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ANOTACE 

Skládky odpadů jsou již dlouhou dobu nedílnou součástí urbanizované krajinné 

sféry. Je však nutné, aby se jejich provoz řídil určitými normami.  Zájmovým objektem 

této bakalářské práce je skládka Tušimice a.s. Porovnáváním státních norem 

s technologiemi použitými na skládce lze zjistit, zda nedochází k znehodnocování 

životního prostředí.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Skládka, komunální odpad, nebezpečný odpad, Tušimice, životní 

prostředí, odpadové hospodářství, skládkový plyn 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

 Landfills have been an integral part of the urbanized landscape sphere since many years 

ago. However, it is necessary to manage their operation standards. The object of interest of 

this work is Tušimice a.s. dump. By comparing standards and technologies used on the site 

it may be discovered whether there is any environmental degradation. 

 

KEY WORDS: landfills, communal waste, dangerous waste, Tušimice, environment, 

waste management, dump gas,  
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1. Úvod 

S rozvojem lidské společnosti a jejího konzumního způsobu života nastala situace, kdy je 

nutné rozšiřovat velkokapacitní skládky odpadu popřípadě budovat nové. V české 

společnosti došlo ke zvýšené produkci komunálního i průmyslového odpadu zejména po 

roce 1989, který přinesl řadu společenských, politických, kulturních a zejména 

socioekonomických změn. Je zřejmé, že zvýšená ekonomická činnost obyvatelstva s sebou 

nese právě i zvýšenou produkci odpadu. Rozvoj společnosti šel ruku v ruce se vzrůstajícím 

občanským a tedy i ekologickým uvědoměním, tak vyvstaly požadavky na minimalizaci 

dopadů skládek na životní prostředí. Touto problematikou se na území České republiky 

zabývá ministerstvo životního prostředí (MŽP), které bylo zřízeno 19. prosince 1989 

zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán 

vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.  Ekologické vědomí společnosti sice vedlo 

k zavedení třídění odpadů a jejich následné recyklaci, to však nemůže nahradit existenci 

skládek. Mimo jiné i z toho důvodu, že tento fenomén se netýká celého spektra 

společnosti. Proto je nutné zavádět nové technologické postupy třídění a uskladnění 

odpadu a důsledně vymáhat dodržování norem.  Cílem této práce je zhodnotit dodržování 

české státní normy a zákonů o životním prostředí, tykajících se skladování odpadu 

v zájmové oblasti. Zájmovou oblastí se rozumí objekt společnosti Skládka Tušimice a.s. 

Geograficky se jedná o severozápadní Čechy, okres Chomutov; konkrétně jde o katastrální 

území Tušimice, které se nachází v Ústeckém kraji v blízkosti hranic s krajem 

Karlovarským. K dosažení cíle analyzuji data zveřejněná provozovatelem. O případných 

subjektivních problémech (například se zápachem, zvýšenou prašností atd.) lze získat 

informace na městských úřadech nejbližších měst. Ačkoliv místní mikroklima vykazuje 

převládající větry západního směru, je nutno vzít v úvahu také variace a z toho důvodu je 

třeba se informovat jak na městském úřadě města Kadaně, které leží východním směrem, 

tak i na obecním úřadu Března, které se nachází západně od skládky. Srovnáváním dat 

poskytnutých provozovatelem s normami vydanými Českým normalizačním institutem pak 

dojdu ke zjištění, zdali nedochází k jejich porušení a pokud ano, tak v jakém rozsahu. 
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2. Geologické poměry 

Lokalita se nachází v zjz. části Severočeské pánve, téměř na úpatí Doupovských 

hor. Samotná pánev je organickou součástí tzv. Oherského (resp. Oháreckého) riftu, 

asymetrické lineární deprese, která je postranní větví evropského intrakontinentálního 

riftového systému (Dézes et al. 2004). Tento systém vznikal na základě zvýšeného 

tepelného toku v zemském plášti, což byla pravděpodobně dlouhodobá odezva na kolizi 

litosférických desek v alpské oblasti. Její stopy lze nyní sledovat z Oslofjordu v jižním 

Norsku přes Rýnský prolom a jižní Francii až do Libye (Honský příkop). 

 Zemská kůra se zde mírně vyklenula, aktivovaly se staré zlomové struktury a podél 

nich pronikaly k povrchu bazické vulkanity. Následně došlo k poklesům v okolí oslabené 

osy riftu a ke vzniku mělkých pánví, které byly ideálním prostředím pro akumulaci 

sedimentů, což je přesně tou situací, která nastala v Oherském riftu během miocénu (~ 22 

až 6 Ma), kdy v teplém a vlhkém klimatu probíhala uhlotvorná sedimentace.  

 Do pánve tehdy přitékaly dva větší vodní toky od jihovýchodu a místně 

degradovaly uhlotvorné prostředí klastickými materiály - žatecká a bílinská delta 

(Malkovský et al 1985). Menší toky přiváděly vodu také z opačného směru a je tedy 

pravděpodobné, že krušnohorská oblast tehdy byla mírnou elevací.  

 Poté, co mocnost uloženého materiálu dosáhla místy až 500 metrů, byl proces 

uhlotvorné sedimentace ukončen masivním přínosem jemných klastik (jílů a písků), což 

svědčí buďto o rychlém zahloubení pánevního prostoru, nebo o výzdvihu zdrojových 

oblastí. Tyto pohyby byly (a stále jsou) důsledkem takzvané saxonské tektogeneze, která je 

reprezentována převážně vertikální reakcí na pokračující kolizi v alpském prostoru.  

 Svoji dnešní podobu získala krajina až v průběhu pleistocénu, kdy se podél 

okrajových zlomů Českého masivu zdvihla pohraniční pohoří (v řádu stovek metrů). 

Současně působící eroze pak vtiskla ráz nejen Krušným horám, ale i vulkanitům při jv. 

okraji pánve.  

Původní plochu Severočeské pánve nelze odhadnout. Byla nepochybně větší,  

o čemž se lze přesvědčit na příkladu tzv. separátních pánviček Českého středohoří: Byly 

vyzdviženy relativně vysoko nad hlavní pánevní komplex a jejich erozní relikty se 
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nacházejí překvapivě daleko. Jako příklad mohu uvést drobné výskyty hnědého uhlí mezi 

Velkým Březnem a Verneřicemi (zhruba 10 km východně od výchozu hlavní sloje u Ústí 

nad Labem – Radoň 2005).  

Zajímavostí je, že při výchozech slojí vedla postupná eroze ke zvětrávání slojí  

a k samovznícení uhlí. Nadložní jílovce byly vystaveny intenzivní tepelné (kaustické) 

metamorfóze a výsledkem byl vznik tzv. porcelanitů, které jsou dnes vedle uhlí velmi 

cennou surovinou vzhledem ke svým geomechanickým vlastnostem (pevnost v tlaku – 

podsypy cest, zejména v dobývacích prostorech). 

 

 

Obrázek 1: Geologická mapa Mostecké pánve, měřítko 1:500 000 (Internet - 1) 
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2.1 Geologické podloží skládky 

Skládka je situována do výsypkou překrytého vytěženého lomu porcelanitů (kausticky 

přeměněné jílovce), které vznikly po samovznícení výchozu uhelné sloje. Podloží je 

tvořeno zbytky porcelanitů a místy se vyskytují menší uhelné sloje nebo uhelné jíly (podle 

Černocha 2009). 

„Skládky skupiny S – OO musí mít dvě bariéry – geologickou a technickou.  

Za geologickou bariéru se považuje podloží o mocnosti nejméně 1 m z hornin se 

součinitelem filtrace k ≤ 10
-9 

m/s. Pokud geologická bariéra tuto podmínku nesplňuje, 

může být uměle doplněna vrstvou, jejíž parametry (tloušťka a propustnost, 

charakterizovaná součinitelem filtrace) musí splňovat podmínku, že teoretické proteklé 

množství na 1 m
2 
plochy činí nejvýše 3 x 10

-9 
m

3
/s.“

1
 

„Skládky skupiny S – NO musí mít dvě bariéry – geologickou a technickou.  

Za geologickou bariéru se považuje podloží o mocnosti nejméně 5 m z hornin se 

součinitelem filtrace k ≤ 1.10
-9

 m/s. Pokud geologická bariéra tuto podmínku nesplňuje, 

může být uměle doplněna vrstvou, jejíž parametry (tloušťka a propustnost, 

charakterizovaná součinitelem filtrace) musí splňovat podmínku, že teoretické proteklé 

množství na 1 m
2
 plochy činí nejvýše 2.10

-9
 m

3
/s.“

2
 

Propustnost svrchní nekonsolidované vrstvy výsypky, mocné 13 – 17 m, se pohybuje 

v hodnotách 10 
-5 

až 10
 -6 

m/s. Kolem skládky byl vybudován příkop a bylo upraveno dno 

proti průsaku dešťové vody. Pod touto nekonsolidovanou vrstvou se nachází vrstva 

konsolidovaná. Hodnota propustnosti zpevněné části nepřesahuje hranici 10
-9 

m/s. 

Existence nekonsolidované vrstvy vedla k vybudování monitorovacího systému. Mocnost 

celého systému je 70 až 80 m (podle Černocha 2009). 

                                                 
1
 ČSN 83 8030, článek 7, odstavec 7.2, Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek, str. 8 

2
 ČSN 83 8030, článek 7, odstavec 7.3, Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek, str. 9 
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3. Popis skládky Tušimice 

Skládka Tušimice se nachází v prostoru Mostecké pánve na vnější výsypce Dolů Nástup 

Tušimice Libouš, přibližně uprostřed pomyslného trojúhelníku mezi městy Chomutov, 

Žatec a Klášterec nad Ohří (Obrázek 2). Do roku 1972 zde stávala obec Tušimice, která 

zanikla, protože se rozšířilo území těžby uhlí. Skládka byla uvedena do provozu v srpnu 

roku 1996 za účelem ukládání tuhých průmyslových a komunálních odpadů. Na skládku 

jsou dále ukládány odpady s označením „nebezpečný odpad“. Jako rok předpokládaného 

naplnění kapacity skládky je uveden rok 2040. Zakladateli skládky jsou Severočeské doly 

a.s. a města Chomutov, Kadaň a Klášterec nad Ohří (podle Černocha 2009). Tyto subjekty 

také byly hlavními akcionáři až do konce března 2010. Současným majitelem je odpadový 

holding Marius Pedersen (podle Internet – 2). 

 

 

Obrázek 2: Mapa okolí skládky Tušimice (Google Earth) 
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Skládka je umístěna v depresi o půdorysných rozměrech 790 x 300 m a hluboké 14 – 15 

m. Pro stavbu regionální skládky byla využita jižní polovina prohlubně (tzv. jižní vana) o vnějších 

půdorysných rozměrech cca 850 x 150 m. Skládka se však již rozšiřuje i do prostoru severní vany 

(Obrázek 3). Tento prostor je rozdělen na jednotlivé části, tzv. kazety. Tyto kazety jsou 

rozděleny podle technického rozdělení na skupiny a podskupiny (dle vyhlášky 294/2005 ze 

dne 11. července 2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu, hlava II, §3)(Bez uvedení autora 2009): 

 „Skupina S - ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad. Pro účely 

evidence a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky označují S – OO. Tato 

skupina se dále dělí na podskupiny: 

 S – OO1- skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky 

rozložitelných látek, stanovených v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4, a odpadů 

z azbestu za podmínek stanovených v § 7. 

 S – OO2 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky 

rozložitelných látek, stanovených v bodě 7 písm. c) přílohy č. 4, 

nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu za podmínek 

stanovených v § 7. 

 S – OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických 

biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě 

jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7. 

Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry. 

 Skupina S – nebezpečný odpad: určená pro nebezpečné odpady. Pro účely evidence 

a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S – NO.“
3 

                                                 
3
 294/2005 Sb. Vyhláška ze dne 11. července O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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Obrázek 3: Technický výkres skládky. Červenou barvou je vymezeno území plánovaného rozšíření skládky do 

tzv. severní vany (Projekční kancelář Sings 2010) 

 

Kazeta A (spadá do podskupiny S – OO2) pojme odpad o objemu 632 000 m
3
. Ukládají 

se zde průmyslové odpady skupiny „ostatní“ bez významného podílu biologicky 

rozložitelných látek, jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy  

č. IIb dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 ze dne 11. července 2005 o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, přílohy č. 2, tabulky č. 2.1. Na 

volném dně západní části kazety je vytvořena kompostovací plocha, kde je zpracováván 

odpad z údržby zeleně. Vzniklý kompost se využije při rekultivaci skládkového prostoru 

(podle Černocha 2009). 

Kazeta B (spadá do podskupiny S – OO3) pojme odpad o objemu 533 000 m
3
. Ukládají 

se zde odpady, jejichž přijetí na skládku nelze hodnotit na základě vodného výluhu a dále 

odpadů, jejichž výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy IIa dle vyhlášky MŽP  

č. 294/2005 ze dne 11. července 2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, přílohy č. 2, tabulky č. 2.1. V současnosti se kazeta uzavírá  

a probíhá zde postupná rekultivace (Obrázek 4)(podle Černocha 2009). 
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Obrázek 4: Částečně zrekultivovaná kazeta B, pohled směrem od kazety C, foto - M. Kollarčíková 2011 

 

Kazeta C (spadá do skupiny S - NO) v současné době pojme odpad o objemu 54 550 m
3
 

a po plánovaném navýšení hrází pojme 158 650 m
3
. Kazeta se člení na 4 od sebe oddělené 

části pro ukládání různých druhů nebezpečných odpadů (Obrázek 5)(podle Černocha 

2009). 

 

 

Obrázek 5: Kazeta C, v popředí je odpad již částečně překrytý zeminou, foto - M. Kollarčíková 2011 
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Kazeta D (spadá do podskupiny S – OO3) pojme odpad o objemu 300 000 m
3
. Ukládají 

se zde odpady (Obrázek 6), jejichž přijetí na skládku nelze hodnotit na základě vodného 

výluhu a dále odpadů, jejichž výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy IIa dle 

vyhlášky MŽP č. 294/2005, přílohy č. 2, tabulky č. 2.1 (Tabulka 1)(podle Černocha 2009). 

 

Obrázek 6: Kazeta D a uložené pneumatiky, které se použijí na zatížení geotextilie, foto - M. Kollarčíková 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martina Kollarčíková: Vliv skládky odpadů na životní prostředí 

 

2011  10 

 

Tabulka 1: Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti
4 

Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy 

vyluhovatelnosti 

ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 

I IIa IIb III 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

DOC (rozpuštěný organický 

uhlík) 
50 80 80 100 

Fenolový index 0,1       

Chloridy 80 1500 1500 2500 

Fluoridy 1 30 15 50 

Sírany 100 3000 2000 5000 

As 0,05 2,5 0,2 2,5 

Ba 2 30 10 30 

Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr celkový 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 

Ni 0,04 4 1 4 

Pb 0,005 5 1 5 

Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 

Se 0,001 0,7 0,05 0,7 

Zn 0,4 20 5 20 

Mo 0,05 3 1 3 

RL (rozpuštěné látky)
1)

 
400 8000 6000 10 000 

pH   >= 6 >= 6   

„Poznámka k tabulce:  

Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty 

koncentrací chloridů a síranů.“ 

                                                 
4
  MŽP č. 94/2005 O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, Příloha 

č. 2, Tabulka č. 21 
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3.1 Použité technologie 

Při budování skládky se musely provést terénní úpravy. Aby bylo možné řádné zhutnění 

zeminy, jsou obvodové svahy upravené do sklonu 1:3. K zajištění těsnění kazet jsou 

použity dva těsnící prvky - minerální těsnění o tloušťce 0,60 m s propustností menší než 

10 - 9 m/s a folie HDPE (vysokohustotní polyethylen) o tloušťce 1,5 mm. Na svahy kazet je 

položena protismyková strukturovaná folie. Pro ochranu těsnící folie proti mechanickému 

poškození drenážním štěrkem je na folii položena ochranná krycí geotextilie 

z polypropylenu 800 g/m. (Bez uvedení autora 2009) 

Bylo nutné také provést i vodohospodářské zabezpečení. Skládka je umístěna na vrcholu 

výsypky Březno, a proto dešťová voda z okolního prostoru nestéká do tělesa skládky. 

Průsakové vody odtékají drenážním systémem do jímek a před zpětným rozstřikem na 

kazetu podskupiny S - OO3 jsou částečně vyčištěny. Na skládce jsou také využívány  

2 retenční nádrže o celkovém objemu 5000 m
3 
(Obrázek 7)(Bez uvedení autora 2009). 

 

 

 

Obrázek 7: Retenční nádrž o objemu 3000 m3, foto - M. Kollarčíková 2011 
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Pokud je tuhý komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad ukládán správně, 

produkuje skládkový plyn s obsahem metanu po uplynutí cca 1,5 roku. Tento plyn je ze 

skládky odváděn svislým i horizontálním drenážním systémem do kogenerační jednotky, 

kde je spalován za současné výroby elektrické energie. V kogenerační jednotce je ročně 

vyrobeno 2200 MWh. Elektřina je do prostoru skládky také přiváděna elektrickým 

vedením o výkonu 6 kV. (Bez uvedení autora 2009) 

Na skládce je zřízena také kompostárna o kapacitě 3000 t/rok. Zkompostovaný materiál 

bude použit při rekultivaci skládky.  

Další technologickou jednotkou je monitorovací systém. Je sledován pohyb tělesa 

skládky pomocí výškoměrných krabic, úroveň hladiny podzemní vody pomocí 

monitorovacích vrtů, složení povrchové vody odběrem vzorků a následným rozborem, 

resp. Intenzita tvorby bioplynu a jeho složení. 

Skládka odpadů je opatřena unikátním protipožárním systémem, který v době jejího 

zavedení neměla žádná jiná skládka odpadů v České republice. Dvě švédské termovizní 

kamery neustále monitorují okamžitou teplotu uskladněných odpadů. Na monitorech se 

v barevném spektru ukazují teploty prostoru skládky, a pokud dojde k teplotnímu výkyvu, 

okamžitě je automaticky vyvolán poplach. Kamery také snímají skutečný obraz pro 

orientaci v terénu. Teplota je snímána jednou za vteřinu a informace jsou ihned přenášené 

na monitor dispečinku hasičského záchranného sboru Dolů Nástup Tušimice a personálu 

v objektu vrátnice. Teplotní čidla jsou upravena tak, aby se alarm nespustil např. při 

východu Slunce, kdy se teplota povrchu náhle zvyšuje a nereagoval na rozehřáté motory 

vozidel a strojů, které vjedou do prostoru skládky (podle Internet - 3). 
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4. Popis provozu skládky 

4.1  Příjem odpadu 

Při přejímce odpadů provede obsluha skládky tyto činnosti: 

a) Zkontroluje, zda je základní popis odpadu úplný 

b) Každou dodávku odpadu vizuálně zkontroluje 

c) Provádí namátkové kontroly, zda souhlasí obsah odpadu se základním popisem 

d) Zaznamená údaje o každé dodávce 

e) Vydá písemné potvrzení o každé přijaté dodávce 

f) Převezme čestné prohlášení o pravdivosti informací v základním popisu 

Obsluha skládky také provede kontrolu splnění podmínek pro přijetí odpadu na 

příslušnou skupinu skládek (dokumenty o kvalitě přijímaných odpadů se uchovávají po 

dobu provozu a následné péče). V případě, že odpad obsahuje více složek, se odpad přiřadí 

ke kategorii podle složky, která je z hlediska ochrany životního prostředí nejzávažnější 

(Bez uvedení autora 2009). 

4.2 Ukládání odpadu 

Ukládání odpadu řídí obsluha skládky. Vozy s odpadem zastaví na váze (Obrázek 8). 

Proběhne vizuální kontrola a provede se také namátková kontrola, zdali se odpad shoduje 

s popisem, uvedeným v dokladech. Obsluha skládky zaznamená údaje o dodávce do 

provozního deníku a určí, kam bude odpad složen. Každý vůz je před opuštěním prostoru 

skládky řádně očištěn (Fiedler 2010, ústní sdělení). 
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Obrázek 8: Váha zabudovaná v silnici, foto - M. Kollarčíková 2011 

 

Po vysypání je odpad rozhrnut kompaktorem anebo dozerem. Při jeho rozhrnování se 

zachovává co nejmenší pracovní plocha skládky a povrch skládky je hutněn kompaktorem 

(Obrázek 9), čímž se zabraňuje šíření zápachu a prachu. Každý den na konci služby se 

skládka překrývá krycím materiálem; tím se zabezpečuje ochrana proti prašnosti, zápachu 

a možnosti samovznícení. Jako krycí materiál se používá např. odpadní písek a jíl, strusky, 

beton, cihly, zemina a kameny, dřevěné drážní pražce, stavební a demoliční odpady, střešní 

tašky a keramické výrobky aj. Rozhrnování, hutnění a překrývání skládky se musí provádět 

tak, aby nedošlo k poškození zařízení skládky, těsnící prvky a drenážní vodohospodářská 

zařízení (Fiedler 2010, ústní sdělení). 
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Obrázek 9: Kompaktor, foto - M. kollarčíková 2010 

 

Během ukládání odpadů se průběžně tvoří systém pasivní horizontální i vertikální 

drenáže skládkového plynu. Vertikální drenáže jsou upevněny ke dnu skládky  

a horizontální drenáže představují zároveň drenážní soustavu průsakových vod (Bez 

uvedení autora 2009). 

Poté, co je naplněna kapacita skládkového prostoru, se provede uzavření skládkového 

tělesa těsnícím materiálem a realizuje se rekultivace v souladu s technickou normou ČSN 

83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek.  

Do kazet B, C a D je přesuvnými potrubími prováděn rozliv průsakové vody 

z akumulační jímky (Obrázek 10). Musí se však dbát na to, aby nedošlo k rozmáčení 

uložených odpadů, povrch musí být stále sjízdný. Množství rozlévané vody závisí na 

množství průsakové vody v jímce a na počasí (např. za suchého a větrného počasí se může 

skládkovou vodou vlhčit i zatím nezasypaný plošný drén)(Bez uvedení autora 2009).  
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Obrázek 10: Akumulační jímka vyčištěných vod, foto - M. Kollarčíková 2011 

4.3 Využívání odpadů 

A) Kovové odpady 

Při vizuální kontrole odpadu při přejímce jsou kovové části odstraněny a ukládány na 

okraji skládky a postupně odváženy k druhotnému použití. 

B) Odpady ke kompostování 

Mezi odpady vhodné ke kompostování, jsou využívány pouze dřevěné materiály a zeleň. 

Tyto hmoty jsou skladovány v kompostárně a budou zužitkovány při rekultivaci pro 

zkvalitnění vegetační vrstvy.  

C) Konstrukční a stavební materiály 

Materiály, které splňují vlastnosti z hlediska mechaniky zemin a geotechniky pro zajištění 

svahů, se využívají k zabezpečení stability obvodových hrází a jako drenážní obsyp. 

Vhodné stavební suroviny jsou po mechanickém drcení používány na výstavbu a opravy 

zpevněných cest a ploch, na drenáže apod.  
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5. Druhy znečištění a jejich omezování 

Příkladem znečištění životního prostředí skládkou je požár pneumatik v areálu firmy 

GRG Investment nedaleko skládky Tušimice. Firma GRG se zabývala recyklací starých 

pneumatik, které skladovala na dvoře. Požár vypukl v červnu 2010 a trval 4 dny. Vznikl 

kvůli nesprávnému skladování; pneumatiky totiž byly proloženy hořlavým chemlonem, 

který se vznítil jiskrou od vysokozdvižného vozíku. Přibližné rozměry hromady pneumatik 

byly 200 x 200 m a na výšku 3 m. Z požářiště se západním směrem táhlo velké množství 

černého jedovatého dýmu, kvůli kterému bylo z nedalekých bytových domů evakuováno 

cca 100 lidí. Okolí požáru bylo zasypáno vrstvou popílku, voda použitá k hašení stekla do 

Lužického potoka a kontaminovala ho nebezpečnými chemikáliemi (zvýšená koncentrace 

byla především aromatických uhlovodíků a styrenu); to způsobilo úhyn všech ryb v potoce. 

K zamezení znečištění dalších oblastí (např. Nechranické přehrady, kam Lužický potok 

ústí) bylo použito norných stěn a voda byla přečerpána do blízkého odkaliště. Je také 

možné, že znečištěné byly i podzemní vody, ale ty nebyly testovány. Hašení skládky vodou 

nebylo dostatečně účinné, bylo ji tedy nutno zasypat hlínou. Zasypaná hromada pneumatik 

a chemlonu však stále doutnala až do února 2011, kdy několikrát vyšlehly plameny na 

povrch. Hromada tedy musela být rozebrána těžkou technikou a žhavá místa byla prolita 

vodou. Na úplné uhašení požáru bylo spotřebováno na 300 tisíc litů vody. Po půl roce již je 

skládka definitivně uhašena, avšak z bezpečnostních důvodů je stále monitorována (podle 

Internet - 4). 

5.1 Povrchové vody 

Alfou a omegou každé skládky odpadů je nakládání s vodou. Do skládkového tělesa se 

neustále dostává srážková voda, kterou je potřeba eliminovat. Voda se tedy odčerpává  

a může být buď vypouštěna do kanalizace, nebo rovnou do vodotečí, anebo se distribuuje 

k dalšímu zpracování (na skládce Tušimice je využíváno třetí možnosti). Dosti často se 

stává, že skládky uvádějí lživé údaje o vodním režimu; vypouštějí vodu nelegálně, anebo ji 

rozstřikem vracejí zpět do tělesa skládky, čímž však dochází k zasolení tělesa a vzniku 

tenzidů, zvýšení podílu chloridů a síranů a začíná se vyvíjet sirovodík. V tělese stoupá 
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koncentrace plynu a hrozí také koroze technologického vybavení (Strnad 2011, ústní 

sdělení). 

Monitoring povrchové vody je prováděn jednou za šest měsíců odběrem ze záchytných 

jímek A+B a D.  K zachycení průsakové vody z kazet A a B je využito společné 

akumulační jímky, která má název „jímka A+B“. Z toho důvodu není odběr vzorků zvlášť 

z  kazet A a B možný, a proto existuje pouze jeden směsný vzorek. Kazeta C má 

samostatnou jímku označovanou „jímka C“. V kazetě C je analýza vzorků prováděna před 

každým čerpáním do společné akumulační jímky průsakových vod 4x ročně (Bez uvedení 

autora 2009). 

Při rozboru se sledují tyto hodnoty: CHSK – Cr (chemická spotřeba kyslíku za použití 

dichromanu draselného), pH, konduktivita, rozpuštěné látky, amonné ionty, chloridy, 

dusičnany, dusitany, NEL, Fecelk, Mncelk, Al, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn. Pokud 

by kvalita průsakové vody byla i jen v jedné z uvedených hodnot vyšší o 20% (a více) než 

kvalita průsakových vod z kazet A a D, nebude čerpána do společné akumulační jímky  

a postřik touto vodou se může provádět pouze zpět na kazetu C, popřípadě se nechá 

vyčistit externí firmou. Objem průsakových vod je zjišťován 2x ročně součtem 

vyčerpaných množství z jednotlivých kazet A, B a C (podle Černocha 2009). 

Výskyt škodlivin v povrchové vodě nepřekročil limity. „Při srovnání zjištěných 

ukazatelů znečištění s limitními koncentracemi stanovenými Vyhláškou MŽP č. 294/5005 

Sb. (O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu)  

a změně vyhlášky  383/2001 Sb. (O podrobnostech nakládání s odpady) nedošlo ani  

u jedné jímky k jejich překročení – průsakové vody splňují limitní koncentrace škodlivin 

pro třídu vyluhovatelnosti III dle výše citované vyhlášky MŽP.“
5
 

Odpadní vody ze sociálního zařízení, které jsou vypouštěné do vodoteče ústící 

v Lužickém potoku, jsou nejdříve čištěny na biodiskové čistírně odpadních vod. 

                                                 
5
 Černoch, P: Závěrečná zpráva o hydrogeologickém a geotechnickém kontrolním sledování v prostoru 

skládky TKO v Tušimicích, Praha 2009, Praha, str. 52  
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5.2 Podzemní vody 

Pro monitorování úrovně hladiny podzemní vody jsou využity piezometry s označením 

DP1 – DP12 a v červenci 2009 byly zřízeny 4 nové piezometry s označením DP13 – DP14. 

Údaje z piezometrů jsou zaznamenávány 3x ročně. Pro monitoring vlivu skládky odpadů 

na kvalitu a chemické složení podzemních vod v bezprostředním okolí byly vybrány  

a sledovány 4 hydrogeologické vrty, které jsou umístěné v okolí skládky. Vrty mají 

označení TU 249, LU 12, CA 54 a CA 48. Odběr vzorků z hydrogeologických vrtů a jejich 

chemická analýza je prováděna 3x ročně. 

 Vrt TU 249 

Vrt prochází kvartérními sedimenty v povodí bývalého Lužického potoka (hrubší 

písčito - jílovité zeminy), porcelanity v podloží výsypky (s puklinovou propustností)  

a základní navážkou výsypky. V této oblasti podzemní voda vstupuje na území skládky, 

není tedy kontaminována látkami ze skládky.  

 Vrt LU 12 

Prochází spojeným horizontem báze výsypky, zbytky kvartéru, vulkanoklastickými 

sedimenty podloží uhelné sloje a zbytky křídového kolektoru v údolním svahu původního 

koryta Lužického potoka (které je dnes zasypáno výsypkou a potok je přeložen). Vrt je 

situován jihozápadně od skládky. 

 Vrt CA 54 

Vrt monitoruje oblast podloží vnější výsypky a je umístěn těsně vedle prostoru Stodola 

(uložiště popelů a zbytků odsíření elektrárny Tušimice), na kterém probíhá technická 

rekultivace. Vrt leží jihovýchodně od skládky a prochází hrubší a slabě zvodněnou bazální 

částí výsypky, jejíž součástí jsou také nedeponované uhelné sedimenty. 

 Vrt CA 48 

Vrt je umístěn v údolní nivě Lužického potoka nedaleko jeho vyústění do vodní nádrže 

Nechranice. Tento vrt má za cíl sledovat kvartérní zvodnění, které může mít příčinu 

k obnovení hydrologického režimu přeloženého Lužického potoka. Do monitorované 
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zvodně pronikají také vystupující přírony z hlubokého oběhu krystalinika. Dochází tedy 

k mísení vod mělkého oběhu ve zvodni kvartéru přesypané nivy Lužického potoka  

a hlubokého puklinového oběhu krystalinika. Předpokládá se, že tyto vody prostupují 

oblastmi kolektorů směrem k nádrži Nechranice (podle Černocha 2009). 

5.2.1 Odběr vzorků a sledování úrovně podzemních vod 

Vzorky podzemní vody jsou odebírány tzv. „dynamickým“ odběrem, což znamená, že 

čerpadlo se ponoří tak hluboko, aby jeho sací koš byl ponořen i po poklesnutí úrovně 

hladiny, čímž se zabrání provzdušnění vody a tím pádem také zkreslení výsledků rozboru 

odebraných vzorků. 

Provádějí se také doplňková kontrolní sledování, jako je zpracování klimatických dat 

ČHMÚ – stanice Tušimice. Zpracovávají se měsíční záznamy denní teploty vzduchu, 

úhrnu srážek, výparu z volné hladiny, rychlosti větru, maximální náraz větru a vlhkost 

vzduchu. Současně s odběrem vzorků podzemní vody se také sleduje její úroveň hladiny 

 (Tabulka 2). Monitoring se provádí pomocí pozorovacích piezometrů, měří se 

hydrogeologickou píšťalou (zaměření hladiny podzemní vody se udává v nadmořské 

výšce). Toto měření se však od roku 2005 provádí pouze 3x ročně, a proto není možné 

určit, zda úroveň hladiny kolísá podle množství srážek, anebo je to důsledek okolního 

horninového složení (podle Černocha 2009). 

Monitoring probíhá od roku 2005 na stejných vrtech a stejným způsobem. Sledují se 

tyto vlastnosti: CHSK-Cr, vodivost, pH a fenoly těkající. Dále jsou sledovány hodnoty 

těchto látek:   

 Anorganické látky:  

 dusitany (NO2
-
),  

 chloridy (Cl
-
),  

 amoniak a amon. ionty (NH4
+
),  

 kyanidy celkové (CN
-
); 

 Kovy:  

 hliník (Al),  

 berylium (Be),  
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 kadmium (Cd),  

 chrom (Cr),  

 měď (Cu),  

 rtuť (Hg),  

 nikl (Ni),  

 olovo (Pb),  

 zinek (Zn); 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky:  

 naftalen,  

 fenanthren,  

 anthracen, 

 fluoranthen,  

 pyren,  

 benzo(a)anthracen,  

 chrysen,  

 benzo(b)fluoranthen,  

 benzo(k)fluoranthen,  

 benzo(a)pyren, 

 benzo(g, h, i)perylen,  

 ideno(1, 2, 3 - cd)pyren;  

 Aromatické uhlovodíky:  

 PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 138, PCB 180  

(PCB = skupina perzistentních látek vznikajících chlorací bifenylů) 

Vysoká koncentrace amoniaku a amonných iontů zjištěných ve vrtech TU 249, CA 54  

a CA 48 je způsobená kontaktem zvodněných kolektorů s tlakovým zvodněním, který byl 

zjištěn při podložce výsypky. Zvodněné kolektory jsou ovlivněné erozí uhelných slojí  

a právě tyto uhelné sloje jsou zdrojem amoniakálního dusíku. 
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„Monitoringem chemismu podzemních vod byly zjištěny zvýšené obsahy NEL, dusitany, Al, 

Cl
-
a NH4

+
, které v některých případech v průběhu roku překročily alespoň 1x limitní 

koncentrace (dle Metodického pokynu MŽP ČR – Kritéria znečištění zemin a podzemní 

vody z r. 1996) – nejedná se však o žádné nebezpečí z hlediska environmentálního a 

nedochází k významnému ohrožení složek životního prostředí (hydrosféry). Toto znečištění 

má v případě Cl
-
 a NH4

+
 setrvalý stav s vysokou pravděpodobností souvisí s intenzivním 

zvětráváním technologicky nekvalitních uhelných hornin, nacházejících se v kolektorském 

systému pod bází a v bazálních částech výsypky. Vývoj zjištěných obsahů Cl
-
 a NH4

+
 během 

roku poukazuje spíše na jejich pokles či stagnaci. V případě nesplnění kritérií u ukazatelů 

NEL, dusitanů a Al se jednalo pouze o jednorázové překročení, ke kterému došlo v I. Q. 

2009 – po celý zbytek roku 2009 se již neopakovalo, hodnoty zůstaly pod požadovanou 

limitou. Znečištění odpovídá přirozenému pozadí a lze prohlásit, že není zapříčiněno 

skládkou TKO Tušimice. Z hlediska obsahů výše zmíněných ukazatelů chemismu 

podzemních vod se nejedná o mimořádnou situaci v prostoru skládky, ani v jejím 

bezprostředním okolí a ohrožení ŽP nehrozí."
6
 

Vzhledem k tomu, že měření úrovně hladiny podzemní vody probíhá pouze 3x ročně, 

není možné v hydrogeologických vrtech sledovat přesný průběh změn úrovně hladiny 

podzemní vody. Pro detailní záznam by bylo ideální provádět měření alespoň 1x za měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Černoch, P.: Provedení prací hydrogeologického a geotechnického kontrolního sledování v prostoru 

skládky TKO v Tušimicích v roce 2009, prosinec 2009, s. 52 
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Tabulka 2: Časový vývoj úrovně hladiny podzemní vody v období 2005 – 2009 

272

274

276

278

280

282

284

286

288

290
1

.5
.2

0
0

5

1
.8

.2
0

0
5

1.
11

.2
00

5

1
.2

.2
0

0
6

1
.5

.2
0

0
6

1
.8

.2
0

0
6

1.
11

.2
00

6

1
.2

.2
0

0
7

1
.5

.2
0

0
7

1
.8

.2
0

0
7

1.
11

.2
00

7

1
.2

.2
0

0
8

1
.5

.2
0

0
8

1
.8

.2
0

0
8

1.
11

.2
00

8

1
.2

.2
0

0
9

1
.5

.2
0

0
9

1
.8

.2
0

0
9

V
ý

šk
a

 h
la

d
in

y
 [

m
.n

.m
.]

Datum měření

Časový vývoj úrovně hladiny podzemní vody v období 2005 -

2009

CA 54

TU 249

LU 12

CA 48

 

 

Ustálení hladiny ve vrtech LU 12 a CA 54 je způsobeno horninovým složením, tzn. 

hlubším oběhem podzemní vody v křídových horninách a horninách krystalinika v podloží 

terciérních sedimentů. 

Změny hladiny podzemní vody ve vrtu CA 54 odpovídají charakteru velmi malé 

propustnosti a nejspíše jsou důsledkem tlakových poměrů ve výsypce, neboť v prostoru 

Stodola probíhá technická rekultivace a na výsypku byl sypán stabilizátor. V první 

polovině roku 2006 bylo sypáno právě v blízkosti vrtu, a proto zvýšením tlaku došlo 

k růstu úrovně hladiny podzemní vody, která ale následkem vyrovnávání tlaku opět klesla 

na původní hodnotu. Změny úrovně hladiny vody ve vrtu TU 249 jsou způsobeny ročními 

obdobími a tedy množstvím úhrnu vodních srážek (podle Černocha 2009). 
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5.3 Zápach 

Skladované odpady, které podléhají hnití a postupně se rozkládají, jsou samozřejmě 

enormním zdrojem velmi nepříjemného zápachu. Ten je redukován každodenním 

překrýváním navezeného odpadu vhodným materiálem.  

Převládajícími větry jsou větry západní. Tímto směrem od skládky se nachází právě 

nejblíže položená obec Březno. Na základě dotazování místních obyvatel není zápach ze 

skládky cítit; ani na obecním úřadě neevidují žádné stížnosti na zápach. Stejně tak ani na 

městském úřadě Kadaně. 

5.4 Prašnost 

Skládka je zdrojem velkého množství prachu. K minimalizaci znečištění ovzduší 

prachovými částicemi se každý den skládka překrývá vhodným materiálem a v letních 

měsících se povrch skládky kropí vodou. V mrazivém počasí se kropení skládky 

neprovádí.Mezi skládkou Tušimice a obcí Březno, která leží ze všech okolních obcí 

nejblíže u skládky a je po směru nejčastěji vanoucích západních větrů, byl vybudován val 

(Obrázek 11). Tento val byl zhotoven hlavně z důvodu velké prašnosti z těžební činnosti 

v oblasti Doly Nástup Tušimice. Val však zabraňuje šíření prachu také ze skládky (Bez 

uvedení autora 2006). 

  

Obrázek 11: Pohled přes Nechranickou přehradu na val vytvořený k zabránění šíření prachu, foto - M. 

Kollarčíková 2011 
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5.5 Skleníkové plyny 

Anaerobním procesem dochází k rozkladu odpadu za vzniku skládkového plynu 

s převážným obsahem metanu. Tento plyn je jímán v plynotěsně uzavřených 

plynosběrných věžích, odkud se odebírají vzorky plynu.  

Skládkový plyn vzniká vždy na skládkách komunálního odpadu při rozkladu některých 

organických látek aerobními i anaerobními procesy. Pokud není ze skládky odčerpáván, 

hrozí jeho nahromadění a vznik směsi výbušné se vzduchem. 

„Účelem odplynění skládky je odvádět vznikající plyny tak, aby bylo zabráněno jejich 

nekontrolovatelné migraci do okolí, aby bylo zabráněno růstu vnitřního přetlaku plynů ve 

skládce nad limitní hodnoty (500 Pa) a aby bylo zabráněno ohrožení bezpečnosti 

výbuchem nebo vznícením plynu na tělese skládky i v jeho okolí“ 
7
 

Složení a množství vznikajícího plynu (Tabulka 3) je závislé na mnoha podmínkách. 

Závisí na stáří skládky, na složení a množství odpadu, na vlhkosti a pH vodného prostředí 

ve skládce, na stupni zhutnění odpadu a na množství vznikajícího výluhu, na stupni 

anaerobizace, na rychlosti zavážení odpadů, na přítomnosti inhibitorů, anebo látek 

toxických pro mikroorganismy (např. některé sírany, vodík, antibiotika, některé kyseliny  

a další látky)(podle Internet - 5). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 ČSN 83 8034, Skládkování odpadů – Odplynění skládek, 2000, str. 6 



Martina Kollarčíková: Vliv skládky odpadů na životní prostředí 

 

2011  26 

 

Tabulka 3: Typické složení skládkového plynu (stabilizovaná metanogenní fáze, anaerobní prostředí, statický 

stav)
8 

Komponenty Typické hodnoty 

Název Značka % objemové mg.m-3 

Methan CH4 60 - 64  - 

Oxid uhličitý CO2 30 - 36  - 

Kyslík O2 0  - 

Dusík N2 0 - 3  - 

Vodík H2 0,0 - 0,05  - 

Oxid uhelnatý CO2 0  - 

Sulfan H2S  - 0,1 - 5,0 

Oxid dusný N2O 0,0 - 0,2  - 

Organicky vázané halogeny  -  - 20 - 60 

 

Optimální podmínky pro vznik skládkového plynu jsou vlhkost skládkového tělesa větší 

než 30%, pH 6.5 – 8 a teplota mezi 25 – 40 °C. 

Plyn se vyvíjí po dobu 20 – 30 let s možnou produkcí 100 – 300 m
3
 z 1 tuny tuhého 

komunálního odpadu. Skládkový plyn má lepší vlastnosti než zemní plyn nebo propan a je 

hodnotným nositelem energie, a proto se využívá pro výrobu elektrického proudu a tepelné 

energie. Není-li však předpoklad pro ekonomické využití, odčerpaný plyn se spaluje 

samovolně nebo se v malém množství vypouští do ovzduší. Jeho spalováním vznikají 

(relativně) neškodné produkty jako např. vodní pára a oxid uhličitý.  

Skládkový plyn má také svůj typický zápach. Na něm se nejvíce podílí kyselina 

propionová C3H6O2 
9
, za spoluúčasti kyseliny octové C2H4O2, isomáselné C4H8O2, 

máselné C4H8O2 a valerové C5H10O2. Toxicita plynu je minimální, významnou toxickou 

látkou je většinou jen sulfan H2S, jeho běžné obsahy jsou však většinou pod mezí 

nejvyšších povolených koncentrací (20 mg.m
-3

). A protože plyn obsahuje poměrně vysoké 

koncentrace oxidu uhličitého i vody, mohou vznikat kondenzáty, které jsou korozně velmi 

agresivní.  

                                                 
8
 ČSN 83 8034, Skládkování odpadů – Odplynění skládek, Příloha A, 2000, str. 19 

9
 Tuto kyselinu tvoří bakterie, které žijí také v potních žlázách člověka a jsou příčinou akné 



Martina Kollarčíková: Vliv skládky odpadů na životní prostředí 

 

2011  27 

 

Skládky se z hlediska tvorby plynu dělí na skládky bez tvorby plynu (je ukládán pouze 

odpad bez organických složek) nevyžadujících odplyňovací systém a na skládky, u nichž 

byl prokázán vývin plynu; ty se rozdělují do tří tříd (Tabulka 4)(podle Internet - 5). 

 

Tabulka 4: Zatřídění skládek z hlediska tvorby plynu
10 

Třída Odplynění 

Střední 
koncentrace 

CH4 v hloubce 
0,6 m % 

objemová 

Měrná produkce 
plynu z 1 milionu m

3
 

odpadu                     
m

3
/h *

)
 

Odplyňovací 
systém 

Energetick
é využití 

plynu 

I není nutné < 7,4 < 1 žádný žádné 

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

III je nutné > 35 > 200 
pasivní nebo 

aktivní 
podmíněně 

možné 

*
)
 Měrná produkce plynu se odhadne podle střední koncentrace metanu, zjištěné podpovrchovým 

průzkumem 

 

Skládka Tušimice se řadí do třídy III, pro kterou platí nutnost navržení odplyňovacího 

systému a nepřípustnost volné ventilace plynu ani po dokončení tělesa, ani za provozu 

skládky (Fiedler 2010, ústní sdělení). 

Měření složení plynu probíhá na podpovrchových sondách, které jsou uložené 50 – 60 

cm pod povrchem zkompaktované vrstvy. Plyn prochází nasávacími otvory k přenosnému 

analyzátoru. Je sledován podíl především metanu (CH4), oxidu uhličitého (CO2), dusíku 

(N2) a kyslíku (O2). Sledování se provádí jednou za 12 měsíců (podle Černocha 2009). 

Bioplyn je z plynoměrných věží čerpán do kogenerační jednotky (Obr. č. 1), kde je 

spalováním přeměňován v elektrickou energii. Díky využívání vzniklého skládkového 

plynu se eliminuje únik skleníkových plynů do ovzduší. 

 

                                                 
10

  ČSN 83 8034, Skládkování odpadů – Odplynění skládek, 2000, s. 10 
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Obr. č. 1: Kogenerační jednotka, skládka Tušimice, foto - M. Kollarčíková 2011 

5.6 Doprava odpadů 

Odpad je na skládku dopravován svozovými vozidly externích společností. Příjezdová 

cesta je odbočkou ze silnice č. 568, která vede mezi obcemi Kadaň, Březno a dále 

Chomutov jako silnice č. 7. Odpad se sváží z oblasti Chomutovska, Kadaně, Žatce  

a Klášterce nad Ohří (Tabulka 5).  

Tabulka 5: Vzdálenosti hlavních svozových měst od skládky 

Hlavní svozové město Cílový bod Vzdálenost (km) 

Kadaň Skládka Tušimice 9 

Klášterec nad Ohří Skládka Tušimice 17 

Chomutov Skládka Tušimice 12 

Žatec Skládka Tušimice 24 

 

Okolí skládky je zatížené dopravou velkého množství odpadů. Hustota dopravy je 

přibližně 100 svozových vozů denně, které v pracovních dnech přivezou 300 t  

a o víkendech 100 t odpadu. Za rok 2008 se na skládku uložilo 90.000 t a v roce 2009 se 

navezlo 80.000 t odpadního materiálu (Fiedler 2010, ústní sdělení). 
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6. Závěr 

   Po provedení analýzy získaných dat jsem došla k následujícím závěrům. Geologické 

podloží pod zájmovým územím plně vyhovuje zadaným kritériím. Skládka je vybavena 

vlastní čističkou odpadních vod, kogenerační jednotkou a kompostárnou, které víceméně 

zajišťují soběstačnost provozu skládky. Z bezpečnostního hlediska je skládka zajištěna 

výškoměrnou krabicí, která zjišťuje případné pohyby uloženého materiálu. Protipožární 

ochrana je zajištěna systémem termovizních kamer a teplotních čidel. Podzemní  

i povrchové vody jsou monitorovány a je pravidelně prováděn rozbor těchto vod. 

Průsakové vody jsou zachycovány a čištěny v místní čističce odpadních vod. Skládka  

o svém vodním režimu uvádí pravdivé údaje a s vodou nakládá podle norem. Voda v jímce 

přečištěných vod je natolik čistá, že v ní žijí obojživelníci, jako jsou žáby a čolci. 

Chemické složení povrchové vody v žádném případě nepřekročilo normy. Stejně tak  

i podzemní vody svým chemickým složením splňují požadavky. V období let 2005 – 2009 

byla prokázána dostatečná úroveň podzemní vody. Odpadní plyny jsou jímány a využívány 

k výrobě elektrické energie v kogenerační jednotce. Provoz skládky, tedy příjem  

i uskladnění odpadu, odpovídá předepsaným normám. Kovové odpady jsou uloženy na 

okraji skládky a následně odváženy k druhotnému zpracování. Biologický odpad je po 

zkompostování využit k postupné rekultivaci skládky. Konstrukční a stavební materiály, 

které odpovídají z hlediska mechaniky zemin a geotechniky, jsou využívány k zabezpečení 

stability skládky. Zápach je redukován na minimum díky pravidelnému zasypávání 

navezeného odpadu vhodným materiálem. Prašnost vznikající při provozu skládky je 

minimalizována skrápěním povrchu průsakovou vodou, která je však nejdříve vyčištěna, 

aby se těleso skládky nezanášelo solí a nedocházelo tak k porušení těsnící folie. 

Rozkladem biologické části odpadu vzniká skládkový plyn, který je jímán a zpracováván 

na elektrickou energii v kogenerační jednotce a tato energie je využita pro provoz skládky. 

Doprava uskladňovaného odpadu podle dostupných informací nevykazuje nadměrnou 

zátěž pro zástavbu ve spádovém území. Ze všech zjištěných ukazatelů nemohu než dojít 

k závěru, že skládka Tušimice a.s. je provozována v souladu se všemi platnými normami, 

které se týkají uskladňování a zpracování odpadů. 
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