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Anotace 

Cílem mé práce je poukázat na jeden z moţných přístupů k obnově krajiny. V 

bakalářské práci popisuji postup rekultivace bývalé skládky tuhého komunálního odpadu 

„Jihozápadní pole“ u Chomutova. Na této bývalé skládce bylo v rámci rekultivace 

vybudováno odpadové hospodářství města. V úvodu práce je stručně popsána teorie 

rekultivačních prací a související legislativa. Dále v textu popisuji historii skládky, 

současný stav a postup rekultivačních prací. Seznamuji s následnou péčí o těleso 

rekultivované skládky a poţadavky na monitoring. Popisuji objekty vybudované a uţívané 

pro odpadové hospodářství. V zhodnocení nastiňuji budoucí moţnosti vyuţití dané 

lokality. 
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Summary 

The goal of this bachelor thesis is to point out one of the possible approach to 

recultivation of landscape. In the thesis I describe the procedure of the recultivation of 

former solid municipal waste landfill "Southwest Field" in Chomutov. The management of 

the town has been constructed within the frame of landfill recultivation. In the introduction 

is a brief description of the recultivation work theory and related legislation. Furthermore I 

describe the history of the landfill, the present condition and the progress of recultivation 

work. In the thesis is described the subsequent treatment of reclaimed landfill and the 

requirements of monitoring. I describe buildings constructed and used for waste 

management. In the assessment I outline future possibilities of the locality usage  

 

Key words: recultivation, waste management, landfill, environment, monitoring  
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Seznam zkratek: 

ČOV - čistička odpadních vod 

ČSN - Česká státní norma 

DJŢ - Důl Jan Ţiţka 

DVÚZ, k.p. - Doly Vítězného února, koncernový podnik 

EC - Evropská komise 

ES - Evropské společenství 

EU - Evropská unie 

HZS ČR  - Hasičský záchranný sbor České republiky 

MŢP - Ministerstvo ţivotního prostředí 

NEL - nepolární extrahovatelné látky 

OHS - Okresní hygienická stanice 

ONV - Okresní národní výbor 

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky 

pH - potential of Hydrogen  

POH ČR - Plán odpadového hospodářství České republiky 

RAS - rozpuštěné anorganické soli 

TKO - tuhý komunální odpad 

TSMCH - Technické sluţby města Chomutova 
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1 ÚVOD 

Skládkování je nejstarší, nejlacinější, v současnosti nejrozšířenější, ale zároveň 

i nejméně šetrný způsob likvidace odpadů. [1] Ekologické a ekonomické zátěţe bývalých 

skládek komunálního a průmyslového odpadu nejsou v České republice dosud dořešeny. 

Rekultivace je jednou z forem krajinného plánování, kdy dochází k navrácení 

poškozené nebo zcela zničené krajiny do stavu blíţícímu se stavu původnímu. Přitom se 

snaţí odstranit či maximálně zmírnit nepříznivé dopady v dotčené oblasti. [2] 

Zdařilá rekultivace musí především splnit poţadavek na zamezení dalšího 

nepříznivého sekundárního vlivu skládky na ţivotní prostředí. Musí zabránit znečištění 

ţivotního prostředí a respektovat přirozený ráz krajiny. Měla by nabídnout esteticky 

přijatelnou krajinnou kompozici a najít vhodné a smysluplné, ekonomicky únosné vyuţití 

pro nově vytvořenou lokalitu v souladu s územním plánem. Je to sloţitý proces, jeho 

provedení a koordinace není jednoduchá.  

Takzvané Jihozápadní pole je bývalá skládka komunálního odpadu, která vznikla 

v prostoru terénních poklesů v poddolované lokalitě těţebního pole hlubinného 

hnědouhelného Dolu Jan Ţiţka v Chomutově (viz obrázek č. 1, 2). Její činnost byla 

ukončena v roce 1996. Vznik skládky komunálního odpadu v minulých desetiletích 

představuje významnou ekologickou zátěţ.  

Na příkladu bývalé skládky na Jihozápadním poli lze sledovat vývoj postupně se 

zpřísňující legislativy a zároveň i posun k modernímu řešení odpadové otázky města 

Chomutov. Město pruţně reagovalo na nově vznikající legislativu v oblasti odpadového 

hospodářství a v roce 1997 začalo budovat na území bývalé skládky tuhého komunálního 

odpadu odpadové hospodářství. V rámci provádění rekultivačních prací byly vybudovány 

stavební objekty slouţící k vyuţití jednotlivých druhů odpadů.  

Na zrekultivovaném prostoru slouţí pro potřeby města a občanů tyto objekty: 

skladovací a manipulační plochy, překladiště komunálního odpadu pro občany a drobné 

ţivnostníky, překladiště uličních smetků, sklad stavební sutě, recyklační dvůr, 

kompostárna a deponie ornice. Je to ukázka jednoho z moţných přístupů včetně zobecnění 

principu hospodárnosti a maximálního vyuţití zdrojů v oblasti nakládání s odpady.  
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Předkládaná práce poukazuje na hlavní principy jak legislativní, tak technické. 

Mapuje vznik skládky, popisuje postup rekultivačních prací, monitoring uzavřené skládky 

a stručně charakterizuje jednotlivé hospodářské objekty odpadového hospodářství. Ve 

zhodnocení nastiňuji další postupné moţné řešení ve vyuţití uvedené lokality. Práce by 

čtenáři měla umoţnit obecnou představu a základní přehled o zmiňované problematice.  

 

 
 

Obrázek č. 1: „Jihozápadní pole“ r. 2003 [29] 

 

 
 

Obrázek č. 2: „Jihozápadní pole“ r. 2008 [29] 
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2 LEGISLATIVA 

Obecné názvy a definice vztahující se k uzavření a rekultivaci skládek. [3] [4] 

Životní prostředí – prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost 

a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a ţivočich, lidi a jejich vzájemné 

vztahy. V této souvislosti se „prostředí“ rozlišuje za hranice organizace do globálního 

systému.  

Rekultivace – uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu 

s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu uţívání nebo 

nově zamýšlenému uţívaní.  

Skládka – technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným 

uloţením na zemi nebo do země. 

Odpadové hospodářství – soubor činností zaměřených na omezování mnoţství 

vznikajícího odpadu, na nakládání s odpadem a na sanace starých zátěţí, jakoţ 

i předcházení vzniku odpadu. 

Uzavření skládky – souhrn prací a opatření postupně prováděných na tělese skládky 

následně po ukončení skládkování odpadů. Úřední postupy vedoucí k uzavření skládky. 

Následná péče – činnost, která má po uzavření skládky zabránit vzniku nepříznivých 

účinků na ţivotní prostředí. 

Sanace – sanace staré zátěţe – soubor nápravných zařízení k zamezení negativního 

vlivu staré zátěţe na ţivotní prostředí. 

Skládkový plyn – je plyn vznikající při biologickém anaerobním rozkladu 

organických látek v tělese skládky. 

Průsak – průsaková voda je voda vytékající z tělesa skládky. 

Provozovatel – fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za skládku podle 

platných právních předpisů, tato osoba se můţe od otevření skládky měnit. 

Oprávněná osoba – kaţdá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 

zákona č. 185/2001, Sb. o odpadech nebo dle zvláštních právních předpisů. 
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Překrývání – činnost, při které jsou odpady na skládce překrývány pokryvným 

materiálem. 

Konečné překrytí – činnost, jejímţ výsledkem je trvalé zakrytí. 

Úprava výluhu – činnost vedoucí ke sníţení míry moţného znečištění výluhem. 

Anaerobní biodegradace – biologický rozklad organické hmoty bez přístupu 

vzdušného kyslíku. 

Produkce bioplynu – jímání hořlavého bioplynu vznikajícího biodegradací odpadu 

bez přístupu vzdušného kyslíku. 

Nakládání se skládkovým plynem – kontrola a řízení činností souvisících 

s jímáním, úpravou a vyuţitím nebo odstraňováním a dopravou skládkového plynu. 

Skládkové hospodářství – plánování, provozování a monitorování skládky. 

Skládkování – činnost, při které je odpad ukládán na skládku. 

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání. 

Inertní odpad – odpad, u něhoţ nedochází k ţádné významné fyzikální, chemické 

nebo biologické přeměně. Nerozpouští se, nehoří ani jinak fyzikálně či chemicky 

nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu a neovlivňuje škodlivě jiné látky, s nimiţ 

přichází do styku. Koncentrace škodlivin ve výluhu tohoto odpadu nesmí překročit 

ukazatele I. výluhové třídy. 

Posuzování vlivu na životní prostředí – sbírka mezinárodních smluv 91. Sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

přesahující hranice státu. Vnitrostátní postup pro hodnocení pravděpodobného dopadu 

navrhované činnosti na ţivotní prostředí. 

Skládky podle vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu dělíme na tři základní skupiny (viz obrázek č.3).  
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Obrázek č. 3: Rozdělení skládek dle vyhl. 294/2005 Sb. 

Legislativa je elementární forma řízení dnešní společnosti, a proto hraje v oboru 

ochrany ţivotního prostření mimořádně důleţitou roli. [5] 

Právní řád Evropské unie zahrnul ochranu ţivotního prostředí do své legislativy. 

V rámci aproximace s právními řády členských zemí přímo zavazuje tyto členy zákonné 

normy inkorporovat do jejich vnitrostátních právních řádů. [5] 

Jako jeden z významných legislativních kroků můţeme uvést vyhl. MŢP č. 41/2005, 

do které byla zapracována Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů. Skládky, které 

nesplňovaly stanovené poţadavky, byly nejpozději do konce roku 2009 uzavřeny. Na 

všechny dříve provozované skládky byl zpracován tzv. plán úprav skládek. Tím byl 

zajištěn soulad s legislativními poţadavky. Tento plán úprav skládek zhodnocoval stav 

skládky a jejího provozu, porovnával jej s poţadavky platných právních předpisů, 

technických norem a navrhl způsob a časový harmonogram nápravných opatření nutných a 

technicky moţných. V současné době jsou provozovány pouze skládky, které splňují 

všechny legislativou stanovené poţadavky. [6] 

V roce 2003 byla Rozhodnutím Rady 2003/33/EC stanovena kritéria a postupy 

ukládání odpadů na skládky. Klade důraz na kvalitu ukládaných odpadů a tím na tzv. 

„vnitřní bezpečnost“ skládky. Je to další důleţitý krok k ochraně ţivotního prostředí. Do 

národní, české legislativy je toto začleněno ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších 

předpisů. [7]  

S-IO  
inertní odpad 

 

S-OO 
ostatní odpad 

 

S-NO 
nebezpečný odpad 

S-OO1 
Odpad s nízkým obsahem 

organických biologicky 

rozloţitelných látek 

Odpad z azbestu dle § 7 

S-OO3 
Ostatní odpad s velkým obsahem 

biologicky nerozloţitelných látek, 

odpadů, které lze hodnotit dle 

jejich vodného výluhu a odpadů 

z azbestu. Nesmí odpady na bázi 

sádry 

 

S-OO2 
Ostatní odpad s nízkým obsahem 

biologicky rozloţitelných látek, 

nereaktivních nebezpečných 

odpadů a odpadů z azbestu za 

stanovených podmínek 

 



Petra Vincencová: Rekultivace skládky „Jihozápadní pole” 

Rok 2011 6 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, je předpis, kterým se řídilo odpadové 

hospodářství v ČR celých devět let. Za dobu své existence byl zákon mnohokrát 

upravován, a to zejména v rámci transpozice nejrůznějších směrnic EU. [8] Dlouho 

očekávaná novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. vstoupila v platnost dne 1. 7. 2010. 

Tím bylo dosaţeno harmonizace s legislativou evropského společenství. Zákon rovněţ 

obsahuje pravidla podle nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES 

o odpadech. [9] 

Uzavírání a rekultivace skládek musí odpovídat těmto technickým normám: [7] 

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 

ČSN 83 8039 Skládkování odpadů – Provozní řád skládek 

3 REKULTIVACE V TEORETICKÉ ROVINĚ DLE ÚPRAV 

Účelem uzavření skládky je zabránit potenciálnímu poškození nebo znečištění 

ţivotního prostředí v okolí. [10] Mezi největší nositele znečištění patří skládkový výluh 

a skládkový plyn. Cílem rekultivace je začlenění rekultivované plochy do krajiny 

s moţností jejího dalšího vyuţití. [10] Návrh uzavření a rekultivace skládek musí být 

zpracován současně s projektem skládky. [11] Rekultivace skládky je dána technickými 

normami a podmínkami stavebního řízení. Ekonomické náklady potřebné pro uzavření 

a rekultivaci stávajících průmyslových skládek nesou provozovatelé a stát. U skládek TKO 

pak toto zajišťují provozovatelé skládek a jako zřizovatelé obce. 

Technologie rekultivace závisí na tom, zda zrekultivovaná plocha bude vyuţívaná 

zemědělsky, lesnicky nebo účelově (rekreační, sportovní plochy, letiště apod.). [1] 

Technická rekultivace zahrnuje technická opatření, která mají za úkol připravit 

podmínky pro biologickou rekultivaci (urovnání povrchu, svahování, provrstvení 

zeminami). [1]  
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Biologická rekultivace se skládá z biologického a agrotechnického opatření. Jejím 

účelem je tvorba nové povrchové vrstvy půdy a vytvoření podmínek pro biologické, 

zemědělské nebo lesnické vyuţití. [1] 

3.1 Technická opatření po ukončení skládkování  

Pro rychlé seznámení s problematikou stručně nastiňuji v bodech postup prací, 

následujících po uzavření skládky. 

Úprava tvaru tělesa skládky 

Prostorové řešení skládky: 

- určit tvar tělesa skládky s ohledem na okolní terén 

- konečný tvar skládky po sednutí musí být gravitačně odvodněn [10] 

Uzavření a rekultivace povrchu 

Opatření k zachycení skládkového plynu: 

- zajistit jímání skládkového plynu po celou dobu nebezpečí jeho tvorby 

- pokud skládka při provozu nebyla vybavena zařízením k jímání skládkových plynů 

a vzniká-li skládkový plyn – zdělat nápravu, při uzavírání skládek, ve kterých se tvoří 

skládkový plyn, musí být pod těsnicím systémem uloţena odplyňovací vrstva 

v případě vzniku skládkového plynu vţdy posoudit moţnost jeho dalšího vyuţití [10] 

- skládky dle výskytu plynu rozdělujeme do tří tříd, které definuje technická norma 

ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek 

Pro skládky I. třídy – není nutný odplyňovací systém, velmi malá mnoţství plynu 

odejdou přes izolační bariéry. 

Pro skládky II. třídy – nutný odplyňovací systém, volná ventilace plynu je 

nepřípustná, plyn ventilován minimálně přes aktivní filtrační jednotku. 

Pro skládky třídy III. – nutný odplyňovací systém, volná ventilace plynu nepřípustná, 

ani po dokončení tělesa, ani za provozu skládky. [12] 

Uzavírací vrstvy skládky: 

- vyrovnávací vrstva 

- těsnící vrstva – navrţena s ohledem na sedání tělesa, součinitel filtrace k ≤ 1×10
−8

 

m/s dle technické normy ČSN 83 8032 

- pro skládky skupiny S-OO jednovrstvé těsnění 
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- pro skládky skupiny S-NO dvouvrstvé těsnění 

- ochranná vrstva (geotextilie, zemina) [10] 

Odvodnění povrchu skládky: 

- zajišťuje stabilitu skládky a zvyšuje erozní odolnost konečné povrchové úpravy 

- pro odvod vody vyuţít stávající systém  

- k odvedení vody prosáklé rekultivační vrstvou slouţí drenáţní vrstva (mocnost 

nejméně 0,3 m, součinitel filtrace k ≤ 1×10
−5

 m/s) [10] 

Rekultivační vrstva skládky: 

- mocnost rekultivační vrstvy nejméně 1 m 

- nejvhodnější materiál hlinité a písčitohlinité zeminy 

- povrch skládky skupiny S-IO nemusí být nepropustně uzavřen 

- povrch skládky skupiny S-OO a S-NO musí mít nepropustné překrytí proti vnikání 

povrchových a sráţkových vod [10] 

Konečná úprava povrchu skládky: 

- dle plánovaného vyuţití 

- na nepropustně uzavřené skládce nelze pěstovat hlubokokořenící rostliny 

- je nutné důsledně v dlouhodobém horizontu odstraňovat nálety hlubokokořenících 

rostlin [10] 

Provoz a monitoring uzavřené skládky 

- pro provozování uzavřené skládky musí být vypracován nový provozní řád 

- pro skupinu S-OO a S-NO je třeba zajistit dohled a péči o uzavřenou skládku po dobu 

minimálně 30 let 

- ukončení činnosti provozovně technologického zařízení nesmí mít negativní vliv na 

ţivotní prostředí v okolí [10] 
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4 JIHOZÁPADNÍ POLE 

Jedná se o bývalou skládku TKO slouţící potřebám města Chomutov od roku 1977 

do roku 1996. V době provozu byl ukládán TKO a inertní odpady, především stavební 

sutě. Vlastníkem je statutární město Chomutov. Provozovatelem Technické sluţby města 

Chomutova, příspěvková organizace. Bývalá skládka nemá spodní těsnění, které v době 

jejího provozu nebylo legislativně poţadováno. Také odvod skládkových vod nebyl řešen. 

Od roku 1997 probíhají práce související s uzavíráním a rekultivací podle kritérií skládky 

třídy S-OO. [13] 

4.1 Vymezení lokality 

Rekultivovaná skládka je situována asi 1,5 km od centra Chomutova, na výjezdu 

z města u státní silnice I/7 na Prahu. Byla zaloţena v terénní depresi, zhruba ve středu 

dobývacího pole na tzv. Jihozápadním poli bývalého hnědouhelného Dolu J. Ţiţka. Plocha 

deprese se nachází nad soutokem Chomutovky a Hačky. Zpočátku zde byly zaváţeny 

poddolované poklesové kaverny vyplněné vodou prosakující štěrkopískovou vrstvou 

z koryta Chomutovky vzdálené cca 600 metrů. Výšková úroveň zarovnávaného terénu je 

v rozmezí 300–305 m n. m. s nepatrným spádem 1,67 % směrem k říčce Chomutovce.  

Lokalita skládky je cca 100 m severovýchodně od státní silnice I/7 Chomutov–Praha. 

U valu skládky na jiţním okraji u silnice je situována řada trvale obývaných starších 

rodinných domků. Severně směrem k městu je zahrádkářská osada, dále pak průmyslový 

areál Severního pole. Na jihovýchodní straně mezi Chomutovskou a skládkou je vodní 

plocha. Na západní, severní a jiţní straně je skládkové těleso vymezeno zatravněným 

lemem s osázeným zeleným ochranným pásmem. [14] 

4.2 Historie skládky 

Počátek historie skládky na Jihozápadním poli je datován do druhé poloviny 

roku 1977, kdy orgány státní správy a DVÚZ, k. p., V Záluţí, řešily problematiku 

podrubání dolového pole J. Ţiţky. Na základě znaleckého posudku se zjistilo, ţe 

příjezdová silnice vedoucí k stávajícímu úloţišti odpadů se propadá vlivem důlní činnosti. 

Bylo nutné najít novou lokalitu pro ukládání odpadu. Řešení se nabízelo v oblasti 

Jihozápadního pole, které bylo v důsledku podrubání Dolem Jan Ţiţka postiţeno 
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nepravidelnými poklesy terénu o 7 aţ 8 metrů a zdejší půda byla vyňata ze zemědělského 

půdního fondu. Původní úvahy o vyuţití celé plochy Jihozápadního pole pro vodní 

hospodářství ve formě rybníků byly koordinovány s nutností navrátit maximálně moţný 

rozsah ploch k zemědělskému uţívání. Po dosaţeném souhlasu OHS bylo rozhodnuto, ţe 

část této plochy bude rekultivována zaváţením a vyrovnáním propadlého území skládkou 

materiálu. Po vysypání poklesového území bude povrch překryt ornicí a navrácen k 

zemědělskému uţívání. 

Dále bylo dojednáno a později realizováno, ţe objednavatelem této rekultivace je 

DVÚZ, k. p., V Záluţí, který zajistí zpracování projektového úkolu a jednostupňového 

projektu do 31. 7. 1978. MěNV provede prostřednictvím TSMCH dodávku této rekultivace 

s výjimkou navezení ornice. Dne 22. 9. 1977 předaly TSMCH DVÚZ, k. p., základní 

poţadavky pro vytvoření centrálně řízené skládky, dle v té době platné legislativy. [16] 

V období, kdy TSMCH nemohly ukládat odpad na starou skládku, spolupracovaly se 

závodem Rašelina Údlice. Dováţený komunální odpad byl vyuţíván pro účely výroby 

kompostu. K tomu bylo pouţito zařízení na drcení a třídění odpadů typu GONDARD 

francouzské výroby (výzkumný úkol pro vyuţití komunálního odpadu). [15] Postupem 

doby však Rašelina Soběslav, n. p., – závod Údlice, omezila odběr komunálních odpadů a 

začala vyuţívat dřevěných odpadů, převáţně kůry ze skládek pil a po vyčerpání 

pokračovala dovozem kapucínu (nejmladší uhlí) z povrchových dolů. Po ukončení 

ţivotnosti GONDARDu firma tuto činnost jiţ neobnovila. 

Odbor výstavby a územního plánování ONV v Chomutově vydal dne 21. 7. 1978 

„Rozhodnutí o vyuţití území pro rekultivaci území nad Jihozápadním polem DJŢ“, 

v tomto rozhodnutí mimo jiné uloţil investorovi DVÚZ, k. p., V Záluţí, zajistit 

v projektové dokumentaci rekultivaci ukládání pevného domovního odpadu, výkopového 

a demoličního materiálu získaného v rámci výstavby ve městě. Vymezil látky, které nesmí 

být na skládku ukládány, a zároveň stanovil podmínku, aby odpadky byly operativně 

překrývány zeminou. V případě vzniku vodní hladiny v pokleslém údolí určil povinnost ji 

odčerpat. Toto bylo často nahrazováno tak, ţe výkopový materiál – zemina byla sypána do 

vodní hladiny. Tak byla voda vytlačována a na vytvořenou plochu cca metr nad vodní 

hladinou byl pak dále ukládán odpad. 
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V průběhu roku 1990 bylo takto rekultivované území skládkou dorovnáno do 

navrţené nivelety. Opakoval se stejný problém jako v r. 1977, kam deponovat odpad. 

Situace však nenabízela v lokalitě vhodný pokles terénu pro novou skládku. Proto byl 

vyuţit prostor stávající skládky. Městský úřad Chomutov vydal rozhodnutí o vybudování 

ochranného valu. Tímto řešením se zvětšil prostor pro ukládání odpadu a prodlouţila se 

ţivotnost skládky. 

Po vybudování valu byl vydán „Souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování 

odpadu“ dne 3. 9. 1992 Okresním úřadem v Chomutově, a to pro provozovatele. Souhlas 

byl udělen na dobu určitou k 1. 8. 1996, dle podmínek ustanovení zák. 4 odst. 1 písm. 

a) zák. č. 238/91 Sb. Zároveň udělil svým rozhodnutím souhlas k vydání předloţeného 

provozního řádu zařízení ke zneškodňování odpadů TSMCH. 

Se změnou legislativy byla zpracována nová dokumentace na skládku 

a dne 7. 11. 1992 vydal MěÚ v Chomutově svým rozhodnutím stavební povolení na stavbu 

„Skládka TKO Jihozápadní pole“, včetně vstupního areálu s mostní váhou. Pouţíváním 

váhy získaly technické sluţby přehled o skutečném mnoţství a druhu odpadů, s kterým 

nakládají, a to nejen pro město Chomutov, ale i ostatní spádové obce regionu. Do té doby 

se vozy s naváţeným odpadem pouze počítaly a občas se zváţily nebo určily odhadem. To 

bylo velice nepřesné. Takto zkreslené údaje vykazovali v ČR i ostatní provozovatelé. V 

této době mostní váhy byly pouze na velkých skládkách a teprve postupně se 

dobudovávaly na ostatních povolených skládkách. 

Obvodní báňský úřad v Mostě dne 31. 8. 1992 vydal „Povolení realizace plánu 

likvidace Dolu J. Ţiţka v Chomutově“. V tomto rozhodnutí uloţil porovnat návrh časové 

posloupnosti a věcné náplně konečného zahlazení následků důlní činnosti s konečným 

cílem rušení dobývacího prostoru Chomutov. Na základě výše uvedeného Doly Hlubina, 

s. p., převedly postupně pozemky do majetku města. 

Z důvodu zdlouhavého převodu pozemků na město byla v roce 1994 uzavřena 

smlouva mezi TSMCH a Doly Hlubina, s. p., o bezúplatném vyuţívání pozemků na 

„Jihozápadním poli“ pro skládkové hospodářství TKO a její následnou rekultivaci. 

Provoz řízené skládky pro ukládání TKO byl ukončen v červnu 1996. [16] 
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4.3 Současný stav 

Z důvodu rozlohy skládky cca 20 ha je rekultivace rozdělena do čtyř etap. 

V současnosti jsou provedeny terénní úpravy, těsnící a rekultivační vrstvy včetně části 

plynového hospodářství na I. etapě. Podle projektu „Sanace skládky a výstavby 

odpadového hospodářství Města Chomutova“ byly na okrajových plochách bývalé skládky 

vybudovány stavební objekty slouţící odpadovému hospodářství. [13] 

Ve vstupním areálu, viz obrázek č. 4, je váţní domek vybavený sociálním zařízením 

a počítačem umoţňujícím vedení průběţné i sumární evidence odpadů. K získání těchto 

údajů slouţí mostní váha, která je napojena na počítač. Jsou zde rovněţ vybudovány dva 

odběry uţitkové vody z vodovodního potrubí pro zametací a kropící vozy i pro případné 

poţární zásahy (viz obrázek č. 5). Vyuţívají se také ke zkrápění kompostu a pro závlahy 

sadových úprav v areálu. [13] 

 

Obrázek č. 4: Vstupní areál – vjezdová váha 

 

Obrázek č. 5: Odběrní místo užitkové vody 

V areálu je překladiště komunálního odpadu pro občany a drobné ţivnostníky. 

Součástí je recyklační dvůr slouţící ke sběru a třídění určených druhů odpadů. Dále jsou 

zde skladovací plochy včetně překladiště uličních smetků. V jihovýchodní části areálu je 

v provozu kompostárna a sklad stavební sutě. Kompostování v krechtech je prováděno na 

zpevněné ploše o rozloze cca 1,2 ha. Sklad stavební sutě a sutě z demolice komunikací 

o rozloze cca 1,7 ha. [13] 

V těsné blízkosti těchto objektů na dosud nevyuţívaném zemníku je umístěna 

deponie ornice a podorniční zeminy. Tato zemina sem byla dopravena ze skrývky Dolů 
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Nástup pro účely rekultivačních prací v rámci města Chomutova. Její mnoţství a účel 

pouţití podléhá evidenci. 

Celý areál je vybaven obsluţnými komunikacemi, odvodňovacím systémem 

k zachycení dešťových vod, včetně pohotovostní záchytné nádrţe, tzv. rybníčku. 

Na obrázku č. 6 vidíme propustkový sběrač, který svádí vodu do rybníčku. [13] 

 

Obrázek č. 6: Propustkový sběrač odvodňovacích příkopů  

V areálu jsou dále zřízeny dva monitorovací vrty k zajišťování kvality spodních vod. 

Silnoproudé rozvody elektrické energie jsou rozvedeny ke stavebním objektům, které jsou 

osvětleny. Pro sledování dění v celém areálu skládky je pro jeho rozlehlost a nepřehlednost 

vyuţíván kamerový monitorovací systém. Celá skládka je oplocena a na výjezdu opatřena 

posuvnou bránou. Mimo provozní dobu není areál přístupný. [13] 

Názorný přehled poskytuje obrázek č. 7, který zobrazuje schematicky rozmístění 

objektů odpadového hospodářství v areálu. 
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Obrázek č. 7: Schéma skládky a odpadového hospodářství. 
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5 REKULTIVACE 

Sanace skládky o rozloze cca 22 ha je rozdělena do čtyř etap. To umoţňuje městu 

Chomutov provádět plánovaný projekt postupně. Postup prací závisí na provozních 

moţnostech provozovatele TSMCH, finančních moţnostech investora, statutárního města 

Chomutov, a aktuálním mnoţství získaného inertního materiálu. Postupné uzavírání plochy 

bývalé skládky je prováděno podle schváleného projektu zpracovaného v roce 1996 

Hydroprojektem, a. s., Praha. Projekt byl upřesněn v září 2001.  

Technické řešení rekultivace spočívá v úpravě tělesa skládky, jeho nepropustném 

překrytí a následném zatravnění. V I. etapě byly nejdříve vykáceny keře a následně 

zbudována obvodová zemní hrázka. Na její koruně vede provozní komunikace. V západní 

a východní části byla provedena odkopávka odpadů, tak aby terén umoţnil poloţení 

těsnících vrstev. Odpady byly přemístěny na střední část skládky. Plocha byla 

vyspádována a zpevněna tak, aby vyhovovala výstavbě objektů odpadového hospodářství. 

V současné době je provedena kompletní rekultivace v rámci I. etapy schváleného 

projektu. V rámci prací ve II., III. a IV. etapě se bude pokračovat v ukládání materiálu 

do navrhovaného tvaru směrem od jihu k severu. Postupně budou provedeny těsnící 

a rekultivační vrstvy. Konečný povrch bude oset trávou a osázen keři. V průběhu realizace 

úprav bývalé skládky bude dořešeno jímání a neutralizace skládkových plynů. [17] 

Cílem projektu rekultivace skládky je zamezení erozivního narušování a splachů 

z povrchu tělesa bývalé skládky. Dokončený projekt by měl zabránit vnikání dešťové 

vody, rozplavování a vyluhování vnitřního obsahu skládky. Současně musí být splněn 

poţadavek na dostatečné jímání skládkových plynů, eliminaci rizika jejich vznícení 

a zamezení šíření neţádoucích pachů do okolí. Vše musí splňovat přijatelné pohledové 

zakomponování do okolní krajiny. Na části území byl realizován záměr pro vyuţití 

odpadovým hospodářstvím. [17] 

Na tvarování povrchu bývalé skládky a následně na překrytí povrchu těsnícími 

a rekultivačními vrstvami se spotřebuje velké mnoţství materiálu. Základní údaje 

o pracovně-materiálových poţadavcích jsou přehledně uvedeny v tabulkách č. 1, 2, 3, 4, po 

jednotlivých etapách. 
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Tabulka č. 1: Materiál potřebný k terénním úpravám a rekultivaci I.etapa [17] 

Terénní úpravy 

hutněný násyp inertního materiálu  35 135 m
3 

úprava pláně  36 800 m
2 

ornice tl. 20 cm  32 000 m
2 

Těsnící a rekultivační vrstvy 

minerální těsnění tl. 60 cm  77 198 m
3
 
 

geotextilie 400 g/m
2
  106 626 m

2 

podorniční v tl. 80 cm  44 928 m
3
  

protierozní geotextilie  36 800 m
2 

ornice v tl. 20 cm  11 232 m
3 

zaloţení trávníku  56 160 m
2 

 

 

 

Tabulka č. 2: Materiál potřebný k terénním úpravám a rekultivaci II.etapa [17] 

Terénní úpravy 

hutněný násyp inertního materiálu  108 150 m
3 

úprava pláně  36 800 m
2 

Těsnící a rekultivační vrstvy 

minerální těsnění tl. 60 cm  14 520 m
3
 
 

geotextilie 400 g/m
2
  24 200 m

2 

podorniční v tl. 80 cm  19 360 m
3
  

protierozní geotextilie  24 200 m
2 

ornice v tl. 20 cm  4 840 m
3 

zaloţení trávníku  24.200 m
2 
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Tabulka č. 3: Materiál potřebný k terénním úpravám a rekultivaci III.etapa [17] 

Terénní úpravy 

hutněný násyp inertního materiálu  156 575 m
3 

úprava pláně  36 300 m
2 

Těsnící a rekultivační vrstvy 

minerální těsnění tl. 60 cm  21 780 m
3
 
 

geotextilie 400 g/m
2
  36 300 m

2 

podorniční v tl. 80 cm  29 040 m
3
  

protierozní geotextilie  36 300 m
2 

ornice v tl. 20 cm  7 260 m
3 

zaloţení trávníku  36 300 m
2 

 

 

 

Tabulka č. 4: Materiál potřebný k terénním úpravám a rekultivaci IV.etapa [17] 

Terénní úpravy 

hutněný násyp inertního materiálu  86 125 m
3 

úprava pláně  36 800 m
2 

Těsnící a rekultivační vrstvy 

minerální těsnění tl. 60 cm  17 970 m
3
 
 

geotextilie 400 g/m
2
  29 950 m

2 

podorniční v tl. 80 cm  23 960 m
3
  

protierozní geotextilie  29 950 m
2 

ornice v tl. 20 cm  5 990 m
3 

zaloţení trávníku  29 950 m
2 

5.1 Terénní a těsnící úpravy  

Pro tvarování tělesa a hřbetu sanované skládky jsou ukládány a hutněny materiály, 

které jsou schváleny v Provozním řádu TSMCH. U těchto materiálů musí být vyloučeny 

neţádoucí vlastnosti, jejich vodní výluh nesmí překročit limitní hodnoty výluhové třídy 

č. II b, podle přílohy č. 2 a tab. 4.1. přílohy č. 4 vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu, a změně 
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vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady. Schválený Provozní řád 

TSMCH umoţňuje, ţe prokazování výluhu není nutné dokládat u materiálů, který pochází 

z technicko-občanské vybavenosti města a prokazatelně nemá původ z průmyslové oblasti. 

[13] 

Mechanické a fyzikální vlastnosti ukládaného odpadu musí umoţnit hutnění 

po maximálně 40cm vrstvách. Postupně bude dovezeno do hutněného náspu 355 020 m
3
 

inertního materiálu. Jedná se převáţně o odpad ze stavební činnosti ve městě a jeho okolí. 

Materiál je získáván převáţně od stavebníků, pro které je z ekonomického hlediska 

zajímavá dovozní vzdálenost nepřesahující většinou 6 km. Hmotnost naloţeného vozidla je 

při příjezdu zaznamenána, po sloţení materiálu a očištění vozidla je při opuštění areálu 

skládky provedeno kontrolní váţení. Dováţené inertní materiály pro terénní úpravy jsou 

evidovány v provozním deníku počítačem, který umoţňuje průběţnou i sumární evidence. 

[13] 

Má-li pracovník, který přijímá technologický materiál, jakékoliv pochybnosti o jeho 

sloţení, druhu, kategorii, je oprávněn jej nepřevzít nebo vyzvat dovozce k vysypání 

materiálu na manipulační plochu. Pokud bude materiál po přezkoumání odpovídat 

smluvním podmínkám mezi dodavatelem a provozovatelem, bude materiál přeloţen 

na násyp stanovené skládky. Materiál, který nebude odpovídat smluvním podmínkám nebo 

poţadovaným vlastnostem, musí dovozce neprodleně na vlastní náklady odvézt. [13] 

Rozprostření materiálu je prováděno buldozerem a zhutnění zemním válcem. 

Zhutnění napomáhá i pojíţdění nákladních vozidel při dopravě materiálu. [13] Na obrázku 

č. 8 je vidět navršení materiálu a jeho hutnění. 
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Obrázek č. 8: Terénní úpravy – modelace podkladu. 

Pro naváţení materiálu na plochu určenou k rekultivaci jsou postupně 

provozovatelem budovány zpevněné provozní komunikace a plochy umoţňující pohyb 

a otáčení dopravních prostředků. Pro jejich budování je vyuţíván dováţený materiál 

a odpad vznikající při recyklaci stavebního odpadu. [13] Na obrázku č. 9 vidíme provozní 

komunikaci na jiţ zrekultivovaném úseku skládky (etapa I.). 

Povrch bývalé skládky je upravován tak, aby povrch hutněného násypu byl po 

sednutí ve spádu, nejméně 3 %, z důvodu plynulého odtoku dešťových vod. Veškerý 

objem dešťové vody z celého povrchu bývalé skládky, která je upravována do převýšeného 

tvaru, je sveden do obvodového záchytného příkopu. Svahy příkopu jsou ohumusovány 

a osety travou. Není-li voda kontaminována, je přepuštěna do volné vodní plochy. [13] 

Pro těsnící vrstvy sanace skládky je moţno počítat s dovozem minerálního těsnění 

s koeficientem propustnosti k < 1×10
−9

 m/s z Dolu Nástup Tušimice. Kvalitní jíly zde 

skrývané v rámci povrchové těţby hnědého uhlí jsou pro tyto účely velmi vhodné. 

Výhodná je i přepravní vzdálenost cca 15–25 km. Zároveň je zde moţnost získání 

podorniční zeminy případně i ornice. [13] 

Těsnící práce byly provedeny pod kompostárnou, zpevněnou štěrkovou plochou, 

obvodovým odvodňovacím příkopem, překladištěm uličních smetků, asfaltovou plochou 

pod překladištěm komunálního odpadu, pod plochou pro sklad stavebního a demoličního 

odpadu a také pod rekonstrukcí asfaltových komunikací. 

Na upravenou plochu nad stávající zemní hrázkou a plochu ve východní části bylo 

v I. etapě provedeno minerální těsnění s koeficientem propustnosti k < 1×10
−8

 m/s 



Petra Vincencová: Rekultivace skládky „Jihozápadní pole” 

Rok 2011 20 

(ukazatel propustnosti jílu). Minerální těsnění v tl. 2 m je podél vnitřního obvodu 

zpevněných ploch, tj. i podél provozní komunikace na jiţním a severním obvodu. Zesílená 

tloušťka minerálního těsnění v šířce 4–6 m umoţnila zbudování vnitřního odvodňovacího 

příkopu, který odvádí dešťovou vodu z konečného tvaru hřbetu sanované skládky 

a napojení minerálního těsnění v střední části bývalé skládky. [13] 

Na jiţní straně plochy I. etapy je vymezena odtávací plocha pro ukládání sněhu 

dopraveného z města v rámci zimní údrţby. V oblasti IV. etapy je rovněţ vymezena část 

plochy, kde můţe být dočasně skládkována výkopová zemina a jiné stavební materiály. Její 

vyuţívání nenutí stavebníky na území města v rámci svého staveniště zřizovat plochy 

pro dočasné skladování zemin nutných pro zpětný zásyp a terénní úpravy. [13] 

 

Obrázek č. 9: Obvodová obslužná komunikace na hraně odvodňovacího příkopu. 

5.2 Rekultivační vrstvy 

Rekultivační vrstva má za úkol zabezpečit ochranu vrchního těsnění skládky 

před poškozením. Rekultivační materiál musí mít vyhovující hygienické vlastnosti 

a odpovídat svými vlastnosti následnému uţívání povrchu skládky. [10] 

Jako materiál pro rekultivační vrstvy Jihozápadního pole je v areálu k dispozici 

deponie ornice a podorniční vrstvy (obrázek č. 10) včetně zemníku na těţbu 

štěrkopískového materiálu. 

Posouzení zemin z hlediska rekultivačního vyuţití provedl Výzkumný ústav 

pro hnědé uhlí, a. s., Most. Došel k závěru, ţe v zájmovém území byly nalezeny dva typy 

pouţitelných hornin. Prvním typem je rekultivačně vyuţitelný hlinitý horizont, druhým 
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typem je rekultivačně nevyuţitelný štěrkopískový horizont. Ten lze za určitých podmínek 

vyuţít jako drenáţní a podorniční vrstvu. Hornina vyuţitelná pro minerální těsnění nebyla 

v zájmovém území nalezena. Z hlediska rekultivací se mineralogické sloţení vzorků jeví 

jako poměrně vhodné pro lesnickou rekultivaci. Určitou nevýhodou je malý podíl jílových 

minerálů oproti převaţujícím ţivcům a křemenů. [18] 

 

Obrázek č. 10: Deponie ornice – expedice mobilní třídící síto a prosetá ornice 

Povrch sanované a rekultivované skládky je oset travním semenem. Je pouţita směs 

s vysokým protierozním účinkem, vhodná na stanoviště sušší s niţší zásobou ţivin (viz 

tabulka č. 5). [17] 

Tabulka č. 5: Druhy trav vhodné k osetí rekultivované plochy [17] 

Druh % Kg osiva na 100 m
2
 

Kostřava červ. výběţkatá 5 0,53 

Kostřava červ. trsnatá 15 0,23 

Kostřava luční 20 0,24 

Lipnice luční 15 0,15 

Jílek vytrvalý 15 0,23 

Při přípravě pozemku pro zaloţení trávníku je třeba u zemin s nedostatkem ţivin 

půdu přihnojit kompostem z kompostárny.  

Travní porosty musí být nejméně dvakrát ročně koseny, přičemţ o porost je nutno 

pečovat, aby vytvořil souvislý kryt. [17] 
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U všech etap bude provedena výsadba keřů a stromků skupinovitě – pro zlepšení 

nákladů na údrţbu (zálivka, sekání trávníků) a vytvoření lepších podmínek pro drobné 

ţivočichy. 

Z důvodu zabránění neţádoucího narušení těsnících vrstev je prováděna výsadba 

těchto druhů keřů: 

růţe planá – rosa canina 

zimolez – lonicera Tatarova 

ptačí zob – ligustrum vulgaris 

Výsadba stromů: 

kleč – pinus mugo  

olše – alnus glutinosa 

bříza – beluta pendula 

topol – topolus populus 

vrba – salix alba [17] 

V současné době jsou provedeny terénní úpravy na I. a II. etapě a těsnící 

a rekultivační vrstvy na I.etapě, včetně zazeleňovacích prací (viz obrázek č. 11). 

 

Obrázek č. 11: Rekultivovaná skládka I.etapa 
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5.3 Monitoring  

Následná péče po uzavření skládky má za úkol předejít vzniku nepříznivých účinků 

na ţivotní prostředí. Sledování probíhá podle programu kontroly a monitorování 

stanoveného v provozním řádu skládky. [19] Na území (lokalitě) skládky a v jejím okolí se 

sleduje především úroveň hladiny podzemní vody a její kvality, zejména z hlediska moţné 

kontaminace látkami obsaţenými ve výluzích z uloţeného odpadu. Dále jakost a mnoţství 

průsakových vod. Mnoţství průsakové vody v drenáţní jímce (vnitřní drenáţ). Jakost 

průsakových vod vnějšího drenáţního systému (povrchová voda) je sledována k získání 

podkladů pro vypracování návrhu metodiky jejich konečného zneškodnění. Jakost 

a mnoţství průsakových vod se vyhodnocuje podle ČSN 83 8036. [20] Pod dohledem je 

i sloţení a mnoţství skládkového plynu případně jímání skládkového plynu. Krajský úřad 

rozhoduje o změně, prodlouţení nebo ukončení sledování. 

Pokud výsledky rozborů, vzorků podzemních, povrchových vod nebudou vykazovat 

zvýšenou kontaminaci, je rozsah monitorovacího systému na bývalé skládce TKO 

Jihozápadního pole platný 15 roků. [21] 

Dle rozhodnutí Krajského úřadu v Ústí nad Labem č. 2036/ZPZ/07/PZ-1032 je 

monitoring podzemních vod prováděn 2 × ročně. Vliv bývalé skládky na hydrochemické 

vlastnosti podzemních vod je sledován prostřednictvím dvou vrtů. Vrt CH 431, vyjadřuje 

poměry na vtoku do uzavřené skládky a vrt CH 435 (od 12/2010 nahrazující zničený vrt 

CH 370) udává poměry na výtoku ze skládky. [22] Umístění vrtů je znázorněno na obrázku 

č.13. Analýzy jsou zaměřeny především na stanovení NEL, amoniakálního dusíku (N-H4
+
), 

dusičnany (NO3
−
), dusitany (NO2

−
), pH, vodivost, fenolový index, chloridy (Cl

−
), nikl (Ni), 

zinek (Zn), vanad (V), arsen (As), chrom (Cr), RAS, PAU. [21] 

„Bývalá skládka TKO vyplňuje propadliny vzniklé sedáním terénu nad vydobytými 

prostorami bývalým dolem J.Žižka. Báze skládky je v depresi (flexurovitě prohnuté) lavice 

štěrkopísků (až 10 m mocné). V tomto zvodněném kolektoru byl prokázán spád hladiny 

k JV, do prostoru vodních ploch vzniklých poklesem vydobytých ploch při těžbě hnědého 

uhlí pod úroveň hladiny podzemní vody – „zaplněním propadlin“. Těchto jezer bylo 

v minulosti využíváno jako posledního stupně dočištění vod, přečištěných na ČOV Údlice. 

Dále pak hladina mělkého kvartérního zvodnění (mělká zvodeň kvartérních štěrkopísků) 

přechází v poříční vody nivy Chomutovky. Prakticky to znamená, že podzemní vody migrují 
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kvartérním kolektorem pod skládkou dále k J a JV, když v rámci tohoto pohybu 

„procházejí“ zřejmě uvedenými jezery a dále infiltrují do Chomutovky.“ [22] 

Poslední monitoring byl proveden v roce 2010. Výsledky monitoringu oproti 

předchozím sledovaným létům ukazují na stagnaci aţ mírné sniţování obsahů 

sledovaných, škodlivých látek (viz obrázek č. 12). Neprokázal havarijní znečištění 

okolních vod z tělesa skládky toxicky nebezpečnými polutanty, a to i přes neexistenci 

umělé izolace báze skládky. Analýzy byly zhodnoceny dle Metodického pokynu 

Ministerstva ţivotního prostředí ČR pod názvem Kritéria znečištění zemin a podzemní 

vody, který vstoupil v platnost dne 31. července 1996. [22] 

Konkrétně, na výtoku ze skládky obsahy NH4 dlouhodobě překračují limit. Zjištěny 

byly také vyšší koncentrace dusitanů, avšak mírně zvýšené obsahy nejsou nebezpečné. 

Ostatní prvky nedosahují limitních koncentrací. Podzemní vody na vtoku v minulých 

létech překračovaly kritéria chloridy. V roce 2010 na výtoku ze skládky se jejich 

koncentrace v chemických rozborech pohybovaly pod limitní hodnotou 150 mg/l. Také 

koncentrace NO3 na vtoku do uzavřené skládky oproti předchozím rokům jiţ nepřekračují 

kritické hodnoty. Na obrázku č. 12 je znázorněno kolísání hodnot v průběhu 12. let. [22] 

Jakost povrchových vod nemohla být přímo v prostoru skládky prověřena, protoţe se 

v průběhu roku na skládce ani v jejím povrchovém odvodňovacím systému nevyskytly 

dlouhodoběji ve vzorkovatelném a dokumentovatelném mnoţství. Výskyty povrchových 

vod dále od skládky jsou jiţ značně ovlivněny svým širokým hydrologickým 

a hydrogeologickým povodím, v rámci něhoţ se projevuje značný počet dalších 

antropogenních vlivů. [22] 
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Chomutov – uzavřená skládka „Pražské pole“
vývoj koncentrace sledovaných látek NH4,Cl a NO3 za období 1999 - 2010 
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Měření číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Měsíc/rok odběru 

Vrt CH 431  

1999 

2002 

 

2003 

6/ 

2004 

12/ 

2004 

6/ 

2005 

7/ 

2006 

11/ 

2006 

6/ 

2007 

11/ 

2007 

6/ 

2008 

12/ 

2008 

6/ 

2009 

12/ 

2009 

6/ 

2010 

12/ 

2010 

Limit  

kon 

NH4 Mg/l  vtok 0,99 0,18 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,224 0,05 0,082 2,4 

Cl Mg/l  vtok 93,2 89 110 150 120 91 120 77 95 62 60,1 35,4 22,2 25,1 19,1 150 

NO3 Mg/l  vtok 64,7 125 150 180 140 85 110 80 96 62 51,8 16,3 11,4 16,5 4,32 31 

Měsíc/rok odběru 

Vrt CH 370  

1999 

2002 

 

2003 

6/ 

2004 

12/ 

2004 

6/ 

2005 

7/ 

2006 

11/ 

2006 

6/ 

2007 

11/ 

2007 

6/ 

2008 

12/ 

2008 

6/ 

2009 

12/ 

2009 

6/ 

2010 

12/ 

2010 

Limit 

kon 

NH4 mg/l výtok 0,99 19,5 11 13 12 14 16 9,1 19 14 16,7 14,4 14,9 10 7,46 2,4 

Cl mg/l výtok 93,2 210 110 120 96 130 120 160 140 130 191 134 145 110 97 150 

NO3 mg/l výtok 64,7 2,3 2 2 2 9,8 7,8 4,5 2 2 11,7 2 19,8 22 27,6 31 
 

Obrázek č. 12: Monitoring vod [22] 
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Obrázek č. 13: Schéma monitorovacího systému podzemních vod (1:5000) [22] 

Během následné péče o uzavřenou skládku se sledují také emise a atmosférický tlak 

plynů, methan (CH4), oxid uhličitý (CO2), kyslík O2. Měření by měla být prováděna 

kaţdých 6 měsíců. Pokud se výsledky monitorování nemění, lze intervaly prodlouţit. [19]  

Produkce skládkových plynů se začne vytvářet v průběhu několika měsíců od uloţení 

odpadu na skládku a tvoří se celá desetiletí. Přibliţně 50 % skládkového plynu tvoří 

methan, bezbarevný plyn bez vůně, který je hlavní sloţkou zemního plynu. Dále skládkový 

plyn obsahuje oxid uhličitý, dusík, kyslík a stopové plyny. [1] 

Zásadní vliv na vývoj methanogenních procesů, a s tím spojenou produkci a kvalitu 

skládkového plynu, má organické a anorganické sloţení odpadu, vlhkost, stupeň hutnění 

tělesa skládky a teplota uvnitř skládky. Sloţení obsahu skládek je značně variabilní, záleţí 

na druhu ukládaného odpadu. [23] 

CH435• 
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Plný rozběh methanizace začíná obvykle po 6 – 20 měsících od dokončení tělesa. 

V průběhu prvních 5 ti let skládka vyprodukuje okolo 25 m
3
 methanu na tunu odpadu 

a za dalších 20 let je produkce přibliţně 75 m
3
 methanu. Následně produkce bioplynu 

výrazně klesá. [23] 

Bez praktického měření není moţné odpovědně odhadnout produkci bioplynu. 

Skládky tuhých komunálních odpadů často obsahují obtíţně definovatelná mnoţství 

inertních příměsí, odpad je málo zvlhčený, nebo je organická frakce uloţena ve skládce 

nepravidelně. [23 

Plynometrický průzkumu, který realizoval Hydroprojekt v roce 1997, zařadil bývalou 

skládku do kategorie II. Tzn. jako středně silný producent plynu. Bylo očekáváno, ţe po 

uzavření povrchu tělesa plynotěsnou vrstvou v rámci rekultivace, přejdou části skládky do 

kategorie III., tj. skládky jeţ je významným producentem methanu. [17] 

Vzhledem k tomu, ţe do bývalé skládky TKO byl především ukládán výkopový 

materiál z rozsáhlé, komplexní bytové výstavby města a vzhledem k jejímu stáří, nachází 

se skládka v depresivní fázi tvorby plynu. Byl proveden 2 × polní povrchový průzkum. 

Tato metoda nahrazuje vysoce nákladné vrtné průzkumy a čerpací testy na vrtech. Polní 

povrchový průzkum byl proveden záraznou sondáţí a bylo sledováno sloţení plynu 

v podpovrchových vrstvách do 60 cm hloubky. [23] Z nalezených koncentračních profilů 

se nepotvrdila nutnost podrobnějšího monitoringu. Dle rozhodnutí orgánu kraje, bude nové 

měření skládkového plynu provedeno nejpozději do 6 měsíců od ukončení další etapy 

rekultivačních prací. [21] 

Na zrekultivované ploše I. etapy se nachází dva jímací vrty skládkového plynu. Mají 

průměr 820 mm a jsou vedené do hloubky jeden metr nad původní terén skládky. Vrty jsou 

vyzbrojeny perforovanými trubkami a obsypány štěrkovou drenáţí. Takto provedené vrty 

jsou napojeny na horizontální svodový systém plynu ústící do regulačních šachet. Pro 

odvod plynů z oblastí mimo jímací dosah vrtů, jsou budovány drenáţní pera tvořená 

štěrkovými pásy o průřezu 0,25 × 3 metry, umístěnými pod těsnící vrstvu. Je tím nahrazena 

nákladná plošná drenáţ. Hlavní řad plynu bude postupně umisťován ve výkopové rýze 

v nezámrzné hloubce na vnější straně příkopu povrchových vod. V rámci prováděné 

rekultivace bude skládka postupně doplněna deseti jímacími vrty. [17] 
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5.4 Objekty odpadového hospodářství 

V prostoru bývalé skládky jsou objekty umoţňující nakládání s odpady podle jejich 

vlastností a způsobu vyuţití. Město tak pruţně reagovalo na nově vznikající legislativu 

a nový směr v oblasti odpadového hospodářství. V rámci prováděných rekultivačních prací 

byly vybudovány stavební objekty určené pro zpracování jednotlivých druhů odpadů, 

včetně překladiště odpadů. Bylo vyuţito jiţ zbudovaných podkladových rekultivačních 

vrstev skládky. Tím se významně sníţily finanční náklady, nezbytné pro vybudování 

moderního odpadového hospodářství města. 

Základním poţadavkem fungujícího modelu pro odpadové hospodářství je 

předcházení vzniku směsných odpadů. Vedle efektivního vyuţití pokrokové techniky 

a metod při sběru a skladování odpadů je nutná i osvěta a motivace obyvatelstva 

k spolupráci separování odpadů. Je to důleţitá součást převedení poţadovaného modelu 

odpadového hospodářství do praxe.  

Popisy jednotlivých staveb se podrobněji zabývám v následujících kapitolách. 

5.4.1 Překladiště komunálního odpadu 

Provozovatel určený pro nakládání s odpady, TSMCH, odváţí komunální odpad 

TKO k uloţení na skládky firmy Marius Pedersen Group u Vysoké Pece a do Tušimic. 

Provozní vzdálenost je optimální pro velké svozové vozy a velkoobjemové kontejnery. 

Proto bylo překladiště řešeno zejména pro provoz malé svozové mechanizace (Multikáry 

apod.). Slouţí také pro potřeby občanů a ţivnostníků z města Chomutova. [13] 

Vybudovaný objekt je začleněn do ochranného valu skládky. Je tak vyuţito výškové 

uspořádání mezi zpevněnou asfaltovou plochou, která má jílové těsnění a plochou pod 

ochranným valem u recyklačního dvora. [13] 

Opěrná ţelezobetonová stěna, délky 11 m, umoţňuje kolmé přistavení kontejnerů. 

Navazuje na opěrnou zeď pro šikmé přistavení 4 velkoobjemných kontejnerů. Celková 

délka je 35 m. Plocha překladiště je asfaltobetonová a navazuje na plochu recyklačního 

dvora. [13] 

Překladiště má elektrickou přípojku, osvětlení a je monitorováno průmyslovou 

kamerou. Disponuje stlačovacím zařízením pro velkoobjemové kontejnery (viz obrázek 
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č.14). Ty slouţící k uloţení odpadu od občanů města, ţivnostníků a pro dovoz vozidly 

malé svozové mechanizace TSMCH nepřekračující hmotnost 3,5 t. Kapacita překladiště je 

operativně přizpůsobována potřebám provozovatele, dle moţností nashromáţděných 

odpadů. [13] 

Na překladišti se nachází 1 kontejner pro inertní odpad, 3 kontejnery o objemu 20 m
3
 

pro sběr objemného odpadu, lisovací jednotka na směsný komunální odpad, kontejnery na 

kovy, plasty, sklo, papír, dřevo. [13] 

 

Obrázek č. 14: Překladiště – lis pro stlačování komunálního odpadu 

5.4.2 Překladiště uličních smetků 

Zvodnělé uliční smetky ze silničních a chodníkových zametacích vozů mohou být 

odvodněny ve dvou odvodňovacích jímkách. Postupně odsazená voda z čerpací jímky se 

likviduje na blízké ČOV v Údlicích. Pokud je kvalita vody vyhovující, můţe být 

přečerpána do odvodňovacího příkopu povrchových vod. Odvodněný odpad je přemístěn 

do odpovídajícího kontejneru na překladišti. Pokud je kontaminovaný, je transportován na 

skládku TKO. Pokud není, je moţné jeho vyuţití k rekultivaci skládky. [17] 
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Obrázek č. 15: Odvodňovací jímky pro zvodnělé uliční smetky 

Stručný technický popis zařízení 

Jedná se o dvě mělké ţelezobetonové vany o půdorysných rozměrech 3,2 × 10 m, 

opatřených vnitřním hydroizolačním nátěrem. Na dně je drenáţní vrstva z tříděného 

kamene frakce 16,32 mm, doplněná sběrným drénem vyústěným do čerpací šachty. Sběrný 

drén je proveden z prefabrikovaného kameninového potrubí o průměru 150 mm. Drenáţní 

vrstva je překryta děrovanými tvárnicemi vyplněnými štěrkopískem, umoţňující pojezdy 

zametacích vozů. [17] Jímky jsou zobrazeny na obrázku č.15. 

5.4.3 Sklad stavební sutě a sutě z demolic vozovek 

Do konce roku 2012 se má v ČR vyuţívat celkem 75 % vznikajících stavebních 

a demoličních odpadů – poţadavek POH ČR. Tento cíl byl v ČR splněn v roce 2005. 

Vyuţito je na 85 % těchto odpadů. [24] 

Stavební výroba i výroba stavebních hmot a dílců produkují velké mnoţství 

odpadních inertních hmot, které jsou bez dalšího zpracování nevyuţitelné. 

„Recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu se rozumí materiálový výstup ze 

zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad 

a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívajících ve změně zrnitosti 

a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených, který může být uváděn 

na trh jako výrobek v souladu s jinými právními předpisy nebo využit jako upravený odpad 

v souladu s vyhláškou“ č. 294/2005 Sb. [24] 
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Stavební činnost ve městě Chomutově produkuje odpady, které jsou dále vyuţívány 

provozovatelem odpadového hospodářství zejména ke zpevňování provizorních 

komunikací, terénním úpravám při rekultivaci bývalé skládky a dále při údrţbě místních 

komunikací. 

Stručný technický popis zařízení 

Plocha o rozloze 17 400 m
2
 se nachází ve JV části areálu. Je vyspádována směrem 

k provozní komunikaci, kde je betonovým příkopem odváděna sráţková voda do odpadní 

jímky. [13] 

Vody z odpadní jímky mohou být pouţity pro skrápění odpadu při drcení k zamezení 

prašnosti, případně zálivce travnatého porostu na jiţ rekultivovaných plochách. V případě 

kontaminace vody, je nutné ji odvést na ČOV v Údlicích. [13] 

Konstrukce zpevněné plochy: 

- upravený povrch bývalé skládky 

- minerální těsnění tl. 60 cm (koeficient propustnosti k< 1.10
−9

 m/s) 

- geotextilie 400 g/m
2
 

- štěrkopískový podsyp tl. 10 cm 

- silniční panely KZD 1-300/100 [17] 

Odpadní jímka je vybudována jako zemní nádrţ. Obvod jímky je oplocen trubkovým 

zábradlím. Nádrţ je hluboká 1,3 m se sklonem svahů 1:2 a uţitým objemem 77 m
3
. [17] 

Svahy jímky jsou vodotěsně izolovány vrstvou minerálního těsnění (jílem) a překryty 

těsnící folií tl. 1,5 mm a ochranou geotextilií 400 g/m
2

, kterou chrání vegetační 

prefabrikáty se štěrkopískovou výplní. [17] 

Popis technologického postupu. 

Stavební suť je shromaţďována aţ do výšky 4 m se sklonem svahu 1:4. K návozu 

odpadů do drtícího zařízení je zbudována nájezdová rampa. K tomuto účelu provozovna 

vyuţívá mobilního drtícího zařízení. Z hlediska nákladů je vhodné začít s úpravou, pokud 

je deponováno více jak 2 000 tun odpadu. Provozovna odpadového hospodářství TSMCH 

má schválený seznam druhů odpadů, které je moţno přijímat. Jsou zatříděny dle vyhlášky 

MŢP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto je uvedeno ve schváleném 

provozním řádu. [13] 
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Mobilní recyklační linka se skládá ze dvou strojních zařízení – drtící jednotky 

a třídícího zařízení, (viz obrázek č.16). Mobilní zařízení má vlastní pohon – motorový 

agregát. Provozovna můţe vyuţívat i zařízení s elektrickým agregátem (jsou zde elektrické 

přípojky). [13] 

  

Obrázek č. 16: Mobilní recyklační linka [13] 

K manipulaci a nakládání materiálu je pouţíván čelní nakladač.  

Dle kvality zpracovaného odpadního materiálu je rozhodnuto o jeho dalším vyuţití. 

Ostatní materiál je vyuţíván na budování provozních cest při návozu materiálu do 

tvarované rekultivované skládky a její rekultivace. [13] 

5.4.4 Recyklační dvůr 

Recyklační dvůr navazuje na překladiště odpadů a slouţí k dočasnému 

shromaţďování odpadů od občanů města a ţivnostníků. 

Zpevněná plocha recyklačního dvora má povrch z asfaltobetonu a má příčný spád 

1,8 %. Celá plocha je odvodňována kanalizačním potrubím zaústěném do šachty s lapolem 

(který slouţí k zachycení ropných látek) a dále zaústěna do veřejné kanalizace u silnice I/7. 

Plocha je ohraničena zemními krajnicemi. [13]  

Recyklační dvůr je vybaven jednotlivými druhy speciálních kontejnerů pro příslušné 

krátkodobě shromaţdované i nebezpečné odpady. Je zde kontejner na bílé sklo, barevné 

sklo, papír a časopisy, karton a lepenka, ostatní papír, plasty, textil, baterie, oleje a tuky, 

zářivky, ředidla a barvy, ostatní nebezpečný odpad, pneumatiky a guma, televize ledničky, 

ţelezo, dřevo. [13] 
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Dispečink dopravy průběţně kontejnery odváţí k dalšímu zneškodnění, či vyuţití 

a dle potřeby přistavuje nové kontejnery. [13] 

Nachází se zde i kafilerní kontejner o objemu 1 100 l, který je určen pro dočasné 

skladování ţivočichů uhynulých na ploše sanované skládky. Na recyklačním dvoře jsou 

přijímány také osobní automobily pro jejich vrakaci. [13]  

Plocha, kde se provádí manipulace s nebezpečným odpadem, je pro případ havárie 

vybavena mobilními záchytnými podlahami. Plocha je napojena na stávající zpevněnou 

plochu překladiště a vyústěna na asfaltovou vozovku vstupního areálu. V projektové 

dokumentaci výstavby odpadového hospodářství je uvaţováno i se stavbou montované 

haly, umoţňující dočasné skladování odpadů podléhajícím povětrnostním podmínkám. 

Toto nebylo dosud realizováno. [13] 

5.4.5 Kompostárna 

Na okraji, v severovýchodním prostoru, bývalé skládky je vybudována kompostárna 

o rozloze 1,2 ha (viz obrázek č.17). Toto zařízení slouţí převáţně k vyuţití komunálních 

odpadů z veřejné zeleně, hřbitovu, zahrad, ale i odpadů od rodinných domků. [13] 

 

Obrázek č. 17: Kompostárna celkový pohled [13] 

Zařízení umoţňuje zpracovat v krechtech aţ cca 5 000 t/rok organických materiálů 

vyprodukovaných ve městě Chomutově. Kapacitně umoţňuje vyuţít i bioodpad ze 

spádových obcí. [13] 
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Kompostování je metoda, kdy jsou organické materiály aerobním procesem, vlivem 

mikrobiální aktivity přeměněny na dále vyuţitelný kompost. U hřbitovního bioodpadu, 

kde se ve velkém mnoţství vyskytují i další nevhodné odpady (svíčky, plasty) dochází 

k redukci mnoţství vyuţitelného materiálu. [13] 

Vyrobený kompost se dle kvality dále vyuţívá: 

- v údrţbě veřejné zeleně města 

- k obohacování dovezené ornice a podorniční zeminy  

- k rekultivaci vlastní skládky 

- rekultivace na bývalých výsypkách povrchových dolů [13] 

Stručný technický popis zařízení 

Od vstupního areálu vede po obvodové zemní hrázce asfaltobetonová provozní 

komunikace. Zařízení má vybudovanou elektrickou přípojku včetně osvětlení. [13]  

Sloţení krycích vrstev provozní plochy kompostárny: 

- upravený povrch skládky 

- minerální těsnění tl. 60 cm (s koeficientem propustnosti k < 1×10
−8

 m/s) 

- geotextilie 400 g/m
2
 

- štěrkopískový podsyp tl. 10 cm 

- silniční panely KZD 1-300/100 [17] 

Plocha je vyspádována směrem k provozním komunikacím, kde je příkopem 

odvedena do izolované odpadní jímky. 

Odpadní jímka je postavena jako zemní nádrţ hluboká 1,3 m se sklonem svahu 1:2. 

Dno má rozměry 6×6 m. Uţitný objem je 96 m
3
. Maximální objem 150 m

3
. Obvod jímky 

je opatřen ochranným trubkovým zábradlím (viz obrázek č. 18). [17] 

Celá jímka je vodotěsně izolována v tomto sloţení: 

- minerální těsnění tl. 60 cm 

- folie PEHD tl. 1,5 mm 

- ochranná geotextilie 400 g/m
2
 

- vegetační prefabrikáty ze štěrkopískovou výplní [17]  

Sráţkové vody z plochy, spolu s odsazenou odpadní vodou z kompostování, jsou 

vyuţívány ke skrápění kompostů případně k zálivce sadových úprav na I. etapě rekultivace 
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skládky. V případě dlouhodobých sráţek je voda z jímky odváţena fekálním vozem na 

ČOV v Údlicích, vzdálenou cca 2 km. [13] 

 

Obrázek č. 18: Odpadní jímka 

Část plochy u vjezdu je opatřeno dřevěnou stěnou slouţící jako mezideponie 

pro ukládání kusového odpadu, např. větví vánočních stromků, k následnému předrcení 

mobilními drtiči. Zbývající plocha umoţňuje přechodné umístění drtiče, síta, dopravních 

prostředků, kontejnerů, nakladače a pásových dopravníků. [13] 

Popis technologického postupu. 

Kompostování je proces, který probíhá v aerobním prostředí, to je prostředí tvořené 

vzduchem (kyslík) a vodou, v němţ dochází při současném vzniku tepla k mikrobiálnímu 

rozkladu organických látek jako celulóza, bílkoviny, tuky a jiné, na jednoduché 

sloučeniny. Na rozkladu organické hmoty se podílí hlavně skupiny mikroorganismů: 

bakterie, plísně a aktinomycety. [13] Je zapotřebí proces fermentace monitorovat 

a zabezpečit optimální podmínky, viz obrázek č.19. 

Pro příznivý proces fermentace je zapotřebí: 

 optimální obsah vlhkosti 

 dostačené mnoţství kyslíku 

 vyváţený poměr ţivin 

 co nejvyšší podíl rozloţitelné organické hmoty 

 neutrálně aţ lehce alkalické prostředí 

 co největší aktivní povrchová plocha kompostované suroviny 

 kyprá struktura při dostatečném fermentačním objemu 

 ochrana materiálu před rychlým vychladnutím [13] 
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Obrázek č. 19: Monitorované hodnoty při kompostování [25] 

Materiál určený ke kompostování prochází zpravidla těmito fázemi: 

 rozdrcení a prosetí 

 fermentace  

 následné zpracování 

Kompostování probíhá v krechtech, které mají mít lichoběţníkový průřez 

se základnou 5 m a výškou 2,5 m. Jemný materiál je naváţen přímo do krechtů. 

Po nahromadění potřebného mnoţství se materiál po první fázi fermentace postupně 

přemisťuje do druhého krechtu a potom se pomocí pojízdného síta přetřídí. [13] 

Při sestavování surovinových skladeb je nutno přihlíţet k obsahu cizorodých látek 

jednotlivých odpadů. Surovinovou skladbu sestavuje kvalifikovaná obsluha kompostárny. 

V provozním řádu je upřesněn seznam druhů odpadu, který je na kompostárnu umísťován. 

Po skončení biologického zrání kompostu, nesmí být charakter cizorodých látek vyšší neţ 

je stanoveno v ČSN 46 5735 pro průmyslové komposty. Z celé šarţe odebraný vzorek se 

posílá do laboratoře. Výsledky rozboru jsou přílohou při vyskladnění materiálu. [13] 

Vyráběný kompost byl registrován u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského dne 20. 3. 2009 – Rozhodnutím o registraci hnojiva č. 3204. [13] 

Surovinová skladba musí být sestavena tak, aby výsledný vyzrálý kompost splnil:  

- vlhkost v rozmezí 40–65 %  

- obsah spalitelných látek byl vyšší neţ 25 % v sušině 

- poměr C:N maximálně 30:1, pH 6–8,5 
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Technologický interval mezi homogenizací a další překopávkou musí být delší neţ 

28 dní. [13] 

Kompostárna můţe průmyslový kompost vyskladňovat nebo upravovat na substrát 

56 dnů po skončení druhé překopávky. Mezisklad vyrobeného kompostu nesmí být 

porostlý plevelem, aby nedošlo k jeho vysemenění. [13] Na obrázku č.20 je znázorněn celý 

proces kompostování. 

 

Obrázek č. 20: Schéma kompostovací linky [25] 

Z obchodního hlediska je o vyrobený kompost malý zájem. Výhoda provozovatele 

spočívá v tom, ţe převáţnou část tohoto kompostu zpracovává sám. Kompost je vyuţíván 

pro rekultivační činnost, na údrţbu veřejné zeleně ve městě a stavební úpravy sadových 

ploch. Nabízí se zde moţnost vyuţití kompostu k rekultivaci výsypek u hnědouhelných 

povrchových dolů v regionu. Tato moţnost nebyla doposud vyuţita. 



Petra Vincencová: Rekultivace skládky „Jihozápadní pole” 

Rok 2011 38 

6 ZHODNOCENÍ 

Konečný stav zrekultivovaného území vytváří mírný kopec, který vhodně zapadá 

do okolní rovinaté krajiny a pohledově nevytváří dominantní postavení. Vzrostlá zeleň 

kolem bývalé skládky tvoří přírodní bariéru. Stromy prakticky obklopují celou skládku 

a na severozápadní straně vhodně navazují na zahrádkářskou kolonii.  

Při terénních úpravách a vytváření projektového tvaru uzavření skládky se vyuţívá 

provozním řádem povolený inertní materiál od stavebníků z města a okolí, který TSMCH 

přijímají za úplatu. To sniţuje provozovateli náklady za materiál a jeho dovoz. Dostupnost 

jílového těsnění je v dosahu 12–25 km. Jíl a ornice se získávají ze skrývek povrchového 

Dolu Nástup od Severočeských dolů, a. s. Provozovateli se podařilo tyto komodity včetně 

jejich přepravy zajistit bezplatně. Velkou výhodou je i zemník na těţbu štěrkopísku ve 

vlastním areálu.  

Přes značné finanční náklady na rekultivaci bývalé skládky se městu Chomutov 

a TSMCH podařilo v rámci plnění projektu s menšími náklady vybudovat odpadové 

hospodářství. Při výstavbě jednotlivých provozů odpadového hospodářství bylo vyuţito 

terénních úprav a těsnících vrstev vybudovaných v rámci rekultivace. Dočasné objekty 

bývalé skládky, inţenýrské sítě, příjezdové a provozní komunikace, vstupní areál 

a oplocení tak nabyly trvalý charakter pro budované odpadové hospodářství. 

 Provoz odpadového hospodářství má dostatečně silné připojení ke zdroji elektrické 

energie, vedení je v těsné blízkosti areálu. Zdroj uţitkové vody je přímo v areálu. To je 

výhodné i pro případné poţární zásahy. Stanice HZS ČR je vzdálena cca 1,5 km.  

Vzhledem k dosaţitelnosti areálu cca 1–6 km se podstatně sníţily náklady na odvoz 

odpadů z města. V případě mimořádné události s nebezpečnou látkou je moţno přechodně 

uloţit nebezpečný pevný odpad a jeho následnou dekontaminaci provést ve skladu stavební 

sutě – plocha 17 400 m
2
 – bezodtoková s minerálním těsněním. [13] 

Pro realizaci vlastního odpadového hospodářství mluví i zvýhodněné vyuţití 

finančních prostředků z fondu MŢP. Město Chomutov a příspěvková organizace 

Technické sluţby nejsou podnikatelské organizace zaloţené k vytváření zisku, proto 

dosáhnou na větší procento při dotaci neţ podnikatelské subjekty. Mezi klady patří 

i vyřešené vlastnické vztahy dané lokality. V rámci privatizačního projektu byl proveden 
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bezúplatný převod pozemků v celém areálu od Dolů Hlubina, s. p., na město Chomutov. 

[16] 

Moţnost dalšího vyuţití bývalé skládky: 

Vzhledem ke vzdálenosti trasy vysokého napětí a trafostanice cca 150 m od areálu je 

moţné na zatravněných plochách bývalé skládky instalovat fotovoltaické články. 

V Severní Americe v posledních letech provozovatelé začínají vyuţívat uzavřených 

skládek pro instalaci fotovoltaických elektráren, které zásobují elektřinou jejich provozy 

a nejbliţší okolí. Operují s tím, ţe uzavřené skládky (zvláště nebezpečné skládky) mají 

velmi omezené moţnosti k následnému vyuţití. Uzavřená skládka poskytuje velký 

otevřený prostor. Plocha tak můţe být efektivně vyuţita k zachycení solární energie. 

Z dosavadních výsledků vyplývá, ţe odpadové hospodářství má v tomto pohledu značný 

potenciál pro budoucnost. [26] 

Podle norem pro skládkování nesmějí podpůrné konstrukce pro solární systém 

proniknout do vrstev uzavírajících skládku. Řešením jsou oddělená štěrková loţe 

vytvořená na povrchu rekultivované skládky. Jejich umístění je nutno vybrat tak, aby 

instalovaná zařízení byla schopná odolat pohybu při sedání skládky a poryvům větru. 

Realizace výstavby solárních systémů, vzhledem k vysokým vstupním nákladům, je 

v současnosti podmíněna poskytnutím státních dotací.  

Umístění solárních elektráren na rekultivovaných skládkách je jistě lepší neţ jejich 

výstavba na nejúrodnějších zemědělských půdách, tak jak se povedlo v naší republice, 

např. u Mělníka. [26] 
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7 ZÁVĚR 

O úspěchu a míře efektivnosti rekultivace rozhoduje více aspektů. Patří sem 

ekologická a hydrologická harmonie s okolní krajinou, esteticky přijatelné začlenění 

rekultivované lokality do krajiny, ekonomicky udrţitelný způsob vyuţití dané oblasti 

a hygienická nezávadnost řešení. Velký vliv na konečný zdar realizace má zamýšlený 

způsob následného uţívání a správné obhospodařování zrekultivovaného území. [27] 

Rekultivace skládky Jihozápadní pole probíhá v souladu s legislativou pro třídu SIO. 

Skládka nedisponuje spodním těsněním. Projekt vypracovaný Hydroprojektem v roce 1997 

toto dle platné legislativy nevyţadoval. Dle průběţného monitoringu lokality v současnosti 

nedochází k významné kontaminaci okolního ţivotního prostředí. 

Bývalé zrekultivované skládky si do budoucna nesou jistý handicap pro své další 

vyuţití. To je limitované díky četným omezením. Proto idea vybudovat zde odpadové 

hospodářství se jeví jako velmi příhodná. Zejména pokud si uvědomíme, ţe v době jejího 

vzniku v roce 1996, kdy se započalo s realizací, značně předběhla technické poţadavky 

doby. Provozovatel při rekultivaci velmi dobře vyuţil nabízený potenciál dané lokality. 

Tím je příhodné umístění na okraji města, které umoţňuje snadné napojení na inţenýrské 

sítě i dopravní infrastrukturu. 

To je plně v souladu s trendem dnešní doby. Tím je snaha předcházet nadměrnému 

vzniku odpadů a ekologicky nezávadně zpracovávat vyuţitelné zbytky z odpadů. Záměr 

rekultivace tak koresponduje s poţadavkem Evropské unie pro danou hierarchii způsobů 

nakládání s odpadem. Na prvním místě stojí předcházení vzniku odpadů, pak následuje 

jejich opětovné vyuţití, recyklace a jiné vyuţití, přičemţ likvidaci skládkováním najdeme 

aţ na posledním místě. Evropská unie členským státům ukládá do roku 2013 vypracovat 

program předcházení vzniku odpadů. Do roku 2020 musí členské státy zajistit recyklaci 

50 % komunálního odpadu a 70 % stavebních a demoličních odpadů. [28] TSMCH se jiţ 

v současnosti blíţí naplnění daných poţadavků a oblast skládkování koncipují ekologicky 

zodpovědně. 

Ze zjištěných skutečností zřetelně vyplynulo, ţe je velmi důleţité zajistit nejen 

rekultivaci, ale i následný provoz odpadového hospodářství. Úspěšnost odpadového 

hospodářství spočívá primárně v kontrolovaném přijímání odpadů a dodrţování 

stanovených technologických postupů. Pro ochranu ţivotního prostředí a šetrný provoz 
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skládky je nutná důsledná vstupní kontrola, která zamezí nekontrolovatelné naváţení 

odpadů. Je proto ţádoucí, aby tento provoz zajišťovali kvalifikovaní, odborně zdatní 

pracovníci, kteří bezpodmínečně dodrţují všechny poţadované technologické postupy, 

včetně účelného vyuţití potřebné mechanizace. 

Závěrem lze říci, ţe bývalá skládka TKO plně vyhovuje současným poţadavkům na 

její provoz, omezení vlivu na okolní prostředí a následnou rekultivaci. Její příklad lze 

s úspěchem vyuţít při řešení obdobné problematiky u dalších provozovatelů. 
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