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Anotace 

Tato práce se zabývá monitoringem nelegálních skládek v Severozápadní části Prahy 

západ. Na základě shromážděných podkladů pro vlastní terénní šetření následovalo 

samotné zpracování dat s vytvořením klasifikace zjištěných nelegálních skládek. Tato 

klasifikace byla zavedena pro snadnější a jednodušší vyhodnocení možných ekologických 

rizik. V neposlední řadě byl zpracován pro každou nalezenou lokalitu postup pro 

odstranění a případnou nutnou rekultivaci vč. ekonomických aspektů. 

Veškeré výsledky monitoringu byly zapracovány do mapy a byly předány starostům obcí 

pro vlastní využití do budoucna.  
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Summary 

This work deals with the monitoring of illegal landfills in the district North-West part of 

the Prague-West area. In the first part, the documents were created for own field 

investigation, which followed by creating the classification of each illegal landfill. This 

clasification was done for easier evaluation of possible environmental risks. Last but not 

least was prepared the method with the economical aspects for each location, to proceed at 

their disposal and possible recultivation.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

The landfill, monitoring, field investigations. 

  



 

Obsah 

1. ÚVOD .............................................................................................................................................. 1 

2. CÍL PRÁCE ....................................................................................................................................... 3 

3. LITERÁRNÍ REŠERŠE ........................................................................................................................ 4 

3.1. Popis vybraného území ........................................................................................................... 4 

3.1.1. Geologie a geomorfologie ................................................................................................ 5 

3.1.2. Historie území .................................................................................................................. 6 

3.2. Legislativa ............................................................................................................................... 8 

3.2.1. Zákon o odpadech v platném znění ...................................................................................... 8 

3.2.2. Základní pojmy ................................................................................................................ 8 

3.2.3. Povinnosti původce dle §16 Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech  v platném znění ........ 9 

3.2.4. Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) ............................................ 9 

3.2.5. Právní dopady týkající se černých skládek .................................................................... 11 

4. METODIKA ŘEŠENÍ........................................................................................................................ 13 

5. PRAKTICKÁ ČÁST .......................................................................................................................... 14 

5.1. Vymezení území severozápadní části Prahy západ ............................................................... 14 

5.2. Metodika hodnocení .............................................................................................................. 15 

5.3. Terénní šetření ....................................................................................................................... 18 

5.3.1. Terénní šetření 1 - obce Holubice a Kozinec ................................................................. 18 

5.3.2. Terénní šetření 2 - obec Tursko...................................................................................... 20 

5.3.3. Terénní šetření 3 – obec Libčice nad Vltavou ................................................................ 21 

5.3.4. Terénní šetření 4 – obec Svrkyně ................................................................................... 22 

5.3.5. Terénní šetření 5 – obec Velké Přílepy .......................................................................... 23 

5.3.6. Terénní šetření 6 – obec Úholičky ................................................................................. 24 

5.3.7. Terénní šetření 7 – obec Roztoky ................................................................................... 24 

5.3.8. Terénní šetření 8 – obec Okoř ........................................................................................ 25 

5.3.9. Terénní šetření 9 – obec Čičovice .................................................................................. 26 

5.3.10. Terénní šetření 10 – obec Lichoceves .......................................................................... 27 

5.3.11. Terénní šetření 11 – obec Únětice ................................................................................ 29 

5.3.12. Terénní šetření 12 – obec Středokluky ......................................................................... 29 

5.3.13. Terénní šetření 13 – obec Statenice.............................................................................. 30 

5.3.14. Terénní šetření 14 – obec Tuchoměřice ....................................................................... 31 



 

5.3.15. Terénní šetření 15 – obec Kněževes ............................................................................. 32 

5.3.16. Terénní šetření 16 – obec Horoměřice ......................................................................... 32 

5.3.17. Terénní šetření 17 – obec Dobrovíz ............................................................................. 33 

5.3.18. Terénní šetření 18 – obec Jeneč ................................................................................... 35 

5.3.19. Terénní šetření 19 – obec Hostivice ............................................................................. 36 

5.3.20. Terénní šetření 20 – obec Červený újezd ..................................................................... 36 

5.3.21. Terénní šetření 21 – obec Chýně .................................................................................. 37 

5.3.22. Terénní šetření 22 – obec Ptice .................................................................................... 38 

5.3.23. Terénní šetření 23 – obec Úhonice ............................................................................... 38 

5.3.24. Terénní šetření 24 – obec Chrášťany ........................................................................... 39 

5.3.25. Terénní šetření 25 – obec Rudná .................................................................................. 40 

6. VÝSLEDKY...................................................................................................................................... 42 

6.1. Sumarizace terénních šetření................................................................................................. 42 

6.2. Vyhodnocení sumarizace ...................................................................................................... 42 

6.2.1 WORST 5 ........................................................................................................................ 44 

6.2.2. BEST 8 ........................................................................................................................... 45 

6.3. Příklad odstranění nelegální skládky .................................................................................... 45 

6.4. Ekonomické zhodnocení ....................................................................................................... 47 

6.4.1. Ekonomické náklady pro konkrétní obce ....................................................................... 49 

6.5. Přehled nalezených odpadů dle dané kategorie ..................................................................... 50 

6.6. Dopady na Životní prostředí ................................................................................................. 52 

6.7. Zmapování ............................................................................................................................ 53 

7. DISKUZE ........................................................................................................................................ 56 

8. ZÁVĚR ........................................................................................................................................... 59 

9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................................... 63 

9.1. Seznam tabulek ..................................................................................................................... 65 

9.2. Seznam obrázků .................................................................................................................... 66 

9.3. Seznam grafů ......................................................................................................................... 67 

9.4. Seznam fotografií .................................................................................................................. 67 

9.5. Seznam příloh ....................................................................................................................... 67 

10. PŘÍLOHY ...................................................................................................................................... 68 

 



 

2013/2014 Page 1 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky 

PP  Přírodní park 
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1. ÚVOD 

Černé (nelegální) skládky jsou závažným problémem v oblasti komunální ochrany 

životního prostředí každého města a obce. Nezáleží na tom, zda vznikly na veřejném 

prostranství nebo soukromém pozemku, vždy jsou rizikem pro životní prostředí a někdy  

i pro lidské zdraví.  

Každý z nás již od narození vytváří odpad. Díky lidské činnosti a neustálému růstu 

spotřební společnosti se množství odpadů stále zvedá. Většina odpadů stále končí na 

skládkách napříč tomu, že by trend dle nařízení evropské směrnice o odpadech měl být 

opačný.  

Je třeba vždy mít na paměti, že odpad je zdroj, a proto je nutné „neplýtvat s odpadem“. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES  ze dne 19. listopadu 2008  

o odpadech, přinesla kromě jiného také novou pětistupňovou hierarchii pro nakládání  

s odpady, přičemž státy evropské unie jsou povinny zajistit, aby všechny odpady prošly 

stupněm využití, tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpady není možno 

využít jedním z těchto způsobů, je třeba je bezpečným způsobem odstranit. 

 předcházení vzniku odpadů 

 opětovné použití 

 materiálové využití 

 jiné využití (např. energetické) 

 odstranění 

Cílem této směrnice je přispět k vytvoření evropské „recyklační společnosti“, dle 

stanovených konkrétních cílů: 

 Do roku 2020 recyklovat 50% odpadů z domácností a jim podobných a 70 % 

stavebních a demoličních odpadů. 

 Do roku 2015 každý stát musí zavést separaci minimálně skla, papíru, kovů  

a plastů. 
1
 

                                                           
1
 STEO.: RÁMCOVÁ SMĚRNICE O ODPADECH / DON´T WASTE WASTE [online], STEO: [vid. 

12.4. 2014] 

http://cistemesto.eckralupy.cz/?page=dopady_zp
http://cistemesto.eckralupy.cz/?page=dopady_zp
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:CS:NOT
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Skládky vznikající na území České republiky jsou buď řízené nebo neřízené. Právě těm 

neřízeným tzv. nelegálním se věnuji v této práci. Konkrétně se věnuji monitoringu 

nelegálních skládek v severozápadní lokalitě Prahy západ.  

Součástí této diplomové práce je i zhodnocení rizik ve vztahu k životnímu prostředí. Černé 

skládky skýtají mnohá rizika, těmi fyzikálními a chemickými jsou úniky těžkých kovů, 

anorganických i organických sloučenin do všech složek životního prostředí. Především do 

půdního prostředí, následně do vodních zdrojů. S nelegálními skládkami je spojen často  

i zvýšený výskyt škůdců, hmyzu, hrozí zde vysoké riziko požáru a dalším nežádoucím 

dopadem na životní prostředí bývá zápach a narušení krajinného rázu.  
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je seznámení s legislativou při nakládání s odpady. Na základě 

literární rešerše a spolupráce se starosty obcí provést inventarizaci černých (nelegálních) 

skládek ve vymezené oblasti, vyhodnotit ekonomickou náročnost pro jejich likvidaci  

a navrhnout opatření, jak těmto skládkám předcházet. 
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3. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

3.1. Popis vybraného území 

Praha západ leží v Středočeském kraji. Je spravována Městským úřadem Černošice, jehož 

sídlo je v Praze, ta ovšem není jeho součástí a tvoří samostatný kraj. Praha západ obepíná 

hlavní město Prahu ze západu a jihu. Sousedí s Prahou východ, Benešovem, Příbramí, 

Berounem, Kladnem a na severu s Mělníkem.  

Ve vybraném území protékají řeky Vltava, Sázava a Berounka. Nejvýše položeným 

místem jsou Hřebeny v Brdech (550 m n. m.) a nejnižším Libčice nad Vltavou (170 m n. 

m.).  

Skládá se ze 79 obcí, kdy z toho měst je 9 a městysů 2. Největším městem jsou Roztoky, 

největší obcí je obec Jesenice. Jesenice není městem a má dokonce od roku 2007 stabilně 

vyšší počet obyvatel než město Černošice. 
2
 

Zeměpisné informace o Praze-západ 
3
 

Zeměpisné souřadnice: 50° 0 s. š., 14° 11′ v. d.  

Rozloha 580,63 km² 

Počet obyvatel  124 799 (2012) 

Hustota zalidnění  215 ob. / km² 

  

 

                                                           
2
 Makovec, M.: Okolí Prahy – západ. Děčín: Česká turistika, c2006. 47 s. ISBN 80-86896-08-0 

3
 Přispěvatelé Wikipedie, Okres Praha-západ [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013. Datum 

poslední revize 10. 12. 2013, 07:39 UTC, [vid. 15. 1. 2014]  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-v%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Bene%C5%A1ov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C5%99%C3%ADbram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Beroun
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_M%C4%9Bln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1zava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berounka
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99ebeny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brdsk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C4%8Dice_nad_Vltavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roztoky_(okres_Praha-z%C3%A1pad)
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=cs&params=50_N_14.2_E_type:adm3rd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozloha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota_zalidn%C4%9Bn%C3%AD
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Obrázek 1 Území Prahy západ, 1:1000 000
4
 

 

 

Obrázek 2 Obce náležící Praze západ
5
 

3.1.1. Geologie a geomorfologie 

Geologická stavba okolí Prahy je velmi rozmanitá a pestrá, především ta západní. 

Nacházejí se zde starohorní (proterozoické), prvohorní (paleozoické), druhohorní 

(mesozoické), třetihorní (kenozoické) i čtvrtohorní (kvartérní) horniny. Vzhledem 

k diverzitě můžeme rozdělit poměry na geologii Jílovska a na zbytek území  Mníšecka, 

                                                           
4
 Zdroj [mapy.cz] 

5
 Přispěvatelé Wikipedie, Okres Praha-západ [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013. Datum 

poslední revize 10. 12. 2013, 07:39 UTC, [vid. 19. 1. 2014]  
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okolí Řevnic a Černošic, Rudné, území severozápadně od Hostivic a severozápadní okolí 

Roztok u Prahy. 

Geologie Jílovska 

Jílovsko patří do Středočeské pahorkatiny se svou nadmořskou výškou od 200 metrů 

(soutok Sázavy s Vltavou) do výšky 400-500 metrů (Hornopožárské lesy). Jílovské pásmo 

je výsledkem prvohorní vulkanické činnosti. Jde doslova o "zlatý pruh", který končí až na  

Šumavě a vyznačuje se zlatonosným zrudněním. Na Jílovsku je šíře pásma pouhé 3 km.  

Z geologického hlediska je mimořádně bohaté, najdeme zde cca. 74 druhů minerálů. 
6
 

Geologie Mníšecka, okolí Černošic, Rudné, Hostivic a Roztok u Prahy 

Starohorní horniny tvoří střední a jižní část území. Tvoří podloží mladším útvarům, 

zejména staroprvohorním. Na většině území vystupují slabě přeměněné usazené horniny 

jako břidlice, menší měrou kyselé sopečné horniny - vulkanity.  

Geologicky velmi zajímavými lokalitami jsou PP Číčovický kamýk a PP Kněživka, kde je 

zřetelná činnost tehdejšího moře. Můžeme zde nalézt zbytky přitmelených prvoků, žraločí 

zuby, korály a misky různých mlžů - nejčastěji ústřic. 
7
 

3.1.2. Historie území 

Historie je velmi zdlouhavá a rozmanitá. Severní část po Český kras a kaňony Vltavy  

a Berounky patří k tzv. starosídelním oblastem, hustě osídleným od časného paleolitu. Jižní  

a jihovýchodní část byla osídlena později a řidčeji. 

K nejstarším nálezům patří gravettská štípaná industrie, ta byla nalezená u Řevnic.  

V následném období se obyvatelé koncentrovali do vsí a intenzivněji obdělávali půdy 

jednoduchým pluhem. Z té doby existují nálezy řivnáčské kultury (Roztoky u Prahy)  

a kultury zvoncovitých pohárů (Kněževes).  

Další kulturou, byla kultura únětická. Ta nám dochovala nálezy spon a různých šperků  

z bronzu. Po knovízské kultuře přišel keltský kmen Bójů. Germáni nenastoupili příliš 

                                                           
6
 Přispěvatelé Wikipedie, Okres Praha-západ [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013. Datum 

poslední revize 10. 12. 2013, 07:39 UTC, [vid. 15.1. 2014]  
7 
The district Prague-West presents itself. Praha: S & D, 2000. 32 s. MDT 908(437.312) 

 

http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/stredni-cechy/okoli-prahy-zapad/416-cicovicky_kamyk/
http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/stredni-cechy/okoli-prahy-zapad/439-knezivka/
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mírumilovně, svědčí o tom hromady lidských kostí, nalezených na Závisti. V 6. století n. l. 

je vystřídal slovanský kmen Čechů. Okolo 8. století se stavěli opevněné hradiště.  

Doba vrcholného středověku se vyznačuje vysokou hustotou osídlení a cílenou kolonizací 

celých Čech. Karel IV. také založil v ústí tvrz Karlík, určenou k obraně Karlštejna.  

S 19. stoletím přichází období výrazných změn v naší oblasti. S příchodem komunismu 

začalo jedno z nejdestruktivnějších období. Po roce 1989 vypukne značný zábor půdy  

v extrémně krátké době, převážně díky výstavbám sériových domků nebo obchodních 

velkoskladů. Současně ale také probíhá renesance některých budov a církevních památek.   

  

http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/stredni-cechy/okoli-prahy-zapad/485-zavist/
http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/stredni-cechy/okoli-prahy-zapad/440-karlik/
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3.2. Legislativa 

3.2.1. Zákon o odpadech v platném znění  

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech s účinností od 1. ledna 2002 v platném znění je jedním 

z průlomových zákonů v legislativě v oblasti odpadového hospodářství. V souladu  

s právem Evropské unie stanovuje dle § 9a  hierarchii způsobů nakládání s odpady od 

předcházení vzniku odpadů po jejich odstranění, a to při dodržování ochrany lidského 

zdraví a životního prostředí i trvale udržitelného rozvoje. Tato pravidla stanovuje 

původcům odpadů.  

Hlavní ideou tohoto zákona je skutečnost, že odpad by se měl využívat zejména jako 

druhotná surovina.  

Zákon se dělí na 18 částí, 89 § a obsahuje 7 příloh. 

3.2.2. Základní pojmy 

Odpadem je dle § 3 odst. 1 každá movitá věc, jíž se osoba zbavuje nebo má v úmyslu nebo 

povinnost se jí zbavit a dle přílohy č. 1 Zákona o odpadech přísluší do některé ze skupin 

odpadů.  

Oprávněná osoba je dle § 4 odst. 1 písm. y) každá osoba, která je oprávněna k nakládání 

s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů. 

Sběrem odpadů je dle § 4 odst. 1 písm. m) soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání 

k dalšímu využití nebo odstranění. 

Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava  

a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.  

Odstranění odpadů je činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost 

má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie, v příloze č. 4 k Zákonu  

o odpadech v platném znění je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů.
 8

 

                                                           
8
 ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Sbírka zákonů. 
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3.2.3. Povinnosti původce dle §16 Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech  

v platném znění 

Původcem odpadů je dle § 4 odst. 1 písm. x) fyzická nebo právnická osoba podnikající, při 

jejíž činnosti odpady vznikají. Původcem je také obec, a to v okamžiku, kdy fyzické osoby 

odloží odpady na místě k tomu určeném. Obec je vlastníkem takto odložených odpadů  

a vztahují se na ni povinnosti původců odpadů.  Původce je zodpovědný za nakládání  

s odpady do doby jejich využití nebo odstranění.  

Původce je dle § 16 odst. 1 písm. a) povinen pro účely nakládání s odpadem, odpad zařadit 

podle druhů uvedených v Katalogu odpadů (§5 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění), který Ministerstvo životního prostředí vydá prováděcím právním 

předpisem. Dle § 6 tohoto zákona je původce povinen pro účely nakládání zařazovat odpad 

dle příslušných kategorií, nebezpečný, ostatní.
 9

 

3.2.4. Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR)  

Plán odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH ČR) je vypracován 

Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP ČR). Vztahuje se na nakládání se všemi 

odpady, kromě odpadů vyjmenovaných v §2 Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění.  

POH ČR slouží jako podklad pro zpracování POH krajů. Jeho závazná část byla vydána 

jako nařízení vlády č. 197/2003 Sb., sám je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné 

činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství (§ 42 

odst. 5 zákona o odpadech). Zpracovává se na dobu 10 let tj. období 2003 až 2013.   

Je  předkládán vládě ke schválení. Má 4 části: 

 úvodní část 

 vyhodnocení stavu odpadového hospodářství 

 závaznou část a směrnou část 

 rámcové cíle a opatření 

  

                                                           
9
 ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Sbírka zákonů 
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Cíle POH:  

 snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 

V roce 2010 podíl nebezpečných odpadů uložených na skládky sice mírně vzrostl, celkem je 

však stále skládkováno pouze 2,7 % z celkové produkce nebezpečných odpadů oproti 21,1 

% sládkovaným v roce 2000. Z ostatních odpadů jsou skládkovány zejména odpady 

komunální (skládkováno 59,5 %, meziroční pokles o 4,5 %, oproti roku 2000 však pokles 

pouze o 0,8 %).  

V roce 2000 se na skládky uložilo 25,6 % odpadů z celkové produkce, tj. 10 394 tis. tun.  

V roce 2010 se jednalo o 13,6 % z celkové produkce, tj. 4 308 tis. tun.  

Pokles hm. množství odpadů uložených na skládky mezi léty 2000 – 2010 činí téměř 6,1 

mil. tun, tj. 58,6 %. V poměrném vyjádření klesl podíl skládkovaných odpadů ve stejném 

období o 12 %. Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20 % do 

roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování je 

plněno.
10

 

 snížit produkci odpadů polychlorovaných bifenylů (PCB) a zařízení s obsahem 

PCB
11

 

 jedním z hlavních cílů POH, bylo snížení množství komunálních odpadů 

ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 

Tento cíl není plněn. Z výsledků za období 2000–2008 nebyl patrný žádný trend ke 

snižování skládkování komunálních odpadů. V roce 2009 došlo meziročně ke 

snížení jak procentuálního podílu komunálních odpadů ukládaných na skládky na 

64,0 %, tak k mírnému snížení absolutního množství skládkovaných směsných 

komunálních odpadů. V roce 2000 bylo se na skládky uložilo celkem 60,3 % těchto 

odpadů z celkové produkce 2 568 tis. tun. V roce 2010 bylo skládkováno 3 189 tis. 

tun komunálních odpadů, tedy 59,5 %. Nárůst hm. množství odpadů uložených na 

skládky mezi léty 2000 – 2010 činí 621 tis. tun, tj. 24 %.
12

  

 zvýšit využití recyklovaných odpadů na 55% v roce 2012 

 vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich 

propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady 

                                                           
10

 MŽP ČR:  Šestá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky,za rok 2010 [online], MŽP ČR, [vid. 24.4.2014] 
11

 MŽP ČR: Plán odpadového hospodářství České republiky. Praha: MŽP, ISBN 0862-9013., 68s., 2003 
12

 MŽP ČR:  Šestá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky,za rok 2010 [online], MŽP ČR, [vid. 24.4.2014] 
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 podporovat oddělený sběr a materiálové využití všech skupin odpadů 

 snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 %  
13

 

3.2.5. Právní dopady týkající se černých skládek 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění ošetřuje problematiku černých skládek 

méně efektivněji než zákon č. 125/1997 Sb., který předcházel. Ten, na rozdíl od 

současného zákona, řešil odpovědnost vlastníků pozemků za skladované odpady. Zákon 

totiž uváděl, že pokud okresní úřad neurčil právnickou nebo fyzickou osobu odpovědnou 

za nezákonné umístění odpadu, přešla tato povinnost zabezpečit odstranění odpadu na 

vlastní náklady vlastníka nemovitosti (pokud neprokázal, že vznik černé skládky nezavinil, 

pokud ano, uhradil náklady okresní úřad).
14

 

Jako původce odpadů, které vytvářejí FO (nepodnikající) - občané obcí, pak v platném 

zákonu o odpadech vystupuje obec, a to již od okamžiku, kdy někdo odloží odpad do 

sběrných nádob nebo na místa určená obcí. 

Známe několik možností, jak postupovat při výskytu černých nelegálních skládek:  

 Kontrolní a sankční pravomoci, dle ustanovení § 79 odst. 1 písm. e), h) a dále § 80 

odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona o odpadech, má obecní úřad  

 Významnou pravomocí obcí k fyzickým osobám, které nepodnikají, je možnost 

stanovení nápravného opatření podle § 80 odst. 1 písm. c) stejného zákona 

 Další roli zastupuje i § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,  

v platném znění, který stanovuje skutkovou podstatu přestupku v neoprávněném 

založení skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa. Zde může obecní 

úřad udělit sankci až 50 000 Kč
15

 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích také stanoví sankce za správní delikty PO i FO 

(podnikající). Pravomoc zde má opět sama obec 
16

 

 Obec má ve své pravomoci schválit si obecně závaznou vyhlášku, v souladu  

s příslušnou legislativou, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  a řešit porušení této vyhlášky  

                                                           
13

 MŽP ČR: Plán odpadového hospodářství České republiky. Praha: MŽP, ISBN 0862-9013., 68s., 2003 
14

 ČR. Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, v neplatném znění. Sbírka zákonů 
15

 ČR. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Sbírka zákonů 
16

 ČR. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Sbírka zákonů 
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Obec vede průběžné evidence o vznikajících, ale i již o odstraněných černých skládkách na 

svém území. Současně provádí i příslušné kroky k následnému odstraňování. V některých 

obcích se však ani evidencí ani žádným jiným monitoringem nezabývají. Nahlašování 

černých skládek se většinou děje na popud samotných občanů.  

Problematikou evidence nalezených či již odstraněných černých skládek se zpravidla  

na území obce zabývá starosta obce nebo odbor životního prostředí, pokud ho samotná 

obec má zastoupený.  

Pokud černá skládka ohrožuje vodní část krajiny, provádí se sanace kontaminovaných 

území dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
17

 

Je také možné odstranění, takto ohrožující skládky, realizovat mimo zákon o odpadech 

podle některého z tzv. složkových předpisů: Zákon o odpadech v platném znění, zákon  

o ochraně zemědělského půdního fondu, aj. 

 

  

                                                           
17

 ČR. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Sbírka zákonů 
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4. METODIKA ŘEŠENÍ 

Pro zpracování diplomové práce byl použit následující postup:  

 Seznámení se s literaturou 

 Získání informací od obcí na území Prahy západ, vlastní terénní monitoring skládek 

 Seznámení s managementem obcí v oblasti odpadového hospodářství 

 Propojení získaných informací s vlastním šetřením, návrh odstranění, zmapování  

a předání starostům obcí 

 Ekonomické zhodnocení a možnosti odstraňování odpadů  

 Zpracování získaných dat do grafů a tabulek  

 Pořízení fotodokumentace 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1. Vymezení území severozápadní části Prahy západ 

  

Obrázek 3 Výřez mapy - SZ část Prahy západ, 1:200 000 
18

 

Do lokality Praha západ spadá 79 obcí, zvolila jsem si 25 obcí náležících do severozápadní 

části tohoto území. Tyto obce jsem zvolila na základě osobní znalosti této části a dopravní 

dostupnosti.  

Terénní šetření probíhalo postupně od srpna 2013 do března 2014, zejména dle počasí. Pro 

každé šetření jsem byla vybavena: mapou, záznamovou kartou, tužkou, metrem, 

rukavicemi, GPS a fotoaparátem.  

  

                                                           
18

 Zdroj [mapy.cz] 
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5.2. Metodika hodnocení  

Na základě osobních konzultací a diskuzí s kolegy z portálu zmapujto.cz , jsem navrhla 

obsah záznamových listů. Hodnocení nalezených skládek proběhlo dle níže uvedených 

kategorií.  Každá kategorie má rozpad na podskupiny, každá podskupina je ohodnocena 

počtem bodů.  

Zvolit vhodnou metodiku je dosti komplikované. Zvolila jsem bodové hodnocení tak, aby 

se dal jednodušeji vyhodnotit stav nalezených míst v poměru k velikosti obcí a také 

k počtu obyvatel. Dle takto navržené metodiky vyšlo hodnocení tzv. Status obce, který 

ukazuje, jak se staví k černým skládkám obec sama, jak řeší danou problematiku, zda 

občané jsou dostatečně ukáznění atd.  

Výsledkem je zpracování Závěrečné zprávy pro každou dotčenou obec, která obsahuje 

počet nalezených míst s výskytem černých skládek, přehled nalezených odpadů, fotografie 

daných míst, GPS souřadnice a návrh opatření, jak eliminovat výskyt černých skládek.  

Tabulka 1 Kategorie skládky 
19

 

Kategorie 

Velikost 

 Kategorie odpadu 

 Chráněná území 

 Záplavová území 

 Celkový počet bodů 

 Kategorie skládky dle metodiky DP 

 

   

 Kategorie odpadů 

Tabulka 2 Kategorie odpadů na skládce 
20

 

Kategorie Body   

O 5   

N 15   

  

                                                           
19

 Tabulka č. 1: Kategorie skládky.  Vlastní zdroj 
20

 Tabulka č. 2: Kategorie odpadů na skládce.  Vlastní zdroj 
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O (Ostatní) -  ostatní odpad je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a nepoškozuje 

ŽP ve všech jeho složkách. 
21

 

N  (Nebezpečný) – nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k Zákonu č.185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění. 
22

 

Příklady nebezpečných odpadů :  

  

 zbytky umělých hnojiv 
 

           repelenty  

        zbytky čisticích prostředků z domácnosti 

       zbytky barev, laků, odmašťovadel, ředidel, olejů, 

 baterie (monočlánky), autobaterie, baterie z notebooků, 

mobilů, baterky z baterek ... a baterky všeobecně. 
 

           staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic (jsou často infekční) 

     zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery 

      obrazovky monitorů, televizí (možná i radarů), chladničky (ve své podstatě 

veškerá elektronika, mobily 

            Velikost 

Tabulka 3 Kategorie skládky dle velikosti 
23

 

 

      

Velikost Body   

0 - 5m
2
 2   

6 -10m
2
 4   

11 - 50m
2
 6   

51-100m
2
 8   

101-500m
2
 10   

501 a více m
2
 15   

  

                                                           
21

 Richter M.: Technologie ochrany ŽP, část III., Technologie zneškodňování odpadů, skripta, FŽP UJEP, 

ISBN   978-80-7414-042-6, s.72, Ústí n.L., 2008 
22

 ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Sbírka zákonů. 
23

 Tabulka č. 3: Kategorie skládky dle velikosti.  Vlastní zdroj 

http://www.trideniodpadu.cz/baterie.html
http://www.trideniodpadu.cz/baterie.html
http://www.trideniodpadu.cz/leciva.html
http://www.trideniodpadu.cz/tonery.html
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CHÚ (chráněná území) - Jsou to území s vysokou přírodní hodnotou. Mohou být 

maloplošná (MCHÚ) - přírodní rezervace, přírodní památky nebo velkoplošná - chráněné 

krajinné oblasti a národní parky. CHÚ, jsou-li celostátního významu, se označují 

přívlastkem „národní“(národní přírodní rezervace, národní přírodní památka). 
25

 

ZÚ (záplavová území) – jedná se o území, která mohou být zaplavena vodou při výskytu 

přirozené povodně. 

Na záznamovém listě z nalezené skládky je celkový počet získaných bodů. Bodové 

hodnocení pomůže k dalším krokům jejich odstranění. Ať je to v otázce velikosti, 

nebezpečnosti, ale také vlastnictví pozemku, kde se skládka nachází. Čím více bodů 

skládka má, tím roste i její nebezpečí vůči životnímu prostředí a lidskému zdraví.  

Minimum bodů, které může daná skládka získat je 11 bodů a maximum činí 38 bodů. 

Skládky byly rozděleny dle těchto bodů do 4 kategorií:  

Tabulka 5 Kategorie skládky dle max. dosaženého počtu bodů 
26

 

A 11 – 12 bodů   Skládka jako bodové naleziště Lze odstranit samostatně 

B 12-15 bodů  Únosné ekologické zatížení  Nutno informovat obec  

C 16-25 bodů   Střední ekologické zatížení      Obec svolá dobrovolnou akci 

D 26-38 bodů  Vysoké ekologické zatížení  Obec dohodne 

odborníka 

Principy metodiky a jejího hodnocení jsou uvedeny níže na přiloženém diagramu.  

                                                           
24

 Tabulka č. 4: Kategorie skládky dle CHÚ, ZÚ.  Vlastní zdroj 
25

 Šefl J.: Ochrana přírody, verze 18.září 2013, skripta, FŽP UJEP, s.93, Ústí n.L., 2006-2013 
26

 Tabulka č. 5: Kategorie skládky dle max. dosaženého počtu bodů.  Vlastní zdroj 

  CHÚ , ZÚ 

Tabulka 4 Kategorie skládky dle CHÚ, ZÚ 
24

 

Výskyt Body 

 ANO 4 

 NE 2 
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Obrázek 4 Diagram hodnocení dle vlastní metodiky 

5.3. Terénní šetření 

5.3.1. Terénní šetření 1 - obce Holubice a Kozinec 

Se svým terénním průzkumem jsem začala v obci Holubice (+ Kozinec), kde sama již 

sedmým rokem bydlím. Na území obcí Holubice a Kozinec byla má práce snazší  

a rychlejší díky dobrým znalostem prostředí.   

Tabulka 6 Terénní šetření č. 1 
27

 

Obec: Holubice 

Počet obyvatel:  1700 

Rozloha:  7,96 km
2
 

Počet nalezených skládek: 4 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku) : 17 

 

                                                           
27

 Tabulka č. 6: Terénní šetření č. 1.  Vlastní zdroj 
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5.3.2. Terénní šetření 2 - obec Tursko 

Tabulka 7 Terénní šetření č. 2 
28

 

Obec: Tursko 

Počet obyvatel:  556 

Rozloha:  8,97 km
2
 

Počet nalezených skládek:  4 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku):  19 
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 Tabulka č. 7: Terénní šetření č. 2.  Vlastní zdroj 
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5.3.3. Terénní šetření 3 – obec Libčice nad Vltavou 

Tabulka 8 Terénní šetření č. 3 
29

 

Obec: Libčice nad Vltavou 

Počet obyvatel:  3349 

Rozloha:  7,1 km
2
 

Počet nalezených skládek: 2  

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku):  25 
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 Tabulka č. 8: Teréní šetření č. 3. Vlastní zdroj 
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5.3.4. Terénní šetření 4 – obec Svrkyně  

Tabulka 9 Terénní šetření č. 4 
30

 

Obec : Svrkyně 

Počet obyvatel:  307 

Rozloha:  5,9 km
2
 

Počet nalezených skládek: 3 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 17 
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 Tabulka č. 9: Terénní šetření č. 4.  Vlastní zdroj 
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5.3.5. Terénní šetření 5 – obec Velké Přílepy 

Tabulka 10 Terénní šetření č. 5 
31

 

Obec: Velké Přílepy 

Počet obyvatel:  3122 

Rozloha:  5,7 km
2
 

Počet nalezených skládek: 4 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 23 
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 Tabulka č. 10: Terénní šetření č. 5.  Vlastní zdroj 
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5.3.6. Terénní šetření 6 – obec Úholičky 

Tabulka 11 Terénní šetření č. 6 
32

 

Obec: Úholičky 

Počet obyvatel:  714 

Rozloha:  4,26 km
2
 

Počet nalezených skládek: 0  

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 

 

 
Obrázek 5 Označení pro obce Green Friendly 

 

 0  

 

5.3.7. Terénní šetření 7 – obec Roztoky 

 Tabulka 12 Terénní šetření č. 7 
33

 

Obec: Roztoky u Prahy 

Počet obyvatel:  7918 

Rozloha:  7,44 km
2
 

Počet nalezených skládek: 0  

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku) : 

 

 
Obrázek 6 Označení pro obce Green 

Friendly 

 
 0 

Obec Roztoky by měla být pro Prahu západ „benchmark“ v oblasti řešení nelegálních 

skládek. Obec uzavřela se společností ASA a.s. smlouvu o svozu směsných komunálních 
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 Tabulka č. 11: Teréní šetření č. 6.  Vlastní zdroj 
33

 Tabulka č. 12: Terénní šetření č. 7.  Vlastní zdroj 
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odpadů, kde je velice důležitou částí dodatek smlouvy o ročním příspěvku obci od ve výši 

60.000,- korun českých na odstraňování nelegálních skládek v obci Roztoky u Prahy.  

Monitoring si provádí sami, v rámci referentů odboru správy a rozvoje města. Také občané 

přispívají svou aktivitou, kdy oznamují obci případný nález nové černé skládky, které jsou 

pak následně odklizeny z místa Technickými službami města Roztoky. Charakterem je to 

BIO odpad, stavební suť, náhradní díly z aut a pneumatiky, stará lednička či starý nábytek. 

Prvotně se dle možností odpad vytřídí na sběrném dvoře. Zbylý odpad, který nelze dále 

využít, je předán na skládku v Úholičkách. Jedná se o běžné skládky, které vznikají 

v průběhu roku a hned se také v rámci možností odstraňují. 

Obec na konci každého roku předloží společnosti ASA a.s. přehled ekonomických nákladů 

na odstranění černých skládek. 

Dále v obci nalezneme jednu skládku částečně sanovanou, která je těsně nad lesním 

pramenem v lese. Potencionální rizika znečištění složek životního prostředí nikdo zatím 

konkrétně neřeší. 

Rekultivovaná skládka nacházející se mezi Tichým údolím a Úněticemi, na Holém vrchu. 

je oplocená. V současné době je již zazeleněná, obsahuje uhlíkové  filtry a pravidelně zde 

probíhá monitoring.  

5.3.8. Terénní šetření 8 – obec Okoř 

Tabulka 13 Terénní šetření č. 8 
34

 

Obec: Okoř 

Počet obyvatel:  86 

Rozloha:  2,13 km
2
 

Počet nalezených skládek: 0  

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 0  

 
Obrázek 7 Označení pro obce Green 

Friendly 
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 Tabulka č. 13: Teréní šetření č. 8. Vlastní zdroj 
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5.3.9. Terénní šetření 9 – obec Čičovice 

 Tabulka 14 Terénní šetření č. 9 
35

 

Obec: Číčovice 

Počet obyvatel:  280 

Rozloha:  6,52 km
2
 

Počet nalezených skládek:  2 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku):  13 
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 Tabulka č. 14: Terénní šetření č. 9. Vlastní zdroj 
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5.3.10. Terénní šetření 10 – obec Lichoceves 

Tabulka 15 Terénní šetření č. 10 
36

 

Obec: Lichoceves 

Počet obyvatel:  326 

Rozloha:  5,18 km
2
 

Počet nalezených skládek:  8 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku):  27 
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 Tabulka č. 15: Terénní šetření č. 10. Vlastní zdroj 
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5.3.11. Terénní šetření 11 – obec Únětice 

 Tabulka 16 Terénní šetření č. 11 
37

 

Obec: Únětice 

Počet obyvatel:  629 

Rozloha:  3,15 km
2
 

Počet nalezených skládek:  0 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 

 

 

 
 

Obrázek 8 Označení pro obce Green 

Friendly 

 

 0 

 

 

5.3.12. Terénní šetření 12 – obec Středokluky 

Tabulka 17 Terénní šetření č. 12 
38

 

Obec: Středokluky 

Počet obyvatel:  1006 

Rozloha:  5,53 km
2
 

Počet nalezených skládek: 1  

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 13  
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 Tabulka č. 16: Terénní šetření č. 11. Vlastní zdroj 
38

 Tabulka č. 17: Terénní šetření č. 12. Vlastní zdroj 
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5.3.13. Terénní šetření 13 – obec Statenice 

 Tabulka 18 Terénní šetření č. 13 
39

 

Obec: Statenice 

Počet obyvatel:  1266 

Rozloha:  3,78 km
2
 

Počet nalezených skládek:  2 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku):  17 
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 Tabulka č. 18: Terénní šetření č. 13. Vlastní zdroj 
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5.3.14. Terénní šetření 14 – obec Tuchoměřice 

Tabulka 19 Terénní šetření č. 14 
40

 

Obec: Tuchoměřice 

Počet obyvatel:  1291 

Rozloha:  8,87 km
2
 

Počet nalezených skládek: 2  

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku):  31 
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 Tabulka č. 19: Teréní šetření č. 14. Vlastní zdroj 
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5.3.15. Terénní šetření 15 – obec Kněževes 

Tabulka 20 Terénní šetření č. 15 
41

 

Obec: Kněževes 

Počet obyvatel:  546 

Rozloha:  2,56 km
2
 

Počet nalezených skládek: 1  

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 13 

 

5.3.16. Terénní šetření 16 – obec Horoměřice 

Tabulka 21 Terénní šetření č. 16 
42

 

Obec: Horoměřice 

Počet obyvatel:  3300 

Rozloha:  8,04 km
2
 

Počet nalezených skládek:  0 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 

 
Obrázek 9 Označení pro obce Green 

Friendly 

  0 
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 Tabulka č. 20:Terénní šetření č. 15. Vlastní zdroj 
42

 Tabulka č. 21: Terénní šetření č. 16. Vlastní zdroj 
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5.3.17. Terénní šetření 17 – obec Dobrovíz 
 Tabulka 22 Terénní šetření č. 17 

43
 

Obec: Dobrovíz 

Počet obyvatel:  473 

Rozloha:  5,97 km
2
 

Počet nalezených skládek:  4 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 36 
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 Tabulka č. 22: Terénní šetření č. 17. Vlastní zdroj 
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5.3.18. Terénní šetření 18 – obec Jeneč 

Tabulka 23 Terénní šetření č. 18 
44

 

Obec: Jeneč 

Počet obyvatel:  1230 

Rozloha:  7,33 km
2
 

Počet nalezených skládek: 1  

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 15  
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 Tabulka č. 23: Terénní šetření č. 18. Vlastní zdroj 
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5.3.19. Terénní šetření 19 – obec Hostivice 

Tabulka 24 Terénní šetření č. 19 
45

 

Obec: Hostivice 

Počet obyvatel:  7506 

Rozloha:  14,47 km
2
 

Počet nalezených skládek:  1 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku):  15 

 

 

5.3.20. Terénní šetření 20 – obec Červený újezd 

 Tabulka 25 Terénní šetření č. 20 
46

 

Obec: Červený újezd 

Počet obyvatel:  1033 

Rozloha:  5,34 km
2
 

Počet nalezených skládek: 0 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 

 
Obrázek 10 Označení pro obce Green 

Friendly 
0  
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 Tabulka č. 24: Terénní šetření č. 19. Vlastní zdroj 
46

 Tabulka č. 25: Teréní šetření č. 20. Vlastní zdroj 
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5.3.21. Terénní šetření 21 – obec Chýně 

Tabulka 26 Terénní šetření č. 21 
47

 

Obec: Chýně 

Počet obyvatel:  1578 

Rozloha:  4,49 km
2
 

Počet nalezených skládek:  2 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku):  17 
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 Tabulka č. 26: Terénní šetření č. 21. Vlastní zdroj 
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5.3.22. Terénní šetření 22 – obec Ptice 

 Tabulka 27 Terénní šetření č. 22 
48

 

Obec: Ptice 

Počet obyvatel:  611 

Rozloha:  7,81 km
2
 

Počet nalezených skládek: 0 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 

 
Obrázek 11 Označení pro obce Green 

Friendly 

 
0 

 

5.3.23. Terénní šetření 23 – obec Úhonice 

Tabulka 28 Terénní šetření č. 23 
49

 

Obec: Úhonice 

Počet obyvatel:  982 

Rozloha:  9,93 km
2
 

Počet nalezených skládek: 0 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 

 
Obrázek 12 Označení pro obce Green 

Friendly 

 
 0 

                                                           
48

 Tabulka č. 27: Terénní šetření č. 22. Vlastní zdroj 
49

 Tabulka č. 28: Terénní šetření č. 23. Vlastní zdroj 
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5.3.24. Terénní šetření 24 – obec Chrášťany 

Tabulka 29 Terénní šetření č. 24 
50

 

Obec: Chrášťany 

Počet obyvatel:  801 

Rozloha:  4,16 km
2
 

Počet nalezených skládek: 1 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku): 15 
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 Tabulka č. 29: Terénní šetření č. 24. Vlastní zdroj 
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5.3.25. Terénní šetření 25 – obec Rudná 

 Tabulka 30 Terénní šetření č. 25 
51

 

Obec: Rudná  

Počet obyvatel:  4662 

Rozloha:  8,19 km
2
 

Počet nalezených skládek:  3 

Nejvyšší počet bodů (za 1 skládku):  27 
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 Tabulka č. 30: Terénní šetření č. 25. Vlastní zdroj 
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6. VÝSLEDKY 

6.1. Sumarizace terénních šetření 

Veškerá nasbíraná data jsem zpracovala do výsledné tabulky, která obsahuje bodová 

a procentuální hodnocení.  

Tabulka 31 Sumarizace terénních šetření SZ Prahy
52

 

6.2. Vyhodnocení sumarizace 

Vyhodnocení je zobrazeno v předposledním a posledním sloupci výše uvedené tabulky. 

Jsou zde dva důležité ukazatele. První z nich je hodnocení na základě identifikačního listu, 

písmeny A-D. Jedná se o žlutě označený sloupec. Druhým parametrem je celkový počet 

bodů, v tabulce modře označený sloupec. Tento parametr je součtem každého 

hodnoceného sloupce z této tabulky, dle metodiky:  

 Sloupec 1ob/sum skládek v % 

počet obyvatel žijících na území obce/počet zaznamenaných nelegálních skládek 

0,01-0,25 % 1 

0,26-0,49 % 2 
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0,50-0,75 % 3 

0,76-1,0 %  4 

 

 Sloupec 1ob/zatížení obce skládkami v % 

celkové rozlohy obce v m
2
/ počet zaznamenaných nelegálních skládek 

 0,01-0,05 % 1 

0,06-0,10 % 2 

0,15-0,25 % 3 

0,25- % 4 

  

 Sloupec 1ob/zatížení obce skládkami v % 

na kolik % zatíží obec jeden občan žijící na území obce (procentuální výpočet 

vychází z celkového počtu bodů, které obec získala a celkovým počtem trvale 

hlášených občanů v dané obci) 

 

 Sloupec Vlastní monitoring ANO/NE 

má-li obec vlastní systém zavedený pro monitorování výskytu nelegálních skládek 

na území obce 

ANO -5 bodů 

NE +15 bodů 

 

 Sloupec Funkční program pro odstranění ANO/NE 

Má-li obec má funkční tento systém zavedený pro monitorování výskytu 

nelegálních skládek na území obce 

ANO -5 bodů 

NE +15 bodů 

 

Na základě získaných výsledků jsem vytvořila kategorie WORST 5 a BEST 8.  

Takto se vyselektovaly obce s nejhorším hodnocením a na druhé straně ty obce, které jsou 

zodpovědnější a mají propracovanější systém v otázkách odpadové hospodářství vůbec.  
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6.2.1 WORST 5 

Výsledné hodnocení pro kategorii WORST 5 je seřazení dle maximálních dosažených 

bodů získaných za nejhorší skládku na území obce, viz sloupec Maximální získaný počet 

bodů / 1 skládka.  

Z 25 obcí, které spadají do vybraného území, jsem vyhodnotila 5 obcí s největším počtem 

bodů dle dané metodiky. 

Tabulka 31 Nejzávažnější skládky 
53

 

 

 

Graf 1 WORST 5 nejhůře hodnocené obce
54

 

 

Graf č. 1 znázorňuje 5 nejhůře hodnocených obcí dle skládky, která získala největší počet 

bodů při monitoringu na území obce. Ze všech 25 obcí, kde proběhl monitoring, byla 

nalezena nejhorší skládka na území obce Dobrovíz (jednalo se o největší zmonitorovanou 

skládku, co se týká území i počtu nalezených odpadů. Na této skládce jsem nalezla 
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 Tabulka č. 32: Nejzávažnější skládky. Vlastní zdroj 
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 Graf č. 1: WORST 5 nejhůře hodnocené obce. Vlastní zdroj 
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všechny druhy nebezpečných odpadů, dle kategorií v tabulce č. 32 Katalogová čísla a 

specifikace nalezených skupin odpadů). Dalšími obcemi s nejhorším hodnocením byly 

Tuchoměřice, Rudná u Prahy, Lichoceves a Libčice nad Vltavou.  

6.2.2. BEST 8 

Vyhodnocení kategorie BEST 8 je seřazení dle nejnižších dosažených bodů získaných za 

nejlepší skládku na území obce, viz sloupec Maximální získaný počet bodů / 1 skládka. 

Jedná se o obce, které dosáhly nulového počtu bodů. Tyto obce jsou v terénním šetření 

označeny obrázkem:  

 

Obrázek 13 Označení pro obce Green Friendly 

V předchozích debatách starostové či jiní zástupci obcí z kategorie BEST 8, se kterými 

jsem byla v kontaktu, mě informovali, že v jejich obci management odpadového 

hospodářství je funkční. A to se také potvrdilo. 

Ale na druhé straně jsou samozřejmě i obce, které sice na daný problém reagovaly stejně, 

ale nález se u nich prokázal, zde funkčnost managementu neuspěla.  

Tabulka 33 Nejlépe hodnocené obce
55

 

 

6.3. Příklad odstranění nelegální skládky 

Dne 29. 3. 2014 došlo k odstranění skládky na hranicích katastrálního území Holubice 

a  Zákolany.  
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 Tabulka č. 33: Nejlépe hodnocené obce. Vlastní zdroj 

http://education.staffordshire.gov.uk/Curriculum/Subjectareas/esd/sustainablestrategy/resources/
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Akce byla zorganizována pracovníky obecních úřadů, které prostřednictvím obecního tisku 

informovali občany o dobrovolnické brigádě a požádali je tímto o pomoc s odstraněním. 

Akce se zúčastnilo 36 mužů, 9 žen a 5 dětí. Poměr mezi obcemi byl téměř početně 

vyrovnán. 

Skládka obsahovala odpad jak z kategorie ostatní, tak i mnoho odpadu nebezpečného na 

ploše cca 2 km
2
. Její odstranění trvalo 4 hodiny a to za pomoci 3 bagrů, 2 nákladních 

vozidel a 6 kontejnerů o objemu 24 m
3
.  

Po náročných 4 hodinách byla celá plocha uklizena, odpad byl naložen a připraven 

k odvozu. Moje závěrečná zpráva z monitoringu byla využita pro plánování budoucích 

aktivit. Dále se obec Holubice připojila jednak ke spolupráci s portálem zmapujto.cz a také 

k právě probíhající akci „Ukliďme si Česko“.

 

Fotografie 1 Odklízení nelegální skládky
56
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 Fotografie č. 1: Odklízení nelegální skládky. Vlastní zdroj 
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Fotografie 2 Odklízení nelegální skládky
57 

 

Fotografie 3 Odklízení nelegální skládky 
58 

6.4. Ekonomické zhodnocení 

Aspektem pro vyčíslení ekonomických nákladů na případné odstranění již vzniklých 

skládek je vlastní metodika. Ta zpracovává nalezené skládky z hlediska velikostí.  

Zpracovala jsem si nabídky firem, které pravidelně pronajímají velkoobjemové kontejnery 

obcím a použila průměrné ceny dle velikosti nabízených kontejnerů:  

Kontejnery pro směsný odpad netříděný  

 Kontejner o objemu 3 m
3  

2.300,- Kč bez DPH 

 Kontejner o objemu 5 m
3  

2.800,- Kč bez DPH 

 Kontejner o objemu 10 m
3  

3.300,- Kč bez DPH 
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 Fotografie č. 2: Odklízení nelegální skládky. Vlastní zdroj 
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 Fotografie č. 3: Odklízení nelegální skládky. Vlastní zdroj 
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Pro každé terénní šetření jsem si spočítala objem nelegálně uloženého odpadu dle 

matematického vzorečku pro objem kvádru, V= a.b.c.  

Délka skládky x šířka skládky x výška skládky 

Dle získaných hodnot (v m
3
)
 
jsem určila pro každé terénní šetření počet kontejnerů 

k odstranění této skládky. Poté jsem sečetla všechny kontejnery, které připadali na jednu 

obec a spočítala celkovou částku pro každou obec.   

Výsledky nám prezentuje níže uvedená tabulka č. 34 v kapitole 6.41.. Ekonomické náklady 

pro konkrétní obce.  

Je nutno si uvědomit, že se jedná pouze o náklady za kontejner, který je přistaven na dané 

místo a poté odvezen oprávněnou osobou k odstranění odpadů. V kalkulaci odpadů není 

zahrnut náklad za pracovníky, kteří by museli místa uklidit a naložit do již zmíněných 

kontejnerů. Zde se do výpočtů již nepouštím, protože existuje mnoho variant, jak lze 

náklady dopočítat.  

Některé obce mají nasmlouvané technické služby, které pro ně tyto aktivity plní spolu 

s běžným odpadem, jiné by použili dobrovolné brigády za účasti občanů, pracovníků 

úřadu, veřejně prospěšných prací atd. 
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6.4.1. Ekonomické náklady pro konkrétní obce 

Výskyt nelegálních skládek je spjat s ekonomickými náklady, které je třeba vynaložit pro 

jejich odstranění.  

Tabulka 34 Ekonomické náklady pro konkrétní dotčené obce 
59

 

 

Tabulka č. 34 udává přepočty objemů skládek na nutný počet kontejnerů, které by bylo 

nutno použít k odstranění všech zmonitorovaných míst. Výsledkem jsou finanční částky ve 

žlutém sloupci pro každou zmíněnou obec. 
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 Tabulka č. 34: Ekonomické náklady pro konkrétní dotčené obce. Vlastní zdroj 



Markéta Kriváková : Monitoring nelegálních skládek v SZ části Prahy západ 

2013/2014 Page 50 

 

 

Graf 2 Předpokládané náklady dotčených obcí na kontejnery pro odstranění nalezených skládek
60

 

Graf č. 2 znázorňuje všechny zmonitorované obce, které nedosáhly nulového nálezu. 

Graficky seřazuje obce dle předpokládaných nákladů, které by obce musely vynaložit pro 

odstranění zmonitorovaných černých skládek. Nejvyšší náklady by připadaly pro obce 

Dobrovíz, Rudnou, Tuchoměřice, Lichoceves a Tursko, kde byl nalezen největší objem 

skládek. Obce by tedy potřebovaly největší počet kontejnerů pro jejich odstranění  

a následný odvoz. Současně by musely vynaložit i nejvíce finančních prostředků pro toto 

odstranění.  

6.5. Přehled nalezených odpadů dle dané kategorie  

Každý původce odpadů je povinen pro účely nakládání s odpadem, na základě prováděcího 

předpisu vydaného MŽP, odpad zařadit podle druhů uvedených v Katalogu odpadů (§ 5 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění).  
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 Graf č. 2: Předpokládané náklady dotčených obcí na kontejnery pro odstranění nalezených skládek. 

Vlastní zdroj 
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Dle § 6 tohoto zákona je původce povinen pro účely nakládání zařazovat odpad dle 

příslušných kategorií (Nebezpečný, Ostatní).
 61

 

 

Tabulka 35 Katalogová čísla a specifikace nalezených skupin odpadů 
62

 

 

V tabulce číslo 35 uvádím přehled odpadů, který se na daných skládkách nacházel během 

monitoringu. Odpady mají svá katalogová čísla dle Katalogu odpadů a jsou zařazeny do 

kategorie ostatních odpadů a nebezpečných odpadů. 
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 ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Sbírka zákonů. 
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 Tab. č. 35: Katalogová čísla a specifikace nalezených skupin odpadů. Vlastní zdroj 
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6.6. Dopady na Životní prostředí 

Každá černá skládka nese potencionální rizika znečištění jednotlivých složek životního 

prostředí.  

Nelegální odpady a Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění 

Takto uložený odpad může mít za následek ohrožení jakosti či zdravotní nezávadnosti 

povrchových nebo podzemních vod. 

Dle vodního zákona má povinnost provést nápravu jednak osoba, která porušila předpisy 

na ochranu vod, tedy ten, kdo takto odpad nedovoleně uložil (§ 42 odst. 1), nebo pozdější 

nabyvatel pozemku (§ 42 odst. 2), který není původcem závadného stavu, ale k jehož 

majetku je závadný stav vázán. 

Pokud však není možné prokázat, že nový majitel pozemku nebyl informován o takovéto 

staré zátěži, přistupuje se k odstranění pod zodpovědností a povinností příslušného 

vodoprávního úřadu, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu podaného Českou inspekcí 

životního prostředí.63 

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

Dle § 86 tohoto zákona plyne povinnost uvést poškozenou část přírody do původního 

stavu, jako povinnost zákonná, která vzniká ex lege tomu, kdo poškodil, zničil nebo 

nedovoleně změnil část přírody.  

Zde samozřejmě vzhled krajiny je vždy pozměněn a poškozuje ji v celém rozsahu 

zasaženého místa.64 

Nelegální odpady a Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu je povinen zajistit ochranu s důrazem 

kladeným na fakt, že se jedná o základní přírodní bohatství naší země a je jednou  

z hlavních složek životního prostředí.65 
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 ČR. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Sbírka zákonů 
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 ČR. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Sbírka zákonů 
65

 ČR. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Sbírka zákonů  
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Nelegální skládky a řešení v rámci Zákona o odpadech, v platném znění jsem již řešila 

v části 4.2.5. Právní dopady týkající se černých skládek. 

6.7. Zmapování 

Všechna zmonitorovaná místa jsem zadala do interaktivní mapy na portálu zmapujto.cz, 

kde jsem každé hlášení zadala dle GPS souřadnic, velikosti lokality, kategorizace nalezené 

skládky a stavu.  

Kategorizace nalezené lokality se dělí na:  

 Drobný nepořádek 

 Černá skládka 

 Odpadkový koš, kontejner 

 Odstavený autovrak 

Stav nalezené skládky:  

 Přijato 

 Oznámeno 

 V řešení 

 Vyřešeno 

 Storno 

 Duplicita 

Všechna mnou zadaná místa byla zadána jako černá skládka, kromě 4 případů, kdy se 

jednalo, dle hodnocení tohoto portálu o drobný nepořádek.  Hodnocení drobný nepořádek 

byl použit pro nálezy v obcích: Jeneč, Středokluky, Kněževes a jeden z nálezů v obci 

Holubice. Stav každé lokality byl přijat a oznámen.  
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¨ 

Obrázek 14 Výřez mapy z portálu Zmapujto.cz, 1:1000 000 - Výsledky monitoringu
66

 

Obrázek č.14 popisuje výsledné zmapování nalezených lokalit na území vybraných 25 obcí 

v katastrálním území Praha západ, které byly zařazeny do daného monitoringu. Zmapování 

na tomto portálu proběhlo nejen z důvodu vizualizace, ale především jako část Závěrečné 

zprávy, kterou obdržely všechny dotčené obce. Součástí zprávy je bezplatná spolupráce 

s portálem zmapujto.cz. Interaktivní mapa může být spravována obcemi, kde sami obce 
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 Zdroj [http://www.zmapujto.cz/admin/afilter] 
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hodnotí stav zadaných lokalit, ale nejen to, mohou a vyjadřují se i k místům, které zadaly  

i jiné subjekty.  
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7. DISKUZE 

Nelegální skládky patří mezi dlouhodobé problémy  při lokální ochraně ŽP každého města 

nebo obce. Tyto lokality představují riziko pro ŽP a někdy i pro lidské zdraví. I když 

existují funkční nástroje - ekonomické, či legislativní, sloužící jako podpora při postupu 

řešení výskytu a nálezu černých skládek, vznikají stále nová a nová místa, kde se lidé 

odpadu zbavují.  

Za nelegální uložení odpadu hrozí pokuta až 50.000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že 

nejvíce nelegálních skládek se nachází blízko komunikací, lze považovat za primární 

původce občany, kteří jsou řidiči, či spolucestující projíždějící danými lokalitami. Je to 

zřejmé i z druhu odpadů, které nalézáme na nepovolených místech. Závislost počtu 

nelegálně uloženého odpadu v těsné blízkosti komunikací na hustotě provozu v určitých 

oblastech, může být signálem pro zaměření pozornosti na tyto úseky.  

Pokud se podíváme na komunikace např. v USA, zde jsou v okolí většiny z komunikací 

nainstalovány cedule s názvem „Litterring“ (znečišťování) pod pokutou okolo 1000 USD. 

Z vlastní zkušenosti vím, že tato sankční opatření mají svá opodstatnění a jsou funkční. Jde 

o systém, který funguje i v Japonsku, kde si nikdo nedovolí nic odhodit.  Zde bych 

navrhovala podpořit i sankční systém v ČR za účasti těchto cedulí, které by samozřejmě 

musely být doprovázeny kamerovým systémem a velkou podporou policejních složek.  

Většina obcí má dnes fungující sběrné dvory, které zajišťují pro své občany bezplatné 

odložení některých druhů odpadů.  

Na poměrně vysoký výskyt míst, kde se nachází nelegálně uložený odpad mohou mít vliv  

i  tyto faktory:  

- Jedním ze zjištění je výskyt černých skládek na místech, která jsou zabezpečená, 

například závorou či přímo cedulí. Z toho můžeme usuzovat, že původce očekává, 

že odpad jím zde uložený bude z těchto míst znovu odstraněn. Tato místa bývají 

většinou dobře přístupná a nekontrolovaná. Jedná se většinou o lokality 

s opakujícím se nálezem. 

- Faktorem, který ovlivňuje výskyt nelegálního uložení je celková úroveň obecního 

managementu pro nakládání s odpady a řešení odpadového hospodářství této obce.  
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V průběhu monitoringu obcí jsem narazila často i na odpad ve formě stavební suti. Každý 

občan, ale i podnikající osoba, má povinnost odstranit odpad, který vznikl v průběhu 

stavby či rekonstrukce. Zde bych navrhovala vytvořit podmínku při žádosti o kolaudaci, 

kterou musí každý občan podat u místního úřadu, povinné potvrzení a fotografie o 

naložených zbytcích ze stavby a doklad o jeho odstranění.  

Důležitý nástroj při prevenci vzniku nelegálních skládek je osvěta a vzdělávání. Myslím si, 

že pro plnění cílů odpadového hospodářství se zaměřením na problematiku černých 

skládek, je dosti podstatný. V tomto případě na základě nalezených 45 lokalit na území 25 

obcí bych podotkla, že pouze 8 obcí z 25 má fungující informační systém. Ve většině 

případů se vždy jedná o webové stránky, brožury, letáčky či periodika. Tato opatření 

s sebou nesou zvýšené finanční prostředky, na které je při přípravě obecních rozpočtů třeba 

pamatovat.  Základem všeho je předcházení vzniku odpadu, a tak je velice důležité 

nepodcenit osvětu a výchovu již od dětí útlého věku, spolupracovat se školkami, školami  

a s veřejností. Výchova a obecné povědomí, jak v obci funguje odpadové hospodářství, 

jsou důležité. U těchto obcí, které jsou zařazeny v kategorii BEST 8, jako obce s nulovým 

nálezem, tento krok v osvětě hodnotím velice kladně a doporučovala bych i nadále v této 

činnosti pokračovat. 

U tohoto tématu bych ráda diskutovala nad ochotou občanů aktivně spolupracovat. Použiji 

jako modelový příklad skládku nelegálního odpadu na území obcí Holubice a Zákolany,  

o kterých jsem se zmínila ve své práci v kapitole 6.2.5. Odstranění nelegální skládky  

v  konkrétním případě.  

Obec Holubice má 1700 trvale hlášených občanů, z toho se akce na odstranění nelegální 

skládky aktivně zúčastnilo přibližně 25 lidí!  

25 občanů z celkového počtu 1700 trvale hlášených osob na území obce Holubice, jedná se 

tedy o necelých 15 %. Pokud toto číslo použijeme jako koeficient pro výpočet 

potencionálního odstranění všech 45 lokalit nalezených v rámci mého monitoringu, 

dostaneme se k níže uvedené kalkulaci.  

 

Zmapovala jsem území s celkovým počtem trvale hlášených občanů okolo 45 772 osob 

Na území o celkové rozloze        160 780 m
2
 

Koeficient 15 % by zapojil do úklidu      6865 osob 
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Pokud bych vypustila 8 obcí, kde byl nulový nález, dostaneme se k níže uvedeným 

hodnotám:  

Trvale hlášených osob v  17 obcích, které jsem zmonitorovala, žije   30499 osob 

Rozloha tohoto území        112 680 m
2 

Koeficient 15 % by zapojil do úklidu      4575 osob 

 

Pokud tedy budeme uvažovat, že úklid proběhne pouze za účasti občanů, kteří mají trvale 

hlášený pobyt v 17 obcích, kde díky monitoringu bylo definováno 45 lokalit s nelegálně 

uloženým odpadem. Akce se zúčastní okolo 4575 osob, pokud bude fungovat modelový 

koeficient 15 %.  

Podobná situace je také s bioodpadem, který občané odkládají za hranici svých pozemků 

většinou na lesní pozemky a nekompostují ho.  

Cestu, jak postupovat při řešení černých skládek, které ohrožují složky životního prostředí, 

stanoví jednotlivé složkové zákony. Především vodní zákon, lesní zákon, zákon o ochraně 

zemědělského původního fondu a obecně i zákon o ochraně krajiny a přírody. Zde se jedná  

o funkční legislativní nástroj, který se uplatňuje většinou až při zjištění poškození ŽP nebo 

v případě ohrožení ŽP. Doporučila bych i případnou novelizaci současného Zákona  

o odpadech v oblasti zodpovědnosti majitele pozemku. Obce by měly více možností 

sankčních prostředků a mohly by tak i ušetřit obecní náklady.  

Důvodem proč neustále vznikají nové černé skládky, je zřejmě bezohlednost a lenost jejich 

původců. Bezohlednost a neúcta k ŽP zajisté plyne ze špatné ekologické výchovy a osvěty. 
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8. ZÁVĚR 

Současná legislativa pojem černá skládka nezná. Skládkou označujeme lokality, kde se po 

určitou dobu ukládá odpad, ať již jedno či více druhový. Taková lokalita však není pro toto 

ukládání určená a především povolená příslušným správním orgánem.  

Černá skládka je tedy nelegální uložení odpadů. Místa, odkud mohou unikat škodlivé či 

jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody. Je zde potencionální riziko poškození lokálních 

ekosystémů  

a zdrojů pitné vody. Na těchto místech může hrozit a dost často i hrozí, nebezpečí požáru  

a tím následné poškození okolních budov, lesů aj.  

Cílem mé diplomové práce byl: 

 monitoring nelegálních skládek na území Prahy západ 

 seznam nejčastěji se nacházejících kategorií odpadů na černých skládkách 

 zhodnocení přístupů obcí k řešené problematice nelegálních skládek 

 vyhodnocení ekonomického aspektu odstraňování odpadů  

Pro tuto práci jsem zvolila severozápadní část této lokality, konkrétně 25 obcí náležejících 

do této části.  

Pro daný monitoring jsem vytvořila vlastní metodiku hodnocení nalezených míst, kdy 

podstatou bylo bodové hodnocení dle předem daných parametrů.   

Výsledkem mé diplomové práce je :  

 Kategorizace obcí dle bodového hodnocení na základě vlastní metodiky 

 Nejhůře hodnocené obce, na základě počtu nalezených míst  

a velikostí těchto lokalit. Kategorie WORST 5 - Libčice nad 

Vltavou, Lichoceves, Rudná u Prahy, Tuchoměřice a Dobrovíz. Tyto 

obce nemají ani společné souřadnice, ani počet obyvatel ani jiné 

parametry, které by mohly být použity jako důvod pro daný 

výsledek.  

 Druhou kategorií byla kategorie BEST 8, kdy se jednalo o obce 

s nulovým nálezem, tedy obce, kde jsem nenalezla žádnou černou 

skládku. S tímto hodnocením skončily obce Červený újezd, 
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Horoměřice, Okoř, Ptice, Roztoky u Prahy, Úholičky, Úhonice  

a Únětice.  

 Kategorizace odpadů nacházejících se na zmonitorovaných místech. 

Celkově jsem definovala 34 kategorií odpadů dle Katalogu odpadů  

a přiřadila jim i příslušné kategorie odpadů ostatních a odpadů 

nebezpečných. Z celkového počtu 34 kategorií spadalo do nebezpečných 

odpadů 11 z těchto kategorií, kdy se jednalo  

o odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených  

v příloze č. 2 k Zákonu o odpadech v platném znění. 

 Ekonomické zhodnocení, které je nedílnou součástí každého odstraňování 

odpadů. Seřadila jsem si všechna terénní šetření v dané obci a spočítala 

celkový objem odpadů, který se v obci nacházel. Tento výpočet jsem 

použila jako vstupní koeficient pro výslednou kalkulaci, kterou jsem zadala 

do tabulky.  

 Záverečná zpráva pro všechny obce (příklad je v příloze č.1)  

 Zmapování 45 míst s nalezeným nelegálně uloženým odpadem jsem zadala 

se všemi detaily do interaktivní mapy, prostřednictvím portálu zmapujto.cz. 

Tato interaktivní mapa může být spravována obcemi, kde obce hodnotí stav 

zadaných lokalit, ale nejen to, mohou se vyjádřit i k místům, které zadaly 

jiné subjekty. Tento portál je živým prostředkem, kde mohou obce, ale  

i občané nejen monitorovat své okolí, ale provádět i porovnání s vybranými 

obcemi či lokalitami.  

Po ukončení všech šetření jsem zpracovala pro každou konkrétní obec Závěrečnou zprávu, 

která obsahovala:  

a) Informace o počtu nalezených lokalit 

b) Kopii každé identifikační karty 

c) Kopii mapy z portálu zmapujto.cz 

d) Výtah z celkové sumarizace – dosažené hodnocení v porovnání s ostatními 

obcemi, grafy a ekonomická zhodnocení, vždy jen pro danou obec 

e) Návrh napojení na portál zmapujto.cz se všemi kontakty a instrukcemi 

f) Návrhy řešení, viz výše uvedené body 
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g) Nabídku budoucí spolupráce, počínaje akcí Ukliďme si Česko, kde jsem 

pomocníkem při organizaci v lokalitě Praha západ 

Zpráva je nejen výsledkem mé práce, ale i a praktickou pomůckou pro každou 

zmonitorovanou obec. Zprávu jsem vždy zaslala kontaktním lidem, kteří jsou zodpovědní 

za management řízení odpadového hospodářství obce. Většinou se jedná přímo o starosty 

či místostarosty obcí. Tato zpráva by měla být pro ně vodítkem, jak využít další možnosti 

pro řešení tohoto problému.  

Jako další kroky pro předcházení nelegálních skládek navrhuji: 

 V místě opakovaných skládek nainstalovat kamerový systém. Nejčastěji se užívají 

fotopasti, kdy jejich cena se pohybuje okolo 8000,- Kč. Zde již první zachycený 

snímek, zaplatí více než 5 budoucích fotopastí, vzhledem k výši pokuty, kterou lze 

udělit, až do výše 50000,- Kč.   

 Spojit se společností, která řeší v obci odpadové hospodářství a nalézt společnou 

dohodu, která již existuje v jiných obcích. Dohoda o odstraňování nelegálních 

skládek. 

 Podpořit osvětu. Jedná se o dobrovolný nástroj, výchova a vzdělávání. Je pro plnění 

cílů odpadového hospodářství velice důležitá.  

 Napojení obce na portál zmapujto.cz a aktivní účast na všech akcích. Konkrétní 

detaily jsou součástí Závěrečné zprávy. 

 Spoluprácovat s odborníky,neboť je třeba se dostatečně věnovat prevenci.   

Financovat tyto projekty je možné prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 

(SFŽP), z operačního programu životního prostředí (OPŽP), který vyhlašuje pro období od 

roku 2013 – 2020 postupně jednotlivé výzvy. Pro oblast podpory pro „nakládání s odpady“ 

je prioritní osa 4. Oblast podpory, podporovanými oblastmi jsou osa 4.1 - Zkvalitnění 

nakládání s odpady a osa 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží.  

Mezi typy podporovaných projektů patří:   

 Systémy pro svoz a separaci odpadů a bioodpadů 

 Sběrné dvory a sklady komunálního odpadu 

 Systémy pro separaci nebezpečných složek komunálních odpadů a zdravotnických 

odpadů 

 Třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi 
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 Úpravny odpadů (autovraků, pneumatik, elektroodpadů, stavebních odpadů atd.) 

 Zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů 

 Kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů 

 Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, separátory, 

homogenizéry, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení) 

 Rekultivace starých skládek 

 Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích 

 Sanace vážně kontaminovaných lokalit67 

Každá skládka však není spjata pouze s ekonomickými aspekty, ale především s těmi 

ekologickými. Na všech 45 lokalizovaných místech v rámci 25 obcí nebyl v blízkosti 

žádný vodní zdroj.  

  

                                                           
67

 SFŽP ČR.: Prioritní osa 4 [online], Operační program ŽP ČR.: [vid. 14.4. 2014]  
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10. PŘÍLOHY 

Příloha 1 Závěrečná zpráva pro obec Holubice 

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 

Závěrečná zpráva o realizaci monitoringu nelegálních skládek  

na území obce Holubice a Kozinec 

1. Informace o projektu                   Monitoring nelegálních skládek  

  Obec:  Holubice v Čechách  

Název příjemce: 

Skutečné datum ukončení realizace 

projektu: 

Paní starostka 

15.4.2014 

  

 

 

 

 

 

2. Zhotovitel  

Příjmení: 

Jméno: 

Email: 

Telefon: 

Kriváková 

Markéta 

krivakova.marketa@xxxx.cz 

724 xxx xxx 

 

mailto:krivakova.marketa@xxxx.cz
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3. Realizace projektu 

Popis realizace:  

 

Počet nalezených lokalit:  

 

Projekt Monitoring nelegálních skládek byl 

realizován v rámci diplomové práce.  

4 

 

4. Nalezené lokality 

GPS souřadnice:  

 

 

 

Hodnocené nálezy:  

 50°11‘25.749“N, 14°18‘14.133“E 

 50°12‘25.508“N, 14°17‘18.879“E 

 50°11‘30.278“N, 14°18‘13.462“E 

 50°12‘30.696“N, 14°17‘9.519“E 

Nelegální skládka 
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Detailní informace k lokalitám naleznete také na portálu zmapujto.cz. Níže je uvedena 

interaktivní mapa. Portál zmapujto.cz nabízí bezplatnou spolupráci Všem obcím, která 

spočívá nejen v monitoringu nelegálních skládek, ať už ze strany obce či občanů, ale 

především možnost spolupráce na celostátních akcích v rámci odpadového hospodářství  

a bezplatného poradenského servisu pro každou obec individuálně.  

Veškeré detaily naleznete na www.zmapujto.cz .  

 

 

http://www.zmapujto.cz/
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5. Metodika projektu 

Popis monitoringu:  

 

 

 

 

Identifikační údaje ID karty:  

Dle vlastních ID karet. Hodnocení proběhlo 

v oblastech: 

Velikost skládky 

Kategorii odpadu 

Výskyt v chráněné či záplavové oblasti 

 

Datum monitoring 

GPS souřadnice 

ID číslo 

 

Detaily nálezů:  Viz ID karty uvedené v bodu 4 

 

Každá lokalita byla hodnocena bodovým systémem, dle vlastní metodiky. Principy 

metodiky a jejího hodnocení jsou uvedeny níže na přiloženém diagramu.  
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Metodika hodnocení:  

Kategorie odpadů 

Kategorie Body   

O 5   

N 15   

 

O (Ostatní) - ostatní odpad je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti  

a  nepoškozuje ŽP ve všech jeho složkách.  

N (Nebezpečný) – nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k Zákonu o odpadech v platném 

znění.  

 

 

      



Markéta Kriváková : Monitoring nelegálních skládek v SZ části Prahy západ 

2013/2014 Page 73 

 

Velikost 

Velikost Body   

0 - 5m
2
 2   

6 -10m
2
 4   

11 - 50m
2
 6   

51-100m
2
 8   

101-500m
2
 10   

501 a více m
2
 15   

 

CHÚ , ZÚ 

Výskyt Body 

 ANO 4 

 NE 2 

  

CHÚ (chráněná území) - Jsou to území s vysokou přírodní hodnotou. Mohou být 

maloplošná (MCHÚ) - přírodní rezervace, přírodní památky nebo velkoplošná - chráněné 

krajinné oblasti a národní parky. CHÚ, jsou -li celostátního významu, se označují 

přívlastkem „národní“(národní přírodní rezervace, národní přírodní památka).  

ZÚ (záplavová území) – jedná se o území, která mohou být zaplavena vodou při výskytu 

přirozené povodně. 

Na záznamovém listě z nalezené skládky je celkový počet získaných bodů. Bodové 

hodnocení pomůže k dalším krokům jejich odstranění. Ať je to v otázce velikosti, 

nebezpečnosti, ale také vlastnictví pozemku, kde se skládka nachází. Čím více bodů 

skládka má, tím roste i její nebezpečí vůči životnímu prostředí a lidskému zdraví.  

Minimum bodů, které může daná skládka získat je 11 bodů a maximum činí 38 bodů.   
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Skládky byly rozděleny dle těchto bodů do 4 kategorií:  

 

A 11 – 12 bodů   Skládka jako bodové naleziště Lze odstranit samostatně 

B 12-15 bodů  Únosné ekologické zatížení  Nutno informovat obec  

C 16-25 bodů   Střední ekologické zatížení      Obec svolá dobrovolnou akci  

D 26-38 bodů  Vysoké ekologické zatížení     Obec dohodne odborníka 

 

Výsledná hodnocení 

Nejhorší hodnocení nalezených 

lokalit:  

Odhadované náklady pro 

odstranění nalezených lokalit 

(cena za nádoby určené pro odvoz) 

C 

 

14040,00 Kč 

  

 

 

 

Výsledné hodnocení A-D, vychází z tabulky sumarizace.  

Výskyt všech nelegálních skládek je spjat s ekonomickými náklady, které je třeba 

vynaložit pro jejich odstranění. Níže uvádím jako modelový příklad nalezené skládky 

v přepočtu na předpokládaný počet kontejnerů, který by byl třeba pro jejich odstranění. 

Částky použité v kalkulaci nákladů jsou průměrem aktuální nabídky společností, které se 

zabývají pronájmem těchto nádob a servisu s tím spojeným.  



Markéta Kriváková : Monitoring nelegálních skládek v SZ části Prahy západ 

2013/2014 Page 75 

 

 

Pro obec Holubice a Kozinec by předpokládané odklizení znamenalo náklad okolo  

14000, Kč za odvoz odpadu, bez nákladů za sběr a naložení odpadu.  

6. Doporučení 

  Fotopasti 

Osvěta 

Spolupráce se zmapujto.cz 

OPŽP 

  

 

Jako další kroky pro předcházení nelegálních skládek navrhuji: 

 V místě opakovaných skládek nainstalovat kamerový systém. Nejčastěji se užívají 

fotopasti, kdy jejich cena se pohybuje okolo 8000,- Kč. Zde již první zachycený 

snímek, zaplatí více než 5 budoucích fotopastí, vzhledem k výši pokuty, kterou lze 

udělit, až 50000,- Kč.   

 Spojit se společností, která řeší v obci odpadové hospodářství a nalézt společnou 

dohodu, která již existuje v jiných obcích. Dohoda o odstraňování nelegálních 

skládek. 

 Nejdůležitější však je osvěta. Jedná se o dobrovolný nástroj, výchova a vzdělávání. 

Je pro plnění cílů odpadového hospodářství velice důležitá.  

 Napojení obce na portál zmapujto.cz a aktivní účast na všech akcích. Konkrétní 

detaily jsou součástí Závěrečné zprávy. 

 Spolupráce s odborníky, je třeba se dostatečně věnovat prevenci.   

Financovat tyto projekty je možné prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 

(SFŽP), z operačního programu životního prostředí (OPŽP), který vyhlašuje pro období od 

roku  



Markéta Kriváková : Monitoring nelegálních skládek v SZ části Prahy západ 

2013/2014 Page 76 

 

2013 – 2020 postupně jednotlivé výzvy. Pro oblast podpory pro „nakládání s odpady“ je 

prioritní osa 4. Oblast podpory, podporovanými oblastmi jsou osa4.1 - Zkvalitnění 

nakládání s odpady a osa 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží.  

Mezi typy podporovaných projektů patří:   

 Systémy pro svoz a separaci odpadů a bioodpadů 

 Sběrné dvory a sklady komunálního odpadu 

 Systémy pro separaci nebezpečných složek komunálních odpadů a zdravotnických 

odpadů 

 Třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi 

 Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, separátory, 

homogenizéry, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení) 

 Rekultivace starých skládek 

 Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích 

 Sanace vážně kontaminovaných lokalit68
 

Důležitý nástroj při prevenci vzniku nelegálních skládek je osvěta a vzdělávání. Myslím si, 

že pro plnění cílů odpadového hospodářství se zaměřením na problematiku černých 

skládek, je dosti podstatný. Ve většině případů se vždy jedná o webové stránky, brožury, 

letáčky či periodika. Tato opatření s sebou nesou zvýšené finanční prostředky, na které je 

při přípravě obecních rozpočtů třeba pamatovat.  Základem všeho je předcházení vzniku 

odpadu, a tak je velice důležité nepodcenit osvětu a výchovu již od dětí útlého věku, 

spolupracovat se školkami, školami a s veřejností. Výchova a obecné povědomí, jak v obci 

funguje odpadové hospodářství, je důležitá.  

Každá skládka však není spjata pouze s ekonomickými aspekty, ale především s těmi 

ekologickými. Při hodnocení potencionálních rizik bych uvedla rizika na všechny složky 

životního prostředí. 

Složkami životního prostředí rozumíme:  

 Vodu (hydrosféru)  

 Ovzduší (atmosféru)  

 Půdu (pedosféru)  

                                                           
68

 SFŽP ČR.: Prioritní osa 4 [online], Operační program ŽP ČR.: [vid. 14.4. 2014]  
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 Přírodu a krajinu  

 Biosféru  

Pro další spolupráci a bližší detaily prosím použijte níže uvedené kontaktní údaje. Ráda 

bych Vám tímto poděkovala za spolupráci v posledních několika měsících, kdy jsme spolu 

hovořily a potkávaly se v rámci tohoto tématu. Velice si vážím Vašeho vstřícného přístupu 

a zájmu  

tuto problematiku.  

Plánem do blízké budoucnosti je realizace odklizení zmonitorovaných míst v rámci 

projektu Ukliďme Česko.  

 

VÍCE NA WWW.UKLIDMECESKO.CZ 

 

Markéta Kriváková 

Krivakova.marketa@xxx.cz  

724 xxx xxx 
 

 

 

http://www.uklidmecesko.cz/
mailto:Krivakova.marketa@xxx.cz
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Příloha 2 Sumarizace terénních šetření SZ Prahy 

 


