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Abstrakt 

V každé skládce TKO vzniká určité množství vyluhů, které jsou generovány interakcí 

srážkové vody a skládkového materiálu.  Ty se mohou systémem podzemních vod šířit na 

velké vzdálenosti a způsobovat vážné ekologické škody. Tato práce rekapituluje součsné 

poznatky o možnostech zamezení  migrace výluhů do prostoru mimo skládkování.  V detailu 

se zabývá především charakteristikou tzv. inženýrských bariér. Ty jsou komponovány 

z funkčních vrstev, z nichž každá hraje určitou úlohu při tvorbě, fyzikálně-chemických 

biologických a mechanických překážek skládkových polutantů.  

Množství a druh aplikovaných vrstev se odvíjí od  specifik jednotlivých skládek a převažující 

složky skládkového materiálu.  

 

Abstract 

In each landfill there is a certain amount of leach, which is generated by the interaction of 

rainwater and landfill material. It can be distributed by groundwater system to large distances 

and causes serious environmental damage. This paper summarizes current knowledge about  a 

protection of surrounding environment from leach. It  is focussed mainly on characteristics of 

the engineered barriers. Barriers are composed from  a  functional layers. Each of them plays 

a role as a barrier of a landfill pollutants. The amount and type of applied layers depends on 

the specifics of the landfill composition and of landfills material 
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1.Úvod 

Skládka je termín užitý k popisu zařízení pro uložení tuhého odpadu a reziduí tuhého odpadu 

v povrchových půdách země. (Tchobanoglous G. et Kreith F.,2002) . Jsou jednou z 

nejčastějších forem nakládání s odpady v rámci celého světa. V minulosti bylo s odpady 

nakládáno nekoncepčně a nesystematicky bez zřetetele na  možná environmentální rizika 

v budoucnosti. Tyto postupy ve stylu“sejde s očí, sejde z mysli“ způsobují v současnosti 

nemalé ekologické problémy, které je třeba nákladně řešit (viz tendr na likvidaci ekologických 

zátěží z minulosti, který naší republiku bude v příštích letech stát min x stovek miliard). 

V devadesátých letech se zásadně změnil přístup ke skládkování odpadu. Legislativní a 

společenský tlak přinutil soukromé společnosti budovat skládky, jejichž nežádoucí dopad na 

okolní prostředí bude v rámci možností minimalizován. Celosvětové proenvironmentální 

tendence vedly ke značnému pokroku v technologii skládkování, resp. k rapidnímu zlepšení 

dopadu na životní prostředí. Zásadně se změnil zejména způsob izolace odpadu od okolního 

prostředí – začaly se používat rafinované systémy komponovaných bariér (HDPE, geosítě, 

bentonitové rohože, geotextilie atd.).  

Předkládaná práce je zaměřena právě na shrnutí dosavadních poznatků o možnostech  

používání těchto tzv. inženýrských bariér ve skládkových systémech. Tato problematika tvoří 

ústřední část celé práce a je rozepsána v  jednotlivých podkapitolách. Soustředil jsem se 

zejména na shrnutí používaných bariér a  jejich detailní charakteristiku. 

Cílem této práce je nastínit možnosti používaných těsnících materiálů a poukázat na jejich 

výhody, či eventuelní nevýhody, případně možnosti, jak jim předcházet. 
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2. Skládkování 

 

Skládka je termín užitý k popisu zařízení pro uložení tuhého odpadu a reziduí tuhého 

odpadu v povrchových půdách země. Jsou jednou z nejčastějších forem nakládání s odpady 

v rámci celého světa.  

 Na rozdíl od minulých dob, jsou vybaveny nejen mnohem účinnějším těsněním, ale i 

kontrolními prvky ke sledování aspektů potenciálně souvisejících s nebezpečím, jako je 

tvorba bioplynu, sběrné systémy průsakových vod či sledování hladiny podzemní vody. Navíc 

se mnohem více dbá na lokaci skládek, především s ohledem na horninové podloží, které by 

samo o sobě mělo splňovat základní izolační funkci a mít co nejmenší koeficient propustnosti.  

 S některými dnešními skládkami se i do budoucnosti počítá jako s alternativními zdroji 

energie, zvláště jejich produkce methanu je nezanedbatelná, mimoto pokud splňují hygienická 

kritéria, mohou po uzavření sloužit jako rekreační oblasti, jako jsou parky či golfová hřiště.  

Committee to Assess the Performance of Engineered Barriers, National Research Council, 

2007; Tchobanoglous G. et Kreith F.,2002). 

   Skládkování je termín užívaný k popisu procesu, kdy jsou pevné odpady a zbytky 

tuhých odpadů ukládány na skládku. V minulosti bylo označení řízená skládka užíváno v 

případě, kdy se odpad vždy po konci zavážení, většinou tedy na konci dne, zakrýval krycí 

vrstvou, nejčastěji zeminou. (tchobang)  

Dnes to znamená inženýrské zabezpečení tělesa skládky proti únikům výluhů a plynů a 

obecně proti škodlivým zásahům do životního prostředí. ( calvin c. chien) 

 

2.1. Definice základních prvků a termínů  

 

V následujících kapitolách budou popisovány procesy probíhající ve sk ládce a 

technologické postupy tvorby bariér. Pro lepší orientaci čtenáře a plynulost textu zde uvádim 

seznam některých níže používaných termínů včetně popisu jednotlivých prvků, které jsou 

součástí skládky: 

Hlavní prvky dnešní kontrolované skládky jsou znázorněny v následujících obrázcích (obr. 1 

a2) 

Termín buňka je použit k popisu množství materiálu uloženého během jedné pracovní doby,  
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obvykle 1 dne, včetně překryvného materiálu, který se často skládá z 15 – 30 ti cm zeminy či 

podobného materiálu jako kompost. Brání tím, či alespoň snižuje, odnosu lehčích prvků 

větrem, zápachu, průniku zvířat a průniku vody do skládky.  

Etáž je kompletní vrstva buněk v tělese skládky, kde jich nad sebou bývá několik. Terasa se 

používá při výšce skládky větší než 25- ti metrů. 

Skládkové těsnění jsou přírodní či umělé materiály, které slouží k odizolování skládky od 

okolního prostředí. Obvykle se skládají ze zhutněných jílů a  geosyntetických materiálů, 

kladených ve vrstvách. (Tchobanoglous G., Kreith F., 2002) 

 

 

 

 

 

 

Obr 1 : Základní rozvržení skládky znázorňující morfologii dna, směr toku výluhu  
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Obr 2 : Základní rozvržení skládky, znázorňuje buňky a etáže, denní kryt 

oba (Tchobanoglous G. et Kreith F.,2002) 

 

2.2. Umístění a výstavba skládky 

 

 2.2.1. Umístění skládky  

V historii byly za vhodná místa ke skládkování považovány geologické deprese, jako jsou 

rokle, kaňony či opuštěné doly, v některých zemích dokonce i bažiny a mokřady, což bylo 

viděno jako ideální rekultivace těchto míst. Nyní je naštěstí známo, že jedním z efektivních 

způsobů ochrany je umístění skládek v místech, které poskytují přírodní zabezpečení. V 

současné době je trendem jednak použití inženýrských bariér a pak využití míst, která 

poskytují geologické bariéry s propustností alespoň (K < 1x10 -9 m/s). Samotný výběr místa je 

složitý proces, při kterém musí být zváženy takové faktory, jako povrchová a podzemní voda, 

přítomnost vhodné zeminy, přírodní podmínky, dopravní trasy, topografie a mnoho dalších. 

Kromě toho hrají obrovskou roli místní politika a územní plánování, přeci jen dost často 

neprojevují obyvatelé z blízkých obcí přílišné nadšení.  

Volba místa probíhá většinou ve dvou fázích. První fáze je zaměřena na regionální oblasti s 

využitím dostupných informací, jako jsou geologické mapy, meteorologické zprávy a místo je 

potom podrobeno vizuální inspekci. Tato fáze končí určením několika konkrétních míst 

vhodných pro skládku.  

Druhá fáze se soustředí zejména na podrobnou pedologickou analýzu (struktura a chemismus 

půd, půdní reakce apod.), hydrogeologický průzkum a podrobně zhodnocuje meteorologickou 

situaci na lokalitě. V této fázi je navrhováno vhodné řešení opatření, tak aby byly 

minimalizovány rizika poškození životního prostředí. (Tchobanoglous G., Kreith F., 2002; 

Sharma H.D., Lewis S. P., 1994) 
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  2.2.3. Výstavba skládky  

Skládky jsou zpravidla navrženy v počtu buněk, pro zachování stability se buňky plní 

postupně a tvoří etáže. Plán jejich výstavby je pečlivě připravován, aby se minimalizovaly 

přepravní vzdálenosti a aby bylo možno jezdit po již vyplněných buňkách a tím je dále 

zhutňovat. 

Existují v zásadě tři základní metody pro skládkování: 

1) Umístění odpadu do vykopaného příkopu    

2) Plošné rozvrstvení 

3) Využití přírodní deprese 

 

  Metoda hloubení je ideální pro oblasti, kde je adekvátní hloubka krycího materiálu a hladina 

podzemní vody je dostatečně vzdálená od povrchu. Obvykle jsou tuhé odpady umístěné v 

buňkách či příkopech a vykopaná zemina se využívá pro denní a následně pro finální krytí.  

Tyto buňky čtvercového tvaru jsou k omezení výluhů a plynů podloženy syntetickou 

membránou a zhutněným jílem. 

  Pokud je terén nevhodný pro výkop, je použita metoda plošného vrstvení. Krycí materiál se 

musí dovážet, čímž se zvyšují náklady na provoz. To se dá regulovat použitím kompostu 

vytříděného z TKO nebo slévárenskými písky. 

  Skládky využívající přírodní deprese jsou často umístěné do uzavřených lomů, což snižuje 

náklady na jejich provoz.  

 Hlavní rizika související se skládkováním tuhých odpadů jsou: 

1) nekontrolovaný únik skládkového plynu, způsobující zápach i toxické ohrožení  

2) dopad neřízeného vypouštění skládkového plynu na skleníkový efekt  

3) nekontrolovaný únik výluhů, kde je možnost průsaku do podzemních vod  

zdroj nákaz (Tchobanoglous G., Kreith F., 2002; Sharma H.D., Lewis S. P., 1994) 
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3. Vodní prostředí skládek TKO  

 

3.1. Průsaková voda ze skládek 

Průsaková voda ze skládek vzniká kombinací přebytku povrchové vody a atmosférických 

srážek, vody vznikající při biodegradaci organické hmoty a vody, která je v důsledku zatížení 

tělesem skládky vytlačovaná z pórů odpadu. Na celkovém procesu se podílejí také fyzikální, 

chemické a mikrobiální procesy v pronikajících polutantech z odpadního materiálu do 

prosakující vody (Christensen a Kjeldsen, 1989; Malý J. et Šálek J.  

Složení průsakových vod, jejich celkové množství a koncentrace kontaminantů závisí 

na mnoha faktorech, mezi hlavní patří:  

 stáří skládky 

 primární obsah vody v tuhých komunálních odpadech (30-35%) 

 chemické a mikrobiální procesy probíhající ve skládce  

  složení odpadu 

 množství srážek a jejich odpar 

Pro hrubý odhad celkového objemu průsaků lze pak použít rovnici :  

 

 Lo = ( ER + LIW + IRA ) - ( LTP + aW + DL ) 

      kde Lo = volnému průsaku zadrženému ve skládce (vyprodukovaný průsak – průsak 

uniklý pryč  ze skládky)   

      ER =  efektivní srážky (nebo skutečné na aktivní plochu) 

      LIW = tekutý industriální odpad  

      IRA = infiltrace přes svrchní kryt 

      LTP = výluh vypuštěný mimo skládku 
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      a = jednotka absorpční kapacity odpadů 

      W = hmotnost absorpčního odpadu 

      DL = plánovaný průsak  

(Williams T. P., 2005) 

Zpočátku probíhá nasycení vodní kapacity skládky (kapacita sorpce odpadu) a po jejím 

překročení (zpravidla po 1-3 letech), dochází k výronu průsakových vod buď do 

propustného podloží a odtud do podzemních vod nebo při nepropustném podloží na 

povrch a odtud do povrchových vod. V případě, že je odpad ve skládce uložený, začne 

probíhat řada biologických a chemických procesů, které ovlivňují složení průsakových 

vod (Tchobanoglous G., Kreith F., 2002).  

3.2. Sloţení průsakových vod- skládkové výluhy  

 

 Soustředěním se na běžný typ skládky TKO dostaneme heterogenní směs 

komunálního, komerčního a smíšeného průmyslového odpadu. Kromě značného 

množství koncentrovaného chemického odpadu, může být průsaková voda ze skládek 

charakterizována jako  vodný roztok  čtyř skupin znečišťujících látek (Christensen T. 

H. et al. 2000): 

 Rozpuštěné organická hmota  

 Anorganické makrokomponenty    

  Těţké kovy   

 Cizorodé organické sloučeniny  

Výluhy mohou navíc obsahovat ve stopovém množství B, As, Se, Ba, Li, Hg a Co. 

 

 

3.2.1. Rozpuštěná organická hmota  

Rozpuštěný organický materiál v průsakové vodě je parametr pokrývající variaci rozkladných 

organických produktů od slabě těkavých kyselin po žáruvzdorné fulvové a huminové látky. 

K popsání obsahu rozpuštěné organické hmoty se používají parametry jako celkový organický 

uhlík (TOC), chemická spotřeba kyslíku (COD) a biologická spotřeba kyslíku (BOD). 
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Anorganické makrokomponenty (Ca, Mg, Na, K, NH4+, Fe, Mn, Cl-, SO4
2+, HCO3

-) 

 

Koncentrace některých anorganických makrokomponentů v průsakové vodě závisí, stejně 

jako v případě rozpuštěných organických látek, na stabilizačních procesech ve skládce. 

Tabulka 1. je výsledkem podrobných studií provedených Ehringem v letech 1983 a 1988 na 

značném množství skládek v Německu. Z této tabulky je zřejmé, že kationtů 

 Ca, Mg, Fe a Mn je nejméně v methanogenní fázi výluhu, a to díky vyššímu 

pH (zvýšení sorpce a srážení) a nižšímu obsahu rozpuštěných organických látek, které mohou  

zkomplexovat kationty. Sulfátové  koncentrace jsou v této fázi nižší, díky mikrobiální redukci 

SO4
2- na S2-. Tabulka 1. rovněž uvádí průměrné hodnoty parametrů, aniž by byl 

pozorován rozdíl mezi kyselou a methanogenní fází. Jedná se o prvky Cl-, Na a K, které 

se pouze v malé míře řídí sorpcí, komplexací a srážením. Klesající tendence  koncentrace s 

časem těchto znečišťujících látek by mohla být způsobena  loužením. Nicméně 

 Ehrig (1983, 1988) ve více případech zdokumentoval, že k žádnému poklesu koncentrací 

nedochází. 

 

 

tabulka 1 - Složení výluhu, pokud jde o průměrné hodnoty a rozsahy parametrů s rozdíly mezi 

kyselou a metanogenní fází (Ehrig, 1988) a průměrné hodnoty parametrů bez pozorovaných 

rozdílů mezi kyselou a metanogenní fází (Ehrig, 1983), všechny hodnoty v mg / l, s výjimkou 

pH a BSK5/CHSK 
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(Christensen T. H. et al. 2000) 

 

3.2.3. Těţké kovy ( Cd , Cr , Cu , Pb , Ni a Zn ) 

Ve vykazovaných koncentracích těžkých kovů z různých skládek jsou velké rozdíly, nicméně 

jejich průměrné koncentrace jsou poměrně nízké, pro představu - po 30-ti letech bylo ze 

skládky vylouženo méně než 0,02 % z původního množství obsaženého v navážce. 

(Christensen T. H. et al. 2000) 

 

 Obsah těžkých kovů je tedy tak nízký, že nepředstavují významnější environmentální riziko.  

Důvodem nízké koncentrace těžkých kovů, tedy jejich imobilizace ve skládce, jsou  sorpce a 

srážky. 

 Odpadní půdy a organická hmota, které zvláště při neutrálním až vysokém pH v 

metanogenním výluhy převládají, mají obrovskou sorpční kapacitu. Kromě toho sulfidy a 

uhličitany, přítomné v roztoku, jsou schopné tvořit Cd, Ni, Cu a Pb sraženiny.  

 

3.2.4. Cizorodé organické sloučeniny (COS) 

COS pocházejí z domácností nebo průmyslových chemických látek a nacházející se 

ve výluhu v relativně nízkých koncentracích (obvykle méně 

než 1 mg/l jednotlivých sloučenin). Tyto sloučeniny zahrnují mimo jiné různé aromatické 

uhlovodíky, fenoly a chlorované mastné kyseliny.  

 Nejčastěji se vyskytující organické sloučeniny jsou jednoduché uhlovodíky jako benzen, 

toluen, etylbenzen a xylen a halogenové uhlovodíky, jako tetrachloretylen a trichloretylen. 

Další významnou skupinou nově identifikovaných sloučenin výluhů jsou fenoxyalifatické 

herbicidy (bentazony a hydroxybenzonitrily). Koncentrace COS unikající ze skládek  klesá v 

průběhu času, v závislosti na  rozkladu každé sloučeniny  na skládce a 

na volatilizaci skládkového plynu (Kjeldsen Chris-tensen, 2000). Doba potřebná pro rozklad 

organických látek zavisí na specifikách jednotlivých skládek, může se však značně lišit i na 

jednotlivých lokalitách. Např. Ravi et al. (1998) nacházeli  velmi rozdílné koncentrace  

Cl-, benzenu  a kyseliny dichloroctové na skládce v USA po dobu  15-ti let . 

 

3.3. Procesy probíhající ve skládce ( malý a šálek)( christensen) 
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Deponované odpady podléhají v loži skládky anaerobnímu rozkladu za tvorby plynu. Průběh 

postupného biologického odbourávání organické hmoty odpadů ve skládce je sledem několika 

samovolně probíhajících oddělených fází s charakteristickými podmínkami a produkty.  

(Malý J. et Šálek J.,2002)  

1. Aerobní fáze počáteční, při níž je odpad ukládán a následně sycen vodou se vytváří  

podmínky pro rozvoj mikroorganismů. Při tomto ději je aerobními organismy spotřebováván 

O2 a produkován CO2, který při absorbování do vody zvyšuje její kyselost. Během této fáze 

může dosáhnout koncentrace CO2 v odpadu dokonce až 21 %. Lože skládky je primárně 

zahříváno probíhajícími exotermními procesy (70 - 90oC). Procesy probíhající v této fázi 

nejsou dostatečně známy, protože ustávají v průběhu několika dnů až týdnů, následkem 

vyčerpání kyslíku, zejména po zhutnění odpadů a překrytí skládky.  

             Reakce spotřeby O2 a produkce CO2 :     CH2O + O2 → CO2 + H2O 

               (Christensen T. H. et al. 2000) 

 

 

2. Anaerobní fáze nemethanogenní nastává samovolně po vyčerpání kyslíku. Část 

kyselinotvorného společenstva bakterií je fakultativně anaerobní, proto není k nastartování 

tohoto procesu nutné úplné vyčerpání kyslíku. Hlavní fáze však nastává v čistě anaerobních 

podmínkách. Zde jsou anaerobními organismy produkovány alifatické kyseliny, tuky, celulóza 

a bílkoviny, které jsou nejprve odbourávány na aminokyseliny, nižší alifatické kyseliny a 

jednoduché cukry. V dalších krocích dochází k přeměně nižší alifatické kyseliny, převážně o 2 

až 4 atomech uhlíku (kyselina octová, propionová, máselná), přičemž v závěru této fáze 

výrazně převládá kyselina propionová a dochází k poklesu pH. Anaerobní fáze je typická 

vysokou koncentrací rychle se degradujících organických látek - mastných kyselin (s 

koncentrací až několika tisíc mg/l) a vznikem iontů trváním v řádu týdnů až měsíců. 

V plynných produktech kyselinotvorné fáze se vedle CO2 objevuje i malé množství vodíku, 

který je výchozím substrátem pro tvorbu methanu. Pokud je skládka hluboká a hutněná a při 

změnách barometrického tlaku nemůže do tělesa vnikat nadměrné množství vzduchu, nastává 

methanogenní proces a skládka se mění z nebezpečného znečišťovatele průsakových vod 

v účinný přírodní filtr. Průsakové vody jsou v kyselé fázi znečišťovány vysokým obsahem 

těžkých kovů, protože agresivní mastné kyseliny rozpouštějí při nízkém pH kovové části 
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odpadu. V tomto období je produkce bioplynu malá s nízkým obsahem methanu. Těkavé 

mastné kyseliny jsou stejně jako jejich soli rozpustné a jsou vyluhovány do průsakové vody, v 

nichž tvoří hlavní podíl organického znečištění s koncentracemi až X000 mg/l COD a BOD5 

(biologická spotřeba kyslíku za 5 dní), s relativně nízkým poměrem COD/BOD5 ( 1,5 - 2:1 ). 

V této fázi je uvolňován amoniak, který tvoří hlavní dusíkatou sloučeninu s koncentracemi 

obvykle X00 mg/l. Pokud jsou přítomny dusičnany, jsou redukovány na plynný dusík či oxid 

dusný. 

Rce degradace organických látek : 2CH2O →  CH3COOH → CH4 + CO2 

            Rce rozpouštění těžkých kovů: 

             CH2O + 4Fe (OH)3 + 8 H+ → CO2 + 4Fe 2+ + 11 H20 

             CH2O + 2MnO2 + 4 H+ → CO2 + 2 MN 2+ + 3H2O 

 

            Redukce dusičnanů:  5CH2O + 4NO3
- + 4H+ → CO2 + 2N2 + 7 H2O 

           (Christensen T. H. et al. 2000) 

  

 

3.   Anaerobní methanogenní fáze nestabilizovaná – dokonalému rozvoji methanogenních 

společenstev musí předcházet účinné prokvašení v kyselinotvorné fázi, které vytvoří pro tato 

společenstva dostatek živin. Další podmínkou pro rozvoj methanogenní fáze je růst pH, 

protože kyselá prostředí nejsou pro methanogeny vhodná. Jako optimální prostředí vyžadují 

methanogeny pH 6,8-7,8. Toxicky působí mastné kyseliny a soli (toxický vliv stoupá v řadě 

Ca-Mg-Na-K-NH4.), v nadměrných koncentracích mohou negativně ovlivnit množící se 

kultury. Metanogenní fáze se stabilizuje během půl roku až dvou let do ustáleného stavu 

methanogeneze – vzniku metanu.  

HCO3
- + H+ + 4H2 → CH4 + 3H2O  (Christensen T. H. et al. 2000) 
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4. Anaerobní methanogenní fáze stabilizovaná  probíhá do úplného vyčerpání substrátu (kyseliny 

karboxylové). Tvorba methanu je stabilizována a je provázena současnou tvorbou CO2. V této 

fázi je stupeň produkce methanu závislý na rychlosti hydrolýzy celulózy a hemicelulózy. 

Činností methanogenních organismů dosahují teploty v hlubokých skládkách 35 až 50o C, 

pokles teploty pod 30o C má negativní vliv na jejich populaci.  Obsah methanu se v této fázi 

pohybuje od 52 do 70 % obj. CO2 v rozmezí 25 až 45% a dusíku 1 až 3% (špičková úroveň je 

74% methanu a 26 % CO2). Sírany jsou redukovány na sulfidy.  

 

Redukce sulfidů:  2CH2O + SO4
2- + H + → 2CO2 + HS- + 2H2O   

(Christensen T. H. et al. 2000) 

 

 

 

Pro všechny biologické procesy probíhající v tělese skládky je důležitým parametrem  

vlhkost. Při nízkých vlhkostech se proces nemůže dostat do maximálně účinné  

stabilizované fáze a při nedostatku vlhkosti hrozí dokonce zastavení vyhnívání. Naopak, 

zvlhčení substrátu způsobí migraci kapaliny tělesem skládky, při které jsou mikroorganismy 

roznášeny i do dalších míst, které nebyly rozkladem dosud zasaženy. Následuje prudké 

zvýšení produkce methanu. K urychlení rozkladu též napomáhá nadrcení odpadu na menší 

kusy. 

Plyny vyvíjející se samovolně v tělese skládky vytvářejí uvnitř skládky přetlak, který působí 

samovolné unikání plynu do okolí. Skládkový plyn proniká k povrchu skládkového tělesa a 

výrazně omezuje přirozenou tloušťku aerobní půdní vrstvy. Proto se v okolí netěsněných 

skládek projektují např. vrtné ventilační bariéry.  
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Obr. 3.  Produkce plynů v jednotlivých fázích (Malý J., et Šálek J., 2002) 

 

 

3.4. Redoxní zonality skládek ( christensen et al.) 

Průnik silně redukčních skládkových vyluhů do horninoveho prostřed í,  které je často 

oxidované a zvodnělé, vede k vytvářeni velmi komplikovaneho redoxniho prostředí. Mezi  

nejdůležitějši procesy patří biodegradace organické hmoty, abiotické redoxni procesy,  

rozpouštěni a sráženi mineralů, vznik komplexnich sloučenin, iontová výměna a sorpce. Pro  

vysvětlení různych redoxních oblastí, které se vyskytuji v okolí skládky, lze použit koncept  

redoxní zonality skládek. Sekvence redoxní zóny jsou vytvořeny na základě detailniho  

monitorování kontaminačního mraku.  

Nejblíže ke skládce je ve vodném prostředí vyvinuta metanogenní zóna, za ní 

následuje 

zóna redukce síranů. Dále po směru šíření kontaminačního mraku je vyvinuta zóna redukce  

železa, kde se horninové prostředí stává méně redukčním. Nasledující zóna redukce Mn 

a NO3
–

 se někdy překrývá se zónou redukce železa. Aerobní podmínky mohou být vytvořeny  

na okraji kontaminačního mraku, kde je zvodnělé prostředí oxidované a obsahuje podstatné  

množství rozpuštěného O2 (Christensen T.H. et al.,1994; Heron G. et al. 1998) Schématické 

znázornění redoxní zonality skládky a distribuce složek citlivých na změny Eh v 

kontaminačním mraku jsou patrné z obr.4 
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Obr. 4. Redoxní zonálnost skládek  
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4. Prvky skládkového těsnění – inţenýrské bariéry 

 

Bezpečné a spolehlivé uložení tuhého komunálního odpadu je důležitou součástí 

komplexního managementu odpadů (Tchobanoglous G. et Kreith F.,2002) . Jedná se o systém 

navrhovaný pro povrchové a podpovrchové omezení odpadu, pro řízení a zpomalování 

migrace kontaminantů do okolního prostředí a k zamezení infiltrace povrchové vody do tělesa 

skládky. Skládkové těsnění (inženýrské bariéry), sestává z geologické bariéry, vrchního krytu, 

bočního a spodního těsnění (vše je schematicky znázorněno na obr. 5). Vrchní kryt zamezuje 

infiltraci skládky  povrchovými vodami a tím minimalizuje samotnou generaci výluhu, spodní 

a boční těsnění brání omezení průsaku skládkových vod do prostředí  pod skládkou a do vod 

podzemních. Oba systémy slouží jako bariéry, byť jsou si v v některých aspektech velmi 

podobné, nicméně mezi nimi existují některé zásadní rozdíly plynoucí z mechanických 

nároků. Tyto rozdíly budou popsány v následujících kapitolách. 

 

4.1. Geologické bariéry 

 

Kritickým okamžikem celé problematiky skládkování, resp. výluhu ze skládek, je 

vhodný výběr geologického podloží., tj. geologické bariéry. Nejdůležitější funkcí, 

požadovanou na geologických bariérách je regulace a zpomalování znečištění. To znamená, 

že geologický útvar musí snižovat možnost úniku polutantů ze skládkového tělesa a pokud k 

úniku dojde, musí minimalizovat jejich rychlost šíření.  

Geologické a hydrogeologické podmínky vybrané lokality určují možnost 

kontaminace podzemní vody, jejich hodnocení tedy musí být prováděno velmi pečlivě.  

Rozhodujícími faktory pro umístění jsou:  

1) charakter podloží (mocnost, rozloha, stratigrafická klasifikace) 

2) tektonické disturbance a stavba  

3) pozice, tloušťka a propustnost akviferu, směr toku a průtočná rychlost spodní vody  

4) geochemické vlastnosti – např.sorpční kapacita 

5) fyzikální vlastnost podloží vzhledem k nosné kapacitě. 

 

  Z hydrologického a geologického hlediska je nejvhodnější lokace mocná stratigrafická 

jednotka s nízkou propustností, vysokou zádržnou kapacitou a rozlohou daleko za skládkové 

těleso. Tyto požadavky splňují především horniny jílového charakteru. 
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Uváděná veličina pro vlastnost takovéhoto podloží je hydraulická konduktivita kf a 

musí splňovat určitá kritéria. Například podle německých regulí musí kf ≤ 1x10 -7 m/s-1 při 

mocnosti větší  než  3m. 

 

 

Obr. 5. Schéma bariérového těsnění 

 

 

4.2. Vrchní krytí   - význam, vlastnosti a součásti skládkového krytu 

 

 

Primárním úkolem vrchního krytu je minimalizovat infiltraci dešťové vody a sněhu, 

omezit nekontrolovaý únik skládkových plynů, potlačit bujení bacilonosičů, omezit potenciál 

požárů a poskytnout vhodný povrch pro rekultivaci místa. Musí být navržen tak, aby fungoval 

efektivně a v případě potřeby byl snadno opravitelný. (Tchobanoglous G., Kreith F., 2002) 

Vlastnosti vrchního krytí zásadně ovlivňují množství infiltrující vody a tím i množství 

průsaků. V současnosti bývá vrchní těsnění složeno z řady vrstev, kde má každá svou určitou 

funkci.  
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Podkladová zemina je použita k překrytí vrchní části skládky a poskytuje vhodné 

podloží bez ostrých výčnělků pro bariérový systém. V některých skládkách je pod 

podkladovou zeminu navíc vložený sběrný systém pro skládkové plyny. Bariérový systém 

slouží k omezení průniku kapalin do skládkového tělesa a propouštění plynů ven. Drenážní 

vrstvy odvádějí povrchové srážky a snižují tlak kapalin na bariérový systém. Ochranná vrstva, 

v podobě geotextilie, chrání drenážní a bariérový systém. Povrchová vrstva, velmi často z 

ornice, je osazena rostlinami, čímž se zpevní a navíc podporuje přirozený proces 

evapotranspirace. 

 Dříve se jako ochranná bariéra používaly jílové vrstvy, což mělo ale řadu nevýhod 

souvisejíící s inženýrsko-geologickými vlastnostmi této horniny, jako jeho vysychání, 

promrzání, neschopnost se přizpůsobovat při sesedání skládky a dalších. Z tohoto důvodu se 

tedy používá ve spojení s jednou či dvěma geomembránama. 

Aby se zabránilo tzv. vanovému efektu, bylo stanoveno, že hydraulická konduktivita by 

neměla být nižší než ≤ 1 × 10 -5cm/s.  

 

 

 

Mocnost  Komponent Materiál Funkce 

≥ 60 cm  Povrchová vrsva Ornice ve vlhkém 

podnebí, dlažební 

kameny v aridním 

podnebí 

Podporuje vegetační 

růst a evapotranspiraci, 

zabraňuje erozi 

0,45 m 

1,5 mm 

Ochranná vrstva  Míchané zeminy, 

geotextilie  

 Zadržuje vodu, chrání 

spodní vrstvy proti 

prorůstání kořeny, 

promrzání a vysychání 

0,3 m Drenážní vrstva Písek, štěrk, 

geotextílie,geosítě 

Odvádí infiltrační 

vodu, tlumí průsakové 

síly 

Různé, u jílů ≥ 60 cm 

membrána 1,5 mm 

GCL 1 cm 

Bariéra  Kompaktované jíly, 

geomembrány VDPE, 

GCL 

Omezuje průnik vody 

do tělesa a únik plynů 

ven 
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  Vrstva pro jímání 

plynu 

 Písek, geotextilie, 

geosítě 

 Vede plyn do sběrných 

míst 

 Podloží Kompaktovaná a 

srovnaná zemina 

Odděluje odpad a jeho 

ostré části 

Tab.x:  

 

Tabulka 2 - Schématický náčrt vrchního těsnění ( Sharma H. D. et Lewis S.P.,1994) 

 

 

 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny některé možnost i krytu. Na obr. 6a  je jako 

ochranná vrstva použita geotextilie, sloužící jako filtr a separační vrstva mezi zeminou a 

písečným filtrem. 

 

Na obr. 6b je znázorněno použití kompozitu jílové vrstvy spolu s geomembránou, jako drenáž 

zde slouží geosíť. Obr. 6c zde je použita jako ochranná vrstva zemina o výšce cca 180cm. 

Díky této výšce zadržuje srážky, které neodtekly a je tedy zásobárnou pro vrchní vegetaci. 

Tento typ je ale vhodný spíše v aridních oblastech.  
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Obr.6: Příklad vrchních krytů ( Tchobanoglous G. et Kreith F., 2002) 

 

Pokud je vrchní kryt nasycen, či je na něm tenká vrstva vody nebo není pod krytem 

instalována izolační vrstva, dochází k infiltraci vyjádřené v l/m2. V praxi je množství vody 

vstupující do skládky závislé na hydrologických podmínkách, způsobu těsnění a celkovém 

sklonu vrchního krytu.  
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Obr. 7: Znázorňuje funkci drenážní vrstvy a geomembrány  

( Tchobanoglous G. et Kreith F., 2002) 

 

Na obrázku 7 je srovnání průsaků při použití geomembrány a při její absenci, je tedy zjevné,  

že použití této bariéry má celkový vliv na generaci průsaků a přeneseně i na znečištění 

okolního prostředí. 

 

 

4.3. Spodní těsnění - bariérové systémy pro TKO 

Cílem při navrhování bariérových systémů je minimalizovat pronikání výluhů do 

podložní zeminy pod skládku a zamezit kontaminaci podzemní vody.   

 Kritickým elementem skládek, který je nejdůležitějším pro ochranu prostředí a 

zabraňuje kontaminaci podloží a podzemní vody, je spodní těsnění. Typicky je složeno  

z několika různých prvků, zahrnujících ochranné vrstvy, sběrný a odvodný průsakový systém, 

izolační bariéry a difúzně atenuační vrstvy jako je vrstva hutněné půdy. Tato spodní bariéra by 

měla zakrývat skládku v celém rozsahu, včetně stran.  

Tento systém je složený z relativně nepropustné vrstvy či systému vrstev. Pro 

minimalizování průsaků bylo vyvinuto mnoho typů návrhů, mnoho z nich však neúměrně 

finančně náročných. Pro představu je na obr. 8 schéma minimálně požadovaného spodního 

těsnění, složeného z kompozitního systému 0,6m nízkopropustné jílové zeminy s 2 mm 

vysokohustotní polyethylenové (HDPE – high density polyethylen) membrány,  která je 

překrytá 0,3m zrnité drenážní vrstvy s hydraulickou konduktivitou 1 x 10 -4 m/s. Ta odvádí 
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nahromaděný výluh a snižuje tím tlak na spodní těsnící vrstvy. Drenážní vrstva je chráněna 

geotextilií, která slouží jako filtr a brání zanášení drenáže. Tyto předepsané prvky mohou být 

nahrazeny za jiné komponenty poskytující rovnocennou ochranu, například drenážní vrstva za 

geosíť. (Muller W., 2007; Sharma H. D. et Lewis S. P. 1994) 

Spojením všech vložek do kompozitního materiálu mnohonásobně zvyšuje jejich 

funkčnost, požadované vlastnosti se doplňují, naopak nežádané eliminují. Spodní těsnění 

pracuje ve spojení se sběrným systémem, obsahujícím drenážní vrstvy, horizontálně 

vedoucích průsak až do místa, kde dochází ke gravitačnímu sběru. (Sharma H. D. et Lewis S. 

P. 1994) 

 Přestože samostatné vrstvy, složené ze zemin či geosyntetik, jsou schopné zamezit 

výluhu prosakování do okolního prostředí po relativně dlouhou dobu (až 50 let), určité 

množství kontaminatu se do okolí vylouží. (Committee to Assess the Performance of 

Engineered Barriers, 2007) 

V poslední době se používají složité kompozitní systémy, složené z mnoha vrstev vzájemně se 

doplňujících, které velmi efektivně  brání migraci průsaku do okolního prostředí.  

( Tchobanoglous G. et Kreith F., 2002) 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny některé typy vrstev, které jsou součástí 

spodního těsnění.  
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Obr. 8: schématické znázornění možného vrstvení spodního těsnění.  

( Tchobanoglous G. et Kreith F., 2002) 

 

 

 

4.3.1. Prvky bariérového systému  

 

Přírodní jíly 

Jíly jsou velmi jemnozrnné nezpevněné horniny složené z jílových minerálů vznikající 

při zvětrávání hornin. Patří mezi ně především montmorillonit, ilit a kaolinit. Jejich 

jemnozrnnost znamená především velmi nízkou porozitu a následně permeabilitu. Velikost 

většiny jílových minerálů nepřesahuje 2µm a mají proto mnohé vlastnosti koloidů (schopnost 

sorpce, koagulace ze suspenzí aj.). Jílové minerály spadají do skupiny silikátových minerálů 

vrstevných, kde jsou jednotlivé vrstvičky vázány kationty. Molekuly vody se váží mezi tyto 

vrstvičky, což způsobuje bobtnání a nízkou permeabilita.  

Jílové vrstvy jsou hojně využívány v těsnění pod skládkou. Kompaktují se do vrstev o 

síle mezi 60 až 100 cm. Aby se zabránilo vzniku hrudek a tedy netěsnosti, probíhá 

kompaktace postupně a spolu s vlhčením, zhruba po 15cm vrstvách. Při použití různých typů 

jílů dochází k odlišnému bobtnání a praskání a je tedy nutné použít materiál ze stejného 

zdroje. 

Nejdůležitější vlastností jílu, v souvislosti s použitím v bariérovém systému je jeho 

mineralogie. Ta má zásadní vliv na propustnost výluhů ze skládky. Například při větším 

podílu montmorilonitu má jíl nižší propustnost, než při takovém podílu illitu, ten má na 

druhou stranu propustnost nižší než při použití kaolinitu. Obecně je po jílových vrstvách 

požadována propustnost k ≤  1x 10 -7 cm/s (Sharma H. D. et Lewis S. P.,1994; Williams T. P., 

2005). 

 

Dlouhodobá výkonnost jílového těsnění vzhledem k advektivnímu toku je přímo 

závislá na hydraulické vodivosti materiálu poté, co je nasycen styčnou kapalinou, převážně 

tedy výluhem. Je důležité vědět, zda je či není jílová vrstva s kapalinou kompatibilní a 

nezpůsobuje tedy výrazné zvýšení hydraulické konduktivity.  
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Hydraulická konduktivita může být změněna následujcími třemi způsoby: 

 

 

 Rozpouštění jílových minerálů 

Kyseliny a báze v průsacích mohou způsobit přeměnu určitých minerálů na kapalnou 

formu. Například hliník a železo mohou být rozpuštěny kyselinami a křemík bázemi. 

Výsledná drobná frakce putuje s průsakovým médiem, což v důsledku ucpání pórů půdy, vede 

k poklesu koeficientu propustnosti. V dlouhodobém horizontu však může mít migrace za 

následek zvýšení propustnosti kvůli tvorbě kanálků v půdě. 

 

 Změny v jílové struktuře  

 Tyto změny mohou nastat díky kationtové výměně nebo nahrazením adsorbované vody za 

prosakující organickou kapalinu. Kationty jako Na+ , K+, Ca 2+ jsou přitahovány negativními 

náboji a dokážou tak obsadit prostory mezi vrstvičkami jílových minerálů. Elektrické síly 

mezi těmito vrstvičkami jsou ovlivněny koncentrací kationtů v adsorbované vodě, zvýšení 

této koncentrace vede ke snižování odpudivých sil, což se projeví flokulací jílové struktury a 

zvýšením propustnosti.  

 

 Precipitace 

Propustnost jílů může být také ovlivněna srážením těžkých kovů, solí a karbonátů. Se 

změnami teplot, pH a koncentrací rozpuštěných látek může být toto srážení reverzibilní.  

 

Hojně užívaným jílovým materiálem v bariérovém systému je bentonit. Tato směs 

jílových minerálů, převážně montmorilonitového typu existuje ve dvou formách - sodné a 

vápenaté, přičemž sodná forma má nižší propustnost .Bentonit se přidává do systému, kde se 

vyskytují jílovité půdy s nedostatečným obsahem jílových minerálů pro zajištění požadované 

nepropustnosti. Jílové minerály bentonitového typu jsou charakteristické vysokou 

bobtnavostí, která nutí hydratovaný bentonit okolo půdních částic vytvořit syntetický jíl. 

Navíc, zemina obohacená jílem dále bobtná pod tlakem,  

takže nízká propustnost trvá i s rostoucím množstvím odpadové hmoty.  

Sodného bentonitu se používá 5 – 15 %, v závislosti na původní zemině, vápenatého více, 

kvůli jeho nižší bobtnavosti. Vhodné materiály pro míchání jsou například jemnozrnné písky, 
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protože koheznější materiály by se hůře promíchávaly (Sharma H. D. et Lewis S. P. 1994; 

Vaníček I., 2002). 

 

 

Geosyntetická těsnící bentonitová rohoţ (GCL) je zvláštním typem bentonitové 

bariéry tvořeným sendvičovou konstrukcí, která má mezi dvěma geotextiliemi mechanicky 

vázanou minerální těsnící vrstvu na bázi směsi aktivovaného bentonitu. Slouží jako ochranná 

bariéra vůči kontaminaci spodních vod a chrání těsnící fólie umístěné pod ní. Zaručená 

propustnost rohože je minimálně  4,5.10 -11 m/s, běžně se dodává v rozměrech 1cm tlusťky a v 

rolích 5 x 30 m. Role jsou kladeny buď na jílovové zeminy nebo na polyethylenové 

membrány a spojovány bentonitovým tmelem. GCL jsou častou alternativou přírodních 

kompaktovaných jílů, jejich velkou předností je samozacelovací schopnost při menš ích 

poškozeních, nevysychavost, jednoduchá instalace a odolnost vůči mrazu.  

  V případě, že kapalina ve styku s bariérou obsahuje vícemocné kationty (vápník a 

hořčík), může nastat degradace GCL. Dochází k iontové výměně se sodíkem a následný 

pokles hydraulické konduktivity o 3 až 5 řádů. Přestože tento výzkum byl omezen pouze na 

jeden druh kationtu, následné šetření ukázalo podobné korelace s vícedruhovým 

anorganickým roztokem, stejně jako se skládkovým výluhem (Williams T. P., 2005; Sharma 

H.D., Lewis S. P., 1994; Committee to Assess the Performance of Engineered Barriers, 

National Research Council, 2007). 

 

Geomembrány 

  

Těsnící fólie použité v geotechnických aplikacích, častěji nazývané geomembrány,  

jsou flexibilní, polymerní vrstvy s extrémně nízkou propustností, typicky používané jako 

bariéry proti tekutinám a výparům. Mezi geomembrány patří termoplastické polymery, které 

mohou být opakovaně uvedeny do původního stavu ohřátím či ochlazením a polymery 

tvrditelné teplem, které mohou být takto přepracované pouze jednou, při dalších teplotních 

anomáliích dochází k degradaci materiálu.  

Dvě nejběžněji používané membrány, PE – polyetylenová a PVC – polyvinyl 

chloridová, jsou obě termoplastického typu. Ve skládkovém těsnění jsou geomembrány 

typicky používané při podložním a vrchním krytí a to buď místo nízkopropustných zemin 

nebo jako jejich dodatek.  
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PE membrány se používají především kvůli jejich mechanické a chemické stálosti, a 

při tloušťce 2,5 mm splňují i odolnost proti prorůstání kořeny. Co se týče jejich tepelné 

odolnosti, je odhadovaná životnost membrány při teplotě 20 °C asi 500 až 900 let. Tento údaj 

se s vyšší teplotou snižuje, při 35 °C je to 130 – 160 let, což je však stále přijatelná hodnota.  

Koeficient propustnosti dosahuje hodnot až 1.10 -14 m/s. 

Nejčastější jsou dva typy, jednak HDPE, nebo- li vysokohustotní membrána a LDPE, tedy 

nízkohustotní. Ve skutečnosti není rozdíl v hustotách příliš velký (zhruba 20kg/m3 ). LDPE 

membrána je však přeci jen méně rigidní, její využití je tedy především při svrchním těsnění, 

kde se dokáže lépe přizpůsobovat skládce při jejím sesedání.  

Naopak HDPE membrány jsou vhodné spíše pro krytí dna, kde více odolávají 

mechanickému poškození. U obou PE membrán je podobné složení, kromě polyethylenové 

pryskyřice a sazí obsahují různá aditiva,  často patentovaná, která zvyšují odolnost a 

trvanlivost membrán (Muller W., 2007; Sharma H.D., Lewis S. P., 1994). 

 

PVC membrány jsou užívány v mnoha aplikacích při nakládání s odpady, jako 

ochrana při skladování kontaminovaných půd a skladovacích nádrží výluhů. Jejich hlavní 

přednost spočívá v tom, že jsou výrazně levnější než PE membrány a lépe se s nimi pracuje. 

Nicméně však nejsou příliš rezistentní vůči UV záření, sulfidům  a změnám teploty (Vaníček 

I., 2002). 

  

Chemický transport látek probíhá přes  geomembrány buď advektivně, skrze 

netěsnosti ve spojích, nebo přes defekty způsobené při instalaci či sesedání skládky, příp. 

molekulární difúzí přes neporušenou membránu. Zajímavým zjištěním je, že geomembrány 

neposkytují téměř žádnou ochranu proti difúznímu transportu těkavých organických látek jak 

v kapalné, tak plynné fázi (H.D., Lewis S. P., 1994; Committee to Assess the Performance of 

Engineered Barriers, National Research Council, 2007).  

Shackelford (2005) porovnával koncentraci dichlormethanu ve vzorku odebraného z 

lyzimetrů pod kompozitní vložkou  kompaktovaného jílu s geomembránou se vzorkem 

těsněného pouze jílem. Koncentrace obou těchto vzorků byla srovnatelná.  

Rowe ukázal, že transport těkavých organických sloučenin difúzí přes HDPE trvá několik 

málo dnů až týdnů, přes 60 cm silné kompozitní vložky 1- 2 roky a přes 1 metr silné 

kompozitní vložky zhruba 4 – 6 let. Z toho tedy vyplývá, že použití membrány jako 

samostatného těsnění je nevhodné (H.D., Lewis S. P., 1994). 
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Geotextilie 

Geotextilie jsou tkané materiály, užívané jako ochrana pro geomembrány a filtrační 

materiál k eliminaci jemnozrnných částic z výluhu a zabraňující tím ucpání. Většina z nich je 

složená z polypropylenových nebo polyesterových vláken. Samotná jejich funkce je velmi 

rozmanitá, slouží jako:  

 separační vložka, která brání míchání materiálů a zároveň zajišťuje odolnost spodní 

vrstvy proti poškození v průběhu instalace  

 filtrace – zamezuje průchodu drobným částicím při současném umožnění průniku 

kapalin, tato funkce je však sporná, protože může dojít k mechanickému, 

biologickému i chemickému ucpání, což radikálně snižuje hydraulickou vodivost  

 drenáž – sběr a transport srážek, skládkových výluhů v rovině geotextilie  

 ochrana – distribuuje místní tlak z horní vrstvy, takže chráněný materiál není zatížen. 

 

Geosíť (geonet) 

  Geosíť je drenážní geokompozit  složený z drenážního jádra ve tvaru sítě, vyrobené z 

extrudovaného polyethylenu (PE) a z filtrační geotextilie z nekonečných  polypropylenových 

(PP) vláken. Je pokryta oboustrannou filtrační geotextilií nebo opatřena geotextilií pouze po 

jedné straně. Tento materiál se vyznačuje nízkou stlačitelností, používá se tedy v místech, kde 

je zapotřebí účinné odvodnění pod vysokým tlakem nadloží. V některých systémech se 

používá místo vrstvy písku (obr. 8 b) (Williams T. P., 2005; Sharma H.D., Lewis S. P., 1994). 

 

4.3.2. Odvodňovací systém skládky 

Jak již bylo uvedeno, žádné skládkové těsnění není absolutně nepropustné, a pokud je 

na něj vyvíjen příliš velký tlak výluhu, zvyšuje se tím možnost průsaku. Nedílnou součástí 

inženýrských bariér je tedy odvodňovací systém, odvádějící jak vnější, tak průsakovou vodu a 

snižující tlakovou energii vyvíjenou na těsnící systém.  

  Každá skládka už je při dnešních požadavcích vybavena vnitřním drenážním 

systémem, odvádějícím skládkové výluhy mimo těleso skládky. Tento systém tvoří liniové a 

plošné drenážní prvky, zajišťující jímání a odvádění po celou dobu provozu. Odvodňovací 

systém tvoří plošný drén, trubní drény sběrné a svodné, akumulační nádrže průsakových vod a 

zařízení na konečné zpracování vod.  
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Plošné drény jsou filtračně stabilní a vodu propuštějící vrstvy z přírodního kameniva (štěrk či 

drcený kámen) nebo umělých materiálů, pokrývající dno a svahy skládky a jímž protéká 

průsaková voda ke sběrnému drénu.  

Podle ČSN 838030 musí být skládky TKO vybavené plošnou drenážní filtrační vrstvou 

tloušťky min 30 cm, o hydraulické vodivosti Kf >1x10 -4 m/s. Ta se odděluje od ostatních 

vrstev geotextílií, zabraňující promíchání materiálů a zárověň slouží jako ochrana proti 

zanesení drénu a poškození PE membrán.  

Podíl CaCO3 ve štěrku nesmí překročit 30 % hmotnosti a ani železitých sloučenin nesmí být 

mnoho, mohou totiž způsobit konzistenční změny uloženého odpadu a následně 

nepropustnost.  

Průsaková voda je odváděna sběrnými drény z HDPE, s minimálním sklonem 1 %.  

 

obr. 9 a: Schéma drenážního systému 

obr. 9 b : Umístění drenážní trubky ve skládkovém dně  

(Tchobanoglous G., Kreith F., 2002) 

 

Mezi drenážní systém a geomembránu se vkládá ochranná geotextilie, v tom případě je 

však třeba zkontrolovat celkovou stabilitu, kvůli nízkému tření na styčných plochách mezi 

materiály. 
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    Další složkou jsou trubní drény  uvnitř vysokopropustné drenážní vrstvy sloužící k odvodu  

výluhu do shromažďovacích jímek.  

  Sběrný drén je horizontálně umístěný prvek kruhového profilu s otvory o minimálním 

průměru 12 mm v počtu asi 88 otvorů na 1 m potrubí a mimo těleso skládky jsou tyto drény 

nepropustné. Perforované trubky  z HDPE jsou kvůli možnému ucpání a mechanickému 

poškození často zapouzdřené ve štěrku s velikostí zrn 16 – 22 mm, v tom případě se kolem 

nich ještě obsype vrstva písku o tloušťce nejméně 10 cm.  

Svodný drén  je nepropustný a odvádí průsaky ze sběrného drénu do jímky.  

Akumulační nádrž průsakových vod musí být dostatečně rozměrná a z nepropustných a 

chemicky odolných materiálů. Konstrukčně je řešena ve tvaru obdélníku a bývá členěna na 

dvě až tři sekce.  

Ke stavbě se používá vodostavební beton s izolačními nátěry nebo plastovými ochrannými 

fóliemi, je možné ji i postavit jako skládku, se zemním těsněním.  
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Na uvedeném obrázku je jedna z metod vedení potrubí. Zde prochází skrze skládkovou stěnu 

a vede průsaky do připravené nádrže. Obr 2. Objem sběrné nádrže závisí na způsobu dalšího 

zpracování a celkovém vybavení, typicky jsou však zadrženy pro zadržení průsaků z 1 – 3 

dnů ve vrcholné periodě.  

 

 

Samotné uspořádání drenážního systému závisí na morfologii skládky.  

 Pokud je plocha dna větší než plocha svahů, je dno skládky střechovitě uspořádáno tak, aby 

byl sklon drénů v rozmezí 1–5 %, u strmějších svahů se pak použije pouze plošný drén.  
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5. ZÁVĚR  

Při skládkování obecně, vzniká v tělese skládky nežádoucí vedlejší produkt, skládkový výluh. 

Ten je kombinací přebytku povrchové vody a atmosférických srážek, chemicky či biologicky 

vázané vody a vlhkostní složky odpadů. Při vstupu těchto vod do skládky a následnými 

chemickými, fyzikálními a mikrobiologickými procesy, jsou kontaminační látky vylouženy do 

prosakující vody a tvoří skládkové výluhy. Pro jejich složení jsou typické 4 základní skupiny 

znečišťujících látek: Rozpuštěné organické látky, anorganické makrokomponenty, těžké kovy 

a cizorodé organické sloučeniny.  

Úkolem inženýrských bariér je zamezit šíření kontaminantů pocházejích ze skládkového 

tělesa. I přes velký pokrok v technologii těsnění skládek, uniká mimo prostor skládkování 

určité množství výluhů, které interaktují s podložím a migrují do okolí. Zásadní se, dle 

nastudované literatury, jeví vhodná aplikace jednotlivývh vrstev v komponovaných těsněních. 

Každá z vrstev se vyznačuje určitými specifiky,které mohou při vzájemné kombinaci způsobit 

omezení primární funkce bariér. . U jílových vrstev je to snížení propustnosti vlivem 

precipitace těžkých kovů, kationtové výměně či rozpouštěním jílových minerálů kyselinami a 

bázemi. U geomembrán je to téměř nulová schopnost zamezit difúznímu transportu těkavých 

organických sloučenin. GCL degraduje při styku s vícemocnými ionty jako Ca 2+  a 

geotextilie, sloužící jako filtrační prvek, se může ucpat jemnozrnným materiálem.  

Za nejúčelnější ochranu okolí od skládkových produktů lze považovat aplikaci co 

nejmocnějších bariér s cyklicky se opakujícímivrstvami. Takováto řešení jsou však finančně 

náročná a vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje legislativní prvek, který by tuto 

technologii nařizoval, v praxi jsou používána jen výjimečně,  

Bariérový systém komponovaný z jedné série vrstev je nicméně postačující pro zpomalení 

migrace polutantů dále do prostředí a ve spojení s vhodným sběrným systémem průsaků a 

geologickým podložím zatím tím nejlepším ochranným systémem.  
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