 6, 7 a 7A jsou svedeny do jímky N1, která pak následně ústí do N3. Kazety č. 

9 a 10 mají vlastní jímku N7, z kterou je propojena šachta č. Š113, odkud se vody čerpají 

zpět na těleso skládky. Jímka N5 slouţí pro svod vod z kompostárny a k odvodu vod 

z biodegradace slouţí jímka N6 40. 

Jímky jsou většinou ţelezobetonové, ocelové nebo plastové obetonované uzavřené 

nádrţe s vnitřním těsněním z PEHD fólie o tloušťce 2 mm, jak je patrné z obrázku č. 12. 

Trubní postupy jsou z PEHD potrubí o světlosti potrubí D160 aţ D315. Maximální zásobní 

prostor jímek je 25 m
3
, 105 m

3
, 160 m

3
, 700 m

3
 a 835 m

3
. Přebytečná odčerpaná svodová 

voda je svedena do šachty Š201, coţ je ve své podstatě nejniţší místo v systému. a vody 

průsakové se zpětně dodávají na skládku pro její zavodnění a řádnou vlhkost, která je 

velmi důleţitá pro tvorbu skládkového plynu 40.  

Obrázek č.12 : Výstavba jímky průsakových vod 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 
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5.3.8  Plynové studny 

lynové studny slouţí k jímání skládkového plynu. Na kaţdé části skládky jsou 

umístěny zpravidla tři aţ čtyři plynové studně. Jsou provedeny jako tzv. průběţně 

propaţované studny. Paţení studny je zajištěno paţnicí z ocelové roury o světlosti DN 800, 

délky 3000 mm. Hlava paţnice je opatřena navařenými oky, které umoţňují vytahování 

paţnice dle postupu ukládání odpadu. Ve středu paţnice je vertikálně nainstalováno 

potrubí, které je obsypáno drceným kamenivem o frakci 16- 32 mm. Před rekultivací jsou 

studně uzavřeny pouze provizorně, a to tak. Ţe jsou převázány pouze fólií. Po dokončení 

rekultivace jsou studny plynotěsně uzavřeny zhlavím z betonové skruţe, coţ můţeme vidět 

na obrázku č 13,  se zákrytovou betonovou deskou. Uvnitř zhlaví studně je nainstalováno 

na potrubí ocelové přírubové koleno s kulovým kohoutem pro odběr kontrolních vzorků 

plynu a uzavírací klapka. Na uzavírací klapku je napojeno sběrné potrubí horního odtahu 

skládkového plynu. Skládkový plyn je ze studní jímán tzv. vrchním odběrem. Svody a 

potrubní trasy plynu jsou umístěny na povrchu tělesa skládky 40. 

Obrázek č. 13 : Zhlaví plynové studně 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 
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5.3.9 Stanice bioplynu 

Transport skládkového plynu z plynových studní k vyuţití zajišťuje čerpací stanice 

bioplynu, typ MAEN 200-SP. Kontejnerová čerpací stanice má maximální výkon 2x 200 

m
3
 plynu za hodinu. Stanice je vybavena dvěma dmychadly. Vnitřní prostor stanice je 

nepřetrţitě monitorován a automaticky odvětráván.(PPŘ)  Jestliţe systém zaznamená 

obsah O2 nad 5 %, okamţitě dojde k vypnutí dmychadel a následnému odstavení čerpací 

stanice bioplynu a následně kogenerační jednotka. Hrozí zde nebezpečí výbuchu, 

v případě, ţe by se O2 smísil se vzduchem. Automatický monitorovací systém hlídá také 

obsah metanu a jestliţe dojde k jeho poklesu pod 40 %, systém opět ihned vyřadí čerpací 

stanici bioplynu z provozu. Takto automaticky odstavené zařízení musí obsluha 

zkontrolovat a následně uvést do provozu 41. 

K dopravě plynu je vyuţíván systém plynovodů, který je tvořen jednak sběrným 

potrubím horního odtahu na povrchu rekultivační vrstvy, jednak hlavním sběračem 

bioplynu uloţeným v rekultivační vrstvě. V trase plynovodů jsou realizovány armaturní 

objekty. Uzavírací šachty umoţňují jednotlivé uzavření libovolných větví, které ústí 

z plynových studen. Kondenzační šachta slouţí k akumulaci kapalného kondenzátu 

skládkového plynu 41. 

Obrázek č.14 : Čerpací stanice bioplynu  

  

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 
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5.3.10 Kogenerační jednotka
  

Z čerpací stanice je skládkový plyn čerpán do kogenerační jednotky 

k energetickému vyuţití spalováním. Kogenerační jednotka TEDOM Cento T300 S Bio 

CONM sestává ze soustrojí plynového motoru. Jednotka je umístěna v kontejneru (obrázek 

č.15 ). Jmenovitý výkon je 370 kW. Ve skutečnosti,  provozní praxi,  zařízení pracuje na 

rozdílné výkony a to tak, ţe v létě na 130 – 150 kW a v zimních měsících na 90 – 100 kW 

41. 

Obrázek č. 15 : Kogenerační jednotka 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 

Kogenerační jednotka je zařízení, které spalováním paliva, vyrábí současně 

elektrickou energii a teplo. Princip, na kterém kogenerační jednotka pracuje je patrné 

z přiloţeného schématu na obrázku č.16 tak, jak deklaruje výrobce. Elektrická energie 

vzniká roztočením generátoru, a to nejčastěji pomocí spalovacího motoru. Motory 

v kogeneračních jednotkách bývají zpravidla konstruovány na zemní plyn, ale mohou 

spalovat i dalčí jiná plynná paliva. Teplo, které uvolňuje spalovací motor, je díky chlazení 

motoru, oleje a spalin vyuţito, a právě díky tomu účinnost kogeneračních jednotek 

dosahuje učinnosti aţ 80 – 95 %. 43. Takto vyrobená elektrická energie je dodávána dále 

do sítě pomocí generátoru, který můţeme vidět na obrázku č. 17. 
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Obrázek č.16 : Schéma kogenerační jednotky 

 

Zdroj: 43 

Obrázek č. 17: Generátor 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 
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5.3.11 Vysokoteplotní pochodeň 

Vysokoteplotní pochodeň, kterou je vidět na obrázku č. 18,  je ocelový komín 

vysoký 7m opatřený místem pro měření emisí. V současné době se nepouţívá. Toto 

zařízení bylo v provozu do roku 2008, do té doby, neţ firma nechala nainstalovat 

kogenerační jednotku 40. 

Obrázek č. 18 : Vysokoteplotní pochodeň s kogenerační jednotkou 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 

5.3.12 Ostatní vybavení skládky 

Doplňujícími nebo ostatními objekty skládky jsou: provozní budova s přístavbou 

šesti mobilních buněk, které tvoří administrativní část skládky, dále mostní váha (obrázek 

č. 19) firmy Schneck s nosností do 33 tun s kontejnerovým váţním domkem, dále 

mechanizace, jako je např. skládkový kompaktor (obrázek č. 20), kolový nakladač, kolový 

bagr s nakládkou a traktor 40. 
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Obrázek č.19  :Váţní domek s mostní váhou 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 

Obrázek č. 20 : Mechanické stroje pracující na vrcholu skládky 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 
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5.4 Produkce skládkového plynu 

V této kapitole se budu věnovat mnoţství plynu, které na skládce vyrobily, 

následně  jejímu sloţení a mnoţství vyrobené energie, která byla pomocí generátoru 

dodána do sítě. 

Data, která jsou uvedena v tabulce č. 4 jsou pouze za období od října roku 2008 do 

současné doby. Tyto data si obsluha skládky uchovává pouze od doby, kdy byla v areálu 

skládky instalována kogenerační jednotka.  

Tabulka č. 4: Data o vyrobených kWh, mnoţství motohodin a plynu, jeho sloţení 

datum 
stav 
elektroměr  skutečné  

počet 
MTH  

stav plynu 
ČS  průměr CH4 

  KGJ (kWh) 
kWh 
KGJ (měsíc) (m3/měsíc)  (měsíc) 

31.10.2008 984 12526       

30.11.2008 13510 46888       

31.12.2008 60398 15468 362   cca 50% - odhad 

31.1.2009 75866 20717 120 11945,38 cca 50% - odhad 

28.2.2009 96583 44184 190 16191,93 cca 50% - odhad 

31.3.2009 140767 48083 381 34112 cca 50% - odhad 

30.4.2009 188850 32977 389 39664 cca 50% - odhad 

31.5.2009 221827 55150 228 26631 cca 50% - odhad 

30.6.2009 276977 28388 387 42508 cca 50% - odhad 

31.7.2009 305365 28018 214 22828 cca 50% - odhad 

31.8.2009 333383 62678 209 18851 cca 50% - odhad 

30.9.2009 396061 63443 519 39356 cca 52% - odhad 

31.10.2009 459504 71579 514 20123 cca 50% - odhad 

30.11.2009 531083 36519 503 27041 cca 50% - odhad 

31.12.2009 567602 31175 319 27294 cca 50% - odhad 

31.1.2010 598777 57446 281 23676,2 cca 50% - odhad 

28.2.2010 656223 38150 559 36147,8 cca 49% - odhad 

31.3.2010 694373 59286 386 26768 cca 49% - odhad 

30.4.2010 753659 74625 464 30201 cca 49% - odhad 

31.5.2010 828284 49839 482 30315 cca 49% - odhad 

30.6.2010 878123 45706 333 25653 cca 49% - odhad 

31.7.2010 923829 32658 350 28700 cca 47% - odhad 

31.8.2010 956487 35074 243 24052 cca 48% - odhad 

30.9.2010 991561 72279 298 25324 cca 48% - odhad 

31.10.2010 1063840 48989 609 50877 cca 48% - odhad 

30.11.2010 1112829 40025 430 35948 cca 48% - odhad 

31.12.2010 1152854 31829 379 29444 cca 48% - odhad 

31.1.2011 1184683 11621 305 24469 cca 48% - odhad 

28.2.2011 1196304 23322 119 8637 cca 48% - odhad 

31.3.2011 1219626   238 17959 cca 48% - odhad 

Zdroj: 45 
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Dosaţená data a do jisté míry i mnoţství vyrobeného skládkového plynu a následně 

elektrické energie dodané do sítě jsou závislé na několika faktorech, které tyto výsledky do 

značné míry dokáţí ovlivnit, a to: 

 počasí (vzhledem k nízkým teplotám není produkce plynu taková, jako v počasí 

teplém) 

 konstantní spád potrubí skládkového plynu ( díky sesedání tělesa skládky můţe 

dojít k ucpání potrubí, z důvodu vytvoření kapalné kapsy v potrubí) 

 jakákoliv porucha technologie či porucha potrubí (automatický systém odstaví 

čerpaní plynu jestliţe obsah kyslíku překročí hranici 5ti %, z bezpečnostních 

důvodů,  nebo se obsah metanu sníţí pod minimum, coţ je v tomto případě 40 %)  

 disciplinovanost obsluhy zařízení (v případě odstavení zařízení z provozu 

automatickým systémem, je nutné, aby obsluha uvedla zařízení zpět do chodu 

ručním způsobem) 

Z výše uvedené tabulky č. 4  a následně z grafu č. 5 lze vyčíst, jaké mnoţství 

skládkového plynu se odčerpalo z tělesa skládky a kolik dokázala vyrobit kogenerační 

jednotka elektrické energie. Tyto čísla jsou velmi závislá, jak jsem jiţ výše uvedla na 

mnoha faktorech a zejména na disciplinovanosti obsluhy, která toto zařízení obsluhuje.  

   Sloţení skládkového plynu je patrné ve výše uvedené tabulce. Je však pouze orientační, 

protoţe i přesto, ţe počítačový systém napojený na kogeneraci a čerpací stanici plynu je 

schopný vyhodnocovat sloţení plynu naprosto přesně včetně dalších sloţek plynu,  pro 

firmu není sloţení plynu podstatné, proto se data neskladují ani nikde nezaznamenávají. 

V tabulce č. 4 je uveden pouze obsah metanu ve skládkovém plynu, který si obsluha 

zařízení archivuje pouze pro svoji zajímavost. Na druhou stranu z dostupných dat lze 

usoudit, ţe se jedná o plyn vcelku kvalitního sloţení, tedy s vyšším obsahem metanu. 

Téměř ve všech případech dosahuje sloţka metanu ve skládkovém plynu 50ti %. 
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Graf č. 5: Mnoţství kWh a plynu 
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Zdroj: Švejdová (2011) 

Z uvedeného můţeme tedy vyčíst, ţe produkce skládkového plynu není v ţádném 

případě záleţitostí konstantní. Z dostupných dat si můţeme jen domyslet, ţe v měsících, 

kdy je teplé počasí,  je produkce plynu vyšší neţ v počasí chladném. Naproti tomu musíme 

brát v úvahu moţnost technických závad na zařízení, které tuto produkci blokují. 

5.5 Rekultivace 

5.5.1 Způsob rekultivace skládky v průběhu jejího provozu 

V průběhu zaplňování jednotlivých kazet jsou odpady dle potřeb průběţně 

překrývány vhodnými odpady či materiály v souladu s pokyny pověřené osoby. Skládka je 

rekultivována postupně v jednotlivých krocích (etapách), vţdy po dosaţení plánovaného 

tvaru tělesa v dané části skládky. Uzavřením této části skládky a provedením rekultivace se 

zmenšuje otevřená plocha tělesa skládky, která sniţuje produkci průsakové vody skládkou 

40. 

Jednotlivé z rekultivované a nezrekultivované kazety skládky jsou patrné z přílohy 

č. 1. 
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5.5.2 Rekultivace po uzavření skládky 

Po zaplnění skládkového prostoru na navrhovanou výškovou úroveň vznikne jedno 

kompaktní těleso. Práce spojené s uzavřením a rekultivací skládkového prostoru jsou 

prováděny v souladu s ČSN normou v několika etapách v závislosti na postupném plnění 

skládky. Celková rekultivace skládky bývá prováděna nejdéle do tří let po ukončení 

skládkování poslední skládkované etapy. Povrch skládky je zabezpečen nepropustným 

překrytím proti vnikání povrchových a sráţkových vod, které jsou bezpečně odvedeny 

mimo skládku, aby nedocházelo k negativnímu působení na její stabilitu, a  aby bylo 

umoţněno odvedení skládkových plynů z prostoru skládky. Svahy skládkového tělesa jsou 

upraveny ve sklonu 1:2,5. Sklon kopule na vrchlíku je ccca 8%, po sesednutí bude sklon 

nepropustné uzavírací vrstvy v konečném tvaru min. 3%, tak aby byl zajištěn plynulý 

odtok sráţkové vody 40. 

Vlastní uzavření a rekultivace skládek je tvořena 40: 

 vyrovnávací vrstvou ze stabilizátu  a zeminy o tloušťce cca 200 mm 

 vrstvou pro odvětrání plynu – drenáţní geotextílie 

 minerální těsnící vrstvou celkové tloušťky 500 mm (moţnou variantou je 

bentonitová rohoţ) 

 drenáţní a filtrační vrstvou pro odvedení sráţkové vody – geotextílie 

 rekultivační vrstvou zeminy o tloušťce 700 mm 

 vrstvou humusu o tloušťce 300 mm 

Po provedení technické rekultivace je povrch skládky biologicky rekultivován 

zaloţením travního (lučního) porostu. Případné nálety hluboko kořenících rostlin dřevin 

jsou včas likvidovány tak, aby nemohlo dojít k porušení těsnících vrstev. Případné hnojení 

rekultivovaných vrstev je prováděno tak, aby při něm nedocházelo ke zhoršení kvality 

povrchových vod 40. 

Způsob a postup rekultivace skládky lze vidět také z příčného a podélného řezu 

skládky na obrázku v příloze č. 3 a 4. 

Následná péče po uzavření skládky včetně monitirování je po dobu nejméně 30-ti 

let v souladu s novým aktuálním provozním řádem uzavřené skládky, schváleným 

Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem ţivotního prostředí a zemědělství. Po 
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dobu tvorby výluhových vod a skládkových plynů zůstanou v činnosti technologická 

zařízení vybudovaná pro provoz skládky 40. 

Obrázek č. 21:Pohled na skládku 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky (2011) 

5.6 Monitorovací systém skládky 

Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření probíhá 

sledování podle programu kontroly monitorování, dle následujících parametrů 41: 

 sledování jakosti a mnoţství průsakových vod 

 sledování podzemních vod v okolí skládky 

 sledování mnoţství a sloţení skládkového plynu 

 sledování koncentrace pachových látek 

 sledování tělesa skládky 

 sledování emisních limitů na kogenerační jednotce 

 kontrola souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro zařízení 

 kontrola funkčnosti všech opatření určených k ochraně ţivotního prostředí 

 kontrola podmínek stanovených v povolení skládky 
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5.6.1 Monitorování průsakových vod 

Monitoring průsakových vod je realizován pomocí retenční jímky průsakových vod 

skládky S-OO. Přičemţ mnoţství průsakových vod v m
3 

se sleduje šestkrát za rok, jakost 

průsakových vod se sleduje jedenkrát za rok, a to na jaře a na podzim.Mezi sledované 

ukazatele patří např. teplota vody, pH, vodivost, CHSKCr, CI
-
, SO4

2-
, NH4

+
, NO2

-
, Pb, Cr 

celk., As, Ni, RL, fenoly, anionaktivní tenzidy, NEL, PAU jako fluoranten, PCB 41. 

   Vzorky jsou vţdy odebírány akreditovanou laboratoří.    

5.6.2 Monitorování podzemních vod 

Vliv skládky na kvalitu podzemních vod je sledován pomocí retenčních vrtů (PTS1, 

PTS2 a PTS10) nad skládkou, pomocí výústí obvodových drenů a pomocí dvou základních 

diagnostických vrtů (E2, PTS8) pod skládkou. Jedná se o vystrojené hydrogeologické vrty 

s paţnicí z IPE potrubí. Paţnice je obsypána praným kačírkem, zhlaví vrtů je osazeno 

ocelovou chráničkou a jílováno bentonitovou směsí 41. Umístění hydrogeologických vrtů 

je patrné z přílohy č. 1.  

Hladiny podzemních vod se sledují čtyřikrát ročně, a to v měsících: březen, červen, 

září a listopad. Mezi sledované ukazatele patří např. teplota vody, pH, vodivost, CHSKCr, 

CI
-
, SO4

2-
, NH4

+
, NO2

-
, Zn, Pb, Cd, Cr celk., As, Ni, RL, fenoly, anionaktivní tenzidy, 

NEL, PAU jako fluoranten. Tyto hodnoty jsou sledovány akreditovanou laboratoří dvakrát 

ročně v měsících březen a září. Mezi jedenkrát ročně sledované ukazatele patří např. PCB 

41. 

5.6.3 Monitorování ovzduší 

a) jakost a množství skládkového plynu 

Provozovatel má povinnost dvakrát ročně (na jaře a na podzim) provádět sledování 

vývinu a sloţení skládkového plynu a to konkrétně těchto parametrů: CH4, CO2,O2, N2, 

H2S. Kontrola kvality skládkového plynu se provádí měřením pomocí vrtů, jímacích studní 

plynu, zaráţecími sondami a povrchovým průzkumem. Monitorování metodou dle 

pouţitého měřícího přístroje je prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou 

firmou 41. 
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Vzorky skládkového plynu jsou odebírány v jarním a podzimním období, tj. 

v období, kdy existují pro organismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu 

(venkovní teploty neklesnou pod 5C). 

b) pachové látky 

Provozovatel skládky, který přijímá více neţ 10 t odpadu denně nebo má celkovou 

kapacitu větší neţ 25 000 t odpadu, mimo skládek inertního odpadu. Provozovatel 

kompostárny je povinen zajistit stanovení koncentrace pachových látek dle vyhlášky č. 

362/2006 Sb 41. 

Odběr vzorků pro stanovení koncentrace pachových látek se provádí v místě před 

vyústěním odpadního plynu do ovzduší nebo na jiném místě v souladu se zásadami 

stanovenými ve Věstníku MŢP. Doba odběru vzorků se přizpůsobí očekávaným 

koncentracím a provede se v období minimálně 1 hodiny, s tím, ţe doba kaţdého 

jednotlivého odběru se pohybuje v rozmezí 5 aţ 15 minut. Při stanovení koncentrace 

pachových látek se provádí nejméně tři odběry na kaţdém měřícím místě. Výsledná 

koncentrace pachových látek v odpadním plynu zdroje je geometrický průměr výsledků 

jednotlivých odběrů. Běţně se tato kontrola provádí jedenkrát za tři kalendářní roky 

v rozmezí měsíců květem aţ září nebo při jakémkoliv zásahu do konstrukce nebo vybavení 

zařízení stacionárního zdroje 41. 

c) Azbest 

Tato měření se provádějí jedenkrát za tři roky, pokud legislativa nestanoví jinak, 

autorizovanou osobou, kdy jsou sledována azbestová vlákna o délce větší neţ 5 

mikrometrů, průměru menším neţ 3 mikrometry a poměru délky vlákna k průměru vlákna 

vyšším neţ 3: 1. Odběr vzorku pro stanovení počtu vláken azbestu se provádí z proudící 

vzdušniny prosáváním izokineticky odebrané vzdušniny přes filtrační materiál. V ostatních 

případech se sledují depozice azbestu 41. 

Stanovení vláken azbestu v odebraných  vzorcích se provádí metodou optické 

mikroskopie pro počet vláken vyšší neţ 3.10
5
 m

3
 a metodou elektronové mikroskopie pro 

počet vláken niţší neţ 3.10
5
 m

-3
 41. 
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d) SO2, NOx, TZL, CO 

Měření emisí z kogenerační jednotky je prováděno četností jedenkrát za pět let 

v souladu s aktuálně platnými legislativními poţadavky. Dle vyhlášky č. 205/2009 Sb. se u 

zdrojů neprovádí měření TZL, jde-li o zdroj spalující výlučně bioplyn a jmenovitý příkon 

je niţší neţ 100MW. Podle uvedené vyhlášky se také měření emisí SO2 u zdrojů neprovádí, 

jde-li o zdroj spalující plynné palivo, pokud dodavatel paliva zaručí stálý obsah síry 

v palivu na takové úrovni, aby při spalování nebyl překročen emisní limit a pokud je 

jmenovitý tepelný příkon zdroje niţší neţ 100 MW 41. 

5.6.4 Monitorovací systém kompostárny 

Kompostárna není vybavena samostatným systémem pro monitorování vod a 

ovzduší. Jsou zde uţívány výhradně prvky monitorovacího systému skládky a případně 

jímky pro kontrolní odběr průsakové vody z kompostárny 41. 

Obsluha kompostárny je povinna průběţně kontrolovat výšku hladiny 

v bezodtokové jímce a smyslově posuzovat moţné zvýšení prašnosti, vznik plynů, výskyt 

obtíţného hmyzu a hlodavců. 

Spotřeba vody se nesleduje, předpokládá se, ţe výluhové vody z kompostu budou 

zpětně vyuţity ke zkrápění. 

Z plynných emisí vzniká v převáţné většině CO2. Jde-li cítit amoniak, svědčí to o 

tom, ţe zakládka kompostu je příliš zhutněná a nedostatečně provzdušněná. Kompost je 

potom potřeba překopat nebo vytvořit v zakládce ventilační průduchy 41. 

5.6.5 Monitorovací systém biodegradační plochy  

Biodegradace není vybavena samostatným systémem pro monitorování vod a 

ovzduší. Jsou zde uţívány výhradně prvky monitorovacího systému skládky a případně 

jímky pro kontrolní odběr  (N6) průsakové vody z biodegradace. K emisím znečišťujících 

látek by mohlo dojít při technologických operacích a při skládání odpadu na biodegradační 

plochu. Mnoţství emisí závisí výhradně na mnoţství těkavých organických látek 

obsařených v odpadu. Odpady kontaminované převáţně NEL, kde převaţují těţké frakce 

uhlovodíků, se do ovzduší neuvolňují 41. 
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5.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí 

5.7.1 Odpady 

Skládka představuje skládku skupiny S-OO3 s odděleným sektorem SOO1 a je 

určena pro odpady kategorie ostatní, včetně odpadů s podstatným obsahem organických 

biologicky rozloţitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě vodného výluhu a 

odpadů z azbestu ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadu na 

skládky 44. 

5.7.2 Vody 

Zájmové území se nachází v povodí řeky Ohře. Dešťové vody jsou odváděny 

hlavním záchytným příkopem, odkud se vody odvádí do odkaliště Silvestr do sousedního 

objektu ETI ČEZ a.s., odkud jsou následně čerpány zpět do řeky Ohře. Další svod dešťové 

vody je sveden do umělého koryta Tisovského potoka, který také následně ústí do řeky 

Ohře. 

V širším zájmovém území se nenachází ţádné zdroje individuálního či hromadného 

zásobování vodou. Provoz skládky nezvyšuje významně riziko ovlivnění kvality 

podzemních a povrchových vod v zájmové oblasti z těchto důvodů 44: 

 oběh průsakových vod je oddělen jak od vod povrchových, tak od vod podzemních 

 průsakové vody jsou likvidovány čerpáním a rozlivem na koruně skládky 

 těsnění skládky a objektů pro nakládání s průsakovými vodami je kombinované, 

dvojité 

 objekty pro jímání dešťových vod jsou dimenzovány na výpad sráţek mimořádné 

intenzity s pravděpodobností opakování jedenkrát za 100 let 

 do konstrukce těsnění skládky je integrován elektromagnetický monitorovací 

systém sledování celistvosti těsnění skládky 

5.7.3 Zemědělský a lesní půdní fond 

Stavba skládky komunálního odpadu neklade ţádné nároky na pozemky 

zemědělského nebo lesního půdního fondu 44. 
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5.7.4 Ovzduší 

Provozovatel skládky aplikoval technické zařízení pro nakládání se skládkovým 

plynem. Jsou zde realizovány objekty pro jímání, čerpání a likvidaci skládkového plynu. 

V areálu je také instalováno zařízení pro energetické vyuţití skládkového plynu, a to 

kogenerační jednotka. Provozovatel také pravidelně realizuje opatření k eliminaci emisí 

skládkového plynu, dle potřeby zajišťuje překrývání povrchu skládky zeminou v rámci 

provádění technického zabezpečení skládky. Pravidelně v intervalu jedenkrát za dva roky 

zajišťuje provozovatel uzavření a rekultivaci zaplněné části skládky. Na základě podmínek 

integrovaného povolení provádí provozovatel stávající skládky měření emisí skládkového 

plynu, azbestu a pachových látek 44. 

Skládka představuje, dle zákona, střední zdroj znečišťování ovzduší. Provozovatel 

skládky si nechává před realizací skládky a povolením stavby zpracovávat odborné 

posudky a rozptylové studie 44.  

5.7.5 Krajina a zeleň 

Areál skládky nemá vliv na ţádné prvky ochrany krajiny ve smyslu zákona 

č.114/1992 Sb. V případě kácení „náletových“ dřevin rostoucích mimo les vydává 

povolení ke kácení MÚ Březová 44. 

5.7.6 Řešení ochrany stavby před účinky vnějšího prostředí 

Areál skládky není umístěn ve vyhlášeném záplavovém území či území 

poddolovaném. Charakter stavby tudíţ nevyţaduje ani návrh zabezpečení stavby před 

účinky seizmicity, radonu nebo hluku 44. 

6. Diskuze 

Technologie skládkování odpadů prochází za posledních řadu let velkými změnami 

ve směru technologického zpracování odpadů. Je sice zřejmé, ţe v době budoucí firmy na 

likvidaci odpadů budou muset převzít inovované technologie a skládkování tuhého 

komunálního odpadu bude nutno sníţit na přijatelnější hranici neţ je doposud a najít 

ekologičtější a efektivnější způsob likvidace komunálního odpadu.  



Bc. Dita Švejdová : Vznik skládkového plynu na skládce .A.S.A.  

 

2011  49/62 

Hlavním tématem mé diplomové práce je posouzení vzniku skládkového plynu 

z rekultivované a nerekultivované části skládky.  

Produkce a sloţení skládkového plynu je velmi závislá na mnoţství uloţeného 

odpadu, na řádném zavodnění tělesa skládky.  

Z dat, které  mi skládka Tisová poskytla je zřejmé, ţe produkce skládkového plynu 

z části skládky jiţ zrekultivované je podstatná, oproti tomu z částí nezrekultivovaných, kde 

plyn sice vzniká, ne aţ v takové míře, ale hlavně se do doby rekultivace neodčerpává a 

následně nezpracovává. Produkce plynu z částí skládky zrekultivovaných je do určité míry 

také velmi závislá na faktorech jako je teplota ovzduší, nenadálé technologické poruchy na 

zařízení, na konstantním spádu potrubí a schopnosti obsluhy, která dohlíţí na jímání plynu, 

čerpací stanici plynu a kogenerační jednotku. Automatický systém je totiţ nastaven tak, ţe 

nasávání plynu se okamţitě odstaví v případě, ţe jímaný plyn nedosahuje 40ti % obsahu 

metanu v plynu a následně se vypne čerpací stanice plynu s kogenerací. Stejným způsobem 

automatický systém pracuje z bezpečnostních důvodů s ohledem na obsah kyslíku, dojde –

li k překročení hranice 5ti %, hrozí nebezpečí vytvoření se výbušné směsi. Pak záleţí na 

schopnosti obsluhy, zda je schopna v co nekratším časovém úseku uvést čerpání plynu zpět 

do provozu. 

Má představa o zhodnocení produkce plynu ze skládky je poněkud jiná, ale měla 

jsem moţnost pracovat pouze s daty, které jsem výše zmínila a které mi vedení skládky 

provozovna Tisová poskytlo, a to pouze za posledních pár měsíců, kdy byla na skládce 

instalována kogenerace. Data před instalací kogenerační jednotky byla pro mne 

nedosaţitelná. 

Stejně tak je tomu i u dat, které jsem chtěla zpracovat u jednotlivého sloţení 

skládkového plynu. I přesto, ţe počítačový systém velmi přesně zaznamenává jednotlivé 

sloţení a obsah jednotlivých sloţek v jímaném skládkovém plynu, firmy tyto podklady 

nepotřebuje, tudíţ je nearchivuje a ani nikam nezaznamenává. Procentuální zastoupení 

sloţky metanu ve skládkovém plynu je tedy bráno pouze odhadem. 
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7. Závěr 

V předloţené diplomové práci jsem se snaţila naplnit cíl, který jsem si vytýčila, a 

to především posoudit produkci skládkového plynu skládky komunálního odpadu 

společnosti .A.S.A. provozovně Tisová  její nerekultivované a rekultivované části. 

V prvních kapitolách jsem se věnovala definování pojmu odpad, legislativě, která 

odpady definuje, způsobům skládkování komunálního odpadu a v neposlední řadě 

skládkovému plynu. Jejímu vzniku, sloţení vlastnostem a způsobům vyuţití. 

Následné kapitoly jsou jiţ věnovány samotné skládce, jejímu technologickému 

řešení, způsobu výroby skládkového plynu a jejímu zpracování. Dále způsobu a postupu 

rekultivace jednotlivých kazet skládky  a vlivu skládky samotné na ţivotní prostředí. 

Hlavní částí této práce je posouzení vzniku plynu na skládce z její rekultivované a 

nerekultivované části. Z dosaţených dat mohu konstatovat, ţe dotyčná skládka produkuje 

skládkový plyn velmi dobrého sloţení vzhledem k procentuálnímu zastoupení metanu 

v plynu a to zejména z částí, nebo-li kazet, které jsou jiţ zrekultivovány. Z částí 

nerekultivovaných totiţ k distribuci skládkového plynu nedochází z důvodu toho, ţe 

plynové studny, které jímají vytvořený plyn, se na plynové potrubí napojují aţ po jejich 

úplné rekultivaci. 

Z ekologického lze říct, ţe těleso skládky ani skládka jako taková do velké míry 

neznehodnocuje ţivotní prostředí. Firma .A.S.A. spol. s r.o. provozovna Tisová dodrţuje 

veškerý monitoring ovzduší a vod a splňuje veškeré zákonem dané normy a předpisy. 
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