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Příloha č. 31 
(Příloha č. 3 vyhlá�ky č. 294/2005 Sb.) 

 

Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky 
Při ukládání odpadů na skládky musí být minimalizována mo�nost chemických reakcí mezi různými druhy ukládaných 

odpadů. 

Mísitelnost je kritérium pro posuzování mo�nosti společného ukládání dvou nebo více druhů odpadů na skládku. 

Odpady jsou navzájem mísitelné, pokud při jejich společném ulo�ení na skládku nedochází k reakcím s ne�ádoucími 

projevy. Za ne�ádoucí projevy chemických reakcí mezi odpady ukládanými na vícedruhové skládky je pova�ován 

zejména vývin tepla s mo�ností zahoření, vývin hořlavých nebo toxických plynů, vytvoření podmínek umo�ňujících 

významné zvý�ení vyluhovatelnosti �kodlivých látek z odpadu do vnitřních skládkových vod. 

 

1. Postup hodnocení mísitelnosti odpadu 

Původce odpadu nebo oprávněná osoba v základním popisu odpadu vyhodnotí zda chemické látky a přípravky obsa�ené 

v odpadu nemohou způsobit při smíchání s jinými odpady ne�ádoucí reakce. Pokud takové riziko existuje, uvede v 

základním popisu odpadu s jakými chemickými látkami, přípravky a/nebo odpady nelze odpad smě�ovat, případně jaká 

mají být při ukládání odpadu učiněna opatření, aby bylo ne�ádoucím reakcím zamezeno. Při ka�dé přejímce odpadu na 

skládku musí provozovatel skládky posoudit, zda chemické látky a přípravky obsa�ené v přejímaném odpadu nebudou 

ve stavu a mno�ství, v jakých jsou přítomny v tomto odpadu, reagovat s odpady umístěnými v aktivní vrstvě skládky za 

vzniku ne�ádoucích projevů, včetně vyhodnocení neutralizační kapacity. 

 

2. Slučitelnost odpadů 

Do jednoho sektoru skládkového tělesa (§ 3 odst. 5 vyhlá�ky č. 294/2005 Sb.) nesmějí být ukládány zejména: 

2.1  odpady upravené - stabilizované anorganickými pojivy a odpady s vysokým obsahem síry (např. energosádrovec) 

s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady komunálními), 

2.2  odpady se zvý�eným obsahem kovů (např. anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové 

úpravy kovů, z hydrometalurgie ne�elezných kovů) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady 

komunálními), 

2.3  odpady s obsahem dusičnanů (např. obaly se zbytky umělých hnojiv) s odpady s obsahem ropných látek, 

2.4  odpady s obsahem kyanidů s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. komunální odpady) nebo s 

odpady s kyselou reakcí. 
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