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The article deals with the waste conditioning problems. It is focused on waste disposal
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LIKVIDACE ODPADģ
ÚVOD
Existence lidské spoleþnosti je mimo jiné neodmyslitelnČ spjata s produkcí odpadĤ,
s nimiž je tĜeba uvážlivým zpĤsobem nakládat. PĜi likvidaci komunálního odpadu patĜí mezi
nejbČžnČji používané metody jeho skládkování a spalování. Oba tyto zpĤsoby ovšem znaþnČ
zatČžují životní prostĜedí, aĢ již primárnČ þi sekundárnČ.
ýlovČk a životní prostĜedí tvoĜí systém, jsou to tedy dva prvky, které se navzájem
ovlivĖují. Dlouhodobé negativní pĤsobení þlovČka na životní prostĜedí se odráží na zdraví a
vČku lidí, na druhou stranu zdravé životní prostĜedí ovlivĖuje hodnotné prožívání života
každého z nás. Proto se jeho ochrana stala zhruba od osmdesátých let minulého století
pĜedmČtem

výrazného

spoleþenského

zájmu.

Rozsáhlé

zmČny,

pĜedevším

v postkomunistických zemích, které usilovaly o vstup do Evropské unie, postihly také
problematiku nakládání s odpady.

SKLÁDKOVÁNÍ ODPADģ
Skládka je prostor, objekt þi zaĜízení, které slouží k zneškodĖování odpadĤ. Na
zdraví þlovČka mĤže mít vliv pĜedevším prostĜednictvím polutantĤ, neboli škodlivých
odpadních látek zneþišĢujících životní prostĜedí, které mohou ze skládky unikat, v životním
prostĜedí se pak vyskytovat v nepĜirozenČ vysoké koncentraci a pĜes toto prostĜedí se vracet
zpČt k þlovČku, napĜ. potravinovým ĜetČzcem.
Vlivy skládek odpadĤ na ovzduší, vodu a pĤdu jsou pomČrnČ bČžnČ hodnoceny,
nepĜímý vliv na faunu a flóru však bývá þasto podceĖován, pĜestože v jeho dĤsledku mĤže
dojít ke snižování velikosti druhové populace, ke zmČnám ve struktuĜe a složení spoleþenstev
þi ke zmČnám funkce ekosystémĤ.
Dalšími negativy spojenými se skládkováním odpadĤ jsou pĜedevším zábČr pĤdy,
poškození území výstavbou a inženýrskými sítČmi, hluk, prach, náhodné úniky, plyny a
výluhy ze skládek. KromČ pĜímých vlivĤ, kdy je krajina fyzicky narušena, je možné definovat
i vliv nepĜímý, spoþívající v ovlivnČní charakteru krajiny. Míra tohoto vlivu závisí na
souþasném využívání krajiny (zemČdČlství, prĤmysl, obchod, rekreace apod.) a má vazbu též
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na kulturní dČdictví, jako jsou napĜ. chránČná území, historická sídla þi jejich centra, území
s archeologickým významem atd.
Minimalizace dopadĤ skládky na krajinu je podmínČna v první ĜadČ výbČrem správné
lokality, který by mČl být v souladu s územním plánováním, dále použitím vhodné techniky
pĜi stavbČ skládky a v neposlední ĜadČ též zabezpeþením revitalizace krajiny, þili její
rekultivace.

SPALOVÁNÍ ODPADģ
Dalším z bČžných zpĤsobĤ nakládání s komunálními odpady je jejich spalování.
PĜedevším je tĜeba si uvČdomit, že tento proces tvoĜí doprava a nakládání s odpady pĜed
spálením, vlastní spalovací proces a také zneškodnČní odpadu ze spalovny. Spalování je
zpĤsob zneškodnČní odpadu za pĜítomnosti kyslíku, kdy dochází k rozkladu organických látek
v odpadech pĜedevším na oxid uhliþitý a vodu. Provozem spaloven jsou emitovány jednak
výsledky dokonalého spalování – CO2, vodní pára a kyselé plyny – dále þástice prachu a
kovĤ, které nebyly zachyceny pĜi þištČní spalin, a koneþnČ škodliviny vznikající pĜi
nedokonalém

spalování

-

polycyklické

aromatické

uhlovodíky,

polychlorované

dibenzodioxiny a dibenzofurany a jiné halogenované i nehalogenované organické látky.
Množství a druh emitovaných škodlivin závisí na druhu odpadu, úþinnosti spalovacího
procesu a v neposlední ĜadČ úþinnosti technologického þištČní spalin.
Spalování má pĜedevším negativní dopad na kvalitu ovzduší, sekundárnČ ovlivĖuje
vodu a pĤdu, které jsou právČ zneþištČním z ovzduší kontaminovány. Vlivy spalování na
životní prostĜedí je možné posuzovat napĜ. z hlediska lidského zdraví, founy þi flóry. Co se
lidského zdraví týþe, zneþištČní ovzduší hlavními škodlivinami není tak zásadní. Oproti
emisím z dopravy þi tepelných elektráren je totiž jejich podíl nevýznamný. ZávažnČjší jsou
emise kovĤ a organických látek. Na lidské zdraví mají negativní vliv pĜedevším þástice menší
než 10μm. Tyto þástice mohou být kompletnČ inhalovány a zpĤsobit tak respiraþní
onemocnČní. ZneþištČní ovzduší prachem a kovy dále poškozuje rostliny, mĤže zapĜíþinit
poruchy rĤstu a reprodukce. Faunu postihuje pĜedevším konzumace kontaminovaného krmiva
nebo nižších živoþíchĤ díky bioakumulaci v potravinovém ĜetČzci.
Samotná výstavba spaloven je obdobným zdrojem zneþištČní jako jiné stavby –
pĜedevším prašného zneþištČní ovzduší. Je tu ale i možnost úniku ropných látek do
podzemních a povrchových vod a snižování hladiny podzemní vody v okolí stavební jámy.
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BČhem provozu spalovny je nutné pravidelnČ kontrolovat technologické parametry spalovny,
aby bylo zabezpeþeno dodržování stanovených emisních limitĤ. Nezbytná je též pravidelná
údržba zaĜízení na þištČní spalin.
Nezanedbatelnou pozornost je tĜeba vČnovat vlivu spaloven na povrchové a
podzemní vody, protože právČ voda umožĖuje rychlé šíĜení pĜípadné kontaminace. Ta mĤže
nastat únikem kontaminantĤ pĜi skladování a dopravČ odpadĤ, pĜi skládkování odpadĤ ze
spalovny, únikem kontaminovaných vod þi atmosférickým spadem. Z dlouhodobého hlediska
mĤže dojít ke zmČnám v proudČní podzemních vod, stejnČ tak dlouhodobé mĤže být i
prohĜívání jak vod povrchových, a to vypouštČním chladící vody ze spalovny, tak opČt vod
podzemních únikem tepla ze spaloven a z teplovodĤ.
StejnČ jako u skládky, i u spalovny je podstatný výbČr vhodné lokality. S ohledem
právČ na vodní zdroje je tĜeba posuzovat hloubku hladiny podzemní vody, propustnost zóny
provzdušnČní a zóny nasycení a pĜítomnost významných zásob podzemní vody.
Samostatnou kapitolou v problematice spaloven by mohl být vliv popílkovišĢ na
životní prostĜedí. PopílkovištČ nebo také odkalištČ je místo, které je urþeno pro trvalé uložení
odpadĤ, jako je popílek þi struska – typických produktĤ spaloven odpadĤ. V minulosti bylo
k lepšímu usazování popílku þasto využíváno umČle vytvoĜených vodních ploch.
PopílkovištČ mohou rovnČž negativnČ ovlivnit životní prostĜedí. DČje se tak
napĜíklad pĜi úniku rizikových polutantĤ, které se skrze prostĜedí dostávají až k þlovČku, nebo
vlivem faktorĤ souvisejících s provozem. PĜímé ohrožení života þi zdraví lidí nastává pĜi
haváriích.
Chemické polutanty obvykle dČlíme podle úþinku na zdraví þlovČka na toxické,
alergenní,

karcinogenní,

teratogenní

a

mutagenní.

Transport

polutantĤ

probíhá

prostĜednictvím ovzduší, vody, þi pĜímým kontaktem. Základní zpĤsoby expozíce þili
pĤsobení nebo pĜenesení na lidský organismus jsou inhalace, ingesce a dermální absorbce.
Vliv popílkovišĢ na ovzduší a mikroklima je možné hodnotit buć na základČ
pĜímého mČĜení cizorodých látek v ovzduší v místČ, nebo nepĜímými metodami na základČ
modelových výpoþtĤ. ObjektívnČ lze stanovit vliv popílkovišĢ na kvalitu ovzduší a
mikroklima porovnáním údajĤ o stavu pĜed a po výstavbČ konkrétního popílkovištČ. Tento
stav se zjišĢuje tĜeba mČĜením pH faktoru srážkové vody, obsahu tČžkých kovĤ apod.
NejpĜesnČjší údaje o kvalitČ ovzduší se zjistí pĜímým mČĜením koncentrace škodlivých látek
prostĜednictvím mČĜících stanic.
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BČhem provozu popílkovišĢ dochází ke zmČnČ energetické bilance zemského
povrchu - pĤvodní horninový podklad pokrytý vegetací je nahrazen odpadovým kalem rĤzné
barvy a struktury, který odlišnČ pĜijímá a odráží sluneþní záĜení. Vzduch nad popílkovišti se
proto bude rychleji oteplovat, ochlazovat þi vysušovat. Sekundárním vlivem popílkovišĢ je
také zmČna pH faktoru srážkových vod, které pak poškozují krajinu. Kumulativní vliv
škodlivin se projeví také pĜi souþasném pĤsobení negativních klimatických vlivĤ a špatných
rozptylových podmínek. PopílkovištČ mohou krátkodobČ nepĜíznivČ ovlivĖovat kvalitu
ovzduší i na vzdálenost nČkolika kilometrĤ. Trvalý nepĜíznivý vliv popílkovišĢ na kvalitu
ovzduší a místní klima je bČhem provozu tČchto popílkovišĢ zpĤsobený neustálým
uvolĖováním prachových a ostatních zneþišĢujících látek v dĤsledku nepĜetržité výmČny
energie mezi zemským povrchem a atmosférou procesy kondukce, radiace, þi evaporace.
NepĜíznivé vlivy mohou pĜetrvávat i po uzavĜení popílkovištČ, pokud nebylo pĜekryto
stabilním zásypovým materiálem.

ZÁVċR
Životní prostĜedí pĜímo ovlivĖuje kvalitu života lidí. Proto je tĜeba ho chránit,
popĜípadČ obnovovat. DČje se tak prostĜednictvím nejrĤznČjších projektĤ, ale i podporou
prĤmyslových odvČtví šetrných k životnímu prostĜedí. NČkteré problémy ochrany životního
prostĜedí mají jen místní význam, jiné aktivity, jako napĜ. recyklace, mají celosvČtový
charakter. Jeden z programĤ brazilského celosvČtového summitu o Zemi se obrací pĜímo
k lidem a vyzývá je, aby zastavili niþení životního prostĜedí, v kterém žijí. K tomu lze pĜispČt
i uvážlivým nakládáním s odpady a dĤsledným dodržováním platné legislativy.

Tento pĜíspČvek vznikl v rámci Ĝešení projektu MD ýR CG932-066-520 Modelování
logistiky odpadĤ v mČstských aglomeracích.
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