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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na rekultivační technologie pro skládky odpadů. 

Popisuje jednotlivé kroky a děje doprovázené uzavření, rekultivaci skládky až po její 

monitoring. Skládky odpadů jsou nejužívanější zařízení pro skladování odpadů, ale také 

velice nákladná a náročná pro následné znovu zapojení do životního prostředí.  V části 

legislativa jsem se zmínila o zákonech, vyhláškách a technických normách, které souvisí 

s tématem práce. Součásti práce jsou i fotografie, schémata a obrázky určitých fází, kterou 

skládka prochází při rekultivaci. Popisuji technickou a biologická fázi rekultivace, ale také 

následný monitoring skládky, který se musí dodržovat i po dokončení rekultivace.  

 

Klíčová slova:  

Skládka, odpady, životní prostředí, rekultivace, monitoring 

Summary  

Bachelor thesis is focused on reclamation technology for landfills. It describes the 

steps and going, accompanied by the closure, reclamation of landfill to its monitoring. 

Landfills are the best option for storage of waste, but also very expensive and difficult for 

subsequent re-engagement into the environment. Under legislation I mentioned laws, 

regulations and technical standards related to the theme of work. The thesis includes 

photos and pictures of certain phases, which passes through the reclamation of the landfill. 

Describes the technical and biological reclamation stage, but also the subsequent 

monitoring of the landfill, which must be observed even after the completion of 

reclamation. 
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Seznam použitých zkratek 

ČR- Česká republika 

ČSN- Česká státní norma 

ŽP- životní prostředí 

MŽP- Ministerstvo životního prostředí 

Mze- Ministerstvo zemědělství 

PVC- polyvinylchlorid 

PE- polyetylén 

TNO- technické normy 

BRS- biologicko rozložitelná složka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jana Tomášková: Rekultivační technologie pro skládky odpadů 

1 

2015 

1 ÚVOD 

Skládkování odpadů je nejvyužívanějším způsobem nakládání s odpady v České 

republice. Skládky se dle nebezpečnosti druhu odpad rozdělují na kategorie S- IO, S- OO  

a S- NO. Systém skládky je neobnovitelný zdroj, ale dokážeme jej rekultivovat tak, 

abychom ho začlenili do ŽP.  Naštěstí výstavba skládek v České republice klesá, díky 

novým technologiím zpracování odpadů.  

Skládky odpadu nejsou bezedné, jednoho dne se zaplní po přípustnou mez a mu- 

síme ji uzavřít a zrekultivovat dle platných předpisů. Již samotné fungování skládky 

odpadů je náročné, jak ekonomicky, tak ekologicky a samozřejmě také následné uzavření, 

rekultivace a monitoring. Uzavření a rekultivace skládky probíhá v etapách technické        

a biologické rekultivace. Technickou rekultivací uvedeme skládku do stavu, kdy je 

připravena na další část rekultivace. Upravíme povrch terénními úpravami, odplyňovacím 

a odvodňovacím zařízením a rekultivační vrstvou tak, aby mohla následovat biologická 

rekultivace. Biologickou rekultivací uvedeme těleso skládky do konečného stavu, podle 

způsobu následného využití skládky.  

Rekultivace skládky odpadů se řídí právními předpisy, které musí být striktně 

dodržovány [1].    

Skládka odpadů se neustále monitoruje, jak během provozu, tak i po jejím 

uzavření. Monitorují se skládkové plyny a sledují se podzemní vody, zda nedošlo ke 

kontaminaci. Zakládáme- li skládku odpadů, musíme už v tomto okamžiku vědět, co s ní 

budeme dělat při jejím naplnění a uzavření.  

Zvolením správné rekultivační metody dosáhneme, že je skládka odpadu úplně 

začleněna do ŽP okolí. 
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2 REKULTIVACE SKLÁDKY ODPADŮ 

Rekultivace skládky odpadů je součásti technického oboru rekultivace. 

Skládkováním odpadů a okolní lidskou činností je krajina devastovaná a cílem rekultivace 

je znovu vytvoření soběstačného ekosystému. Rekultivovaná stará skládka má být 

ekologicky nezávadná pro ŽP, hygienicky odpovídající pro okolní obyvatelstvo, začleněna 

do okolní krajiny (rekreace, zemědělství, vodní díla,…) a další způsoby zařazení 

rekultivované skládky do ŽP[10], [11]. 

2.1  Definice pojmů 

Stručné zastoupení základních pojmů, které se v práci vyskytují a týkají se tématu 

rekultivace skládky odpadů a její uzavření [20], [21], [19]: 

Odpadové hospodářství – soubor činností zaměřených na omezování množství 

vznikajícího odpadu, na nakládání s odpadem a na sanace starých zátěží, jakož i před-

cházení vzniku odpadu. 

Skládkové hospodářství – plánování, provozování a monitorování skládky. 

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

Odpad- je movitá věc, které se chce majitel zbavit nebo podle předpisů vzniká 

povinnost se jí zbavit z hlediska ochrany životního prostředí. Rozlišují se dvě kategorie 

odpadů: odpady ostatní (O) a odpad nebezpečný (NO), který má jednu nebo více vlastností 

nebezpečných pro zdraví člověka nebo pro ŽP (např. výbušnost, hořlavost, toxicita, 

infekčnost, žíravost, následná nebezpečnost,…). 

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

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

oprávněných k podnikání.  

Inertní odpad – odpad, u něhož nedochází k žádné významné fyzikální, 

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

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

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

ukazatele I. výluhové třídy. 
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Skládka- se definuje jako prostor, kde se ukládají odpady. Je to tedy technické 

zařízení určené k ukládání určitých druhů za daných technických a provozních pravidel při 

průběžné kontrole vlivu na životní prostředí. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 1: Rozdělení skládek dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.[30]. 

Rekultivace – uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s 

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

nově zamýšlenému užívaní.  

Odkaliště je přírodní či uměle vytvořený prostor na zemském povrchu, který 

slouží pro trvalé nebo občasné uskladnění převážně hydraulicky ukládaného kalu.  

Složiště je recentní útvar vzniklý z odpadních látek při průmyslovém zpracování 

uhlí, rud nebo barevných kovů (popílek, struska), dopravených na místo určení suchou 

cestou.  

S- IO 

Inertní odpad 

S- OO 

Ostatní odpad 

S- NO 

Nebezpečný odpad 

S- OO1 

Odpad s nízkým 

obsahem organických 

biologicky 

rozložitelných látek 

Odpad z azbestu dle § 7 

S- OO2 

Ostatní odpad s nízkým 

obsahem biologicky 

rozložitelných látek, 

nereaktivních 

nebezpečných odpadů a 

odpadů z azbestu za 

stanovených podmínek 

S- OO3 

Ostatní odpad s velkým 

obsahem biologicky 

nerozložitelných látek, 

odpadů, které lze 

hodnotit dle jejich 

vodného výluhu a 

odpadů z azbestu. Nesmí 

odpady na bázi sádry 
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2.2  Cíl rekultivace  

Staré skládky odpadů mají negativní vliv na ŽP a musí být její rekultivace tak 

důsledná, aby neohrožovala okolní ŽP, nedošlo ke kontaminaci podzemních vod nebo 

okolní zeminy průsakovou vodou a aby nebyl šířen do okolí skládkový plyn. Rekultivace 

skládky odpadů se rozděluje do tří fází:    

 

- Přípravná fáze, 

 zpracování projektové dokumentace, 

 zpracování analýzy rizika, 

 zajištění stavebního povolení (územního rozhodnutí), 

 vypracování a předložení žádosti o podporu o dotační titul, 

- realizační fáze, 

 provedení hrubých terénních úprav, 

 položení izolačních vrstev,  

 položení drenážních vrstev,  

 položení rekultivačních vrstev, 

 biologická rekultivace, 

- následná fáze, 

 příprava dokumentace pro poskytovatele dotace, 

 péče o rekultivovanou skládku, 

 monitoring[9]. 

3 REKULTIVAČNÍ TECHNOLOGIE 

Rekultivaci skládky odpadů provázejí dvě důležité fáze a to technická a bio-

logická rekultivace.  Tyto technologie popisují celý postup rekultivace staré skládky 

odpadů. Po ukončení provozu skládky odpadů a úplném naplnění tělesa skládky se může 

začít s rekultivací. Rekultivovat skládku můžeme však i za provozu, kdy se po uzavření 

dané sekce tvaruje těleso skládky rekultivační zeminou. Realizace a postup rekultivace 

musí být předložena už při projektu na vytvoření skládky odpadů pro daný region a dle 

platných předpisů a technických norem[1]. 
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4 TECHNICKÁ REKULTIVACE  

Ukončením provozu staré skládky odpadů nastávají jednotlivé fáze technické 

rekultivace: 

- úprava povrchu,  

- vyrovnání povrchu, 

- položení těsnící a izolační vrstvy, 

- odvodnění skládky drenážní vrstvou, 

- odplynění, 

- položení rekultivační vrstvy [11]. 

 

Obrázek č. 1: Vzorový řez rekultivačními vrstvami[47] 
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4.1  Uzavření skládky 

Uzavření skládky odpadů se řídí dle normy ČSN 83 8035– Uzavírání a rekultivace 

skládek. Ihned po ukončení provozu a naplnění tělesa skládky odpadů je skládka 

uzavřena[2], [30], [27].  

Uzavírací vrstva tvoří tři vrstvy: 

- vyrovnávací, 

- těsnící, 

- ochranná[2]. 

4.2  Úprava povrchu tělesa skládky 

Povrch skládky můžeme tvarovat již za provozu. Uzavřením každé etapy nastává 

čas pro technickou rekultivaci.  Každá etapa skládky, která je uzavřena se ihned tvaruje     

a zhutňuje až do ukončení provozu skládky. 

Před pokrytím vyrovnávací vrstvou se skládkovaný odpad dostatečně zhutní a po-

drtí pomocí kompaktorů.  

Důvody zhutňování:  

- vytěsnění vzduchu (netvoří se pachy),  

- omezení úniku odpadu ze skládky (působením větru),  

- navážení většího množství odpadů,  

- zlepšení hygieny okolí[12].  
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Obrázek č. 2: Etapy zhutňování odpadu[48] 

 

Obrázek č. 3: Zhutňování odpadu kompaktorem[36] 
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4.3  Vyrovnávací vrstva 

Vyrovnávací vrstva musí mít 30- 50 cm. Vrstva se skládá ze zeminy nebo jiného 

jemnozrnného materiálu inertního odpadu. Zeminu je třeba zajistit dostatečně dopředu[13].  

Vrstvou zeminy zasypáváme nerovnosti tvořené zhutněným odpadem a dodáváme 

tím tvar skládky. Tvar skládky je u každého druhu skládky jiný a záleží na konečném 

využití skládky po rekultivaci.  

Důležité je dodržovat sklon, který nesmí přesáhnout 3 %. Nedodržením sklonu 

hrozí, že po sednutí materiálu se mohou tvořit laguny, díky povrchové erozi[13]. 

 

Obrázek č. 4: Vyrovnávací vrstva zeminy [37] 

4.4  Těsnící a izolační vrstva 

Nejdůležitější etapa při rekultivaci skládky odpadů. Těsnící systém skládky se řídí 

ČSN 838032 Skládkování odpadů- Těsnění skládek[5].  
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Těsnící vrstvy můžeme rozdělit na dva druhy a to podle toho z jakého materiálu 

jsou vyhotoveny: 

- Přírodní vrstva- neprodyšná vrstva zeminy minerálního složení (jílovitá vrstva) je 

nanášená ve třech vrstvách po 20 cm a vždy zhutněna válcem. Sklovitého lesku 

docílíme vyhlazením pomocí vody[14]. 

- Umělá vrstva- vyrábí se ze dvou materiálů PVC a PE. Speciální těsnící fólie pro 

skládky S-OO má minimální průměr 1,5 mm a skládky typu S-NO minimálně 2 

mm [5].  

Postup položení izolační vrstvy: 

Zemina je pokryta netkanou textilií (geotextílie), která slouží jako ochrana pro 

speciální těsnící fólii zespoda, aby nebyla položena přímo na vrstvě minerální zeminy. Poté 

je položena speciální zemní fólie tvořena z PVC nebo PE, chránící skládku odpadu svou 

izolační vrstvou před srážkovou a povrchovou vodou. Nakonec je položena poslední vrstva 

netkané textilie, která slouží jako ochrana vrstva fólie shora. Hromadění dalších 

rekultivačních vrstev by mohlo fólii protrhnout a tomu chceme předejít [14]. 

.  

Obrázek č. 5: Položení speciální těsnící fólie [38] 
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4.5  Drenážní vrstva 

Nežádoucí vodu je třeba ze skládky kontrolovaně odvést pryč a k tomu slouží 

drenážní vrstva. ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze 

skládek je technická norma, která definuje požadavky na zařízení drenážního systému. 

Drenážní systém je tvořen již při zřizování skládky [6].  

Základní rozdělení drenážního systému:  

- Horizontální drenáž je liniová, plošná či pásová. Tvoří ji jedno-duchá konstrukce 

trativodu nebo systém rýh a kanálků, které jsou schopny odvést požadované 

množství vody. Většinou jsou vytvořené z makadamu nebo z hrubého štěrku. 

- Vertikální drenáže jsou tvořeny ze svislých drénů, štěrkových pilířů anebo 

pískových pilotů. Pro konstrukci drenážního systému je potřeba i minerální 

materiál. Jíl je nepropustná vrstva, štěrk slouží jako drenážní vrstva a písek jako 

filtrační nebo separační vrstva [15]. 

Další rozdělení dle použitého materiálu: 

- trubní (PE trubky, sběrné, svodné a kanálky), 

- plošné (kačírek, vrstva umělého nebo přírodního materiálu zrnovitého charakteru) 

[18]. 

Drenážní systém trubek je položen na geotextílii a ten je dosypán minerální 

drenážní vrstvou. 

Voda je odváděna sběrnými drény (trubky a kanálky) do svodných drénů vedené 

přes šachty (rozdělení skládkové vody od dešťové vody) a ty jsou vyústěny do 

bezodtokových nepropustných jímek. Bezodtokové nepropustné jímky jsou budovány 

poblíž skládky odpadů[16]. 
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Obrázek č. 6: Položení drenážních trubek [39] 

4.6  Odplynění skládky 

Průběhem skládkování se vytváří skládkový plyn díky BRS v odpadu. Skládkový 

plyn je nebezpeční vůči ŽP a obyvatelstvu, ale i pospěšný. Nebezpečný je tím, že je těžší 

než vzduch (hrozí udušení). Vyšší koncentrace nesvědčí rostlinám a zastavuje jejich růst. 

Je to jeden z plynů podporující skleníkový efekt. Naopak je to výborný zdroj zemního 

plynu s vysokou energetickou hodnotou.  

Plynovým systémem zajistíme, že plyn neunikne do ovzduší a nezamoří okolí 

skládky. Realizujeme ho už při stavbě skládky a to u každé skládky, kde hrozí výskyt 

skládkového plynu.  Rozdělení tříd skládek podle výskytu a intenzity produkce plynu 

najdeme v ČSN 83 8034 [4]. 
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Tabulka č. 1: Zatřídění skládek z hlediska tvorby plynu [4] 

Třída Odplynění 

Střední koncentrace 

CH4 v hloubce 0,6 m 

% objemová 

Měrná 

produkce plynu 

z1 miliónu m
3
 

odpadu 

[m
3
/h]

*)
 

Odplyňovací 

systém 

Energetické 

využití 

plynu 

I není nutné <7,4 <1 žádný žádné 

II je nutné 7,4 až 35 1 až 200 pasivní žádné 

III je nutné >35 >200 
pasivní nebo 

aktivní 

podminěně 

možné 

*)
 Měrná produkce plynu se odhadne podle střední koncentrace methanu, zjištěné povrchovým průzkumem. 

 

Rozdělení odplyňovacího sytému: 

- Horizontální (drény, horizontální vrty)- u starých skládek se drenážní trubky 

vkládají pod těsnící vrstvu a u nově budovaných skládek můžeme drenážní systém 

pokládat průběžně. Rozteč drenážní trubek 5 až 10m. Dělení na: 

 celoplošné, 

 pásové. 

- Vertikální (vrty, sběrné studny)- u starých skládek se vytvářejí vrty a u nově 

založených skládek jímky skládkového plynu. Rozteče jímek by měly mít 40 až 

60m. 

- Kombinované- kombinace horizontálního a vertikálního odplyňovacího systému 

[4]. 

Skládkový plyn se odvádí pasivně nebo aktivně. Pasivně je plyn odváděn 

trubkami ven, kde není třeba plyn shromažďovat a aktivně je plyn potrubím odváděn až do 

čerpacích stanic, kde je dále zpracován, uskladněn nebo zneškodněn.  



Jana Tomášková: Rekultivační technologie pro skládky odpadů 

13 

2015 

 

Obrázek č. 7: Odplynění skládky odpadů- pasivní způsob [49] 

 

Obrázek č. 8: Odplynění skládky odpadů- aktivním způsobem[50] 
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4.7  Rekultivační vrstva 

Tato vrstva je poslední část technické rekultivace, ale velice důležitá. Výškou 

vrstvy určíme i jaké rostliny zde můžeme pěstovat a to díky jejich kořenovému systému. 

 Rekultivační vrstva se skládá ze dvou částí:  

- 30% ornice nebo příměs ornice s kompostem,  

- 70% zemina, která je chudá na živiny.  

Zemina je pokládána na drenážní systém a až na zeminu je položena vrstva ornice. 

Obě vrstvy jsou dostatečně zhutněny pomocí válců a jiných mechanických zařízení[17].  

 

Obrázek č. 9: Položení rekultivační vrstvy [40] 

 

5 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE 

Následná konečná fáze se zahajuje po uplynutí aspoň 6 měsíců po navezení 

zeminy. Zemina během uplynutí této doby ještě více sedne (tvarové změny) a nehrozí tak 

následná eroze[31].  

Biologická rekultivace je prováděna dle ČSN 83 8035- Skládkování odpadů – 

Uzavírání a rekultivace skládek [2]. 
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Biologická rekultivační opatření je nutno navrhnout tak, aby bylo dosaženo:  

- souladu s danými aspekty;  

 ekologickými;  

 botanickými;  

 zemědělskými;  

 zdravotně-hygienické nezávadnosti;  

- zvýšení obytnosti krajiny volbou:  

 vhodného reliéfu, který kladně ovlivní mikroklima, mezoklima, bioklima;  

 dostatečného zastoupení zeleně;  

 vyrovnaného vodního režimu;  

 zajištění kvality rekultivovaných půd;  

 estetické působivosti;  

 ekonomické efektivnosti.  

Dělení biologické rekultivace:  

- zemědělská,  

- lesnické (lesy produkční; lesy účelové; půdoochranné;  stabilizační; asanační), 

- sadovnicko-lesnické (ovocné sady), 

- ostatní (rekreační) [32], [19]. 

Rekultivací zemědělskou, lesnickou, sadovnicko- lesnickou a ostatní formou 

povrch rekultivované skládky odpadů ještě více zpevníme. Kořenové systémy rostlin a dře-

vin zpevní zeminu a předejdeme větrným, vodním erozím, prašnosti, pachům.   

Biologická rekultivace je tvořena na úplně technicky rekultivované skládce. Po 

uzavření, vyrovnání povrchu, izolace, těsnění, drenážování, odplynění skládky a po 

položení rekultivační vrstvy může konečná fáze započít.  

Vlastní návrh biologické rekultivace musí vycházet z:  

- průzkumu charakteristiky stanoviště,  

- stanovení metodiky kultivace a odrůdové skladby rostlin,  

- plánu biologického zahlazení, který stanoví cíl konečný, jednotlivé cíle dočasné     

a postupové[32]. 
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5.1 Zemědělská rekultivace  

Realizace zemědělské rekultivace musí probíhat v souladu se zákonem č.334/1992 

Sb., České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhláškou MŽP 

č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 

fondu[22], [23]. 

Vhodné pro tento způsob rekultivace je rovný nebo mírně nakloněný povrch 

rekultivované skládky. 

Rekultivaci provádíme s ohledem na to, co zde chceme ve výsledku mít: 

- orná půda, 

- pěstování plodin, 

- travní porost, 

- louky 

- pastviny 

- zahrady 

- keře, 

- dřeviny, 

- a jiné zemědělsky obhospodařované celky. 

Travní směs vybíráme dle ČSN 83 8035. Porost a výběr druhů semen by měl 

odpovídat účelu rekultivace skládky odpadů [2]. 

Nejlepší travní směs je s protierozním účinkem, vhodná pro lokality sušší a s nižší 

zásobou živin (viz. Tabulka č.2) [24]. 
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Tabulka č. 2: Druhy trav vhodné pro osetí rekultivované plochy[24] 

Druh % Kg osiva na 100 m
2
 

Kostřava červ. 

výběžkatá 
5 0,53 

Kostřava červ. trsnatá 15 0,23 

Kostřava luční 20 0,24 

Lipnice luční 15 0,15 

Jílek vytrvalý 15 0,23 

 

Přihnojování zeminy pomocí kompostu je potřeba u zemin s nedostatkem živin při 

zakládání trávníku. O travní porost je třeba pečovat kosením a to nejméně dvakrát ročně 

[24]. 

Zemědělskou rekultivaci můžeme rozdělit na dva druhy: 

- Přímá-  není potřeba překrytí ornicí (spraše, hlíny a svahoviny). 

- Nepřímá- je potřeba překrytí povrchu rekultivační vrstvy, vrstvení pomocí ornice. 

Zemědělskou rekultivací vznikají energeticky významné lokality, na kterých 

můžeme pěstovat tyto plodiny: 

- Jednoleté- kukuřice, řepka, brambory, len, obilniny atd. 

- Víceleté (trvalé)- rostliny nedřevnatějicí, vojtěška setá, křídlatka japonská atd [33]. 
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Obrázek č. 10: Zemědělská rekultivace- pěstování brambor na rekultivované skládce 

odpadů [41] 

 

Obrázek č. 11: Zemědělská rekultivace- sklizeň a obnova krajiny [44] 
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Schéma č. 2: Funkce zemědělských rekultivací [25] 
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Schéma č. 3: Technologie zemědělských rekultivací [25] 
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Obrázek č. 12: Zemědělská rekultivace- zatravnění rekultivované skládky odpadů [42] 

 

 

 

Obrázek č. 13: Zemědělská rekultivace- pastvina [43] 
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5.2  Lesnická rekultivace 

Dalším typem biologické rekultivace je lesnická rekultivace. Má velice důležitou 

funkci ochrany před klimatickými změnami, hygienickou funkci a vodohospodářskou 

funkci. Lesnickou rekultivací vznikají lesní porosty a rozdělujeme je na tyto druhy dle 

účelu využití: 

Lesy s primárně hospodářskou funkcí 

Dřevní hmota je důležitou součástí dřevozpracujícího průmyslu, papírenského 

průmyslu, stavebnictví atd. Proto jsou zde vysazovány hospodářsky významné druhy 

dřevin. Přibližně 20 let trvá, než dřeviny dorostou do stádia, kdy je můžeme použít a zpra-

covat. Dosazujeme tedy dřeviny průběžně nebo je kombinujeme s lesy pro zvláštní účely. 

Tvorba lesního porostu závisí na výsadbě, volbě dřevin, prostorovém uspořádání dřevin     

a také na následné péči. 

Lesy zvláštního určení 

Tyto lesy můžeme rozčlenit ještě do dvou skupin: 

- lesy s ochrannou funkcí: 

 Půdotvorná, úprava půdy biologickou cestou, obohacování zeminy 

organickou hmotou, kořenicí systém zasahující do zeminy. 

 Půdoochranná, zabraňuje větrné a vodní erozi, půda je stabilizovaná 

pomocí kořenových systémů, povrchový odtok vody je snížen díky 

výsadby dřevin. 

 Vodní, kořenové systémy dřevin nabírají vsakováním povrchovou vodu  

 Klimatotvornou, při extrémních klimatických situacích ji dokáže zeleň    

a vodní plochy vyrovnat, zajišťují také dostatečnou vlhkost a teplotu. 

 Asanační, filtruje škodliviny z atmosféry a pedosféry, omezuje prašnost   

a hluk.   

- lesy rekreační: 

 Parkové lesy- je to sloučení parku a lesa dohromady. Vytvářejí se zejména 

poblíž měst a sídlišť, aby se obyvatelé mohli rekreovat a také kvůli 

estetické stránce.  
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 Parky- na rozdíl od parkových lesů, parky zasahují až do měst a obytních 

sídlišť, kde slouží také k rekreaci a jiným kulturním, sportovním a spo-

lečenským aktivitám.  

 Lovecké prostory- lesní porost, velká rozloha a klid rekultivované 

skládky umožní zvěři, aby zde bezpečně přebývali. Najdeme zde krmelce 

nebo jiné krmítka, ale také celé vybudované ohrady pro zvěř. Mladý lesní 

porost se však proti zvěři musí chránit, aby jej nepoškozovali.  

 Zeleň okolo vodních ploch- jámy vzniklé erozí nebo jámy k tomu 

vytvořené můžeme zaplnit vodou a pak budou plnit funkci k rekreaci 

obyvatelstva. Okolí vodního díla musíme znovu upravit terén, navést 

ornici, zatravnit a zalesnit, vybudovat pláže, příjezdové cesty a vybudovat 

jiné společenské vybavenosti [32]. 

 

Obrázek č. 14: Lesnická rekultivace- lesy s hospodářskou funkcí [45] 
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Schéma č. 4: Funkce lesnické rekultivace [25] 
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Schéma č. 5: Technologie lesnických rekultivací [25] 
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Sadovnicko- lesnická rekultivace 

Druh rekultivace, která se nachází mezi rekultivaci zemědělskou a lesnickou. 

Zde je pozornost spíše soustředěna na keře, než jak bylo u lesnické, kde jsme se 

zabývali převážně vyššími dřevinami (stromy). Rekultivace sadovnico- lesnická není tak 

náročná jako lesnická, protože se zde vyskytují nenáročné druhy dřevin. 

Můžeme zde zařadit okrasné parky nebo ovocné sady. 

 

Obrázek č. 15: Lesnická rekultivace- sadovnicko- lesnické rekultivace [46] 

5.3  Ostatní rekultivace 

Do této skupiny patří rekultivované plochy, které plní účel rekreační (lyžařské 

sjezdovky, budovy). 

Rekreační rekultivace 

Speciální způsob rekultivace, která slučuje všechny již zmíněné způsoby 

rekultivace dohromady (lesnickou, zemědělskou). Pro jaký účel bude rekreačně 

rekultivovaná skládka odpadů sloužit je již na investorovi. 
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Příklady rekreační rekultivace: 

- lyžařské sjezdovky, 

- golfová hřiště, 

- společenské budovy, 

- koupaliště atd. 

 

Schéma č. 6: Ostatní rekultivace [25] 
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6 MONITORING 

Monitorováním skládky zkoumáme vliv na okolní ŽP, chování skládky a její 

pochody. Dokončením celkové rekultivace skládky odpadů však starost nekončí. Musí se 

zajistit následná péče o skládku. Monitorování podzemních a povrchových vod musíme 

provozovat i po uzavření skládky po dobu stanovenou, minimálně však 30 let a řídíme se 

ČSN 83 8036[2], [7].  

Monitorovací systémy se zakládají už před výstavbou skládky, aby se věděl stav 

lokality před skládkováním.  

Monitoruje se [35], [34]: 

- kvalita průsakových vod ze skládky (množství a jakost), 

- kvalita podzemních a povrchových vod v okolí skládky (množství a ja-kost), 

- škodlivé látky, 

- kvalita skládkového plynu (množství a složení), 

- tvar tělesa skládky a jeho podloží,  

- fóliové těsnění. 

6.1  Průsakové vody 

Monitorování jakosti a množství průsakových vod se provádí, odebráním vzorků 

na výtoku vnitřního drenážního systému. Parametry ve vzorcích závisí na složení odpadů 

na skládce. Výluhy se odebírají a kontrolují dle rizikovosti skládky. Pokud se hodnoty 

nijak nemění, můžeme tento časový úsek prodloužit[6]. 

 

 

 

 

 

 



Jana Tomášková: Rekultivační technologie pro skládky odpadů 

29 

2015 

Tabulka č. 3: Četnost odběrů vzorků s ohledem na rizikovost skládky[6] 

Parametr 
Četnost měření během 

provozování 

Četnost měření během 

následné péče 

Množství průsakových vod měsíčně každých 6 měsíců 

Složení průsakových vod čtvrtletně každých 6 měsíců 

 

Tabulka č. 4: Četnost odběrů vzorků- pomocí vodní bilance [6] 

Parametr 
Četnost měření během 

provozování 

Četnost měření během 

následné péče 

Množství srážek denně denně, měsíční součty 

Teplota denně měsíční průměr 

Směr a síla převládajícího 

větru 
denně nevyžaduje se 

Odpar denně denně, měsíční součty 

Atmosférická vlhkost  denně měsíční průměr 

 

6.2  Podzemní a povrchové vody 

V okolí skládky se měří úroveň a jakost podzemních vod, protože by mohla být 

kontaminovaná skládkovaným odpadem. Drenážní systémy ústící do povrchových vod 

jsou místa pro odebrání vzorků. Počet monitorovacích míst závisí na momentálním stavu 

skládky, ale minimálně jedno musí být na přítoku na skládku a pak dvě na výtoku ze 

skládky[6].   
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Kontrolované vlastnosti výluhu podzemních vod: 

- pH, 

- celkový organický uhlík, 

- fenoly, 

- těžké kovy, 

- flouridy, 

- anioaktivní tenzidy, 

- a nepolární extrahovatelné látky. 

Monitorování podzemních vod závisí na kontaminaci vod a na její rychlosti 

proudění. 

Tabulka č. 5: Četnost měření podzemních a povrchových vod[6] 

Parametr 
Četnost měření během 

provozování 

Četnost měření během 

následné péče 

Hladiny a jakost podzemních 

vod 
podle charakteru lokality a její rizikovosti 

Jakost povrchových vod čtvrtletně každých 6 měsíců 

 

6.3  Skládkový plyn 

Monitoring skládkového plynu se provádí dle ČSN 83 3034. Jakost a množství 

skládkového plynu se měří, je-li odpad biologicky rozložitelného charakteru. Během 

provozu skládkové plyny měříme 1krát měsíčně a u následné péče stačí jednou za              

6 měsíců. Nejběžněji se monitorují hodnoty emisí a atmosférický tlak plynů (CH4, CO2, 

O2, H2S, H2)[4]. 
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6.4  Těleso skládky 

Během provozu skládky se jednou ročně monitoruje struktura, složení, deformace 

tělesa skládky. Po uzavření skládky se monitoruje těleso skládky již individuálně. Závisí na 

nynějším stavu rekultivované skládky [4].  

7 LEGISLATIVA 

Rekultivaci skládky provází spousta legislativních ustanovení (zákony, vyhlášky, 

technické normy). Vliv rekultivace skládky na životní prostředí, obyvatelstvo a další 

skutečnosti jsou těmito zákony, vyhláškami a technickými normami chráněny a musí být 

striktně dodržovány.  Vyhlášky a zákony nalezneme na internetových stránkách MŽP [1]. 

7.1  Zákony 

Zákony o životním prostředí 

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí  

Tento zákon obsahuje základní pojmy tykající se životního prostředí, zásady 

ochrany životního prostředí, povinnosti při ochraně životního prostředí, odpovědnost za 

porušení povinností při ochraně životního prostředí a ekonomické nástroje[26]. 

- Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

Zákony o odpadech a obalech 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon o odpadech má tyto části: základní ustanovení, zařazování odpadů a hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, povinnosti při nakládání s odpady, povinnosti při 

nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, zpětný odběr 

některých výrobků, evidence a ohlašování odpadů a zařízení, odpadového hospodářství, 

ekonomické nástroje, přeshraniční přeprava odpadů, sankce, výkon veřejné správy v 

oblasti odpadového hospodářství, ustanovení společná a přechodná, změna zákona o míst-

ních poplatcích, změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, změna zákona č. 130/1974 Sb.,    
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o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, přechodná 

ustanovení a přílohy [27]. 

Zákony o ochraně půdního fondu a lesní zákon 

- Zákon č. 334/1992 Sb., České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 

- Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 

lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k 

zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s 

reprodukčním materiálem lesních dřevin) 

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a některých zákonů (lesní zákon) 

Zákony o vodách a vodovodech 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon o ochraně ovzduší 

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon o ochraně přírody 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Úvodním ustanovení začíná zákon o ochraně přírody a krajiny a dále pokračuje: obecná 

ochrana přírody a krajiny, zvláště chráněná území, Natura 2000, památné stromy, zvláště 

chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů, některá omezení vlastnických práv, finanční 

příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v 

ochraně přírody, orgány a státní správa v ochraně přírody, odpovědnost na úseku ochrany 

přírody, přechodná ustanovení a přílohy [28].   

Zákony o hornictví a geologických pracích 

- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

- Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákony o integrovaném registru a integrované prevenci znečišťování ŽP 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí      

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí a o změně některých zákonů 
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- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,                  

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon               

o integrované prevenci) 

7.2  Vyhlášky 

Soupis vyhlášek zabývající se odpady, zemědělskou půdou a dalších důležitých 

faktorů pří rekultivaci skládky.   

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

Vyhláška vymezuje tyto části: žádost o souhlas k provozování zařízení k 

využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s 

nebezpečnými odpady, technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž 

odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést 

evidenci osob, od kterých odpady odebral, podrobnosti nakládání s vybranými výrobky, 

vybranými odpady a vybranými zařízeními, obsah roční zprávy o plnění povinnosti 

zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok, způsob vedení evidence odpadů, vydaných 

souhlasů a dalších rozhodnutí, evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování 

odpadů, zařízení, shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, plány odpadového 

hospodářství, zrušovací ustanovení, přechodná ustanovení a přílohy [29]. 

- Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu. 

- Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Nejdůležitější vyhláška týkající se skládek odpadů: vyhláška o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, změna vyhlášky 

č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., 

přechodná ustanovení a přílohy [30].  

- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu            
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a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů). 

- Vyhláška MŽP č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení 

rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí. 

- Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů. 

- Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě. 

- Vyhláška MZe č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd     

a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků. 

- Vyhláška MZe č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav       

a náležitostech návrhu pozemkových úprav. 

- Vyhláška MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných 

půdně-ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. 

- Vyhláška č. 167/2003 Sb., kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení 

do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. 

- Vyhláška MZe č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování   

a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. 

- Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů a rozvoje lesů a o 

vymezení hospodářských souborů. 

- Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. 

7.3  Normy ČSN 

Podáním návrhu na výstavbu skládky odpadů až po monitoring skládky se 

zabývají tyto technické normy. 

- ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování               

a výstavbu skládek 

- ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek 

- ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek 

- ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek 

- ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek  
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- ČSN 83 8036 skládkování odpadů – Monitorování skládek. 

- TNO 838039 skládkování odpadů – Provozní řád skládek 

8 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabývala rekultivačními technologiemi pro 

skládky odpadů. Rekultivace je nezbytnou etapou chodu a uzavření skládky odpadů, 

abychom ji mohli zpět začlenit do ŽP. Skládky různých druhů odpadů existují a existovat 

budou nadále, ale zdroje pro skládkovou činnost jsou vyčerpatelné (jak místo, tak finance). 

Naštěstí se zakládání nových skládek v České republice během posledních let výrazně 

zmenšilo a díky novým technologiím zneškodňujeme odpady šetrněji vůči ŽP. 

Technickou rekultivací se skládka odpadů rekultivovala do stádia, kdy mohla 

započít biologická rekultivace. Uzavřením skládky odpadů začíná proces rekultivace. 

Některé stádia rekultivace se však mohou uskutečňovat i během provozu (úprava terénu, 

drenážování, odplyňování, atd.). Úprava terénu skládky, položení vyrovnávací vrstvy, 

položení těsnící a izolační vrstvy, položení drenážní vrstvy, odplynění a položení 

rekultivační vrstvy, toto jsou základní etapy popisující technickou rekultivaci skládky. 

Tuto část rekultivace musí podstoupit každá skládka odpadů, podle původu odpadů.  

Biologickou rekultivací je skládka uvedena do konečného stádia rekultivace. Díky 

tomu je skládka odpadů opět začleněna do ŽP a záleží jen na dané rekultivaci, jak moc se 

ŽP s touto ekologickou zátěží vypořádá. V některých případech je skládka plně začleněna a 

nenastávají žádné problémy během začleňování do ŽP, to je cíl rekultivace. Ovšem i 

rekultivovaná skládka je pod neustálým dohledem odborníků, aby nedošlo ke změnám       

a aby neměla špatný vliv na okolí. 

Díky této práci jsem zjistila klady i zápory rekultivací pro skládky odpadů. Toto 

téma bude navždy otevřené. Novými technologiemi a monitoringem můžeme docílit, že 

tato ekologická zátěž pro ŽP, zátěží být nemusí. Správně rekultivované skládky odpadů 

jsou tak začleněné do ŽP, že pouhým okem nepoznáme, že tam někdy nějaká skládka 

odpadů stála a to je cíl.    
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