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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje zplodinám hoření, které se uvolňují během poţárů skládek 

komunálních odpadů. Řeší technická zabezpečení skládek komunálních odpadů, které při 

správném navrţení minimalizují riziko vzniku poţárů a tím následné ohroţení ţivotního 

prostředí. Dále se práce zabývá nejčastějšími materiály, které jsou na skládkách 

komunálních odpadů ukládány, jaké zplodiny se při jejich hoření uvolňují a jaký mají vliv 

na ţivotní prostředí a zdraví člověka. V poslední části je popsán postup hasičů při 

zdolávání poţárů na skládkách komunálních odpadů. 

Klíčová slova: 

Skládky komunálních odpadů; plasty; zplodiny hoření; poţár. 

Annotation: 

The bachelor thesis deals with fire emissions that are released during fires of municipal 

solid waste landfills. It resolves technical protection of municipal waste landfills which - 

when properly designed - minimizes the risk of fires and consequent threat to the 

environment. In addition, the thesis is concerned with most common materials that are 

deposited to municipal solid waste landfills and which waste emissions are being released 

during their combustion and how they impact on the environment and human being health. 

The last section describes the methods firefighters use when fire fighting municipal solid 

waste landfills. 
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Seznam zkratek 

CL  jíl s nízkou plasticitou 

Cl2  chlor 

CO  oxid uhelnatý 

CO2  oxid uhličitý 

COCl2  fosgen 

COHb  karboxyhemoglobin 

CS  jíl písčitý 

ČIŢP  Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČSN  česká státní norma 

GM  štěrk hlinitý 

HCl  chlorovodík 

HCN  kyanovodík 

HZS ULK hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

IZS  integrovaný záchranný systém 

MG  hlína štěrkovitá 

MI  hlína se střední plasticitou 

ML  hlína s nízkou plasticitou 

N2O4  oxid dusičitý (dimer) 

NH3  amoniak 

NO  oxid dusnatý 

NO2  oxid dusičitý 

NOx  oxidy dusíku 

PA  polyamid 

PAH  polycyklické aromatické uhlovodíky  

PC  polykarbonát 

PCDD  polychlorované dibenzo-p-dioxiny  

PCDF  polychlorované dibenzofurany  

PE  polyethylen 

PE-HD  vysokohustotní polyethylen 

PE-LD  nízkohustotní polyethylen 

PES  polyester 

PET  polyethylentereftalát 

PIB  polyisobutylen 

PMMA polymethylmetakrylát 

POP  perzistentní organické polutanty 

PP  polypropylen 

PS  polystyren 

PU  polyuretan 

PVAC  polyvinylacetát 



PVC  polyvinylchlorid 

S-IO  skládka – inertní odpad 

S-NO  skládka – nebezpečný odpad 

SONO  Sdruţení obcí pro nakládání s odpady 

S-OO  skládka – ostatní odpad 

TCDD  tetrachlordibenzo[p]dioxiny 

TRINS  Transportní informační a nehodový systém 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Téma předloţené bakalářské práce „Vliv poţárů skládek komunálních odpadů na 

kontaminaci ţivotního prostředí“, jsem si zvolil z toho důvodu, ţe jsem chtěl spojit 

studium se svým zaměstnáním. Můj studijní program na VŠB – TU Ostrava se jmenuje 

Zpracování a zneškodňování odpadů. Zde je jasná souvislost s tématem bakalářské práce. 

A jelikoţ jsem zaměstnancem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kde pracuji 

na Krajském operačním a informačním středisku na pozici hasič – operační technik, se 

téma poţárů doslova nabízí. 

V úvodních kapitolách se věnuji technickému zabezpečení skládky komunálního 

odpadu. Především popisuji těsnící systém skládky, odvodňovací systém, odplynění 

skládky a monitoring. Kaţdá část technického zabezpečení je vţdy popsána nejdříve 

teoreticky a následně je objasněno, jak je řešena u skládky komunálního odpadu SONO 

(Sdruţení obcí pro nakládání s odpady). Aby byl popis skládky SONO přesný, několikrát 

jsem skládku SONO osobně navštívil, hovořil s vedoucím provozu skládky a měl moţnost 

nahlédnout do provozního řádu skládky SONO.  

Dále ve své bakalářské práci popisuji materiály, které se na skládce vyskytují 

v největší míře. Především plastům se věnuji nejvíce a nejpodrobněji, protoţe při poţárech 

jejich produkty hoření představují největší ohroţení pro ţivotní prostředí a zdraví člověka.  

V kapitole o zplodinách se věnuji nejběţnějším produktům hoření, které vznikají 

při poţárech skládek a poţárech obecně. U kaţdé zplodiny je vţdy uvedena krátká 

charakteristika, tabulka s bezpečnými a nebezpečnými koncentracemi v ovzduší a je také 

popsán vliv na ţivotní prostředí a zdraví člověka. 

Poslední kapitola je, dá se říct, z praxe. Popisuji zásah hasičů při poţáru skládky.  

Hlavní cíle bakalářské práce je popsat: 

 technické zabezpečení skládky komunálního odpadu, 

 materiály vyskytující se na skládkách komunálních odpadů, 

 zplodiny, které vznikají při poţárech skládky, 

 zásah hasičů na hořící skládce. 
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2 SKLÁDKA KOMUNÁLNÍHO ODPADU SONO 

Jedná se o skládku směsného komunálního odpadu, na kterou se ukládají povolené 

odpady převáţně z většiny území okresu Litoměřice. Vlastníkem je Sdruţení obcí pro 

nakládání s odpady (SONO) a provozovatelem dceřiná společnost SONOPLUS s.r.o. 

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

a podle prováděcí vyhlášky o ukládání odpadů na skládky č. 294/2005 Sb. je skládka 

zařazena do skupiny S – ostatní odpad (S-OO, podskupiny S-OO3) a slouţí k ukládání 

odpadů spadající do kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem 

biologicky rozloţitelných organických látek, dále odpadů, které není moţné hodnotit dle 

jejich vodného výluhu a odpadů z azbestu za podmínek §7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Odpady na bázi sádry nesmí být na této skládce uloţeny.
1 

Skládka se nachází v katastru obce Ţelechovice a je vybudována na zbytkové 

těţební jámě vápencového lomu společnosti Lafarge Cement, a.s. Severovýchodní 

a severozápadní část skládky je ohraničena zemědělsky obhospodařovanými pozemky obcí 

Ţelechovice a Siřejovice. Pro lepší orientaci slouţí Obrázek 1, kde jsem znázornil 

vzdálenost vzdušnou čarou a směr od Litoměřic – mé bydliště, Mostu a Prahy.  

 

Obrázek 1: Umístění skládky SONO na mapě (převzato a upraveno www.mapy.cz) 
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Jihovýchodní část je ohraničena účelovou komunikací, která slouţí k přepravě 

materiálů určených pro rekultivaci vytěţených částí lomu společnosti Lafarge Cement, a.s. 

Jihozápadní část skládky tvoří uměle vybudovaná hráz, na jejíţ koruně se nachází 

pokračování jiţ zmíněné účelové komunikace. Přístupová cesta ke skládce je ze silnice II. 

třídy č. 247 Lovosice – Libochovice a  dále po účelové komunikaci, na kterou se odbočuje 

na konci obce Siřejovice. 

V následující kapitole se budu zabývat těsnícím systémem skládky, který je velmi 

důleţitou součástí skládek komunálních odpadů a jehoţ vliv na podzemní vody je zásadní.  

2.1 Těsnící systém skládek 

Zejména skládky skupiny S-OO a S-NO ohroţují okolí mnohými škodlivinami, 

čemuţ se zabraňuje technickými bariérami. Aby se zamezilo úniku výluhu ze skládky, je 

vybudována soustava vrstev těsnících materiálů (přírodních nebo umělých) a jejich 

mechanická ochrana. Vlastnosti materiálů, slouţící k těsnění skládky, musí být takové, aby 

jejich funkce a celistvost nebyla narušena sedáním skládky a jejího podloţí, působením 

vnitřní a povrchové vody, povětrnostními vlivy, činností člověka, ţivočichů a rostlin. Při 

návrhu těsnícího zařízení se zohledňuje celkové uspořádání skládky, kategorie a druhy 

ukládaného odpadu, třídy výluhů a přírodní podmínky lokality skládky. 

Při těsnění skládek se vyuţívá přírodní bariéry, technické bariéry nebo jejich 

kombinace. V tabulce 1 je uvedena přírodní těsnící bariéra a v tabulce 2 zase technická 

těsnící bariéra. Sledovanou vlastností obou těsnících bariér je filtrační koeficient (kf), coţ 

je vlastnost zeminy propouštět vodu. Jeho velikost ovlivňuje zrnitost zeminy, zhutnění 

a viskozita prosakující vody.
2
 Těsnění skládek musí splňovat ČSN 83 8030 – Skládkování 

odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek.
3 

Tabulka 1: Přírodní těsnící systém (bariéra)
4 

Skupina skládky Přirozená geologická bariéra 

S-IO 1 m hornin o kf ≤1·10
-8

 m·s
-1

 3 m hornin o kf ≤1·10
-8

 m·s
-1

 

S-OO min. 3 m hornin o kf ≤1·10
-9

 m·s
-1

 min. 30 m hornin o kf ≤1·10
-8

 m·s
-1

 

S-NO nestačí 

Vysvětlivky: S-IO – skládka - inertní odpad, S-OO – skládka - ostatní odpad, S-NO – skládka - nebezpečný 

odpad 
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Tabulka 2: Technický těsnící systém (bariéra)
4 

Skupina 

skládky 
Druh technické bariéry Vlastnosti geologické bariéry 

S-IO 

0,6 m zemní o kf ≤1·10
-9

 m·s
-1

 

nevyţaduje se fólie min. 1,5 mm tloušťky 

jiný těsnící prvek podobných vlastností 

S-OO 

0,6 m zemní o kf ≤1·10
-9

 m·s
-1

 
3 m hornin o kf ≤1·10

-8
 m·s

-1
 

nebo 

30 m hornin o kf ≤1·10
-7

 m·s
-1

 

fólie min. 1,5 mm tloušťky 

jiný těsnící prvek podobných vlastností 

kombinace zemní bariéry s fólií nebo 

jiným těsnícím prvkem 
nevyţaduje se 

S-NO 

1 m zemní o kf ≤1·10
-9

 m·s
-1

 a fólie  min. 

2 mm tloušťky 
30 m hornin o kf ≤1·10

-7
 m·s

-1
 

kombinace jiných těsnících prvků    

(min. dvou) 

Přírodní bariéru těsnícího systému skládky tvoří zeminy. Její sloţení se určuje 

půdně-mechanickým rozborem. Musí být jemnozrnné a musí být rovněţ uvedené 

v ČSN 72 1001 – Pomenovanie a opis hornín v inţinierskej geológii pod symboly CL, CS, 

GM, MG, MI a ML.
5
 Vesměs se jedná o štěrkovité a jemnozrnné zeminy. Jestliţe se 

v místě skládky nebo její blízkosti nevyskytují takové zeminy, mohou se pouţít příměsi 

jiných zemin, popř. hmot. Pak se ale musí zajistit dokonalé promísení a vlastnosti vzniklé 

zeminy prověřit kontrolními zkouškami ve stejném rozsahu, jako u zeminy z přírodního 

zdroje, tedy půdně-mechanickým rozborem.
6
  

Technickou bariéru tvoří fóliové těsnění. V současnosti je převáţně tvořeno 

polyethylenovými fóliemi vysoké hustoty (PE-HD) o tloušťce 1,5 mm nebo 2 mm. 

PE-HD folie se pro účely skládkování jeví jako nejvhodnější a to jak z důvodu 

nepropustnosti pro chlorované uhlovodíky, tak také z hlediska její vysoké mechanické 

(vysoká pevnost v tahu, v průrazu) a chemické stálosti. Významnou vlastností je i její 

biologická stálost a při tloušťce 2,5 mm odolá i prorůstání kořenů. Udávaná ţivotnost 

je obvykle delší neţ ţivotnost skládky.
4
 Na obrázku 2 je zobrazené fóliové těsnění na 

skládce v Kladrubech.
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Obrázek 2: Fóliové těsnění (převzato a upraveno www.lineko.cz) 

Jestliţe se pří výstavbě skládky pouţívá jen fólie, tzv. fóliové pásy, pak musí být 

opatřeny atestem od autorizované zkušebny, který zaručuje potřebnou kvalitu. Šířka 

těsnících fólií bývá minimálně 5 m (aby se omezila délka svárů) a délka obvykle 100 m.
4 

Celek i jednotlivé části těsnícího systému skládky se musí chránit proti poškození 

při výstavbě, během provozu i po uzavření skládky. První ochranou jsou geotextilie, další 

ochranná zemní vrstva nebo drenáţní vrstva. Funkce geotextilie je převáţně ochrana 

fóliového těsnění před mechanickým poškozením. Klade se důraz na její odolnost proti 

protrţení, roztrţení, odolnost proti ultrafialovému záření, proti kyselinám atd. Pouţití 

geotextilie při výstavbě skládky je podmíněno písemným osvědčením státní autorizované 

zkušebny.
7 

2.1.1 Těsnící systém skládky SONO 

Těsnící systém skládky SONO tvoří minerální těsnění o celkové mocnosti 60 cm, 

které je hutněné po vrstvách o síle 20 cm a dále foliovým těsněním z vysokohustotního 

polyetylenu (PE-HD). Dno skládky je těsněno hladkou folií z PE-HD o síle 2 mm a pro 

stěny je pouţita břehová folie z PE-HD o síle 2,5 mm. Oba typy folií jsou výrobky firmy 

Gundline. Aby nedošlo k poškození folií, jsou pokryty geotextilií Geofiltex, výrobce Mitop 

Mimoň, o plošné hmotnosti 800 g·m
-2

. Mezi těsnící folií a minerálním těsněním je 

poloţena síť detektorů systému kontroly těsnosti foliového těsnění, firmy Sensor s.r.o.
8 
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Nyní v krátkosti zhodnotím těsnící systém skládky SONO a porovnám teorii 

s realitou na skládce SONO. Jak jiţ bylo zmíněno, skládka SONO je postavena na 

zbytkové těţební jámě vápencového lomu, coţ představuje ideální geologickou bariéru. 

Minimální poţadavky na foliové těsnění z PE-HD, jehoţ tloušťka musí být alespoň 1,5 cm, 

byly splněny a ještě překročeny u těsnění dna skládky o 0,5 cm a u těsnění stěn a svahů 

skládky o 1 cm.  Pouţitá geotextilie, vyrobená moderní vpichovanou technologií ze 100 % 

polyesteru, splňuje veškeré poţadavky na pevnost, odolnost proti chemikáliím atd.
9
  

2.2 Odvodňovací systém skládek 

Těleso skládky ovlivňuje voda jak z vnějšího prostředí, tak i voda nacházející se 

uvnitř skládky. Vnější voda ovlivňuje hydrogeologické a klimatické poměry lokality. Tyto 

poměry rozhodují o úrovni hladiny podzemní vody, výši ročních sráţkových úhrnů 

a o svahových vývěrech. Vnitřní, průsakovou, vodu tvoří sráţková voda, vytlačená voda 

z pórů odpadů a voda z biodegradačních procesů probíhajících v organické hmotě.
4 

Největší podíl na objemu skládkové vody má voda sráţková, se kterou se navíc do 

skládky dostávají další agresivní látky z ovzduší, čímţ se zvyšuje objem výluhu. Z tohoto 

důvodu se některé skládky zastřešují, coţ je ale velmi drahé.
10 

Odvodňovací systém skládek tvoří:  

 plošný drén, 

 trubní drény sběrné a svodné, 

 šachty a akumulační nádrţe průsakové vody, 

 zařízení na konečné zneškodnění průsakové vody. 

Plošný drén je tvořen vrstvou přírodního kameniva nebo umělých materiálů, která 

pokrývá svahy a dno skládky a jíţ protéká průsaková voda ke sběrnému drénu. 

Doporučená minimální tloušťka je 0,3 m. Přírodní kamenivo má zrnitostní frakci 16 aţ 

45 mm a filtrační koeficient kf ≥10
-4

 m·s
-1

. Kvůli zanesení se plošný drén musí chránit 

např. geotextiliemi. Umělé materiály tvoří drtě ze stavebního odpadu, skleněné střepy.
11 

Trubní drény musí být zhotoveny z mechanicky stabilních materiálů odolných 

proti korozivním účinkům průsakových vod. Nejlépe tomu vyhovuje polyethylen 

s vysokou hustotou (PE-HD). Jiné druhy materiálu je nutné posoudit a vhodnost doloţit 
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atestem. Je třeba si uvědomit, ţe průsaková voda můţe mít teplotu i nad 30 °C a v tělese 

skládky můţe být teplota větší neţ 50 °C. 

Sběrný drén je horizontálně uloţený v tělese skládky, má kruhový profil 

a perforované štěrbinové nebo kruhové otvory. Sběrný drén s kruhovou perforací má 

otvory o minimálním průměru 12 mm a jsou rozloţeny na 2/3 - 3/4 obvodu v počtu asi 

osmdesát osm otvorů na 1 m potrubí tvořící plochu 100 cm
2
. Sběrný drén se štěrbinovou 

perforací musí mít štěrbiny dlouhé 25 mm a více neţ 5 mm široké. To znamená asi 

osmdesát štěrbin na 1m potrubí tvořící plochu 100 cm
2
. Vnitřní šířka sběrných drénů musí 

být nejméně 200 mm a tloušťka stěn 18 - 22 mm.
12 

Svodný drén odvádí průsakovou vodu ze sběrného drénu do jímky. Sběrný drén se 

do svodného drénu napojuje prostřednictvím kontrolní šachty, která se zpravidla umisťuje 

mimo těleso skládky. Svodné drény nejsou perforované, ale vodotěsné a nepropustné. 

Vnitřní průměr mají minimálně 300 mm. Ze šachty se průsaková voda odvádí 

samostatným svodným drénem do akumulační nádrţe pro průsakovou vodu.
4
  

Šachty, jak jiţ bylo zmíněno, napojují sběrný drén na svodný, kterým se voda 

přivádí do nádrţe povrchové vody nebo akumulační nádrţe průsakové vody. Šachty bývají 

zhotoveny z prefabrikovaných PE-HD plastů nebo jsou monolitické, ţelezobetonové 

a dodatečně zevnitř izolované folií z PE-HD. Šachta se ukládá na betonový podklad a její 

vnitřní průměr musí mít alespoň 1,5 m, protoţe se z ní kontroluje průtočnost sběrných 

drénů.   

Ze svodného drénu, přes šachtu, přitéká znečištěná průsaková voda do akumulační 

nádrţe nebo jímky. Proto musí být dostatečně rozměrné a z materiálů, které jsou 

nepropustné a odolné proti chemickým vlivům. Staví se z vodostavebního betonu 

s izolačními nátěry nebo plastovými ochrannými fóliemi. Popřípadě je celá jímka vyrobena 

jako ocelový či plastový prefabrikát. Akumulační nádrţe se umisťují mimo těleso skládky 

na stabilní podloţí. Navrhují se jako nadzemní nebo podzemní.
13 

Vlastnosti průsakové vody ovlivňuje zejména druh odpadu, způsob skládkování, 

roční období, meteorologické a klimatické podmínky, biochemické pochody v tělese 

skládky, stáří skládky aj. V průsakové vodě jsou obsaţeny organické i anorganické látky 

ve formě rozpuštěné (řádově v g·l
-1

) i nerozpuštěné (řádově v mg·l
-1

).  
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Zneškodňování průsakové vody řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a další 

předpisy
14

, např. nařízení vlády č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových a odpadních vod
15

, dále provozní řád skládky, který vychází 

z místních podmínek.
 

Způsoby zneškodnění průsakové vody je následující: 

 V čistírně odpadních vod (ČOV). 

Jestliţe je v blízkosti skládky čistírna odpadních vod, lze průsakovou vodu odvádět ze 

skládky do ČOV potrubím. Při větších vzdálenostech se průsaková voda odváţí 

automobilovými cisternami.   

 Recirkulací na skládku.  

Průsakovou vodu lze vyuţít na zkrápění uloţeného odpadu. Dochází tak ke sníţení 

prašnosti skládky a sníţení teploty uvnitř skládky, coţ je vhodné jako prevence 

samovznícení odpadu.
4 

 Čistícími procesy. 

K čištění průsakové vody můţe docházet na skládce nebo mimo skládku. Jedná se 

čistící procesy biologické, fyzikální, chemické a fyzikálně-chemické. Např. filtrace, 

flotace, sedimentace, flokulace atd.
16

  

2.2.1 Odvodňovací systém skládky SONO 

O odvodnění skládky SONO se starají dva drenáţní systémy, a sice vnější a vnitřní. 

Vnější drenáţní systém skládky SONO je vybudován pod minerálním těsněním. 

Důvodem je moţný průsak vody z prostoru pod tělesem skládky, vzniklý infiltrací 

atmosférických sráţek do zemin a hornin v okolí skládky. Drenáţní systém tvoří hlavní 

sběrač, který je tvořen poloděrovaným HD-PE potrubím, které je obsypáno kamenivem 

frakce 63 - 125 mm. Pro zvýšení ochrany drénu proti ucpání, je kamenivo překryto 

geotextilií Geofiltex. Hlavní sběrač vede podél severovýchodního a části severozápadního 

svahu a dále na něj navazují příčná drenáţní ţebra orientovaná od jihozápadní hráze se 

sklonem k hlavnímu sběrači. Drenáţní systém zakončuje akumulační jímka s čerpací 

stanicí, která přečerpává drenáţní vodu do koryta vodoteče v koruně jihozápadní hráze. 

Vnitřní drenáţní systém skládky SONO tvoří poloperforované HD-PE trubky. 

Na bocích jsou tyto trubky plné a vyvedené aţ na horní okraj skládky, coţ umoţňuje jejich 
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propláchnutí. Ve dně a na bocích je drenáţ tvořena 30 cm vrstvou praného štěrkopísku 

frakce 16 - 32 mm. Vnitřní drenáţní systém slouţí k odvádění průsakové vody z prostoru 

skládky.  Průsaková voda zde vzniká z atmosférické a postřikové vody, které protečou 

vrstvami uloţených odpadů. Tato voda, která se nezachytí ve vrstvách odpadů nebo se 

neodpaří z povrchu skládky, stéká vnitřním drénem do nejniţší části skládky a následně 

polyethylenovým potrubím do akumulační nádrţe průsakové vody. Shromáţděná 

průsaková voda můţe být vyuţita ke zkrápění uloţených odpadů a  přebytečná průsaková 

voda je odváděna na ČOV firmy Lovochemie, a.s.
8 

2.3 Odplynění skládek 

Odplyňovacím systémem se zabrání nekontrolovanému úniku vznikajících plynů do 

okolí, vzniku vnitřního přetlaku plynů v tělese skládky nad limitní hodnotu 500 Pa 

a vzniku výbuchu nebo vznícení plynů. Staví se buď průběţně, jak dochází k postupnému 

zaplňování skládky, nebo aţ po dokončení skládky. Způsoby odvádění plynu se dělí na 

aktivní a pasivní. Přičemţ aktivním odváděním se plyn odsává do sběrného a jímacího 

zařízení a k pasivnímu dochází vlastním tlakem. Aktivní odsávání je 5× účinnější, přesto se 

zachycuje jen 20 aţ 70 % produkovaného plynu.
4, 17

   

Odplyňovací systém skládky se zpravidla skládá ze sběrné a svodné sítě plynu 

a zařízení pro odvod, vyuţití a zneškodnění plynu. V následujících odstavcích jednotlivé 

části odplyňovacího systému skládek popíši.  

Sběrná síť plynu slouţí k jímání skládkového plynu z tělesa skládky a tvoří ji 

systém sběrných jímacích zařízení a sběrné potrubí s odvodněním. 

Dle technického uspořádání sběrných jímacích prvků se systém odplynění dělí na 

vertikální (je tvořeno vrty a jímacími studnami), horizontální (drény a horizontální vrty) 

a kombinované (vertikální i horizontální odplynění, popřípadě i šikmé). 

Vertikální odplynění na starých skládkách tvoří vrty, na nově zakládaných se zřizují 

jímací studny. Studny se budují na dně skládky a po navršení dostatečné vrstvy odpadů se 

průběţně prodluţují a nastavují posuvnými paţnicemi, které jsou vyrobeny z oceli. Jímací 

studny a vrty mají obvykle průměr 600 - 1 000 mm. Jejich středem vede trubka 

s minimálně 5 % perforací plochy a vnitřním průměrem 100 - 200 mm. Perforovaná trubka 

je obsypána kamenivem, jehoţ doporučená zrnitost je 32 - 64 mm. Nevhodné materiály do 
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kameniva jsou ty, které se rozpouští v minerálních kyselinách, například vápence a drcený 

beton, dále materiály rozpadavé, jako třeba cihelná drť. Naopak vhodný materiál jsou 

skleněné střepy. Studny se rozmisťují 40 - 60 m od sebe.
4, 18 

Shromáţděný plyn je svodným potrubím odváděn do sběrače, nebo je ihned 

spalován.  

Horizontální odplynění tvoří perforované jímací potrubí, které se ukládá 

v jednotlivých vodorovných vrstvách. První dvě vrstvy jsou 5 m nad sebou, další vrstvy 

mohou být aţ 10 m nad sebou. Jímací potrubí je 20 - 30 m od sebe a je navzájem 

rovnoběţné. Protoţe se do perforovaného potrubí dostává i průsaková voda, musí být 

jímací potrubí spádované a vţdy ke straně skládky, kde je umístěna jímka průsakových vod 

nebo k nejníţe poloţenému odvodňovacímu zařízení.  

Kombinované odplynění je kombinace vertikálního a horizontálního způsobu 

odplynění. Vyuţívá se zejména u vysokých skládek. Výhodou je dokonalejší zachycení 

skládkového plynu.
2, 19

  

Další součástí odplyňovacího systému skládky je svodná síť plynu. V tělese 

skládky ji tvoří potrubí s odvodňovači, individuální svody a síťové neboli páteřní svody, 

které odvádějí plyn mimo těleso skládky ze sběrné sítě. Mimo těleso skládky je svodná 

plynová síť tvořena regulační šachtou, hlavním řadem plynu a odvodňovací šachtou. 

V tělese skládky můţe byt řešena jako samostatná, tzn., ţe se plyn odvádí odděleně od 

průsakové vody, nebo společná, která odvádí skládkový plyn společně s průsakovou 

vodou. V tomto druhém případě je technicky náročnější odvedení průsakové vody mimo 

skládku a plynotěsné zajištění vodním uzávěrem správná funkce odplyňovacího 

systému.
4, 20

 Ve svodném potrubí, hlavně v zimě, kondenzuje voda, proto se pokládá ve 

střechovitém sklonu a do nejniţšího místa se vkládá odvodňovač kondenzátu, coţ je 

jednoduchý vodní přepad – sifón (Obrázek 3), kterým se kondenzát odvádí drenáţí do 

jímky průsakových vod.  
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Obrázek 3: Sifon odvádějící kondenzát
4 

Konstrukce svodů se dělí na individuální a síťové (páteřní). Individuální svody 

propojují jednotlivé jímací studně plynu, popř. vrty samostatným svodným potrubím na 

regulační šachty, umístěné mimo těleso skládky. Výhodou je odsávání skládkového plynu 

z dosud neuzavřené skládky a podle analýzy plynu v jednotlivých studních či vrtech 

optimalizovat sací podtlak. Ze síťových (páteřních) svodů se plyn odvádí z jednotlivých 

sekcí a pouze pro celou sekci je moţno na základě analýzy plynu upravit sací podklad buď 

z regulační šachty, nebo z čerpací stanice skládkového plynu.
21

 Nyní popíši regulační 

šachty, aby byla zřejmá jejich funkce.  

Regulační šachty plynu regulují tlak odsávaného skládkového plynu, a buď sdruţují 

několik přípojek individuálních svodů od jímacích studní (vrtů) nebo jsou napojeny 

jednotlivé sekce sběrných tras plynu. Pro regulaci sacího podtlaku jsou vybaveny 

armaturami, protoţe se plyn ve skládce, v důsledku ukládání různorodého odpadu, nevyvíjí 

rovnoměrně. V šachtě lze odebírat vzorky plynu pro analýzu z jednotlivých studní (vrtů) 

nebo části tras. Regulační šachty jsou z polyethylenu (PE), betonu nebo nekorodujícího 

kovu, opatřeny víkem a umisťují se zpravidla na korunu hráze skládky.
2, 19 

Mimo regulační šachty je svodná síť ještě tvořena, jak jiţ bylo zmíněno, hlavním 

řadem plynu a odvodňovací šachtou. Hlavním řadem plynu se skládkový plyn odvádí od 

regulačních šachet, popř. síťových (páteřních) svodů, a přivádí plyn do čerpací stanice 

nebo do filtrační jednotky. A funkce odvodňovací šachty plynu je odloučit kondenzát ze 

svodného plynovodu a z čerpací stanice. Odvodňovací šachty plynu mohou být vybaveny 

uzávěrem, kterým se odděluje sběrný systém plynu od potrubí, které odvádí kondenzát do 
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jímky průsakové vody. V ideálním případě se vyuţívá gravitační odtok kondenzátu, není-li 

to moţné, pak se kondenzát přečerpává buď do tělesa skládky, nebo do nádrţe 

průsakových vod.
4, 19 

Poslední popisovanou částí odplyňovacího systému je čerpací stanice skládkového 

plynu. Konstrukčně musí vyhovovat svému zatíţení, být z nehořlavých materiálů a dostatečně 

tepelně izolovaná, proto se umisťují do průmyslových kontejnerů. Všeobecné zásady pro 

řešení stavby, protipoţární a bezpečnostní řešení, elektrické zařízení, vytápění a větrání jsou 

dány ČSN 10 5190 – Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny. V této normě je dále 

napsáno, ţe čerpací stanici plynu tvoří strojně-technická čerpací soustava, plynová čerpadla 

s potrubím, kterými se odsává skládkový plyn, armatury, zabezpečovací, filtrační 

a odvodňovací zařízení, dále systémem měření a regulace, technologie pro odvodnění plynu 

a technologie pro čištění nebo jiné zpracování plynu.
22

 

2.3.1 Odplynění skládky SONO 

Odplynění skládkového tělesa SONO je zajištěno systémem vertikálních plynových 

studní, sběrného potrubí a systémem zavlaţovacích vrtů. 

Plyn je ze studen odčerpáván povrchově uloţeným PE-HD potrubím, které je 

vyústěno na severovýchodním okraji skládky, kde je napojeno na horizontální sběrné 

potrubí PE-HD. To je dále napojeno na kogenerační jednotku a jímku pro odvod 

kondenzátu odloučeného z plynu.
 

Plynová studna (obrázek 4) je tvořena betonovým základem o rozměrech  

1 500×1 500 mm, na kterém je poloţena betonová skruţ a do ní je zaústěno odsávací 

potrubí. Do skruţe je postavena ocelová paţnice o průměru 813×8×3000 mm. Paţnice je 

ve skruţi obsypána štěrkopískem. Jakmile vrstva hutněných odpadů dosáhne výšky 

paţnice, vystředí se vertikální odsávací potrubí pomocí centračního přípravku. Perforované 

potrubí v paţnici se obsype štěrkem frakce 20 - 60 mm, napojí se další část odsávacího 

(perforovaného) potrubí a poté se paţnice autojeřábem povytáhne o cca 2 m. Potom se dále 

pokračuje v naváţení a hutnění dalších vrstev odpadu opět aţ po horní okraj paţnice. 

Studny budou prodluţovány aţ do úrovně rekultivační vrstvy. Zakončení těchto studní 

i případný sběrný systém odplynění bude kryt vhodnou inertní zeminou. Nad terén budou 

vyčnívat (max. do výše 1 m) pouze vyústění plynových studní.
8
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Obrázek 4: Jímací studna plynu
23 

Poslední část odplyňovacího systému skládky SONO je systém zavlaţovacích 

vrtů, které slouţí k udrţení optimální vlhkosti odpadů po utěsnění skládkového tělesa. 

Zavlaţovací vrty mají průměr 500 mm a hloubku 3 000 mm. Typické sloţení skládkového 

plynu je uvedeno v tabulce 3. 

Tabulka 3: Typické sloţení skládkového plynu
24 

Komponenty Typické hodnoty 

Název značka % objemová mg·m
-3 

Methan CH4 45 - 60 - 

Oxid uhličitý CO2 40 – 60 - 

Kyslík O2 0,1 – 1 - 

Dusík N2 2 - 5 - 

Vodík H2 0,0 – 0,05 - 

Oxid uhelnatý CO 0 - 

Sulfan H2S - 0,1 – 5,0 

Oxid dusný N2O 0,0 – 0,2 - 

Organicky vázané halogeny - - 20 - 60 
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2.4 Monitorování skládek 

Monitorování skládek se řídí ČSN 83 8036 - Monitorování skládek
25

. S touto 

činností se začíná jiţ před zahájením skládkování, aby byl znám přirozený stav ţivotního 

prostředí. Dále probíhá během skládkování a i po následném ukončení provozu skládky, 

přičemţ se sleduje, jestli nedochází ke znečištění okolního prostředí nebezpečnými 

a škodlivými látkami z uloţeného odpadu. Kontroluje se zejména: 

 mnoţství a jakost průsakové vody, 

  povrchová a podzemní voda v okolí skládky, 

 sloţení a mnoţství skládkového plynu, 

 sledování podloţí a tělesa skládky, 

 příjem odpadů, zda splňuje kritérium pro danou skládku. 

2.4.1 Monitorování skládky SONO 

Monitorování a kontrola skládky SONO splňuje ČSN 83 8036 - Monitorování 

skládek a je schválena krajským úřadem Ústeckého kraje. V následující tabulce 4 jsou 

uvedeny systémy, které vedou k bezpečnému provozování skládky komunálního odpadu 

jak pro člověka, tak i pro přírodu. 

Tabulka 4: Monitoring skládky SONO
8 

Monitoring 

skládky 
Cíl monitoringu Rozsah monitoringu 

Četnost 

monitoringu 

Geotechnická 

sledování 

Ověřování chování 

podloţí, stability tělesa 

skládky a měření 

struktury a sloţení 

tělesa 

Geodetická měření – tvar 

a objem tělesa skládky 
1× za 12 měsíců 

Sledování stability skládkového 

tělesa 

1× za 18 měsíců                 

denní vizuální 

kontrola 

Drenáţní voda 

Ověření sloţení 

a případné 

kontaminace 

drenáţních vod 

z vnějšího drénu 

Kontrolní analýza v rozsahu: 

pH, konduktivita, CHSKCr, NL, 

N-NH4
+
, Cl

-
, NO2

-
, NO3

-
, NEL.                                       

Kaţdý třetí rozbor rozšířený o 

Fecelk., Mncelk., Al, Be, Cd, Co, 

Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn    

1× za 4 měsíce 

denní vizuální 

kontrola odtoku ze 

skládky 

Podzemní voda 

Ověření sloţení 

a případné 

kontaminace podzemní 

vody 

Kontrolní analýza v rozsahu: 

CHSKCr, NL, N-NH4
+
, Cl

-
, NO2, 

NO3
-
, NEL.                                       

Kaţdý třetí rozbor rozšířený o 

Fecelk., Mncelk., Al, Be, Cd, Co, 

Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn 

1× za 4 měsíce 
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Pokračování Tabulky č. 4. 

Monitoring 

skládky 
Cíl monitoringu Rozsah monitoringu 

Četnost 

monitoringu 

Výluhová voda 

Ověření bilance 

výluhových vod 

Mnoţství výluhových vod 

zachycených drenáţním 

systémem odvozené z čerpání 

z jímky výluhových vod 

1× za 6 měsíců 
Ověření sloţení 

výluhových vod 

statickým odběrem 

z akumulační jímky 

Kontrolní analýza 

v rozsahu:CHSKCr, NL, N-

NH4
+
, Cl

-
, NO2, NO3

-
, NEL, 

Fecelk., Mncelk., Al, Be, Cd, Co, 

Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn 

Skládkový 

plyn 

Mnoţství a sloţení 

čerpaného 

skládkového plynu 

Měření mnoţství a sloţení 

skládkového plynu pro 

kogeneraci CH4, CO2, O2 

Průběţně 

prostřednictvím 

čerpací stanice 

plynu 

Ověření 

potencionálních emisí 

plynů z jednotlivých 

částí z povrchu 

skládky 

Měření výskytu a sloţení 

skládkového plynu - CH4, CO2, 

O2 na povrchu skládky 

1× za 6 měsíců 

Prašnost 
Ověření účinnosti 

protiprašných opatření 

Měření prašného spadu ve 

venkovním ovzduší 

V souladu 

s nařízením vlády 

č. 350/2002 Sb. 

V následující kapitole se zabývám materiály, které se ukládají na skládky 

komunálního odpadu a konkrétně na skládku SONO. Největší prostor je zde vyhrazen plastu. 
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3 MATERIÁLY UKLÁDANÉ NA SKLÁDKU SONO 

Při několika návštěvách skládky SONO a rozhovoru s jejím vedoucím jsem zjistil, ţe 

se na skládku SONO ukládá převáţně směsný komunální odpad, coţ je zbytkový odpad po 

vytřídění vyuţitelných sloţek. V současné době se na skládku uloţí kolem šedesáti pěti tisíc 

tun odpadu za rok
26

. V následující tabulce 5 je uvedena skladba směsného komunálního 

odpadu. 

Tabulka 5: Sloţení směsného komunálního odpadu
27 

Podíl předmětů ve směsných komunálních 

odpadech z domácností 

(% hmotnostní, % objemová) 

Sídliště Smíšená Vesnice ČR* 

hm. obj. hm. obj. hm. obj. hm. obj. 

OBALY (papír, plasty, sklo)  22,6 42,0 25,1 46,0 10,9 28,9 20,6 40,1 

PAPÍR - neobaly (noviny, časopisy, letáky)  10,5 12,3 11,6 12,8 3,8 7,5 9,2 11,3 

PLASTY - neobaly (fólie, hračky, předměty)  5,5 15,1 5,5 13,2 4,0 18,0 5,1 15,2 

TEXTIL  6,3 5,8 4,6 3,9 2,5 3,6 4,8 4,6 

BIOODPADY (zbytky jídel)  19,2 6,7 23,9 8,3 6,4 4,4 17,6 6,7 

SPALITELNÉ (pleny)  9,2 5,2 10,4 6,3 6,2 6,5 8,9 5,9 

SPALITELNÉ (obuv, dřevo, znečištěné obaly)  5,0 3,3 3,8 2,4 3,8 3,9 4,3 3,1 

MINERÁLNÍ ODPAD (keramika, škvára)  2,8 0,4 0,8 0,1 7,2 1,1 3,2 0,5 

JEMNÝ ODPAD (popel, drobné částice)  14,5 4,7 12,0 5,6 46,9 21,1 21,7 9,1 

OSTATNÍ  4,4 4,5 2,3 1,4 8,3 5,0 4,6 3,5 

CELKEM  100 100 100 100 100 100 100 100 

*Váţený průměr: sídliště 40 %, smíšená 35 %, vesnice 25 % 

Z tabulky 5 vyplývá, ţe hmotnostně nejvýznamnější skupinu odpadů tvoří jemný 

odpad (popel, drobné částice), obaly (papír, plasty, sklo), bioodpad (zbytky jídel), papír 

(noviny, časopisy, letáky) a spalitelný odpad (pleny). Tyto odpady tvoří téměř 80 % 

hmotnosti směsných komunálních odpadů. Co se týká objemu, tak skoro 90 % tvoří tyto 

odpady: obaly (nejvýznamnější část), následují plasty, papír, jemný odpad, bioodpad, 

textil a pleny. 

Sloţení domovního plastového odpadu, coţ z tabulky 5 představuje skupina plasty 

a část skupiny obaly (plastové), je zobrazeno na následujícím obrázku 5.  
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Obrázek 5: Sloţení domovního plastového odpadu
28, 29

 

V následujících kapitolách bych se chtěl zabývat charakteristikou významných 

zástupců směsného komunálního odpadu, coţ jsou plasty, papír a textil. Jsou to hořlavé 

látky, které jsou zdrojem toxických zplodin hoření. Nejvíce prostoru věnuji plastům, 

jejichţ zplodiny jsou nejtoxičtější. 

3.1 Plasty 

Na skládku SONO se kaţdý rok uloţí cca 65 000 t odpadu. Z toho tvoří asi 3 315 t 

plast (mimo obaly z plastu) ve formě hraček, hadic, trubek, ochrany vodičů, fólií, koberců, 

ubrusů, plastového nádobí, kuchyňských potřeb atd.  

Plasty se označuje skupina materiálů, která je z podstatné části tvořena přírodními 

i syntetickými makromolekulárními látkami. Dále se názvem plasty označují i látky 

vyráběné přeměnou přírodních látek jako celuloid z bavlny nebo guma z přírodního 

kaučuku. Samotný název plast je odvozen od základní vlastnosti, kterou je tvárnost v určité 

fázi jejich výroby - plasticita. Skládají se zejména z těchto prvků: uhlík (C), kyslík (O), 

dusík (N), chlor (Cl), síra (S), křemík (Si).
30 

Plasty jsou hořlavé a u některých můţe dojít dokonce i k prudkému vzplanutí. 

Velmi negativní vlastností je vznik toxických plynů během hoření, coţ výrazně omezuje 

likvidaci plastů spalováním. 

Plasty lze podle způsobu získání rozdělit na: 

 plastické hmoty získávané z celulosy, přírodních pryskyřic a různých bílkovin, 
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 plasty vyráběné z přírodních makromolekulárních sloučenin, 

 plastické hmoty vyráběné uměle, 

 plasty získávané pomocí chemické reakce. Výchozí sloučeniny (monomery) se 

přeměňují pomocí polyreakce na makromolekulární sloučeniny. Mezi základní typy 

polyreakcí patří polykondenzace, polyadice a polymerace
31

. Pomocí polykondenzace 

se vyrábí např. polyester (PES) a polyamid (PA), polyadicí vzniká elastické vlákno 

a polyuretan (PU) a polymerací např. polyvinylchlorid (PVC), polypropylen (PP) 

a polyethylen (PE).
32

 

Podle chování za zvýšené teploty lze plasty dělit na
33

: 

 Termoplasty.  

 Reaktoplasty (duroplasty, termosety). 

 Elastomery. 

Jelikoţ se na skládkách komunálních odpadů vyskytují z 96 % termoplasty a jen 

zbylé 4 % tvoří reaktoplasty a elastomery, nebudu se reaktoplastům a elastomerům věnovat 

a zaměřím se jen na nejčastější termoplasty.  

3.1.1 Termoplasty 

Termoplasty jsou plasty, které lze upravovat pomocí vyšších teplot. Teplota změknutí 

materiálu se pohybuje mezi 40 - 80 °C a teplota tvarování je v rozmezí 80 - 140 °C. Při 

působení těchto teplot lze termoplasty různě tvarovat, ohýbat, lisovat, táhnout a vyfukovat. 

Při ochlazení dojde k opětovnému tuhnutí, aniţ by došlo k podstatné změně jejich 

výchozích vlastností. Tento proces lze neustále opakovat. 

Mezi termoplasty lze zařadit např. polyethylentereftalát (PET), polyvinylacetát 

(PVAC), polyvinylchlorid (PVC), polypropylen (PP), polyethylen (PE), polystyren (PS), 

polyamid (PA), polykarbonát (PC), polyisobutylen (PIB), polymethylmetakrylát (PMMA) 

nebo akrylátové sklo
30

. V následujících odstavcích se budu věnovat nejvíce rozšířeným 

představitelům plastového domovního odpadu, které jsem uvedl v kapitole v tabulce 5, 

viz kapitola 3 Ukládání na skládku SONO. U kaţdého představitele budou popsány toxické 

zplodiny, které se uvolňují při poţárech. 
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Polyethylentereftalát (PET) se pro svoji tvárnost při vyšších teplotách a pevnost při 

vychladnutí řadí mezi termoplast a patří do skupiny polyesterů. Je průhledný a silný plast 

s nízkou hmotností. Tvoří ho polykondenzát kyseliny tereftalové a ethylenglykol. Při výrobě 

tkanin a vláken se nazývá polyester. PET má dobrou odolnost proti plynům a rozpouštědlům, 

je bezbarvý, transparentní, pevný a odolný proti nárazům. Velmi důleţitou vlastností PET je 

vnitřní viskozita, která se měří v decilitrech na gram (dl·g
-1

). Viskozita je dána délkou 

polymerního řetězce. Čím je polymerní řetězec delší, tím je vyšší viskozita, protoţe je větší 

překříţení mezi řetězci. Délka řetězce se můţe kontrolovat během polykondenzace. PET při 

viskozitě 0,60 dl·g
-1 

se vyuţívá na výrobu vláken, při viskozitě 0,68 aţ 0,72 dl·g
-1

 na výrobu 

fólií a na výrobu lahví je třeba viskozita 0,76–0,84 dl·g
-1

.
34 

PET se převáţně vyuţívá k balení potravin a nápojů pro svoji lehkost, pevnost 

a odolnost proti rozbití. A právě ve formě obalu se PET na skládkách komunálních odpadů 

vyskytuje nejvíce. PET jako takový tvoří 43 % ze všech plastů uloţených na skládkách 

komunálních odpadů. Nejznámější jsou PET lahve jako obaly pro minerální a stolní vody 

a limonády. Další uplatnění PET je v textilním průmyslu nebo při výrobě 

magnetofonových pásků.
35 

Při hoření PET se do ovzduší uvolňuje zejména acetaldehyd, ftaláty a karboxylové 

kyseliny a dále alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky, PAH. Z hlediska toxicity se 

jedná o zplodiny dráţdivé, narkotické, hepatotoxické a karcinogenní.
 36

 K hašení PET se 

vyuţívá rozptýlený proud vody, pěna a hasící prášek. 

Polyethylen (PE) má čiré aţ mléčné zbarvení. Je zdravotně nezávadný, 

mrazuvzdorný, za normální teploty se nerozpouští v ţádném rozpouštědle a odolává 

kyselinám a zásadám. Aţ při zvýšené teplotě se rozpouští v xylenu a toluenu. Dále je 

odolný vůči působení vody, nepropustí vodní páry, ale plyny (kyslík, oxid uhličitý, 

vzduch) propustí.
37

  

Rozlišujeme dva základní typy polyethylenu - nízkohustotní (PE-LD) 

a vysokohustotní (PE-HD). PE-LD má rozvětvené řetězce a vzniká polymerací ethylenu při 

vysokém tlaku, zatímco PE-HD má lineární strukturu a vzniká polymerací za nízkých 

tlaků. PE a hlavně PE-LD moc dobře neodolává UV záření, oxidaci a povětrnostním 

podmínkám. V následující tabulce 6 je uvedeno srovnání fyzikálních vlastnosti obou druhů 

PE.
38
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Tabulka 6: Srovnání fyzikálních vlastností PE
39 

Vlastnosti  PE-LD  PE-HD 

Hustota (kg·m
-3

)  915 - 925  940 - 960 

Tepelná odolnost – dlouhodobá °C  60 – 75  75 – 90 

Tepelná odolnost – krátkodobá °C  80 – 90  90 – 120 

Teplota tání °C  105 - 130  105 – 130 

Polyethylen má široké uplatnění, např. se z něj vyrábějí trubky pro rozvod vody, 

pouţívá se jako izolace kabelů, dále při výrobě pařenišť a fóliovníků. Fólie z PE se 

povaţují za jeden z nejkvalitnějších obalových materiálů pro ovoce, zeleninu, oděvy a jiné 

spotřební zboţí. V domácnostech se vyskytuje ve formě lahví, kanystrů, nádob, pytlů atd.
39

 

Z celkového mnoţství plastů na skládkách komunálních odpadů tvoří PE 30 %.  

Při hoření PE se do ovzduší uvolňují zejména alkany, alk-1-eny, aldehydy a ketony 

a dále aromatické uhlovodíky a karboxylové kyseliny. Z hlediska toxicity se jedná 

o zplodiny dráţdivé a narkotické.
40

 K hašení PE se vyuţívá pěna, hasící prášek a při 

velkém poţáru i vodní sprcha. Vodní proud se pouţívat nesmí.
30 

Polypropylen (PP) je nejmladší a jeden z nejlehčích (hustota 900 - 920 kg·m
-3

) 

plastů. Základní surovinou pro výrobu PP je propylen (propen), který se získává z propanu. 

Vyuţitím a technologií výroby je podobný polyethylenu, oproti kterému je ale tvrdší, 

odolnější proti oděru. Má větší pevnost v tahu a tlaku. PP je ale méně ohebný a křehčí. 

Dlouhodobá tepelná odolnost je 100 °C, krátkodobá 130 °C a teplota tání 160 - 170 °C. 

Odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlům je vysoká.
39 

PP se pouţívá na výrobu trubek pro horkou vodu, trubky pro chemicky agresivní 

látky, je součástí automobilů, vyrábějí se z něj pouzdra a kryty na různé elektrické 

spotřebiče. Velmi často se vyuţívá na výrobu obalů pro potraviny a dále výrobu fólií 

a desek, koberců, hraček, nádob, vláken na pletení atd.
41

 Téměř 15 % veškerého plastového 

odpadu na skládkách komunálních odpadů tvoří polypropylen. 

Při hoření PP se do ovzduší uvolňuje zejména 2,4-dimethylhept-1-en (trimerní 

propylen) a dále 2-methyl konfigurace, 3-methyl konfigurace, 2,4-dimethyl konfigurace, 

aldehydy, ketony a aromatické uhlovodíky. Z hlediska toxicity se jedná o zplodiny 

dráţdivé a narkotické.
40

 K hašení PP se vyuţívá pěna, hasící prášek a při velkém poţáru 

i vodní sprcha. Vodní proud se pouţívat nesmí.
30 
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Polystyren (PS) se vyrábí polymerací styrenu. Je tvrdý, křehký, čirý jako sklo 

a odolává vodě. Tepelnou odolnost dlouhodobou má v rozmezí 50 - 70 °C, krátkodobou 

mezi 60 – 80 °C. Odolává louhům, solím, kyselinám i alkoholu. Je rozpustný v uhlovodících, 

halogenových uhlovodících, esterech, ketonech a dalších rozpouštědlech. V běţných 

podmínkách je odolný proti oxidaci.
39, 42

   

Vyuţívá se v elektrotechnice na výrobu pouzder, skříněk a krytů přístrojů a výrobu 

separátorů koaxiálních kabelů. Ve formě fólií slouţí jako dielektrikum, ale nedosahuje 

takových kvalit jako polyethylen a polypropylen. Pro snadnou obarvitelnost se pouţívá na 

výrobu hraček, dále na výrobu plastikového nádobí a různých kuchyňských potřeb. 

V neposlední řadě se z PS vyrábějí trubky na agresivní kapaliny. Při smísení s nadouvadly se 

vyrábí pěnový polystyren, který se pouţívá k tepelným a zvukovým izolacím ve stavebnictví. 

Také je vynikající obalový materiál na potraviny, porcelán a sklo.
30

 Polystyrenový odpad tvoří 

5 % z celkového mnoţství plastů na skládkách komunálních odpadů.  

Při hoření PS se do ovzduší uvolňuje zejména styren, benzen, toluen, ethylbenzen, 

fenylacetylen a α-methylstyren a dále alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky 

a PAH. Z hlediska toxicity se jedná o zplodiny dráţdivé, narkotické a karcinogenní.
40

 

K hašení PS se vyuţívá vodní proud
30

. 

Polyvinylchlorid (PVC) se získává z vody, vápna, uhlí a kyseliny chlorovodíkové. 

Vyskytuje se převáţně v tvrdé a měkčené formě.  

Tvrdý PVC, bez pouţití přísad, je lesklý a čirý. Hustotu má 1350 - 1400 kg·m
-3

. Je 

mechanicky pevný, tvrdý a odolný proti oděru. Dlouhodobou tepelnou odolnost má do 

65 °C, krátkodobou do 85 °C. Odolává zásadám, kyselinám a olejům. Špatně odolává nebo 

se rozpouští v etherech, ketonech, aromatických a halogenových uhlovodících, esterech 

a aldehydech. Tvrdý PVC nachází největší uplatnění při výrobě trubek na vodu a armatur, 

výrobu okenních profilů, elektroinstalačních materiálů, nábytku a různých druhů lahví.
39

 

Měkčený PVC vzniká přidáním změkčovadel, většinou se jedná o estery kyseliny 

fosforečné a ftalové. Změkčením klesá tvrdost, pevnost, dlouhodobá tepelná odolnost (do 

50 °C), krátkodobá tepelná odolnost (do 65 °C). Naopak se zvýší pruţnost, ohebnost, 

taţnost a mrazuvzdornost. V elektrotechnice se vyuţívá jako izolace vodičů a opláštění 

kabelů. Ve stavebním průmyslu se vyuţívá jako podlahová krytina a na výrobu tapet. Dále 
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se z PVC vyrábějí obalové fólie, ubrusy, hadice, hračky, dopravní pásy a umělé kůţe
43, 44 

Podíl PVC na skládkách komunálních odpadů je z celkového počtu plastů 5 %. 

Při hoření PVC se do ovzduší uvolňuje zejména chlorovodík, benzen a vinylchlorid 

a dále alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky, chlorderiváty, PCDD a PCDF. 

Z hlediska toxicity se jedná o zplodiny silně dráţdivé a karcinogenní.
40

 K hašení PVC se 

vyuţívá pěna, hasící prášek a oxid uhličitý.
30 

V následující tabulce 7 je uvedeno chování výše zmíněných plastů při spalování, 

jakou mají barvu plamene a jejich zápach při spalování. 

Tabulka 7: Chování vybraných plastů při spalování
45 

  

P
E

-L
D

 

P
E

-H
D

 

P
P

 

P
S

 

P
V

C
 

P
E

T
 

Chování při spalování 

Taví se a odkapává ● ●     

Hoří plamenem ● ● ● ● ●  

Mimo plamen zhasíná     ●  

Tvoří saze (čadí)    ●  ● 

Tvoří zuhelnatělé zbytky     ●  

Barva plamene 

Modrá       

Modrá s bílým vrcholem ●      

Ţlutá se zeleným okrajem     ●  

Ţlutooranţová    ●  ● 

Pach při spalování 

Vosk ● ● ●    

Spálená rohovina       

Pryskyřice      ● 

Česnek       

Chlorovodíkový čpavý     ●  

Nasládlý    ●   

3.2 Papír 

Na skládku SONO se kaţdý rok uloţí cca 65 000 t odpadu. Z toho tvoří asi 5 850 t 

papír (mimo obalů z papíru), který je ve formě novin, časopisů, kancelářského papíru, 

reklamních letáků, knih, kartonů, krabic, školních sešitů atd. 
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Tabulka 8: Druhy papírové hmoty podle plošné hmotnosti (gramáţe)
46 

Druh papírové hmoty 
Gramáţ  

(g·m
-2

) 

Papír do 150 

Karton 150 – 250 

Lepenka nad 250 

Běţný papír 80 - 90 

Průklepový papír 20 - 30 

Papír je tvořen celulosou (vlákninou), různými druhy dřevin, buničinou 

a polobuničinou. Podle vláknitého sloţení se dělí na:
47 

 Bezdřevé - obsahují 100 % bělené buničiny nebo max. 50 % bílé dřeviny. 

Dřevní hmotu tvoří nejčastěji bříza.   

 Dřevité - obsahují asi 35 % nebělené buničiny a 65 % bílé dřevoviny.
48

 

Další rozdělení papíru je podle počtu nátěrů - jednostranný a oboustranný. 

Natíráním papíru se vyrovnávají a zaplňují nerovnosti na povrchu papíru a získá se lepší 

bělost, vzhled, barva a lesk. Natíraný papír je například křídový papír. Posledním kritériem 

pro rozdělení papíru je, jestli je papír přírodní nebo recyklovaný.
49 

Při hoření základní hmoty papíru, tedy celulosy, se do ovzduší uvolňuje především 

oxid uhličitý a methan. Přesto lze celulosu povaţovat za látku, která málo zatěţuje ţivotní 

prostředí. Daleko větší následky na ţivotní prostředí ale má hoření umělého papíru a papíru 

obsahující větší mnoţství plnidel a barviv. Jedná se především o reklamní letáky, časopisy, 

katalogy a novinový papír. Tento papír obsahuje různá barviva, inkousty, stříkané fólie 

z PE a další látky, které mohou být zdrojem těţkých kovů. V případě, ţe jsou papíry 

běleny např. kyselinou sírovou nebo jsou činěny chlorovanými činidly, vzniká během 

hoření také určité mnoţství dioxinů.
50

  

V následující tabulce 9 jsou uvedeny koncentrace toxických látek v produktech 

hoření novinového papíru při spalování v elektrické peci při teplotě 900 °C a za 

přítomnosti vzduchu (21 %) 
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Tabulka 9: Koncentrace toxických látek v produktech hoření novinového papíru
51 

Toxické látky z novinového papíru (ng·g
-1

)  

CO (µg·g
-1

) 790 Toluen 170 000 Fluoranthracen  180 000 

Suma PCDFs 0,23 Naftalen 780 000 Benzo[a]anthracen 29 000 

Suma PCDDs 0,15 9H-Fluoren 44 000 Benzo[b]fluoranthracen 48 000 

Suma PCBs 0,15 Fenanthren 250 000 Benzo[a]pyren 38 000 

Difenyl 50 000 Anthracen 49 000 Benzo[g,h,i] perylen 33 000 

Dibenzofuran 39 000 Pyren 160 000 Součet 16PAHs (mg/g) 2 

Z novinového papíru se z jednotlivých toxických látek uvolňuje nejvíce naftalenu, 

fenanthrenu, fluorantracenu, toluenu a pyrenu. Ostatní toxické produkty hoření jsou téměř 

zanedbatelné. Při poţárech na skládkách komunálních odpadů představuje hoření 

novinového papíru minimální zdroj toxických zplodin hoření, a proto není značnou 

hrozbou pro ţivotní prostředí a zasahující hasiče, kteří navíc zasahují v dýchací technice.  

3.3 Textil 

Z celkového mnoţství odpadů uloţených na skládku SONO, které činí 65 000 t za 

rok, tvoří textil přibliţně 3 120 t. 

Na skládce se odpad z textilu vyskytuje převáţně ve formě oblečení, ručníků, 

utěrek, loţního prádla, obuvi, aktovek, kabelek apod. Velká část tohoto odpadu by však 

mohla být dále pouţita, kdyby lidé více třídili. Veškeré ještě nositelné oblečení nebo obuv 

lze dávat do kontejnerů na textilní odpad, které jsou většinou umístěny v okolí 

supermarketů, popř. velkých sídlišť. Ostatní textilní odpad lze odváţet do sběrných 

dvorů.
52

  

Vlákna, z nichţ se textil vyrábí, jsou: 

 přírodní, 

 chemická.  

Přírodní vlákna mohou být  vyrobena z celulosy a tvoří je části rostlin jako 

semena (bavlna), listy (len), plody (kokos). Dále jsou vlákna z bílkovin, neboli ţivočišná, 

z  keratinu (ovčí vlna, mohér, kašmír), z fibroinu (přírodní hedvábí).
53
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Chemická vlákna se vyrábějí z polyamidu, polyethylenu a polyesteru, polyuretanu 

atd. V následující tabulce 10 jsou uvedeny nejběţnější směsi vlákna a jejich praktické 

pouţití k výrobě textilií.
54 

Tabulka 10: Směsi přírodních a chemických vláken a jejich pouţití k výrobě textilií
54 

Směsi přírodních a chemický 

vláken 

Výskyt 

(%) 
Cílové pouţití 

bavlna/polyester 55 
košiloviny, letní oděvní tkaniny, domácenský 

textil (loţní soupravy, prostěradla, froté ručníky)  

bavlna/polyamid 14 pleteniny, speciální tkaniny 

vlna/polyester 8 oděvní tkaniny, oděvní pleteniny 

bavlna/akryl 6 oděvní tkaniny, oděvní pleteniny 

vlna/bavlna 4 oděvní tkaniny, speciální výrobky 

vlna/akryl 3 oděvní tkaniny, oděvní pleteniny 

vlna/polyamid 2 pleteniny (ponoţky) 

ostatní neuvedené směsi 8  

CELKEM 100  

Z tabulky 10 vyplývá, ţe více neţ polovina textilií se vyrábí ze směsi vláken, které 

tvoří bavlna/polyester a druhá největší kombinace přírodních a chemických vláken tvoří, se 

14 procenty, směs bavlna/polyamid. Ostatní směsi přírodních a chemických vláken nejsou 

jiţ tak významné. Nejběţnější zplodiny, které se uvolňují při hoření textilu, jsou oxid 

uhelnatý, oxid uhličitý, čpavek, methan, kyanovodík a nitrosní plyny.
55

  

Podle hořlavosti se rozlišuje textilní vlákno na: 

 Hořlavé, tzn. vlákno hoří, i kdyţ se vyjme z plamene např. bavlna, len. 

 Samozhášecí, tzn. vlákno hoří, ale po vyjmutí z plamene uhasíná jako např. vlna, 

přírodní hedvábí, polyester, polyamid, polypropylen. 

 Nehořlavá, tzn. v plamenu nehoří, pouze dochází k tavení např. PVC.
56

 

V následující kapitole se budu věnovat zplodinám hoření, které nejčastěji vznikají 

při poţárech na skládkách komunálních odpadů. Jsou to toxické zplodiny, které mají 

negativní vliv na zdraví člověka a ţivotní prostředí. 
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4 ZPLODINY VZNIKAJÍCÍ PŘI HOŘENÍ SKLÁDEK 

Všechny druhy materiálů procházejí při hoření chemickými změnami a dochází 

tedy jen k jejich změnám, nikoliv ke zničení. V literatuře se uvádí příklad s hořícím 

papírem, kdy se z hořícího papíru postupně uvolňují plyny a páry a z papíru pak zůstane 

jen zbytek zuhelnatělých vloček. Součet hmotností všech těchto produktů se rovná 

hmotnosti papíru na počátku.
57

 Takţe čistě teoreticky lze předpokládat, ţe kdyţ při spálení 

100 g papíru nám zbude 90 g popela, tak se do ovzduší doslalo 10 g zplodin.  

Produkty hoření lze rozdělit podle skupenství na plynné, kapalné a pevné. 

V následující tabulce 11 jsou zplodiny schematicky rozděleny podle skupenství a druhu 

zplodin, které se uvolňují během dokonalého a nedokonalého hoření. 

Tabulka 11: Druhy zplodin hoření
58 

Z
P

L
O

D
IN

Y
 

Plynné 
dým 

kouř 

dokonalé hoření CO2, N, SO2, halogenvodíky, NOx 

nedokonalé hoření CO, kyanovodík, uhlovodíky 

Kapalné 
páry  

mlhy 

dokonalé hoření vodní pára 

nedokonalé hoření uhlovodíky, alkoholy, aldehydy, ketony 

Pevné 

popel 

dokonalé hoření oxidy, uhličitany, fosforečnany, sírany 

nedokonalé hoření částečně degradovaný materiál 

kouř 

dokonalé hoření oxidy, fosforečnany, částečky popele 

nedokonalé hoření saze, nespálené částice hořící látky 

Pevné zplodiny zůstávají v ohnisku ve formě popela, nebo jako pevné částice 

v kouři. Zplodiny kapalné jsou ve formě páry, popř. se uvolňují jako aerosoly v dýmu 

a kouři spolu se zplodinami plynnými. Plynné zplodiny, tedy dým a kouř, jsou aerosoly 

kapalných a pevných částí, které jsou rozptýlený v kouřových plynech. Zplodiny vzniklé 

při nedokonalém hoření jsou více nebezpečné, neţ zplodiny dokonalého hoření, protoţe 

např. při hoření plastů vznikají různé ultrajedy, mutagenní a karcinogenní látky.
58

    

Při hašení poţárů berou hasiči na vědomí, ţe jsou vystaveny účinkům různých 

dráţdivých aţ toxických látek. Účinek těchto látek je synergický, takţe celkový toxický 

účinek těchto látek je větší, neţ jejich součet. Vyjádřeno matematicky: 1 + 1 > 2.
57
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Nejčastější toxické plyny, které se vyskytují u poţárů, jsou popsány v následujících 

kapitolách. Jedná se o oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, 

kyanovodík, chlorovodík, fosgen, chlor, amoniak, polycyklické aromatické uhlovodíky 

a dioxiny. Jedná se o zplodiny, které negativně ovlivňují zdraví člověka a ţivotní prostředí. 

4.1 Oxid uhelnatý  

Oxid uhelnatý (CO) je toxický, bezbarvý plyn, bez jakéhokoliv zápachu a je lehčí 

neţ vzduch. Největším přírodním zdrojem oxidu uhelnatého je vulkanická činnost, která se 

na jeho celkové produkci podílí 40 %. Zbylých 60 % produkce CO vzniká antropogenní 

činností, zejména vypalováním deštných pralesů a spalování fosilních paliv. Při poţárech 

skládek komunálních odpadů vzniká zejména při nedokonalém hoření, kdy z poţářiště 

stoupá tmavý a hustý dým. Hoření nepodporuje, ale sám hořlavý je a ve směsi s kyslíkem 

vybuchuje. Hmotnost jednoho litru CO je 1,25 g. Ve zplodinách hoření tvoří jeho objem 

8 - 10 %. Při poţárech má na svědomí více úmrtí, neţ všechny ostatní produkty hoření 

dohromady, protoţe jiţ koncentrace 0,3 obj. % způsobí smrt do 30 min.
59, 60

  

Vdechnutím CO se v krvi tvoří tzv. karboxyhemoglobin (COHb), který znemoţňuje 

kyslíku se vázat na krevní destičky (hemoglobin). Oxid uhelnatý se na krevní destičky váţe 

aţ 200× snadněji neţ kyslík. Následkem špatného okysličení mozku můţe dojít 

k bezvědomí a po krátké době k smrti. 

Jiţ obsah 0,05 obj. % CO ve vzduchu můţe být nebezpečný a při obsahu nad 

1 obj. % dochází k bezvědomí nebo smrti aniţ by nadýchaná osoba pociťovala jakékoliv 

příznaky nevolnosti. V následující tabulce 12 jsou uvedeny příznaky nadýchání CO při 

určitých koncentracích ve vzduchu.
61 

Tabulka 12: Účinky CO při různých koncentracích
62 

Koncentrace CO 
Příznaky 

obj. % mg·m
-3 

0,01 110 po dlouhou dobu ţádné příznaky otravy 

0,02 230 bolesti hlavy a otrava po 2 -3 h 

0,03 340 zřetelná otrava po 2 - 3 h 

0,04 460 zřetelná otrava po 1 -2 h 

0,05 570 halucinace za 30 -120 min. 
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Pokračování tabulky 12 

Koncentrace CO 
Příznaky 

obj. % mg·m
-3 

0,1 1140 smrt za 2 h 

0,3 3440 smrt za 30 min. 

0,79 9160 okamţitá smrt zadušením 

Hodnoty uvedené v tabulce 12 jsou víceméně orientační, protoţe kaţdá osoba 

reaguje na zvýšené procento CO ve vzduchu jinak. Závisí to od momentální fyzické ale 

i psychické kondice, doby působení CO, vykonávané práce během zvýšeného obsahu CO, 

věku postiţeného atd. Negativní účinky CO na organismus člověka působí se setrvačností. 

Při koncentraci 1 obj. % CO v ovzduší se vytvoří v krvi 50 % COHb do 7 min., při 

koncentraci 5 obj. % do 90 s. Jelikoţ vytvořený COHb se šíří tělem, můţe na jeho 

přítomnost organismus reagovat aţ později. To znamená, ţe i kdyţ je nadýchaná osoba jiţ 

na čerstvém vzduchu, není mimo nebezpečí, protoţe postiţení nervové soustavy se můţe 

projevit aţ po třech týdnech.
63 

4.2  Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý (CO2) je bezbarvý plyn, bez zápachu (zřídka můţe být i slabě 

kyselého zápachu) a je těţší neţ vzduch. Je konečný produkt hoření uhlíkatých látek, 

kterých se na skládkách komunálních odpadů nachází celá řada. Z plastů např. polyethylen 

(PE), polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC), polyethylentereftalát (PET) atd. 

Vzniká především při dokonalém hoření. Také můţe vzniknout jako produkt metabolismu 

ţivočichů. Vydechovaný vzduch obsahuje kolem 3,5 % CO2. Oxid uhličitý se vyuţívá jako 

hasební látka, přičemţ jeho koncentrace ve vzduchu hasicího zařízení je větší neţ 27 %.
64 

Vzduch obsahuje přibliţně 0,03 % CO2. Při koncentraci ve vzduchu kolem 5 % 

dochází k bolestem hlavy, závratím, rozrušení, pocení a zrychlenému dýchání. Uţ při 

koncentraci 2 % se rychlost dýchání zvyšuje o 50 %, při 3% koncentraci dokonce 

zdvojnásobuje. Koncentrace mezi 10 – 12 % můţe během několika minut způsobit 

ochrnutí dýchacího centra mozku a tím smrt. Jelikoţ na zvýšenou koncentraci CO2 tělo 

reaguje zrychlením dechu, dostává se do organismu větší mnoţství ostatních produktů 

hoření.
61

 V následující tabulce 13 jsou znázorněny účinky CO2  při různých koncentracích. 
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Tabulka 13: Účinky CO2 při různých koncentracích
62 

Koncentrace CO2 

Příznaky 
obj. % mg·m

-3 

2 35,8 začátek prohlubování dýchání 

3 53,7 první příznaky nevolnosti 

4 71,6 zřetelné zrychlení dýchání 

4 - 5 71,6 – 89,5 

při rychlém nárůstu koncentrace se projeví silná nevolnost, dochází 

k podráţdění očí a dýchacích cest, pálivému pocitu na prsou a 

vzestupu krevního tlaku 

5 89,5 silné pocení, dušnost, silné bolesti hlavy a bušení srdce 

6 107,4 v některých případech je moţná i smrt 

8 – 10 161,1 – 179 
značné zrychlení dýchání a tepu, dušnost, závratě, apatie, mdloby, 

aţ nakonec dojde k zástavě dechu 

20 358 rychlá smrt 

Oxid uhličitý patří spolu s methanem, oxidy dusíku, freony, ozonem a vodní párou 

ke skleníkovým plynům. Ty mají schopnost absorbovat infračervené záření, čímţ zvyšují 

teplotu na Zemi. Za uplynulých sto padesát let se mnoţství CO2 v atmosféře zvýšilo 

z 0,028 % na 0,039 % (z 280 ppm na 390 ppm). Tento nárůst je připisován zejména 

spalováním fosilních paliv (ropa, zemní plyn, uhlí).
65

 Nárůst CO2 v ovzduší se povaţuje za 

hlavní důvod globálního oteplování, ale existují i studie, ţe je tomu naopak, protoţe se 

Země otepluje, zvyšuje se koncentrace CO2.
66 

4.3 Oxid dusnatý 

Oxid dusnatý (NO) je bezbarvý plyn, který vzniká slučováním dusíku a kyslíku při 

vysoké teplotě. Při kontaktu se vzduchem oxiduje na hnědé plyny oxidu dusičitého (NO2). 

Z tohoto důvodu se jeho toxikologické účinky uvádějí společně s NO2, také pod pojmem 

nitrosní plyny (NOx). Oxid dusnatý vzniká při nedokonalým hořením plastů, především za 

nízké teploty a nedostatku kyslíku.
 

Oxid dusnatý ovlivňuje nervovou soustavu a projevuje se ospalostí, bolestmi hlavy, 

závratěmi a mdlobami. Při kontaktu s krví tvoří nitrosohemoglobin a methemoglobin, coţ 

způsobuje nedostatek kyslíku ve tkáních – cyanosu.
67

 Při velké expozici můţe způsobit 

plicní edém, který se většinou projeví po několika hodinách či dnech. Na účinky NO jsou 
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velmi citlivé děti, není vyloučeno, ţe je karcinogenní a známá je větší kazivost zubů. NO je 

4× aţ 5× méně jedovatý neţ NO2.
68 

4.4 Oxid dusičitý 

Oxid dusičitý (NO2) je ţluto aţ červenohnědý plyn s bodem varu 21 °C, je těţší neţ 

vzduch. Vzniká v senáţních věţích, kde se skladují zemědělské produkty, při zahoření 

umělých hnojiv a na skládkách komunálních odpadů např. při hoření materiálů obsahující 

dusík, dále při hoření vlny, nitrocelulózy, polyamidu (PA), filmových pásů, pravítek apod. 

Jako produkt hoření se objevuje ve formě dimeru N2O4 a tvoří červenohnědý dým.
69 

Oxid dusičitý je dráţdivý. Snadno pronikne do plic, kde je téměř z 60 % pohlcen 

krví. Málo se rozpouští ve vodě, takţe proniká do dolních cest dýchacích. Po nadýchání se 

postiţená osoba můţe cítit dobře, v některých případech můţe cítit známky podráţdění 

dýchacích cest, které se projevují kašlem. Po 5 - 72 h se teprve dostaví účinky otravy 

a dochází k poklesu krevního tlaku, dýchací problémy, zástava dechu a smrt.
70

 V následující 

tabulce 14 jsou znázorněny účinky NO2 v závislosti na různých koncentracích. 

Tabulka 14: Účinky NO2 při různých koncentracích
62 

Koncentrace CO2 

Příznaky 
obj. % mg·m

-3 

0,002 37,6 je cítit, slabě dráţdí, nebezpečný po 30 minutách 

0,006 112,8 ihned zřetelně dráţdí 

0,01 – 0,015 188 - 282 pobyt v prostředí moţný, ţivotu nebezpečný 

0,03 564 vyvolává silný kašel, krajně nebezpečný 

Oxid dusičitý se řadí mezi významné atmosférické polutanty, které se podílejí, 

společně s organickými látkami a ultrafialovým zářením, na vzniku přízemního ozonu – letní 

neboli fotochemický smog. Dále patří k plynům, které způsobují kyselé deště.
69 

4.5 Kyanovodík 

Kyanovodík (HCN) je bezbarvá, těkavá kapalina, s pachem po hořkých mandlích 

a poměrně velmi nízkou teplotou varu (26,5 °C). Jeho páry jsou hořlavé a výbušné. 

Kyanovodík vzniká především při poţárech plastů s obsahem dusíku, např. polyuretanu 

(molitan), polyamidu (silon), močovinoformaldehydové pryskyřice (lepidla, umakart), dále 
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přírodního hedvábí, vlny a peří. HCN je také obsaţen ve výfukových plynech automobilů 

nebo i v tabákovém kouři.
71

  

Významné antropogenní zdroje emisí kyanovodíku jsou: 

 Chemický průmysl. 

 Těţba a zpracování kovů. 

 Koksárenství a zplynování uhlí. 

 Spalování plastů s obsahem dusíku. 

Kyanovodík velmi rychle proniká do organismu sliznicemi, plícemi a kůţí. Čím víc 

je pokoţka teplejší a vlhčí, tím je vstřebávání rychlejší. Kyanovodík je jedním z nejrychleji 

působících jedů, hlavně při inhalaci jeho par nastává smrt během několika sekund. 

Smrtelná dávka kyanidu je pro člověka 50 mg. Prvními příznaky otravy jsou únava, bolest 

hlavy, hučení v uších a nevolnost. V následující tabulce 15 jsou znázorněny účinky HCN 

při různých koncentracích.
72 

Tabulka 15: Účinky HCN při různých koncentracích
62 

Koncentrace CO2 

Příznaky 
obj. % mg·m

-3 

0,002 – 0,003 19,9 – 39,7 slabé příznaky bolesti hlavy 

0,004 – 0,005 49,7 – 59,5 bez těţkostí snesitelné 0,5 – 1 h 

0,009 110,4 smrt za 1 h 

0,012 149 smrt za 30 min. 

0,018 200 smrt za několik min. 

0,027 331 okamţitá smrt 

0,33 3600 s dýchacím přístrojem moţné vydrţet 30 min. 

Ve vzduchu se kyanovodík můţe v menší míře vázat na částice aerosolu, většinou 

se ale vyskytuje volně. Poločas odstranění HCN z atmosféry je aţ 3 roky. Atmosférickou 

depozicí se dostává do vod a půd, kde při vyšších koncentracích je pro vodní a půdní 

organismy velmi toxický.
73

   

4.6 Chlorovodík 

Chlorovodík (HCl) je bezbarvý, nehořlavý plyn, který je těţší neţ vzduch. 

Chlorovodík je produktem hoření látek, které obsahují chlor, např. PVC – izolace kabelů, 
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hračky, koţenky, podlahové krytiny, lina atd. Z 1 kg PVC se uvolní aţ 400 l chlorovodíku. 

Do ovzduší se rovněţ dostává vulkanickou činností, spalováním uhlí a odpadů. Při hašení 

poţárů vodou nebo vodní mlhou můţe vzniknout silná kyselina chlorovodíková, která má 

silné korozivní účinky na veškerý materiál a hlavně na organismus zasahujících hasičů, 

vodní organismy a rostliny.
74 

Má silně dráţdivé účinky na dýchací cesty a oči. Při nadýchání dochází k otoku 

horních cest dýchacích a můţe vyvolat kašel, bolesti na prsou, pocit dušení, bolesti hlavy, 

zvracení a v nejhorším případě zástavu dechu a smrt udušením.
63

 Při dlouhodobém 

a opakovaném působení HCl dochází k častému krvácení z nosu, porušení sliznice úst 

a nosu (aţ proděravění nosní přepáţky) a vzniku bronchitidy.
75 

Následující tabulka 16 

ukazuje účinky HCl při různých koncentracích.
 

Tabulka 16: Účinky HCl při různých koncentracích
76 

Koncentrace CO2 

Příznaky 
obj. % mg·m

-3 

0,0005 7,35 je cítit a lehce dráţdí 

0,001 147 dráţdění silné, ale lze si zvyknout, lze pracovat. 

do 0,005 do 73,5 práce ještě moţná, ale obtíţná 

0,005 – 0,01 73,5 - 147 pracovat jiţ nelze 

do 0,1 do 1470 kašel, dušení, třesavka, horečka, poškození plic 

nad 0,1 1470 a víc zvracení, dechové obtíţe, smrt 

4.7 Fosgen 

Fosgen (COCl2) je bezbarvý plyn, který je bez chuti a zapáchá po shnilém seně. 

Během první světové války se vyuţíval jako bojová látka, kterou se plnily granáty. Fosgen 

se vyznačuje tepelnou nestálostí. Při kontaktu s teplou vodou se rozkládá na oxid uhličitý 

a chlorovodík a při teplotě 200 °C na oxid uhelnatý a chlor.
77

  

Fosgen má mírně dráţdivé účinky na kůţi a oči a jeho toxicita spočívá v tom, ţe 

poškozuje dýchací orgány. Reaguje totiţ s bílkovinami plicních tkání. Při styku se sliznicí 

se rozloţí na CO2 a HCl, čímţ vzniká kyselina chlorovodíková, která následně sliznici 

poleptá. Následky otravy se mohou projevit aţ po několika hodinách. Vyléčení po otravě 

fosgenem trvá i několik let a přesto nějaké příznaky, jako dechová nedostatečnost a kašel, 

mohou nadále přetrvávat.
78, 79 
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Jako produkt hoření vzniká v materiálech obsahující chlor (např. PVC). Dříve také 

vznikal při poţárech, kde byl nevhodně zvolen hasící prostředek na bázi chloridu 

uhličitého. Z tohoto důvodu se tento hasící prostředek přestal pouţívat. Při kontaktu 

fosgenu s vodou vzniká kyselina chlorovodíková, která má negativní vliv na vodní 

organismy a rostliny.
80

 V následující tabulce 17 jsou znázorněny účinky fosgenu při 

různých koncentracích. 

Tabulka 17: Účinky Fosgenu při různých koncentracích
62 

Koncentrace CO2 

Příznaky 
obj. % mg·m

-3 

0,0003 12 - 16 okamţité dráţdění v hrdle a očí 

0,001 40 ţivotu nebezpečná inhalace 30 – 60 min. 

0,002 80 ţivotu nebezpečná inhalace 15 – 30 min. 

0,005 200 inhalačně nebezpečná koncentrace - smrt 

4.8 Chlor 

Chlor (Cl2) je ţlutozelený plyn, který je velmi jedovatý a ţíravý. Je těţší neţ 

vzduch a při kontaktu s vlhkým vzduchem vytváří mlhu. Největší mnoţství vyrobeného 

chloru se spotřebuje na výrobu PVC, dále na výrobu chloroformu a fosgenu.
81

  

Při nadýchání dochází k poleptání dýchacích cest a plic. Projevuje se kašlem 

a bolestí na hrudi. Můţe vzniknout i plicní otok, který se nemusí dostavit ihned po 

expozici, ale aţ po několika hodinách či dnech. Chlor také vyvolává těţké poleptání očí 

a dráţdí pokoţku, na které mohou vznikat puchýře. Při opakované expozici chloru můţe 

dojít k nevratnému poškození imunity, dýchacího ústrojí, srdce a krve. Je nebezpečný i pro 

organismy ţijící v půdě i vodě. Jiţ 1 % chloru ve vzduchu způsobuje rychlou smrt, protoţe 

se v dýchacím ústrojí přemění na chlorovodík.
82

 V následující tabulka 18 jsou znázorněny 

účinky chloru při různých koncentracích. 

Tabulka 18: Účinky chloru při různých koncentracích
62

 

Koncentrace CO2 

Příznaky 
obj. % mg·m

-3 

0,0002 5,8 lze nepřetrţitě pracovat 

0,0006 17,4 pálení očí, škrábání v nose, kašel, chrapot 

0,0015 43,5 dráţdění jiţ silné 
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Pokračování tabulky 18 

Koncentrace CO2 

Příznaky 
obj. % mg·m

-3 

0,002 58 pobyt po dobu 30 -60 min. je nebezpečný 

0,005 145 nebezpečí vzniku edému plic 

0,01 290 nelze vydrţet déle neţ 1 min. 

0,1 2900 usmrcuje po několika vdechnutí 

4.9 Amoniak 

Amoniak (NH3)je za normálních podmínek bezbarvý plyn, který silně zapáchá, je 

dráţdivý, ţíravý a jedovatý. Přestoţe je obtíţné amoniak zapálit, hoří velmi dobře. Dolní 

mez výbušnosti směsi se vzduchem je 15 % objemu, horní 28 %. 

Vzhledem k dobré rozpustnosti amoniaku ve vodě, dráţdí zejména horní cesty 

dýchací a sliznice očí. Při vyšší koncentraci můţe dojít ke znecitlivění oční rohovky 

a následnému nevratnému poškození zraku. Dále dráţdí centrální nervovou soustavu, 

vyvolává křeče a má negativní vliv na ledviny. Uvolňuje se při hoření polyamidu. 

V následující tabulce 19 jsou zobrazeny účinky amoniaku při různých koncentracích.
83 

Tabulka 19: Účinky amoniaku při různých koncentracích
62

 

Koncentrace CO2 

Příznaky 
obj. % mg·m

-3 

0,0005 3,5 Je slabě cítit 

0,002 – 0,01 13,9 –69,5 koncentrace přijatelná i pro delší pobyt 

0,03 – 0,05 208,5 – 347,5 vzhledem k rychlému návyku lze vydrţet aţ 1 h 

0,25 1737,5 ţivotu nebezpečná po 30 min. inhalaci 

0,5 3475 dochází k rychlé smrti 

4.10 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) je skupina látek, do které patří přes 

sto sloučenin, které jsou tvořené uhlíkem, vodíkem a minimálně dvěma benzenovými 

jádry. Řadí se mezi významné perzistentní organické polutanty (POPs), coţ jsou organické 

látky, které vykazují tyto základní vlastnosti:  
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 Toxicita – jsou toxické pro různé druhy organismů. Podporují vznik rakoviny nebo 

způsobují vznik reprodukčních, imunologických, vývojových nebo dalších poruch.  

 Persistence – odolnost vůči biochemickému, fotochemickému, termickému 

a chemickému rozkladu. Dlouhodobě přetrvávají v ţivotním prostředí beze změny. 

 Bioakumulace – schopnost hromadění chemické látky v organismech.  

 Schopnost dálkového přenosu – látka se dokáţe přenést od místa svého původu 

do oblasti vzdálené aţ tisíce kilometrů.
84

 

Mezi nejvýznamnější představitele PAHs patří chrysen, fenanthren, naftalen, 

antracen, pyren, benzen, benzo[a]pyren, dibenzo[a,h]antracen atd.  

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou za normálních podmínek tuhé látky, 

většinou bezbarvé, ale mohou být i bílé nebo ţluté. Jejich páry mají dráţdivý účinek na oči, 

kůţi a dokonce byly prokázány negativní účinky na játra a ledviny. Nejzávaţnější je ovšem 

jejich karcinogenita, která způsobuje při vdechnutí rakovinu plic, při přijmutí potravou 

rakovinu zaţívacího traktu a při kontaktu s kůţí, rakovinu kůţe. U zvířat se sníţily 

reprodukční schopnosti a zvýšily vývojové vady.
85 

Polycyklické aromatické uhlovodíky se vyskytují téměř ve všech sloţkách 

ţivotního prostředí. V ovzduší se polycyklické aromatické uhlovodíky váţou nejčastěji na 

saze a popílky, které vznikají během spalování a při poţárech. Do vodního prostředí se 

dostávají především depozicí z atmosféry, dále z komunálních odpadních vod a ze splachů 

z okolí skládek. PAHs jsou velmi málo rozpustné ve vodě, k jejich odstranění z vodního 

prostředí dochází sedimentací, biodegradací vodními mikroorganismy, fotooxidací, 

těkáním do ovzduší a také mohou být akumulovány ve vodních organismech.
86, 87

    

4.11 Dioxiny 

Dioxiny jsou skupiny příbuzných chlorovaných aromatických etherů, které se 

skládají z dvou set deseti různých sloučenin, tzv. kongenerů. Ve svých molekulách 

obsahují atomy uhlíku, vodíku, chloru a kyslíku.  

Obecný pojem dioxiny zahrnuje dvě skupiny chemických látek: 

 polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD), 

 polychlorované dibenzofurany (PCDF). 
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Vznikají jako produkty hoření materiálů obsahujících chlor (především PVC), dále 

vznikají při výrobě herbicidů a při bělení papíru chlorem.
88

 Jako produkt hoření vznikají 

při nedokonalém spalování, tedy při nízké teplotě a nedostatku kyslíku. Avšak při teplotě 

nad 800 °C a při dostatku kyslíku se dají likvidovat. Takové podmínky umoţňují moderní 

spalovny komunálních odpadů.
89 

Vzhledem k tomu, ţe jsou dioxiny chemicky velmi stabilní (perzistentní), dochází 

v ţivotním prostředí k jejich kumulaci. Patří mezi typické perzistentní organické polutanty. 

V organismech se váţí především na tuky. Mají nepříznivý vliv na nervovou soustavu 

a imunitní systém člověka. Existují i studie, které prokázaly vliv na sníţení inteligence 

a schopnost soustředění. Některé dioxiny jsou karcinogenní a teratogenní (způsobují 

vrozené vývojové vady).
60, 90 

Nejvíce toxickým dioxinem je TCDD (2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo(b,e)(1,4)dioxin). 

Uvádí se, ţe jako jed je 233× účinnější neţ kurare a 66000× účinnější neţ cyankáli. Při 

vdechnutí vysokých koncentrací způsobuje záněty sliznic a plicních tkání, čímţ můţe 

způsobit i smrt. Dále postihuje ledviny, játra a oči. Dlouhodobým vystavením, v menší 

koncentraci, vznikají cévní, pigmentové a hormonální poruchy, poruchy plodnosti, zvýší se 

krevní tlak atd. V neposlední řadě působí karcinogenně, mutagenně, teratogenně 

a hepatotoxicky.
 89

 

V následující kapitole se budu věnovat likvidací poţáru skládky komunálních 

odpadů. 
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5 LIKVIDACE POŢÁRU SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Jako operační technik na KOPIS HZS ULK (Krajské operační a informační 

středisko hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje) mám přístup k databázi všech 

událostí, které řeší hasiči Ústeckého kraje. Proto jsem mohl dohledat, ţe na skládce 

komunálních odpadů SONO bylo od roku 2008 do roku 2012 celkem pět poţárů. Datum 

poţárů, počet zasahujících jednotek a rozloha poţárů jsou uvedeny v následující 

tabulce 20.  

Tabulka 20: Poţáry na skládce SONO 

Datum Počet zasahujících jednotek Rozloha poţáru (m
2
) 

12. 7. 2008 3 25 

29. 12. 2008 1 15 

14. 7. 2010 2 25 

11. 8. 2011 2 100 

27. 5. 2012 6 1000 

Poţáry na skládkách komunálních odpadů působí negativně na ţivotní prostředí, 

hlavně díky zplodinám hoření, ale také odpady z hašení. Odpadní voda můţe ohrozit 

povrchové a spodní vody. Zplodiny hoření působí negativně na ovzduší. I přesto, ţe hasiči 

disponují přístroji na měření zplodin v ovzduší, můţe být problematické naměřit 

koncentrace škodlivin, neboť ty mohou být mimo dosah přístrojů, nemusí být vidět, nebo 

se na zem dostanou aţ s dešťovými sráţkami. 

Při vzniku poţáru na skládce s komunálním odpadem se alespoň zpočátku 

postupuje stejným způsobem, jako i u ostatních poţárů. V průběhu zásahu sloţek 

integrovaného záchranného systému IZS se pak postup můţe měnit dle situace a potřeb 

velitele zásah. Nyní v krátkosti popíši, jak zasahující sloţky postupují. 

Poţár v prostoru skládky můţe být nahlášen jak pracovníky skládky, tak i občany, 

kteří zaregistrují poţár v prostoru skládky. Pracovníci skládky mají dány postupy, jak při 

poţáru postupovat a koho informovat. Oznámení poţáru je moţné buď prostřednictvím 

tísňové linky 112 nebo 150, či telefonátem na operační střediska sloţek IZS. Při příjmu 

oznámení o poţáru pak pracovníci tísňové linky či operačního střediska postupují dle 

svých vnitřních směrnic a vyhodnotí, jakým způsobem dále pokračovat. 
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Po příjezdu hasičů na místo události rozhoduje o způsobu likvidace poţáru velitel 

zásahu. Ten vyuţívá jak svých teoretických a praktických zkušeností, tak i informační 

podpory, které mu zajišťuje operační středisko, technici chemické sluţby na stanicích 

HZS, pracovníci chemických laboratoří HZS, systém TRINS a další odborníci. Velitel 

zásahu se pak rozhodne, jakým způsobem bude poţár lokalizován a jak likvidován. Zaleţí 

pak na samotné situaci na místě, zda se bude poţár likvidovat, nebo se pouze zamezí jeho 

šíření. Někdy můţe být výhodnější pouze chránit okolí poţáru a nechat oheň dohořet. 

Skládka totiţ můţe obsahovat látky, jejichţ hašením můţe dojít k větším škodám 

ekonomickým či na ţivotním prostředí, neţ kdyţ se nechají vyhořet. V takovém případě je 

tedy potřeba pečlivě zváţit všechna pro a proti a porovnat náklady. Pokud se ukáţe, ţe 

náklady na hašení (vyuţití hasičů, hasících prostředků, techniky, moţné škody způsobené 

hašením) jsou vyšší, neţ náklady „vyhoření“ (zastavení provozu, škody na ţivotním 

prostředí…), můţe se velitel zásahu rozhodnout, ţe poţár bude pouze kontrolován. 

Likvidace poţáru můţe probíhat různými způsoby. Je moţné místo poţáru rozdělit 

pomocí těţké techniky a rozhrabování na menší úseky a ty pak částečně hasit, a nebo 

nechat dohořet. V případě samotného hašení je potřeba správně určit typ hasiva. Poţáry 

skládky vyţadují nasazení velkého mnoţství hasiva a jako hasící látka tak v úvahu přichází 

pouze voda, případně pěna. Velitel zásahu musí po poradě s odborníky určit, jak a čím se 

bude hasit. Skládka můţe obsahovat látky, jejichţ hašením dochází k uvolnění produktů 

podporujících další hoření. Případně mohou hašením vznikat nebezpečné směsi a zplodiny 

ohroţující ovzduší či povrchové a podzemní vody. 

V případě, ţe se určí způsob hašení, postupuje velitel tak, aby byl zásah co nejkratší 

a nejefektivnější. Je potřeba zamezit opětovnému rozhoření uhašených míst. To se nemusí 

úplně podařit a můţe se stát, ţe i po likvidaci poţáru (tím se rozumí oficiální nahlášení 

likvidace poţáru operačnímu středisku) dochází k hašení menších ohnisek, která uţ ale 

neznamenají další ohroţení. 

Samotná strategie likvidace poţáru se můţe měnit se situací na poţářišti (změna 

rozptylových podmínek, nátlak majitele skládky…). Například pokud se změní směr větru 

a zplodiny poţáru ohroţují obydlenou oblast, musí se pečlivě zváţit, zda poţár hasit či 

nechat místo hořet a pouze ho kontrolovat. Velitel zásahu mnohdy musí volit menší zlo, 

kdy třeba potřeby obyvatel mohou být nadřazeny tomu, ţe se hašením mohou do 
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povrchových či podzemních vod uvolnit nebezpečné látky. V takových situacích také hrají 

velkou roli činitelé samospráv a úředníci dotčených orgánů (ČIŢP, Krajská hygienická 

stanice…). Rozhodnout se pak nemusí být pro velitele zásahu jednoduché. 

Uhašením hlavních i vedlejších ohnisek poţáru skládky je dosaţena likvidace 

poţáru. Do popředí se pak dostává řešení následků škod poţáru, způsob předcházení 

dalších poţárů na skládce, dohled nad poţářištěm apod. To uţ ale není věcí dosavadního 

velitele zásahu, ale dalších orgánů (pracovníci státního poţárního dozoru, orgány 

samospráv a ostatní úřady). Příčiny vzniku poţáru řeší policie ve spolupráci 

s vyšetřovatelem příčin poţárů HZS. 

Legislativní oporu pro zásah a velení při poţáru má velitel zásahu v několika zákonech 

týkajících se poţární ochrany a spolupráce v rámci IZS. Jsou to zákony 133/1985 Sb. 

o poţární ochraně, 238/2000 Sb. o HZS ČR, 239/2000 Sb. o IZS v platném znění. Velitel 

zásahu se řídí i vnitřními předpisy HZS, hlavně pak bojovým řádem a řádem chemické 

a strojní sluţby. 
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6 ZÁVĚR  

I přes veškeré technické zabezpečení skládek komunálních odpadů nelze zajistit, 

aby k poţáru nedošlo. Důleţitou roli zde hraje i lidský faktor. Poţár můţe vzniknout 

samovznícením odpadů, nedbalostí pracovníka skládky nebo útokem ţháře či výtrţníka. 

Poţár způsobený neúmyslně lidmi, třeba odhozením cigaretového nedopalku, kteří se 

pohybují v blízkosti skládky, například při venčení psa, bych vyloučil, protoţe okolí 

skládek komunálních odpadů není vhodné místo na procházku, kvůli nepříjemnému 

zápachu tlejícího odpadu. Coţ mohu potvrdit, jelikoţ jsem během psaní bakalářské práce 

několikrát skládku SONO navštívil.  

Při poţárech na skládkách komunálních odpadů se uvolňují do ovzduší toxické 

zplodiny, přesto si nemyslím, ţe by představovaly nějakou zásadní hrozbu pro ţivotní 

prostředí. Poţár se totiţ ve většině případů podaří rychle odhalit a neţ se stihne rozšířit do 

větších rozměrů, jsou jiţ na místě hasiči, kteří poţár zlikvidují. Za svojí osmiletou praxi 

u HZS jsem zaţil jen jediný větší poţár na skládce SONO, kdy se povolával na místo 

i měřící vůz kvůli změření nebezpečných koncentrací v ovzduší v okolních obcích. 

Výsledek měření byl negativní, ţádná nebezpečná koncentrace nebyla zjištěna.   

Myslím si, ţe daleko větší ohroţení zdraví, neţ ze zplodin z hořících skládek, si 

lidé způsobují sami při velmi oblíbeném zahradním grilování. Sám jsem byl svědkem 

(nikoliv uţ konzumentem), ţe lidé jsou schopni pouţít k rozdělání ohně i takové materiály, 

jako igelit, nalakované nebo nabarvené dřevo, dřevotřísku a jednou dokonce i pěnový 

polystyren.      
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