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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním dvou vybraných základních 

způsobů nakládání se směsným komunálním odpadem, a to skládkování a spalování. 

V první části jsou objasněny hlavní pojmy a principy z oblasti odpadového hospodářství. 

Následuje rozbor současného stavu tohoto odvětví v České republice a také porovnání se 

současnou situací v Evropě. Další část je podrobněji zaměřena na hlediska vyhodnocování 

vlivů vybraných způsobů nakládání s odpady na ţivotní prostředí s přihlédnutím k jejich 

ekonomickým aspektům. Poslední část obsahuje celkové zhodnocení a vzájemné 

porovnání obou metod s přihlédnutím k jednotlivým uvaţovaným hlediskům a také návrhy 

moţných řešení otázky nakládání s odpady. 

Klíčová slova: odpad, komunální odpad, skládka, spalování odpadů, spalovna 

 

ANNOTATION 

This thesis deals with description and comparison of two selected basic methods of 

disposal of mixed municipal waste, landfill and incineration. In the first part are explained 

the main terms and principles of waste management. The following part deals with analysis 

of the current state of the industry in the Czech Republic and also compared with the 

current situation in Europe. Another part is more specifically focused on evaluating the 

effects of selected aspects of the waste on the environment with regard to their economic 

aspects. The last section contains the overall evaluation and mutual comparison of both 

methods with regard to individual contemplated aspects, and suggestions of possible 

solutions to issues of waste management. 
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1 ÚVOD 

Odpad je vedlejším produktem téměř kaţdé lidské činnosti. Ten ovšem při 

nesprávném a nedůsledně promyšleném zacházení můţe znamenat nemalou a dlouhodobou 

zátěţ pro ţivotní prostředí. Problematika odpadového hospodářství je stále častěji 

diskutovaným tématem a nesporně palčivým problémem dnešní doby, a to v celosvětovém 

měřítku.  

Hlavním důvodem, proč jsem si toto téma po dohodě s vedoucí práce vybrala, je 

právě skutečnost, ţe oblast nakládání s odpady se bezprostředně týká kaţdého z nás. 

Vzhledem k současnému stavu se navíc toto téma stává stále oţehavějším a aktuálnějším. 

Základním předpokladem pro správný přístup k této problematice si uvědomit význam 

zdravého ţivotního prostředí a ve všech důsledcích uváţit vyčerpatelnost přírodních 

zdrojů.  

Většina z nás si naštěstí jiţ dobře uvědomuje klíčový význam zdravého ţivotního 

prostředí a jeho zásadní vliv na kvalitu našeho ţivota a v důsledku i na naši samotnou 

existenci. Se zdravým ţivotním prostředím přímo souvisí nutnost jeho ochrany a péče  

o jeho stav. To je také důvodem, proč i v oblastech týkajících se produkce a zpracování 

odpadů hledáme nové cesty a přístupy, jak redukovat obrovské mnoţství odpadků 

vznikajících lidskou činností. Základní a prvotní cestou, jak dosáhnout významnější 

redukce mnoţství odpadů, je vzniku odpadu předcházet. Tato prevence vzniku je ale 

pochopitelně pouze částí řešení celé otázky, neboť vznik odpadů lze pouze redukovat, 

nikoli zcela vymýtit.  

Proto jsme nuceni se dále zamýšlet i nad tím, jak s jiţ vzniknuvším odpadem 

vhodně nakládat. Je nutné jej dále vyuţít či vhodným způsobem odstranit, a to především 

s bedlivým přihlédnutím k bezpečnosti, šetrnosti k ţivotnímu prostředí a v neposlední řadě 

také k aspektu ekonomické výhodnosti. 

Stěţejním cílem mé diplomové práce je proto poukázat na problémy se vznikem  

a zpracováním komunálního odpadu, kriticky diskutovat jeho ekologické dopady, a také 

nastínit ekonomickou stránku vybraných způsobů nakládání s odpadem.  
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Jak to bylo s odpady v minulosti? 

Jelikoţ je odpad produktem téměř kaţdé lidské činnosti, jak jiţ bylo řečeno 

v předchozí kapitole, potýkají se lidé s problematikou odpadů jiţ od dob své samotné 

existence. V různých dobách se pochopitelně k odpadu přistupovalo odlišným způsobem, a 

jak bude z dalších řádků patrno, ne vţdy šel v této oblasti vývoj kupředu. Pravěcí lidé 

problém s odpady pravděpodobně příliš neřešili. Vše, co v té době pouţívali a s čím 

zacházeli, bylo z přírodních materiálů jako je dřevo, kámen, kůţe, kosti apod., proto 

nespotřebované věci, které pravěcí lidé obvykle vyhazovali do odpadních jam nebo přímo 

před jeskyni, se rozloţily popř. se jinak snadno vrátily do koloběhu přírody [4]. Řada 

materiálů mohla být také případně spálena v ohni. V dobách, kdy ţili lidé kočovným 

způsobem ţivota, typickým např. pro některé asijské národy, se tímto problémem také 

nebylo třeba mnoho zabývat. Jakmile se kočovníci rozhodli, ţe místo opustí a přesunou se 

jinam, jednoduše odešli a odpad zanechali na místě. Otázka odpadu tím byla z jejich 

pohledu vyřešena. Problém s odpady v principu podobný tomu, jaký řešíme i my dnes, ale 

nastal aţ tehdy, kdy začali lidé osidlovat krajinu a vytvářet si svá obydlí na jednom místě. 

Vznikající odpady uţ mnohdy nebyly v čistě přírodní formě a i spolu s těmi přírodními se 

ve větších objemech nestihly rozloţit a začaly se hromadit [16]. 

Ve starověkém Řecku a Římě se více neţ kdykoli předtím dbalo na hygienu měst  

a podobně jako v dalších oblastech i ve způsobu nakládání s odpady bylo dosaţeno 

velkého pokroku. Tehdy byly vybudovány kanalizace a zřízeny propracované systémy 

komunálních sluţeb, které vykonávali primárně váleční zajatci. Z občanských domů, jeţ 

nebyly na kanalizaci napojeny, vynášeli otroci vznikající odpady a exkrementy v hliněných 

vázách, které pak vyprazdňovali do veřejných kanálů. Provádělo se i pravidelné čištění 

měst, tzv. generální úklid [22]. Odpadky, vyvezené za město, se vsypávaly do 

připravených jam. Tuto technologií lze bez nadsázky označit za vznik prvních skládek. 

Po zániku Římské říše se jejich sofistikovaný a nadčasový způsob nakládání 

s odpady bohuţel nepodařilo udrţet a v nastupujících říšských systémech a státních 

zřízeních se odpadky i s exkrementy nalézaly volně na ulicích, byly vyhazovány z oken 

nebo jednoduše vyváţeny před dům. Lidé nedodrţovali ani základní hygienické návyky,  

a tento myšlenkový krok zpět se v důsledcích citelně projevoval ve formě opakujících se 

smrtících epidemií moru a cholery. Tato situace, z dnešního pohledu co do nakládání 
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s odpady naprosto neúnosná, trvala aţ do poloviny 19. století. Tehdy výzkumy jasně 

prokázaly souvislost mikrobiologických nemocí s hygienou. V důsledku tohoto poznání se 

logicky jevilo jako nezbytné přikročit opět k systematickému nakládání s odpady, a tudíţ 

se odpadky začaly opět dávat do nádob a vyváţet na haldy za město. Na konci 19. století  

a počátkem 20. století byly ve Velké Británii zaloţeny první řízené skládky a vybudovaly 

se také první spalovny. Počátkem 20. století byl jiţ svoz odpadu co do systému 

organizačně zvládnut. Hygienicky vyhovující zneškodňování tuhých komunálních odpadů 

se však uskutečnilo teprve zvládnutím tří základních technologií - kompostování, 

spalování a řízeného skládkování odpadů. První spalovna na našem území byla 

postavena v roce 1905 a zprovozněna byla od roku 1941 [3], [4]. 
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2 VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), s účinností od 1.1.2002, který byl od 

doby své platnosti jiţ několikrát novelizován.  

2.1 Definice komunálních odpadů 

Odpadem je, dle zákona o odpadech, „kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje 

nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit“.  

K tomuto zbavování se odpadu dochází vţdy, kdy osoba předá movitou věc, která 

náleţí do některé ze skupin odpadů vymezených v příloze č. 1 zákona o odpadech,  

k vyuţití nebo k odstranění nebo ji předá osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 

V tomto případě není důleţité, zda jde o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování 

dochází i v případě, kdy osoba výše uvedenou movitou věc odstraní sama. 

Za komunální odpad (KO) nebo také směsný odpad je povaţován veškerý odpad 

vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících  

u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání [11]. 

Komunální odpad zahrnuje směsný komunální odpad, odděleně sbírané sloţky 

(papír, plast, sklo, nápojové kartóny), nebezpečný odpad, objemný odpad, odpad ze zahrad, 

parků atd. [15]. Součástí komunálního odpadu je i biologicky rozloţitelný komunální 

odpad (BRKO). 

Zbytkový komunální odpad představuje tu část komunálního odpadu, která 

zůstane po vytřídění vyuţitelných a nebezpečných sloţek a objemného odpadu. 

Tuhý komunální odpad (TKO) je komunální odpad, který si za běţných 

atmosférických podmínek uchovává svůj tvar [24]. 

Za domovní odpad povaţujeme běţný odpad z denní spotřeby domácností  

a z činností spojených s úklidem obytných objektů [14]. 

Biologicky rozložitelný odpad je odpad, který je schopen anaerobního nebo 

aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír) [14]. 
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Směsným komunálním odpadem (SKO) se rozumí zbytkový odpad po vytřídění 

materiálově vyuţitelných sloţek, nebezpečných sloţek a bioodpadů, které budou dále 

vyuţity např. kompostováním nebo anaerobní digescí. Do směsného komunálního odpadu 

není zahrnut objemný odpad, uliční smetky (odpad shromáţděný při čištění veřejných 

prostranství), atd. [19]. 

2.2 Druhy odpadů 

Oficiální členění odpadů je uvedeno v Katalogu odpadů (vyhláška MŢP  

č. 381/2001 Sb., příloha 1). Odpady vedle toho můţeme členit z celé řady různých 

hledisek, jako jsou fyzikální (popř. chemické) vlastnosti, původ, vliv na ţivotní prostředí, 

způsob odstraňování apod. [25]: 

 podle základních fyzikálních vlastností: plynné, kapalné, tuhé, směsné,  

 podle základních oborů hospodářské činnosti: výrobní (stavební, průmyslové, 

zemědělské) a spotřební (komunální, zdravotní, z dopravy), 

 podle vlivů na člověka a prostředí: nebezpečné, ostatní, 

 podle možností využití jako druhotné suroviny: vyuţitelné a nevyuţitelné. 

2.3 Nakládání s komunálními odpady  

S vyprodukovaným odpadem je pochopitelně třeba určitým vhodným způsobem 

naloţit. Od jednotlivých občanů a firem, kteří odpad ukládají do shromaţďovacích 

prostředků, tedy popelnic a kontejnerů, zajistí přepravu obecní či městské komunální 

sluţby. Po jeho shromáţdění se obvykle vyuţije jedna z následujících moţností: 

 opětovné pouţití 

 materiálové vyuţití, recyklace  

 kompostování, 

 energetické vyuţití, 

 přímé spalování nebo zplyňování, 

 výroba paliv, 

 uloţení na skládce odpadů. 
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Specifickým způsobem je třeba nakládat s různými druhy nebezpečných odpadů. 

Jiným způsobem se pochopitelně nakládá např. s jaderným odpadem a jinak s odpadem 

jako jsou vybité baterie, staré ledničky a další elektrospotřebiče nebo třeba léčiva či oleje.  

2.3.1 Opětovné použití 

Za opětovné pouţití je povaţováno „pouţití zpětně odebraného nebo odděleně 

sebraného výrobku nebo komponentů takového výrobku bez jejich dalšího přepracování ke 

stejnému účelu, pro který byly původně určeny“ [14]. 

2.3.2 Materiálové využití, recyklace 

Materiálové vyuţití odpadů je takový způsob vyuţití odpadů, který zahrnuje 

recyklaci nebo jiné vyuţití materiálů k různým účelům, s výjimkou bezprostředního 

získání energie. 

Recyklace představuje proces vyuţití odpadů, při kterém je odpad znovu zpracován 

na výrobky nebo materiály, a to bez ohledu na skutečnost, zda nově získaný výrobek či 

materiál bude vyuţit pro původní účel či pro jakékoli zcela jiné pouţití. 

2.3.3 Kompostování 

„Kompostování odpadů je aerobní proces (za přístupu vzduchu), při němţ se 

činností mikro a makro organismů vyuţitelný biologicky rozloţitelný odpad přeměňuje na 

stabilizovaný výstup – kompost.“ [14]. 

2.3.4 Energetické využití  

Zákon o odpadech stanoví, ţe se spalování odpadů povazuje za energetické vyuţití 

odpadů tehdy, jestliţe:  

a) pouţitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a 

vznikající teplo se pouţije pro potřebu vlastní nebo dalších osob,  

b) se odpad pouţije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu 

energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o ochraně 

ovzduší.  
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Spalovny odpadů, u nichţ nejsou splněny podmínky pro energetické vyuţití 

odpadu, jsou zařízeními k odstraňování odpadů. 

2.3.5 Spalovny 

Spalovna je technologické zařízení, které slouţí ke spalování odpadu. Spalovny lze 

rozlišit na základě toho, zda: 

 spalují odpad samostatně nebo s příměsí ušlechtilejšího paliva,  

 vyuţívají energii uvolněnou při spalovacím procesu k výrobě tepla nebo elektrické 

energie,  

 spalují nebezpečné, komunální, či další druhy odpadu. 

Spalovny, které vyuţívají energii k výrobě tepla nebo elektrické energie, mají 

následující technologický proces:  

Odpad dopravený do spalovny svozovými vozy je shromáţděn a uskladněn ve 

speciálním bunkru. Odpad se za pomoci jeřábu připravuje pro vstup do ohniště spalovacího 

kotle. Po úpravě (promíchání) se odpad jeřábem přenáší do násypky roštového ohniště.  

V ohništi (kotli) probíhá proces spalování při teplotách 850 °C – 1100 °C. Vznikající horké 

spaliny předávají co nejvíce svého zbytkového tepla ve speciálním výměníku dalšímu 

nosnému médiu, kterým je v tomto případě voda. Ta je za pomoci tepla předaného ze 

spalin přeměňována na páru. Do odcházejících ochlazených spalin se dávkuje redukční 

prostředek, který umoţní přeměnu oxidů dusíku na molekulární dusík, který je přirozenou 

součástí našeho ovzduší. Pára vznikající ohříváním vody v kotli, se dále vhání na turbínu 

turbogenerátoru, kde se v za pomoci turbíny a generátoru přeměňuje mechanická energie 

horké páry na energii elektrickou. Poté je zbytková pára přiváděna dále do 

technologických procesů nebo do soustavy zásobování teplem, kde je její energie zpravidla 

převedena do vody vytápějící obytné zástavby. Škvára z vyhořelých odpadů je spolu  

s vypraným popílkem dopravována do bunkru škváry. Následuje separace ţelezných  

a barevných kovů. Po jejich vytřídění se škvára odváţí buď na skládku nebo k dalšímu 

vyuţití [16].  



Lucie Brabcová: Skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu 
 

2011  8 

2.3.6 Uložení na skládkách odpadů  

„Jednou z obvyklých forem likvidace odpadu je jejich uloţení na řízených 

skládkách. Skládky představují uprostřed systému hospodaření s odpady poslední článek 

v řetězci likvidace odpadů. Jsou to zařízení ke konečnému uloţení odpadů s přihlédnutím 

na hygienická, geologická, hydrogeologická, geomechanická a ekologická hlediska 

k úplnému zamezení ohroţení okolního prostředí.“ [5]. 

Vysvětlení klíčových pojmů z oblasti skládkování [5]: 

 Těleso skládky je uloţený odpad včetně všech konstrukčních vrstev. 

 Základna skládky je plocha skládky, na kterou se naváţí těleso skládky. 

 Svah skládky je prostor, který postranně ohraničuje těleso skládky. 

 Podkladové těsnění slouţí k utěsnění a odvodnění základů skládky. 

 Těsnění svahu skládky je postranní těsnění skládky, které navazuje na podkladové 

těsnění. 

 Střechovité dno skládky je upravená plocha dna skládky. Úhel sklonu této plochy 

umoţňuje odtok průsakové vody úţlabím z jednotlivých částí tělesa skládky. 

 Podloží skládky je geologicky, hydrogeologicky a morfologicky prozkoumaný 

prostor, který se nachází pod základovou spárou skládky. 

 Základová spára skládky je styčná plocha základny skládky s podloţím. 

 Průsaková voda skládky je znečištěná voda prosakující skrz zhutněný odpad. 

 Odvod průsakové vody je zajištěn systémem zařízení ke shromaţďování  

a odvádění průsakové vody ze skládky. 

 Zhutněný odpad je odpad zhutněný záměrně za účelem dosaţení vyšší objemové 

hmotnosti odpadu a jeho homogenizace. 

 Aktivní plocha je plocha, na kterou se v dané době ukládá odpad. 

 Rekultivace je začlenění skládky do krajiny. 

 Odplynění je způsob odvádění plynu ze skládky pomocí sběrného systému. 
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 Násyp skládky vymezuje úloţný prostor skládky a brání vniku povrchových vod 

z okolí do tělesa skládky. 

 Koruna násypu je horní část násypu skládky, kterou obvykle tvoří objízdná 

komunikace. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Situace v Evropě 

Roční produkce komunálního odpadu se v Evropě poněkud zpomalila a od roku 

2002 se ustálila na průměrných 520 kg na jednoho obyvatele. Komunální odpad sice 

v evropském měřítku představuje jen asi 10 % z celkové produkce odpadu, přesto je kladen 

velký důraz na způsoby jeho zneškodňovaní [2].  

 

Obr. 1: Komunální odpad produkovaný v roce 2009 podle jednotlivých zemí a kategorií jeho 

úpravy, seřazený podle procenta skládkování (zdroj: [2]) 

Legenda: 1 – Švýcarsko, 2 – Německo, 3 – Rakousko, 4 – Nizozemí, 5 – Švédsko, 6 – Dánsko, 7 – Belgie,  

8 – Norsko, 9 – Lucembursko, 10 – Francie, 11 – Itálie, 12 – Finsko, 13 – Spojené království,  

14 – Španělsko, 15 – Portugalsko, 16 – Irsko, 17 – Slovinsko, 18 – Island, 19 – Maďarsko, 20 – Estonsko,  

21 – Polsko, 22 – Malta, 23 – Řecko, 24 – Česká republika, 25 – Slovensko, 26 – Kypr, 27 – Lotyšsko,  

28 – Litva, 29 – Turecko, 30 – Chorvatsko, 31 – Rumunsko, 32 – Bulharsko, 33 – Makedonie, 34 – Bosna  

a Hercegovina, EU27 – Státy Evropské unie. 

Evropská unie se proto snaţí apelovat na své členské státy a vydává směrnice 

týkající se oblasti nakládání s odpady. Jejím hlavním cílem je zejména sníţit konečnou 

likvidaci odpadů. K dosaţení tohoto cíle vypracovala strategii, jejímţ obsahem jsou 

následující priority [13]:   

 prevence vzniku odpadů,  
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 vyuţití odpadů – opětným pouţitím, recyklací a výrobou energie z odpadů,  

 zlepšení podmínek zpracování odpadů,  

 regulace dopravy. 

Evropská unie dlouhodobě upřednostňuje materiálové či jiné vyuţití odpadů s cílem 

dosáhnout razantního omezení skládkování. Z tohoto pohledu si Česká republika nestojí 

vzhledem k současným trendům i v porovnání s evropským průměrem příliš dobře, jak je 

ostatně patrné z obr 1. Za rok 2009 bylo na našem území skládkováno zhruba 83 % 

celkového objemu komunálního odpadu, čímţ zaujímáme aţ 24. místo z vybraných 

evropských států.  

 
Obr. 2: Produkce komunálního odpadu v jednotlivých zemích v letech 1995, 2002 a 2009, seřazené 

podle roku 2009 (v kg na obyvatele), (zdroj: [2]) 

Legenda: 1 – Dánsko, 2 – Kypr, 3 – Švýcarsko, 4 – Lucembursko, 5 – Irsko, 6 – Malta, 7 – Nizozemí,  

8 – Rakousko, 9 – Německo, 10 – Island, 11 – Španělsko, 12 – Itálie, 13 – Francie, 14 – Spojené království, 

15 – Belgie, 16 – Portugalsko, 17 – Švédsko, 18 – Finsko, 19 – Norsko, 20 – Bulharsko, 21 – Řecko,  

22 – Slovinsko,  23 – Maďarsko, 24 – Rumunsko, 25 – Turecko, 26 – Litva, 27 – Estonsko, 28 – Lotyšsko, 

29 – Slovensko, 30 – Polsko, 31 – Česká republika, EU27 – Státy Evropské unie 

Nejlépe v evropském měřítku si z  pohledu nakládání s komunálním odpadem stojí 

Švýcarsko, které má na svém území 30 spaloven komunálního odpadu, a které více neţ 

deset let neotevřelo ţádnou novou skládku. Oproti nepříliš lichotivému obrazu ČR pokud 

jde o nakládání s odpady ale stojí významné prvenství v jiném ohledu. Z celkového 
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mnoţství odpadu vyprodukoval v roce 2009 v průměru jeden obyvatel ČR nejméně odpadu 

ze všech zemí EU (obr. 2). 

3.2 Situace v České republice  

Kaţdý obyvatel ČR vyprodukuje v průměru 316 kg komunálního odpadu ročně, 

coţ v celkovém objemu za ČR činí 3,31 mil. tun za rok (dle ISOH za rok 2009). Celková 

produkce odpadů má za posledních několik let vzestupnou tendenci, jak je patrné z obr. 3. 

  

Obr. 3: Produkce KO v letech 2002 – 2009 v t/rok pro celou ČR (zdroj dat: [18]) 

Od roku 2002 představuje roční nárůst vyprodukovaného komunálního odpadu 

téměř půl milionu tun, tj. více neţ 16 %. To bohuţel v dlouhodobější perspektivě není nic 

příznivého. Navzdory tomu si ale nelze nevšimnout, ţe významně vzrostlo mnoţství 

vytříděného KO, jak v číslech dokládá tab. 1.  

Tab. 1: Produkce KO v letech 2002 – 2009 v t/rok pro celou ČR (zdroj: [18]) 

Komunální 

odpad 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 celkem 2 845 077 2 856 690 2 841 428 2 953 679 3 038 702 3 024 781 3 175 934 3 309 667 

 z toho:         

 běţný svoz 2 121 953 2 201 828 2 206 214 2 260 222 2 305 070 2 273 836 2 282 866 2 374 027 

 svoz 

 objemného 

 odpadu 

290 186 247 709 245 273 282 158 283 971 303 014 362 054 402 899 

 odděleně 

 sbírané sloţky 
166 456 277 820 268 414 300 435 327 023 386 479 454 210 460 302 
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nebezpečný 
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ostatní; 11

bioodpad; 12

objemný 
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tříděný 
odpad; 
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směsný 
komunální 
odpad; 221

V roce 2002 představovalo mnoţství vytříděného odpadu pouhých 5,9 % z celkové 

produkce KO, ale v roce 2009 jiţ tento údaj vzrostl na 13,9 %, coţ lze samozřejmě vnímat 

jako veskrze pozitivní jev. 

Skladba hlavních skupin odpadu produkovaného z obcí je znázorněna na obr. 4. 

Směsný komunální odpad tvoří více neţ 70 % celkové produkce obecních odpadů, proto 

v tomto úhlu pohledu představuje nesporně problém číslo jedna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Produkce hlavních skupin KO v kg na obyv. za r. 2009 pro celou ČR  

(zdroj dat: [18]) 

Po celém území České republiky existuje dostatečně hustá síť sběrných nádob 

(kontejnerů). Základem sběrné sítě pro dále vyuţitelné komunální odpady jsou barevné 

kontejnery, kterých bylo v roce 2010 po celém území rozmístěno více neţ 200 tis. Díky 

dostatečně husté a stále se dynamicky rozvíjející síti těchto barevně odlišených sběrných 

nádob se třídění odpadů stává pro občany stále dostupnější. Jedno sběrné místo se třemi 

základními kontejnery na papír, plast a sklo slouţí v průměru 156 obyvatelům. Sběr 

ţelezných i neţelezných kovů je prováděn formou tzv. lidového sběru, a to především  

v rámci sítě výkupen a sběrných dvorů [23].  

Systém zpětného odběru a vyuţití obalových odpadů, ve spolupráci s obcemi, 

provozuje v ČR autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. V roce 2010 bylo do 

sběrného systému zapojeno celkem 5 904 obcí, ve kterých ţije v souhrnu 10,399 milionů 

obyvatel. To je percentuálně vzato 98 % veškeré populace ČR. V témţe roce bylo  

v těchto obcích vytříděno a následně vyuţito celkově 380 804 tun papíru, plastů, skla  

a nápojových kartonů. Připočteme-li k tomuto číslu ještě souhrnnou hmotnost veškerého 
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kovového materiálu sesbíraného formou lidového sběru taktéţ v roce 2010, dojdeme 

k celkovému výsledku 539 522 tun sběru [23].  

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, výrazně převaţujícím způsobem 

odstraňovaní SKO v České republice je skládkování. Ještě v první polovině roku 2009 bylo 

na našem území provozováno 173 skládek typu S-OO (označení pro skládku ostatních 

odpadů), kam je v drtivé míře KO ukládán. Ode dne 15. 7. 2009 mohou být na našem 

území provozovány pouze skládky, které plní poţadavky Směrnice Rady 1999/31/ES na 

technické zabezpečení skládek [19]. Z toho důvodu se počet aktuálně provozovaných 

skládek skupiny S-OO sníţil na 148, tedy celkem 25 skládek poţadavky výše uvedené 

Směrnice nesplnilo. Průměrná naplněnost v současnosti provozovaných skládek je 64 %, 

přičemţ prognóza průměrné vyuţitelnosti v rámci celé České republiky vychází přibliţně 

na 6 let. Nejhorší situaci v tomto ohledu v současné době čelí kraj Praha s ukončenou 

ţivotností skládky. Tuto prekérní situaci se sice podařilo částečně vyřešit zvýšením její 

kapacity, to je ale – jak lze snadno odtušit – bohuţel pouze dočasné řešení. Nejlépe si 

v rámci ČR stojí co do ţivotnosti skládek S-OO Pardubický kraj, disponující patnáctiletou 

ţivotností skládky [19].  

Česká republika má dále v provozu 3 aktivní spalovny komunálního odpadu. 

Všechny vyuţívají odpady v technologickém procesu k výrobě tepla. Jejich projektovaná 

kapacita je následující:  

 PRAŢSKÉ SLUŢBY, a.s., Praha: 310 000 tun/rok, 

 SPALOVNA KOMUNÁLNÍHO ODPADU, SAKO Brno, a.s.: 240 000 tun/rok,  

 TERMIZO, a.s. Liberec: 96 000 tun/rok. 
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4 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBOU ZPŮSOBŮ 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

K hodnocení vlivu na ţivotní prostředí byla pouţita metoda posuzování ţivotního 

cyklu LCA (angl. Live Cycle Assessment). Jedná se o analytickou metodu hodnocení 

ekologických dopadů lidských produktů, kterými jsou výrobky, sluţby a technologie. 

4.1 Posuzování životního cyklu výrobku 

Metoda LCA provází produkt celým ţivotním cyklem (obr. 5) a hodnotí 

environmentální dopady ve všech fázích jeho existence, počínaje výrobou nebo získáváním 

materiálů potřebných ke zhotovení produktu, přes výrobu daného produktu, jeho uţívání  

a konče odstraněním nebo recyklací produktu nebo jeho částí či opětovným vyuţitím [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Schéma ţivotního cyklu výrobku 

K prezentaci výsledků enviromentálních dopadů slouţí tzv. kategorie dopadů, která 

bude podrobněji popsána v následujících kapitolách. Pečlivou prezentací prostřednictvím 

kategorie dopadů je moţno vymezit neţádoucí přenášení problému z místa na místo. 

Přenášení problému je většinou způsobené snahou šetřit ţivotní prostředí na určitém místě, 

nicméně následkem této činnosti dochází k jeho poškození na místě jiném. Proto 

identifikace tohoto neţádoucího přenášení problému z místa na místo a nechtěného 
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přesunu problému z jedné kategorie do druhé je nespornou a zásadní výhodou metody 

LCA [6]. 

Metoda LCA se provádí podle mezinárodních norem řady ISO 14040 a má pevně 

danou strukturu. Pro účinné zpracovávání studií LCA se pouţívají databáze procesů  

i materiálových a energetických toků. Mezi nejznámější softwarové nástroje patří GaBi, 

SimaPro, Umberto, Boustead Model [17].  

4.2 Fáze metody LCA 

Metoda LCA se skládá ze čtyř hlavních fází, které jsou podrobně popsány v [6]. Na 

obr. 6 jsou znázorněny tyto fáze spolu s jejich vzájemnými vztahy. Vazby mezi 

jednotlivými fázemi jsou iterační. Jednotlivé fáze se tedy vzájemně ovlivňují, a z poznatků 

získaných v jedné fázi se opět můţeme vrátit k fázi předcházející, tu poté přehodnotit  

a přistoupit k další fázi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Schéma fází LCA 

4.2.1 První fáze: definice cílů a rozsahu 

Na počátku kaţdé studie musí být nejprve definován cíl studie a její rozsah. Proto 

je nutné v první fázi přesně specifikovat co a jakým způsobem bude posuzováno, stěţejní 

důvody, pro které je studie zpracována, kde bude pouţita a k čemu konkrétně bude slouţit. 

Obsahem první fáze je především: funkce systému, funkční jednotka, hranice systému, 

volba kategorií dopadu, alokační pravidla, poţadavky na data, předpoklady a omezení, 

kritické přezkoumání. 
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4.2.2 Druhá fáze: inventarizace 

Fáze inventarizace ţivotního cyklu nese název LCI (angl. Life Cycle Inventory). 

Její podstatou je modelování produktového systému, které je převáţně prováděno 

s pouţitím specializovaného počítačového programu. Základ této fáze tvoří sběr dat  

o ţivotním cyklu produktu, o všech jeho vstupech a výstupech. Hlavním úkolem této fáze 

je poskytnout kvalitní údaje o elementárních tocích (materiálových i energetických), které 

vstupují do ţivotního cyklu produktu, zejména pak o těch, kteří z něj vystupují a působí 

v ţivotním prostředí. Tato praktická část je do značné míry náročná na dostupnost dat a je 

nezbytnou součástí celé studie. Výsledkem inventarizace je soubor dat, označovaný 

termínem ekovektor, který je většinou prezentován ve formě inventarizačních tabulek. 

4.2.3 Třetí fáze: hodnocení dopadů životního prostředí 

Po skončení inventarizace ţivotního cyklu následuje fáze, která se nazývá LCIA 

(anlg. Life Cycle Impact Assessment). Podklady získané z inventarizace slouţí k hodnocení 

dopadů na ţivotní prostředí. Cílem LCIA je převedení ekovektoru, tedy jednotlivých 

mnoţství elementárních toků, na hodnoty vhodně určených veličin jednotlivých kategorií 

dopadu. 

V prvním kroku fáze LCIA, kterým je klasifikace, se přiřazují výsledky, získané 

předchozí fází inventarizace, k daným kategoriím dopadu. Po klasifikaci následuje druhý 

krok, kterým je charakterizace. V tomto kroku se vyčísluje míra působení elementárních 

toků na různé kategorie dopadu. Poté se u získaných hodnot často aplikuje ještě 

normalizace, která představuje vyjádření relativní míry zasaţení kategorií dopadu. 

Kategorie dopadu představuje konkrétní problém ţivotního prostředí způsobený 

lidskou činností, ke kterému můţeme přiřadit výsledky z inventarizace. Zařazení do určité 

kategorie dopadu se provádí za pomoci indikátoru kategorií dopadu. V zásadě existují dva 

druhy: 

 midpointový indikátor (angl. Midpoint Indicator), slouţící k měření škodlivých 

(chemicko-fyzikálních nebo biologických) vlastností elementárních toků,  
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 endpointový indikátor (angl. Endpoint Indicator), kterým je měřitelná  

a vyčíslitelná hodnota určitého jevu, vyvolaného v prostředí výskytem 

elementárního toku. 

Tab. 2: Nejčastěji pouţívané kategorie dopadu (zdroj: [6]) 

Kategorie odpadu Midpointové kategorie dopadu Endpointové kategorie dopadu 

Základní  

kategorie dopadu  

většiny metodik LCIA 

Úbytek neobnovitelných 

(abiotických) zdrojů 

Globální oteplování 

Úbytek stratosférického ozónu 

Humánní toxicita 

Ekotoxicita 

(sladkovodní, mořská, terestrická) 

Vznik fotooxidantů 

Acidifikace 

Eutrofizace 

Úbytek dostupností surovin  

na trhu 

Klimatické změny 

Lidské zdraví 

Kvalita ekosystémů 

Specifické  

kategorie dopadu 

některých metodik LCIA 

Vyuţívání krajiny – zábor  

a přeměna krajiny 

Ekotoxicita 

(sladkovodní a mořské sedimenty) 

Ionizační záření 

Vyuţívání krajiny 

(pokles mnoţství vyuţitelné krajiny) 

Vyuţívání krajiny – produkční 

schopnost ekosystémů 

Finanční hodnota 

Ekofaktor 

Biodiverzita 

Ztráty na ţivotech 

Další  

kategorie dopadu,  

jeţ dosud nebývají 

součástí metodik LCIA 

Úbytek obnovitelných  

(biotických) zdrojů 

Odpadní teplo 

Hluk 

Zápach (zapáchající  plyny) 

Dezertifikace (vznik pouští) 

Zápach (zapáchající kapaliny) 

 

Stručné vysvětlení základních midpointových kategorií dopadu: 

Globální oteplování je jev, ke kterému dochází při zadrţování zvyšujícího se 

mnoţství energie v atmosféře. Důsledkem globálního oteplování jsou pozorovatelné změny 

počasí, tedy klimatické změny. S rostoucí energií zachycené v atmosféře se zvyšuje  

i průměrná teplota v ní. Indikátor globálního oteplování vyjadřuje schopnost látek 

přítomných v atmosféře zadrţovat tepelnou energii. Tato schopnost je označována jako 

skleníkový jev. Potenciál globálního oteplování (GWP) je bezrozměrná veličina popisující 

radiační účinnost skleníkových plynů. GPW můţeme vyjádřit v různých časových 

horizontech, nejčastěji volíme měřítko 100 let (GWP100). 
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Úbytek stratosférického ozónu má za následek větší prostupování slunečního UV 

záření na zemský povrch, coţ negativně působí na lidské zdraví a kvalitu ţivotního 

prostředí. Midpointovým indikátorem je rozklad molekul ozónu. Pro ten se pouţívá 

charakterizační faktor potenciál úbytku stratosférického ozónu (ODP), jenţ vyjadřuje 

účinnost látky rozkládat ozón.     

Humánní toxicita. Toxicita je vlastnost látky způsobující poškození organismu. 

Nejvíce pro člověka nebezpečných toxických látek se vyskytuje v ovzduší. Ostatní zdroje 

toxických látek znamenají podstatně menší nebezpečí toxických následků. Midpointová 

kategorie dopadu humánní toxicita (HT) představuje rozsah toxických účinků 

elementárních toků na člověka. 

Ekotoxicita. Ekotoxicitou označujeme nepříznivé dopady toxických látek na 

stabilitu přírodních ekosystémů a jejich funkčnost. Do hlavních skupin látek, které se 

v největší míře podílejí na způsobování ekotoxicity, řadíme především kovy a organické 

látky vyskytující se v průmyslových i komunálních odpadech.  

V závislosti na druzích hodnocených ekosystémů rozlišujeme i podkategorie 

ekotoxicity: sladkovodní, mořská a půdní (terestrická) ekotoxicita a dále sladkovodní  

a mořské sedimenty. 

Acidifikace je způsobena vypouštěním kyselinotvorných látek do ovzduší, půdy  

a vody. Jedná se tedy o proces okyselování půdního nebo vodního prostředí vyvolaný 

zvýšením koncentrace vodíkových kationů. Charakterizační faktor acidifikační potenciál 

(AP) určuje počet potenciálně uvolněných protonů. 

Eutrofizace je proces, při kterém dochází k obohacování vod a půd o ţiviny, 

především dusík a fosfor. Důsledkem je nedostatek kyslíku ve vodách, vymírání ryb  

a jiných organismů, způsobený zejména toxickými látkami ze sinic. Midpoinový 

charakterizační faktor eutrofizační potenciál (EP) určuje, jaké mnoţství fosforu nebo 

dusíku se můţe z emitované látky uvolnit do prostředí. 

Vznik fotooxidantů neboli vznik troposférického ozónu. Tato kategorie dopadu 

charakterizuje nepříznivé působení ozónu a jiných nestabilních reaktivních sloţek 

v troposféře (nejniţší vrstvě atmosféry). Fotooxidanty pochází převáţně z osobní  

a nákladní dopravy, ale k jejich vzniku dochází i v místech průmyslových aglomerací  

a tepelných elektráren. Ozón u lidí nejčastěji způsobuje poškození dýchacích cest, je 
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ovšem nebezpečný i pro rostliny a ţivočichy. Charakterizačním faktorem kategorie dopadu 

je potenciál vzniku troposférického ozónu (POCP), který vyjadřuje, jak značný podíl má 

daná látka na vznik troposférického ozónu. 

Úbytek abiotických surovin. Tato kategorie dopadu popisuje, jak produkty lidské 

činnosti působí na nevratné vyuţívání neobnovitelných surovin a spotřebu obnovitelných 

zdrojů (vod, lesů, zemědělských půd, aj.).  

4.2.4 Čtvrtá fáze: interpretace 

Je snadno pochopitelné, ţe poznatky zjištěné v předchozích fázích studie je také 

třeba správně a přehledně prezentovat. Protoţe způsob prezentace můţe ovlivnit smysl 

prezentovaných dat, tvoří tato fáze velmi důleţitou a nedílnou součást celé studie. Z toho 

důvodu má i tato fáze jistá pravidla sloţená z činností, které lze shrnout do následujících 

kroků: 

 identifikace významných zjištění, 

 hodnocení, 

 formulace závěrů a doporučení. 

4.3 Hodnocení dopadů na životní prostředí 

V následujícím hodnocení vycházíme z výsledků projektu „Koncepty 

integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání se směsnými komunálními odpady 

preferující moderní principy EU a jejich posouzení metodou LCA“ [7], [8], [10].  

1. Cíl a rozsah studie 

Hlavním cílem je celkové zhodnocení dopadů na ţivotní prostředí u skládkování  

a spalování směsných komunálních odpadů.   

Funkcí systému je tedy nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR  

a funkční jednotkou je odstranění roční produkce SKO jednoho tisíce ekvivalentních 

obyvatel, proto byl referenční tok vymezen jako 301 tun SKO. 

Hranice systému byly stanoveny od vloţení SKO do sběrné nádoby aţ po 

energetické nebo materiálové vyuţití výstupů z procesů nakládání nebo jejich odstranění,  

a to včetně údrţby zařízení pro nakládání se směsnými komunálními odpady. 
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2. Inventarizační analýza 

Pro potřeby modelování LCA byla stanovena skladba komunálního odpadu [8] 

znázorněná v tab. 3. Zde jsou zahrnuty údaje o průměrném výskytu jednotlivých sloţek 

odpadu v domácnostech před vytříděním vyuţitelných sloţek, které budou slouţit jako 

výchozí faktické údaje LCA. 

Tab. 3: Skladba komunálního odpadu ve smíšené zástavbě v r. 2008 (zdroj: [8]) 

Sloţka odpadu 
Podíl v komunálním odpadu 

% hmotnostní kg/obyvatel/rok 

Papír/lepenka 19,4 58,5 

Plast 12,1 36,4 

Textil 4,2 12,6 

Kovy 3,2 9,6 

Sklo 8,2 24,7 

Bioodpad 24,8 74,6 

Jiný spalitelný odpad 15,2 45,8 

Jiný minerální odpad 1,3 3,9 

Jemný podíl (menší neţ 40 mm) 11,6 34,9 

Celkem 100,0 301,1 

Jelikoţ ani spalovna, ani skládka většinou nebývají provozovány samostatně, ale 

provází je obvykle řada přidruţených technologických procesů, označujeme soubor 

činností s nimi spojených jako integrované systémy nakládání s odpady (IS). Do této práce 

byly z projektu „Koncepty integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání se směsnými 

komunálními odpady preferující moderní principy EU a jejich posouzení metodou LCA“ 

[7] vybrány pro hodnocení dopadů tyto integrované systémy nakládání s SKO: 

 IS skládkování se spalováním skládkového plynu na fléře (Skl.), 

 IS skládkování s vyuţitím skládkového plynu (Skl. + G), 

 IS spalování bez vyuţití popelovin (Spal.), 

 IS spalování s vyuţitím popelovin (Spal. + P). 

Uvaţujeme-li IS skládkování je u tohoto systému pochopitelně stěţejní technologií 

skládkování odpadu. SKO je přivezen na skládku, kde se po vysypání z přepravního 

prostoru rozprostře a následně hutní. Výstupy v tomto případě představuje skládkový plyn 
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a průsakové vody. Průsakové vody jsou řízeně odváděny do jímky a poté znovu 

rozstřikovány na skládku nebo čištěny na čističkách odpadních vod. V případě IS 

skládkování s vyuţitím skládkového plynu je vznikající plyn odváděn drenáţním 

systémem do k tomuto účelu určených jímek, poté se spaluje, a takto vnikající tepelná 

energie se vyuţívá buď přímo jako způsob vytápění nebo se pomocí dalších systémů 

vyuţívá k výrobě elektrické energie. Produkované teplo a elektrická energie jsou do 

inventarizace zahrnuty ve formě odvrácených emisí, které by byly uvolněny při výrobě 

stejného mnoţství elektrické energie nebo tepla. V případě IS skládkování je skládkový 

plyn taktéţ jímán, ale je spalován bez dalšího uţitku. V obou případech IS skládkování  

(s vyuţitím i bez vyuţití skládkového plynu) byla na základě úvahy zvolena varianta 

s mnoţstvím 20 % úniku emisí do ovzduší a 20 % úniku průsakových vod ze skládky. 

Podobně jako u předchozího systému i v případě IS spalování je hlavní technologií 

spalování odpadu v zařízeních k tomu určených, tedy ve spalovnách komunálních odpadů. 

Hlavní výstupy zde reprezentuje energeticky vyuţívané teplo a elektrická energie. Mezi 

ostatní výstupy se zahrnují kovy, struska ze spalování odpadu, čištěné odpadní plyny  

a popílek z čištění těchto plynů. Ze strusky vzniklé spalováním odpadu se po dalších 

úpravách získávají kovy pro hutní zpracování. Pokud uvaţujeme IS spalování bez vyuţití 

popílku, je třeba zohlednit fakt, ţe popeloviny a popílky vzniklé spalováním jsou uloţeny 

na skládku. Oproti tomu u IS spalování s vyuţitím popelovin jsou popeloviny pro úpravě 

vyuţívány jako stavební materiál a jsou tedy modelovány jako inverzní procesy (odvrácené 

emise). 

Tab. 4: Výsledky indikátorů kategorií dopadu (kg/t SKO) (zdroj: [7]) 

Kategorie dopadu Skl. Skl.+G Spal. Spal.+P 

Úbytek abiotických surovin, kg Sb-Equiv. 2,30E-02 -5,30E-02 -3,90E+00 -4,00E+00 

Acidifikace, kg SO2-Equiv. 4,50E+00 2,80E-01 -1,50E+00 -1,60E+00 

Eutrofizace, kg PO4 
3-

 - Equiv. 3,90E+00 2,20E-01 1,80E-02 9,00E-03 

Akvatická ekotoxicita, kg DCB-Equiv. 2,10E-02 -3,40E-03 2,70E+01 4,70E+01 

Humánní toxicita, kg DCB-Equiv. 1,60E+00 -7,30E-01 1,20E+01 3,90E+02 

Úbytek stratosférického ozónu (rovnováţný 

stav), kg R11-Equiv. 
2,60E-07 -1,70E-06 -2,50E-06 -6,20E-06 

Vznik fotooxidantů, kg C2H4 - Equiv. 9,70E-02 -5,90E-03 -1,00E-01 -1,20E-01 

Terestrická ekotoxicita, kg DCB-Equiv. 1,40E-01 5,10E-02 6,50E+00 2,60E+01 

Globální oteplování (100 r.), kg CO2-Equiv. 3,30E+02 3,30E+01 4,20E+02 4,20E+02 
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3. Hodnocení dopadů 

V rámci projektu [7], [8], [10] bylo hodnocení dopadů provedeno prostřednictvím 

softwaru GaBi za pouţití metodiky CML IA 2001 pocházející z Nizozemí, která je 

zaloţena na midpointových indikátorech kategorií dopadu. 

Data získaná ze zmíněného projektu, prezentovaná zde prostřednictvím 

inventarizační tabulky (tab. 4), byla graficky upravena s pouţitím počítačového programu 

Microsoft Excel, na obrázky dále uvedené. 

Z obr. 7 je jasně patrné, ţe ke globálnímu oteplování budou nejvíce přispívat obě 

varianty IS spalování. Zdaleka nejšetrnější v této kategorii dopadu je IS skládkování 

s vyuţitím skládkového plynu. Oproti tomu v kategorii dopadu úbytek stratosférického 

ozónu dosahuje IS spalování spolu s IS skládkování s vyuţitím skládkového plynu 

záporných hodnot, tedy odvrácených emisí (viz obr. 8). 

0,00E+00

1,00E+02

2,00E+02

3,00E+02

4,00E+02

5,00E+02

Skl. Skl.+G Spal.  Spal.+P
 

Obr. 7: Globální oteplování (100 r.), kg CO2-Equiv. 
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Obr. 8: Úbytek stratosférického ozónu (rovnováţný stav), kg R11-Equiv. 
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Značný rozdíl mezi IS spalování a IS skládkování vzniká u kategorie dopadu 

Acidifikace, kdy obě varianty IS spalování se pohybují v oblasti záporných hodnot, tedy 

dosahují úspor, a naopak obě varianty IS skládkování dosahují kladných hodnot, tudíţ  

v důsledku znamenají zátěţ na ţivotní prostředí. 
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Obr. 9: Acidifikace, kg SO2- Equiv. 

Podobně je tomu u kategorie dopadu Eutrofizace. Zde sice varianty IS spalování 

nedosahují přímo záporných hodnot, ale oproti variantám IS skládkování nezpůsobují 

zdaleka takové environmentální dopady. 
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Obr.10: Eutrofizace, kg PO4 
3-

 - Equiv. 

Všechny kategorie dopadu Ekotoxicita (akvatická i terestrická) nabývají kladných 

hodnot a tím přispívají k tvorbě ekotoxických látek, přičemţ zdaleka největší příspěvky 

v těchto kategoriích nesou obě varianty spalování. Obě tyto kategorie dopadu jsou však 

značně problematické, a to z důvodu nedostatečné báze dat u IS skládkování. Při provozu 

skládek se uvaţuje pouze s omezenými průsaky do spodních vod a neočekává se další 
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vylučování toxických látek po ukončení provozu skládky. Tento předpoklad je však do 

značné míry sporný. Dle zkušeností se můţeme oprávněně domnívat, ţe tomu bude spíše 

právě naopak.  
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Obr. 11: Terestrická ekotoxicita, kg DCB-Equiv. 
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Obr. 12: Akvatická ekotoxicita, kg DCB-Equiv. 

Stejně tak kategorie dopadu Humánní toxicita, kde všechny systémy kromě IS 

skládkování s vyuţitím skládkového plynu větší či menší měrou přispívají k produkci 

toxických látek. V tomto ohledu má markantně největší dopady na ţivotní prostředí IS 

spalování s vyuţitím popelovin. To je způsobeno především moţností, ţe kovy, které jsou 

v popelovinách obsaţeny, by se mohly teoreticky dostávat z povrchu terénu aţ přímo 

k člověku. Jedná se ale o takřka nereálný scénář, který ovšem v této kategorii značně 

ovlivňuje (zkresluje) výsledky hodnocení. Nereálnost této moţnosti je zaloţena na 

skutečnosti, ţe popeloviny ze spaloven se nesmí volně ukládat na povrchu terénu.  
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Obr. 13: Humánní toxicita, kg DCB-Equiv. 

V další kategorii dopadu Vznik fotooxidantů přispívá ke vzniku troposférického 

ozónu pouze IS skládkování, kdeţto ostatní tři uvaţované systémy dosahují záporných 

hodnot emisí, a tím se v důsledku podílí na úsporách.  
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Obr. 14: Vznik fotooxidantů, kg C2H4 - Equiv. 

Principiálně podobná situace nastává i v případě Úbytku abiotických surovin. 

Kladných hodnot dosahuje pouze IS skládkování, zatímco další varianty, reprezentovány 

zápornými čísly, se podílí na surovinových úsporách, a tím sniţují spotřebu 

neobnovitelných zdrojů. Nutno doplnit, ţe drtivě majoritní podíl v této kategorii dopadu 

přitom nesou oba moţné způsoby spalování odpadů, zatímco oba způsoby skládkování se 

ať uţ kladně nebo záporně v celku uplatňují jen velmi nepatrně. 
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Obr. 15: Úbytek abiotických surovin, kg Sb-Equiv. 

Porovnání tříděných odpadů: 

Hledisko separace odpadů má na celkové hodnocení menší vliv, neţ samotné 

srovnání skládkování a spalování. Přesto je separace nesporně velmi důleţitá. V případě IS 

skládkování je environmentálně nejšetrnější variantou separace těchto sloţek odparu: plast, 

papír, sklo a kovy. U IS spalování vychází nejlépe varianta separace sloţek odpadu: plast, 

papír, sklo, kovy a bioodpad.  

Do následujících obrázků byly vybrány varianty separace jednotlivých sloţek [10], 

které lze na území České republiky povaţovat za nejrozšířenější. V případě skládkování  

i spalování představuje varianta bez separace vyuţitelných sloţek řádově největší zátěţ na 

ţivotní prostředí. Rozdíly vyplývající z grafů jsou opravdu markantní: u obou případů – 

skládkování i spalování – nepředstavuje ţádná z variant se separací ani desetiprocentní 

zátěţ v porovnání se zpracováním bez separace. 

 

 Obr. 16: Normalizované výsledky indikátorů kategorií dopadů pro rozsah odděleného sběru IS  

se skládkováním (vyloučena kategorie dopadu mořská toxicita), (zdroj: [10]) 
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Obr. 17: Normalizované výsledky indikátorů kategorií dopadů pro rozsah odděleného sběru IS  

se spalováním (vyloučena kategorie dopadu mořská toxicita), (zdroj: [10]) 

4. Interpretace 

Aplikace LCA na odpadové hospodářství v ČR má své nesporné klady, ale 

pochopitelně i zápory. Mezi největší zápory patří zejména časově velmi náročná fáze 

získávání dat, u níţ bohuţel neexistuje moţnost ověřit si jejich vypovídací hodnotu  

s ohledem na reálný stav. Problémem je i nedostatek těchto klíčových dat a častá neúplnost 

databází. Je důleţité podotknout, ţe skládky mají povinnost měřit pouze některé vybrané 

znečišťující látky, kterých je ve výčtu méně, neţ je tomu u spaloven. Existují proto značné 

rozdíly v dostupných datech mezi systémy skládkování a spalování. Kvůli nepřesnosti, 

neúplnosti a nejednotnosti báze vstupních dat pro metodu LCA můţe být toto srovnání 

dopadů značně nepřesné a ve výsledku zkreslené, a to z výše uvedených důvodů především 

v neprospěch systémů spalování. Dalo by se říci, ţe u IS skládkování jsou environmentální 

dopady notně podhodnocené. V případě systémů skládkování také nelze dostatečně 

spolehlivě a do všech důsledků posoudit, jaké dopady bude mít působení odpadů 

uloţených na skládkách v horizontu několika let. V neposlední řadě také není při 

posuzování zohledněno uzavření stávajících skládek ani jejich dlouhodobé udrţování. 

Na základě hodnocení dopadů a s přihlédnutím k výše uvedeným důvodům má 

spalování na území České republiky niţší negativní dopady na ţivotní prostředí neţ 

skládkování. 
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5 EKONOMICKÁ ZÁTĚŽ OBOU ZPŮSOBŮ 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

5.1 Náklady a výnosy ze spalování 

Reálné náklady na vybudování nové spalovny se pohybují v rozmezí 2,5 - 5 miliard 

Kč [20], [9]. Při výstavbě spalovny nepochybně sehrává klíčovou roli moţnost dotace 

z evropských fondů, která můţe dosahovat aţ do výše 40 procent nákladů na výstavbu. Bez 

této podpory by vybudování nové spalovny bylo moţné pouze ztěţí, v lepším případě by 

návratnost investic byla o několik desítek let delší.  

Pro číselné porovnání nákladů a výnosů byla vybrána spalovna v Praze ZEVO 

Malešice, která v posledních deseti letech investovala bez mála 1 500 mil. Kč do nových 

technologií, např. pro bezpečnější provoz, na zvýšení účinnosti a pro sníţení emisí dioxinů 

a furanů pod 20% zákonného limitu nebo sníţení emisí oxidů dusíku pod 100 mg/Nm
3
. 

Provozní náklady této spalovny činily za rok 2009 přibliţně 372 000 tis. Kč a trţby za 

stejný rok zhruba 394 000 tis. Kč. Náklady na spálení 1 t odpadu tak dosáhly 1 788,- Kč  

a výnosy 1 894,- Kč [1]. Spalovna je tedy ekonomicky efektivní. Procentuální rozdělení 

nákladů i výnosů je uvedeno v následujícím grafu.   

Obr. 18: Náklady a výnosy ZEVO Malešice (zdroj: [1]) 
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5.2 Náklady za skládkování 

Investiční náklady se u skládek pohybují v řádech milionů aţ desítek milionů 

korun, a to v závislosti na kapacitě dané skládky a také na jejím umístění. 

Po uzavření skládky se sanace a rekultivace skládky TKO pohybují taktéţ  

v desítkách milionů korun, záleţí pochopitelně na struktuře a charakteru rekultivovaného 

území a jeho rozloze. I zde jsou ale často za potřebí dotace ze státních fondů. 

Provozní náklady u skládek odpadů se pohybují okolo 470,- Kč na 1 t odpadu. Tyto 

náklady jsou vypočteny na základě statistického šetření u 80 vybraných skládek [12]. 

K tomu je však třeba přičíst poplatek za skládkování, který v současné době činí 500,- Kč/t 

odpadu. 

5.3 Porovnání 

Z předchozích číselných údajů je na první pohled zřejmé, ţe skládkování je 

v porovnání se spalováním levnější formou likvidace odpadu. Při ekonomickém posouzení 

pro dlouhodobější horizont však v ţádném případě nelze vycházet jen z těchto 

jednoduchých čísel. Je také nezbytně nutné si uvědomit a vzít v úvahu nemalé finanční 

úspory v oblasti fosilních zdrojů (ropa, uhlí, zemní plyn), které při energetickém vyuţívání 

odpadu (spalování) šetříme, a které nejsou v předchozím ekonomickém srovnání nijak 

zohledněny.  

Faktem ale nicméně zůstává, ţe v současné době jsou u skládkování nastaveny 

relativně nízké poplatky za uloţení tuny odpadu oproti jiným způsobům odstraňování 

odpadů. To je patrně hlavním důvodem, proč je doposud značná část našich odpadů 

ukládána na skládky. Tato situace by se mohla změnit s připravovanou novelou zákona  

o odpadech, ve které má být zahrnuto mimo jiné i zvýšení poplatku za uloţení odpadu na 

skládku. 

Existuje také několik dalších pohledů, jak hodnotit ekonomickou zátěţ. Jednou 

z metod vhodných pro ekonomické hodnocení a srovnání je např. analýza CBA (Cost-

Benefit Analysis), která je nazývána jako analýza nákladů a uţitku, hodnotící všechny 

negativní i pozitivní stránky projektu. Metoda CBA je velmi komplexní, značně náročná na 
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časovou dotaci i na výpočetní kapacity, vyţaduje hluboké odborné teoretické znalosti 

problematiky a velké mnoţství ne právě běţně dostupných vstupních dat. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Přesto, ţe se skládkování čistě číselně jeví jako nejlevnější způsob nakládání 

s odpadem, domnívám se, ţe to není ten správný směr, kterým bychom se měli ve způsobu 

nakládání s odpadem do budoucna ubírat. Neexistuje pochopitelně naprosto dokonalé a ve 

všech ohledech optimální řešení otázky nakládání s odpadem, nicméně máme na výběr  

z více či méně akceptovatelných variant.  

V první řadě by měla být věnována velká pozornost předcházení vzniku odpadů. 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této práce, je důleţité se soustředit na informovanost široké 

veřejnosti, její prohlubování a systematické udrţování. Vţdyť hledáme vhodná řešení 

především pro nás, pro naše zdraví a zdravé prostředí, ve kterém ţijeme. Ekologická 

výchova jiţ na základních školách je také bezesporu velice podstatná. 

Dále je třeba neustále systémově upřednostňovat recyklaci a materiálové vyuţití 

před konečnou likvidací odpadu. Ale i po kvalitním vytřídění všech recyklovatelných 

komodit nám stále zůstává aţ polovina (ve speciálních případech i více) odpadu, se kterým 

musíme naloţit některým z výše uvaţovaných způsobů. Spalování splňuje zařazení mezi 

energetické vyuţívání (současné 3 spalovny komunálního odpadu v ČR jsou zařízeními na 

energetické vyuţívání odpadu), a nejen proto by mělo být minimálně na předposledním 

místě, a to vţdy před skládkováním.  

Jiţ vybudované skládky brzy dosáhnou naplnění svých kapacit, stále se však budují 

nové. Tento trend by bylo ţádoucí v budoucnu radikálně omezit a místo vytváření nových 

skládek či navyšování kapacit stávajícím skládkám, by bylo ekologicky nesporně 

výhodnější budovat zařízení pro energetické vyuţití odpadu. Samozřejmě s nutnou 

podmínkou důsledného vyuţití všech nejmodernějších technologií a s takovou kapacitou, 

aby tato zařízení mohla být také bezpečně ekonomicky efektivní. V neposlední řadě je pro 

okolí a ţivotní prostředí poměrně důleţitý i vzhled a vhodné umístění samotné spalovny. 

Příkladem můţe být třeba slavná vídeňská spalovna Spittelau, jejímţ autorem je slavný 

architekt Hundertwasser, a která kromě spalování odpadů plní zároveň roli turistické 

atrakce (viz obr. 19). 
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Obr. 19: Spalovna Spittelau ve Vídni (zdroj: [21]) 

V některých krajích ČR jiţ přistoupili k variantě vybudování nové spalovny na 

svém území. Například v Moravskoslezském kraji chystá projekt spalovny u Karviné 

společnost KIC odpady a v Plzeňském kraji chce společnost Plzeňská teplárenská 

vybudovat spalovnu v Chotíkově. Nicméně v současné době je výstavba nové spalovny 

administrativně velmi náročná, především kvůli ţádosti o dotace z evropských fondů. 

Navíc kaţdou novou spalovnu doprovází velmi negativní jev, kterým je všeobecně velmi 

špatné veřejné mínění a s ním související bouřlivé protesty. To je převáţně způsobeno 

nedostatečnými znalostmi moderních technologií a špatnou informovaností o skutečných 

dopadech na ţivotní prostředí, a v neposlední řadě také řadou negativních mediálních 

kampaní různých sdruţení odpůrců spaloven. Podpora státu prostřednictvím novely zákona 

o odpadech by proto byla v dané situaci vítanou pomocí a pomyslnou holí, o níţ by se 

technologie spalování odpadů mohla v budoucnu opřít.  

Jelikoţ je ukládání odpadu na skládky na našem území nejvíce vyuţívaným 

způsobem odstraňování odpadů, lze předpokládat, ţe je před námi ještě dlouhá cesta, neţ 

v tomto ohledu dosáhneme úrovně některých jiných evropských států. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce byl popis a vzájemné srovnání dvou různých způsobů 

nakládání se směsným odpadem podle současných moderních metod posuzování, které 

zohledňují především vlivy jednotlivých způsobů na ţivotní prostředí. Na základě 

provedeného srovnání jsem dospěla k obecnému závěru, ţe variantou, která je šetrnější 

k ţivotnímu prostředí, je spalování. Oproti tomu skládkování se za současných podmínek 

jeví jako ekonomicky výhodnější. Ovšem pokud poloţíme na misku vah tato dvě hlediska, 

měli bychom s ohledem na budoucnost jednoznačně upřednostnit ekologické aspekty, jako 

je kvalita vod, ovzduší, půdy a s tím souvisejících nejrůznějších ekosystémů, neboť 

s těmito aspekty je úzce spojeno lidské zdraví a potaţmo kvalita ţivota člověka. Tyto dva 

posledně zmíněné parametry lze obecně povaţovat za finančně nevyčíslitelné, a tudíţ  

i spalovaní se v tomto úhlu pohledu jeví jako neoddiskutovatelně ekonomicky výhodné. 

Pro toto tvrzení navíc hovoří i fakt, ţe evropské trendy a také předpokládaný legislativní 

vývoj v ČR jasně směřují k upřednostnění spalování SKO před skládkováním. 

Cestou spalování bychom se měli vydat mimo jiné i proto, ţe tento způsob 

dlouhodobě řeší současný problém nakládání s odpady, neboť s nárůstem mnoţství 

vyprodukovaných komunálních odpadů se pomalu a jistě zmenšují volné prostory 

stávajících skládek. 
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Příloha 1: Odstraňování komunálních odpadů v ČR v letech 2004 – 2008 

Způsob odstraňování 
Množství [t] 

2004 2005 2006 2007 2008
1)

 

Ukládání v úrovni nebo pod 

úrovní terénu (skládkování) 
2 997 185  3 072 660  3 223 479  3 315 486  3 426 010  

Úprava půdními procesy  4 074  2 080  53  819  1 599  

Hlubinná injektáţ  872  - 9  - 0  

Ukládání do povrchových 

nádrţí  
- - - 0  0  

Ukládání do speciálně 

technicky provedených 

skládek  

6  - - 5  0  

Biologická úprava jinde 

nespecifikovaná, jejímţ 

konečným produktem jsou 

sloučeniny nebo směsi, 

které se odstraňují některým 

z těchto postupů  

142 377  133 066  9 877  20 395  10 410  

Fyzikálně-chemická úprava 

jinde nespecifikovaná, 

jejímţ konečným 

produktem jsou sloučeniny 

nebo směsi, které se 

odstraňují některým 

z těchto postupů  

6 577  8 211  7 113  6 662  3 986  

Spalování na pevnině  214 388  1 741  2 132  2 551  2 011  

Konečné či trvalé uloţení 227  2 254  1 833  428  1 643  

1)
 předběţné hodnoty 

Zdroj: Statistická ročenka ţivotního prostředí České republiky 2009 
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Příloha 2: Vyuţívání komunálních odpadů v České republice v letech 2004 – 2008 

Způsob využívání 
Množství [t] 

2004 2005 2006 2007 2008
1)

 

Vyuţití odpadu způsobem obdobným 

jako paliva nebo jiným způsobem 

k výrobě energie 

192 343 418 053 379 729 375 710 364 503 

Získání/regenerace rozpouštědel - 19 - 20 8 

Získání/regenerace organických látek, 

které se nepouţívají jako rozpouštědla 

(včetně kompostování a dalších 

biologických procesů) 

128 204 104 199 101 634 105 873 97 463 

Recyklace/znovuzískání kovů a 

kovových 

sloučenin 

11 503 19 434 15 509 29 562 27 439 

Recyklace/znovuzískání ostatních 

anorganických materiálů 
25 788 133 985 78 742 190 135 79 029 

Regenerace kyselin a zásad 18 - - - 0 

Obnova látek pouţívaných ke 

sniţování znečištění 
417 - 3 - 0 

Získání sloţek katalyzátorů - - - - 0 

Rafinace pouţitých olejů nebo jiný 

způsob opětovného pouţití olejů 
689 41 307 2 737 826 

Aplikace do půdy, která je přínosem 

pro zemědělství nebo zlepšuje 

ekologii 

38 174 24 194 3 909 4 591 4 027 

Vyuţití odpadů, které vznikly aplikací 

některého z výše uvedených postupů 
192 540 32 029 31 199 25 232 13 802 

Vyuţití odpadů na rekultivace, terénní 

úpravy apod. 
152 279 141 613 174 551 112 056 56 665 

Předání jiné oprávněné osobě (kromě 

přepravce, dopravce) nebo jiné 

provozovně 

- 7 274 - 253 34 

Předání dílů, odpadů pro opětovné 

pouţití 
0 104 67 276 263 

Prodej odpadů jako suroviny 

(„druhotné suroviny“) 
- 31 493 40 317 42 390 59 849 

Vyuţití odpadů na rekultivaci skládky  - 1 022 1 137 1 895 6 911 

Ukládání odpadů jako technologický 

materiál na zajištění skládky  
- 16 279 15 700 18 097 23 020 

Kompostování  - 48 760 61 475 79 583 114 429 

1)
 předběţné hodnoty 

Zdroj: Statistická ročenka ţivotního prostředí České republiky 2009 
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Příloha 3: Příklad technologického řetězce spalovny s odvodem vyčištěných pracích vod 

 

 

Zdroj: [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


