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ANOTACE 

Ochrana přírody a krajiny je důleţitá z hlediska zachování ţivotního prostředí, o tomto 

pojednává první kapitola a seznamuje tak s charakteristikou všech dvaceti pěti chráněných 

krajinných oblastí v České republice. Další část hovoří o odpadovém hospodářství, které je 

specifické v kaţdé CHKO s výjimkou jediné společné vlastnosti a to rozšířených černých 

skládek. Na základě těchto zjištění následuje vyhodnocení dalších nejčastějších 

odpadových problematik, které jsou uvedeny v přehledných grafech. Závěrečná kapitola 

nazvaná návrhy řešení uvádí náměty pro chráněné krajinné oblasti, aby se dozvěděli, jaké 

mají moţnosti v oblasti s nakládáním odpadů a tím dosáhli čistějších turistických tras 

v jejich oblasti. 

Klíčová slova: ochrana přírody, ŢP, CHKO, odpadové hospodářství, černá skládka  

 

SUMMARY 

The protection of nature and landscape is important for preserving the environment, 

discusses and introduces the characteristics of all twenty-five protected areas in the Czech 

Republic are shown in the first chapter. Another part talks about waste management, which 

is specific to each PLA with the exception of a single common properties and the extended 

illegal dumping. Based on these findings, further evaluation of frequent flows of waste 

issues are presented in graphs. The final chapter, entitled draft designs serve as inspiration 

for the protected area to learn what options they have in the field of waste management and 

cleaner hiking trails in their area. 

Keywords: protection of nature, environment, PLA, waste management, illegal dump 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ZKRATKA VÝZNAM 

  

AOPK ČR 

ČOV 

agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

čistírna odpadních vod 

CHKO (PLA) chráněná krajinná oblast (protected landscape area) 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

EECONET evropská ekologická síť (The European ecological network) 

MAB program Člověk a biosféra (The Man and the Biosphere) 

MŢP ministerstvo ţivotního prostřed 

NP národní park 

NPR národní přírodní rezervace 

OPŢP 

PCB 

operační program ţivotního prostředí 

polychlorované bifenyly 

PR přírodní rezervace 

Sb. sbírka zákona 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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1 ÚVOD 

Chráněná území jsou místa, kde přírodní sloţky jsou uchovány v co nejpřirozenějším 

stavu, jsou tak jedinečnými objekty pro poznávání určitých přírodních komponentů a jejich 

vzájemných vztahů, proto je škoda pokud se tyto přírodní krásy jakkoliv narušují. 

Zneškodňování odpadů mimo vyhrazená místa v CHKO je zakázáno a přesto nalezneme 

nekonečné mnoţství těchto alarmujících případů. O ţivotním prostředí, ve kterém ţijeme 

a budeme ţít, si rozhodujeme my sami a určitě bychom se měli nad tím pozastavit  

a alespoň zamyslet nad danou problematikou.   

Následující stránky této diplomové práce uvádí platnou legislativu spojenou s ochranou 

přírody a stručně popisují všech dvacet pět chráněných krajinných oblastí v České 

republice. Zabývají se odpadovým hospodářstvím jednotlivých CHKO, kde je taktéţ 

uvedena související legislativa a vybrané důleţité pojmy.  

Cílem práce bylo vyhodnotit nakládání s odpady v jednotlivých CHKO, zjištění 

specifických problematik v této oblasti a následně vypracovat návrhy, jak se vypořádat 

s problematikou odpadů na daných územích. 

 

Obr. č. 1: CHKO Beskydy, foto autor 2011 
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2 CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Ochrana přírody a krajiny je významná pro zachování ţivotního prostředí. Prioritou je 

stanovení zvlášť chráněných území a zajištění potřebné ochrany. Zákon hovořící o udrţení 

a obnově přírodní rovnováhy v krajině, o ochraně rozmanitostí forem ţivota, přírodních 

hodnot a krás, o šetrném hospodaření s přírodními zdroji a o vytvoření v souladu s právem 

Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000 se zohledněním 

hospodářských, sociálních a kulturních potřeb obyvatel se nazývá „Zákon o ochraně 

přírody a krajiny“ č. 18/2010 Sb. ze dne 21. 1. 2010. Jde o rozšíření a obnovení dřívějšího 

zákona č. 114/1992 Sb. Zákon chrání rostliny a ţivočichy, paleontologické nálezy, 

krajinný ráz, přechodně chráněné plochy, přírodní parky, ochraňuje a zároveň i umoţňuje 

vyuţívání jeskyní, registruje významné krajinné prvky, ochraňuje a rozhoduje o kácení 

dřevin a o nové výsadbě. (Vašíček, Ides 2004)  

Další důleţitá legislativa ochrany přírody a krajiny: 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí 

 Zákon č. 244/1992 Sb. hovoří o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, vztahující se 

na přírodu i na objekty v péči státní ochrany přírody 

 Zákon č. 395/1992 Sb. prováděcí předpis, kterým se vytvoří některá ustanovení 

zákona o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon o lesích, o ochraně ovzduší, o půdě, vodní zákon a mnoho dalších. (Herčík et 

al. 2008) 

Orgány ochrany přírody: jsou obce, krajské úřady, správy národních parků a chráněných 

krajinných území, Česká inspekce ţivotního prostředí a ministerstvo ţivotního prostředí. 

CHKO: rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým 

reliéfem, významným podílem přirozených lesních ekosystémů a trvalých travních 

porostů, s hojným zastoupením dřevin a v některých případech s dochovanými památkami 

historického osídlení. Hospodářské vyuţívání chráněných území je různé podle 

jednotlivých zón ochrany. Rekreační vyuţití je moţné v případě, ţe nedochází 

k znehodnocování oblasti. Chráněné krajinné oblasti jsou vyhlašovány vládou ČR.  



Bc. Lenka Kellerová: Hospodaření s odpady v CHKO 

2011                                                                                                                                  3 

 

V CHKO je přísně zakázáno zneškodňovat odpad mimo vyhrazená místa, rozdělávat oheň, 

rozšiřovat nepůvodní druhy rostlin a ţivočichů, uţívat otrávených návnad při myslivosti, 

provádět chemické posypy cest, pořádat automobilové a motocyklové soutěţe, stavět nové 

dálnice, sídla nebo plavební kanály. Dále není povoleno vjíţdět a setrvávat motorovými 

vozidly mimo silnice a místa určená a ţádným způsobem měnit ţivotní prostředí v rozporu 

s ochranou CHKO. (Vašíček, Ides 2004) 

V České republice je vyhlášeno 25 CHKO o celkové rozloze přes milion hektarů. Jiţ 

v roce 1955 bylo vyhlášeno první CHKO – Český ráj. V posledních letech bylo naposledy 

vyhlášeno CHKO Český les a to v roce 2005. Co se týče rozlohy, tak největším se staly 

Beskydy s 1160 km
2
 a jako nejmenší CHKO o rozloze 40 km

2
 byl stanoven Blaník. 

2.1 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST 

BESKYDY 

Vyhlášeno: 5. 3. 1973 

Výměra: 1160km
2 

Lokalita: kraj Moravskoslezský a Zlínský 

Obr. č. 2: CHKO Beskydy, foto autor 2010 

Popis: zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských ţivočichů 

a rostlin byly hlavním důvodem vyhlášení největší CHKO Beskydy. Nejvyšším bodem je 

Lysá hora (1323,4 m n. m.). Správa CHKO sídlí ve městě Roţnov pod Radhoštěm. Lesy 

pokrývají aţ 71% území. Pravidelně je mapován výskyt šelem, především rysů, vlků, ale 

také medvědů. Význam chráněné krajinné oblasti spočívá ve vyhlášení 53 maloplošných 

zvláště chráněných území. CHKO Beskydy navazují na slovenské CHKO Kysuce.  

Rozsáhlé masívy skrývají velký počet pseudokrasových jevů, je zde zhruba 28 propastí 

a jeskyň. Významná vodárenská nádrţ je Morávka a Šance na Ostravici. Území zůstává 

klenotem svou specifickou lidovou kulturou Valašska a Těšínska. V rámci budování 

evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá CHKO navrţena jako 

Evropsky významná lokalita. Významné ptačí oblasti Beskydy a Horní Vsacko byly 

zřízeny roku 2005. Správa CHKO usiluje o obnovení některých říček a řek, kde by se 

částečně obnovil i ekosystém divočících toků. (Weissmannová 2004) 
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2.2 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BÍLÉ KARPATY 

Vyhlášeno: 3. 11. 1980 

Výměra: 715 km
2 

Lokalita: části okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín 

Popis: západní část CHKO je charakteristická rozsáhlými komplexy květnatých luk 

s rozptýlenými solitérními stromy. Střední část chráněné krajinné oblasti nazývána 

Moravské Kopanice se vyznačuje roztroušenou zástavbou, střídanou zalesněnými 

a bezlesnými plochami s mozaikou mokřadů, sušších míst, křovím a nevelkými políčky. 

Severovýchodní část pohoří připomíná Javorníky, které na Bílé Karpaty navazují. Oblast 

se řadí k nejcennějším lučním biotopům Evropy s vysokým zastoupením kriticky 

ohroţených druhů rostlin. Tyto krajinné a přírodní hodnoty byly dne 15. 4. 1996 zařazeny 

mezi evropské biosférické rezervace organizací UNESCO v rámci programu Člověk 

a biosféra. (Mackovčin, Jatiova 2002) 

2.3 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BLANÍK 

Vyhlášeno: 29. 12. 1981 

Výměra: 40,3 km
2 

Lokalita: okres Benešov 

Popis: posláním nejmenší chráněné krajinné oblasti je ochrana všech hodnot její krajiny, 

jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváţeného 

ţivotního prostředí. Správa sídlí v největší obci v CHKO a tím jsou Louňovice pod 

Blaníkem. Chráněná oblast je především proslulé svým bájným Blaníkem. Můţeme zde 

nalézt typickou venkovskou sídelní strukturu obohacenou zbytky lidových staveb, 

sakrálních objektů, venkovských zámečků a další specifické budovy. Přes 30% území 

pokrývají lesy a převáţnou část stromů tvoří smrk. Nejvýznamnější geologickou lokalitou 

je zlatodůl Roudný. Je to jedno z nejstarších českých loţisek zlata. Zlato se dolovalo od 

roku 1769 do roku 1930 a vytěţilo se zde okolo 6 tun zlata! Nejvyšším bodem chráněné 

krajinné oblasti je Velký Blaník (632 m) a nejniţším významná řeka Blanice v Ostrově. 

(Loţek et al. 2005) 
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2.4 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BLANSKÝ LES 

Vyhlášeno: 8. 12. 1989 

Výměra: 212,4 km
2
 

Lokalita: okres Český Krumlov, České Budějovice a Prachatice 

Popis: vrchovina Blanský les má tvar podkovy otevřené v jihovýchodní straně. 

Harmonické prostředí není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti. Lidová 

architektura zde zanechala své kouzlo a v určitých případech byla jiţ oceněna zapsáním do 

seznamu UNESCO jako památková rezervace, jedná se o pravoúhlou náves Holašovice, 

Vodice a Chvalšiny. Památkovou zónou byly rovněţ vyhlášeny Lipanovice a Dobčice. 

Největší obtíţe tvoří vodácká turistika na řece Vltavě. Co se týče pěší turistiky, tu pociťuje 

nejvíce trasa na vrchol Kleti, kde se nachází u nás nejstarší rozhledna postavena roku 1825 

a do okolí zříceniny hradu Dívčí Kámen. Krajinný ráz negativně ovlivňují také aktivní 

lomy v Plešovicích a na Zrcadlové huti. (Albrecht 2003) 

2.5 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BROUMOVSKO 

Vyhlášeno: 27. 3. 1991 

Výměra: 410 km
2 

Lokalita: okres Náchod a Trutnov 

Popis: Broumovsko je malebná krajina pokryta horami, údolími, skalami a roklemi, lesy, 

loukami a poli. Pyšní se přírodními krásami Adršpašsko-teplických skal, největším skalním 

městem ve Střední Evropě a známými Broumovskými skalami. Obě jsou zapsány jako 

národní přírodní rezervace. Dříve neţ zde byla vyhlášena chráněná krajinná oblast se 

v roce 1956 vrcholová část Broumovska, hora Ostaš a členitá Kříţová cesta u Adršpachu 

staly přírodními rezervacemi. Cenné městské památkové zóny jsou Broumov a Police. 

Podle výzkumu je na území 148 jeskyní a propastí. Územím Broumovské vrchoviny 

protéká povodí Labe a Odry. Zvláštní význam chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

mají podzemní vody v Polické křídové pánvi, které patří mezi největší zásobárny pitné 

vody v České republice. Problémy spojené s poklesem biodiverzity způsobilo jednostranné 

lesnické a zemědělské hospodaření, ale i dopravní a rekreační stavby. (Faltysová et al. 

2002) 
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2.6 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 

Vyhlášeno: 19. 3. 1976 

Výměra: 1063 km
2
 

Lokalita: okres Česká Lípa, Litoměřice 

Popis: typickým reliéfem jsou kuţelovité tvary kopců. Které vznikly třetihorní vulkanickou 

činností. Oblast je bohatá na mnoţství druhů rostlin a ţivočichů. Největší neovulkanickou 

jeskyní v ČR je zdejší Loupeţnická jeskyně u Velkého Března. Nejvyšší horou je vrchol 

Milešovky. Z mineralogického hlediska je oblast světově známá výskytem českého 

granátu. Dominujícím vodním tokem sestává řeka Labe, neméně významný je tok 

Ploučnice. Klimatické poměry jsou značně rozdílné. Jihozápad pokrývá spíše suché a teplé 

klima, na rozdíl od chladného a vlhkého severovýchodu. Krajinu Českého středohoří zdobí 

velké mnoţství historických památek. Od poloviny 19. století se zde začalo rozvíjet 

ovocnářství a to zadalo názvu kraje Zahrada Čech. Oblast je vybavena hustou sítí 

turistických stezek, cyklostezek a několika naučnými stezkami. (Mackovčin 1999) 

2.7 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÝ KRAS 

Vyhlášeno: 12. 4. 1972 

Výměra: 128 km
2
 

Lokalita: část okresů Beroun a Praha-západ 

Popis: hlavním důvodem vyhlášení této CHKO je zachování harmonické, biologicky 

vyváţené jedinečné krajiny z hlediska světové geologie, stratigrafie devonu a siluru 

a výzkumu vývoje ţivota v těchto obdobích. Je to největší vápencové území v Čechách. 

Pestrost přírody se ukazuje i na fascinujících říčních i krasových fenoménech jako je 

například nejznámější a nejvýznamnější jeskynní systém Koněpruské jeskyně na Zlatém 

koni s celkovou délkou chodeb přes 2km. CHKO je významné svými maloplošnými 

zvláště chráněnými území, z nich nejznámější je NPR Karlštejn. Páteř krajiny tvoří řeka 

Berounka a její přítoky. Bohuţel území značně narušuje těţební průmysl kvůli bohatým 

nerostným zdrojům. Nalézá se zde aţ 9 povolených dobývacích lokalit. Naštěstí v poslední 

době při těţbě a zpracování vápence došlo k značným technologickým a technickým 
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opatření. Ovšem škodliviny, zejména imise prachu a NOx stále narušují ţivotní prostředí 

a sniţují ţivotnost lesů. (Loţek et al. 2005)  

Obr. č. 3: Lom Velká Amerika, foto Petr Jeţ 2004 [1] 

2.8 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÝ LES 

Vyhlášeno: 1. 8. 2005 

Výměra: 465,8 km
2
 

Lokalita: okres Domaţlice a Tachov 

Popis: CHKO Český les je nejmladší v České republice. Sídlo správy CHKO je 

soustředěno ve městě Přimda. Velká část oblasti byla do roku 1990 v hraničním pásmu, 

coţ způsobilo omezení hospodářské činnosti. S otevřením přihraničních oblastí nastaly 

tlaky na její komerční vyuţití. Prioritou bylo zabránit výstavbě a devastaci území. 

Zřízením CHKO na daném území nastala pro ochranu přírody jedinečná moţnost potlačit 

negativní vlivy a aktivity a dosáhnout tak optimální ekologické vyrovnanosti systému 

a jejích přírodních zdrojů. Pohraničí pohoří Českého lesa se rozkládá od Broumova po 

Folmavu v délce 65 km a je rozděleno na jiţní a severní část Kateřinskou kotlinou. Jiţní 

část Českého lesa nabízí Chodské tradice udrţované nářečím, typickou muzikou, tanci 

a lidovými kroji. Projevují se zvláště v Domaţlicích, Postřekově, Trhanově a Chodově, kde 

jsou slavnosti spojeny s tradiční Vavřineckou poutí. Na severu jsou populární Tachovské 

husitské slavnosti. Zajímavá je tzv. Baarova cesta vedoucí hřebenem Haltravy aţ ke 

zřícenině hradu Starý Hirštejn nebo také trasa k přírodní památce Skalky na Sádku. 

(Vašíček, Ides 2004) 
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2.9 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÝ RÁJ 

Vyhlášeno: 1. 3. 1955  

Výměra: 181,5 km
2
 

Lokalita: okres Semily, Mladá Boleslav, Jičín 

Popis: Český ráj je nejstarším CHKO v České republice. Plocha chráněné oblasti se 

zvětšila na dvojnásobek roku 2002, do té doby výměra činila pouhých 92,5 km
2
. 

V současné době zahrnuje území Maloskalsko, Klokočské skály, Kozákov a známé 

Prachovské skály. Trosky jsou nejvyšším bodem, tvoří symbol kraje spolu se zříceninou 

hradu. Georeliéf je utvářen kvádrovými pískovci. Vesnice Vesec z 12. Století byla stavěna 

kruhovým půdorysem a její zachování podtrhuje vyhlášení za vesnickou památkovou 

rezervaci v roce 1995. Významným povodím v chráněné oblasti je Labe, Jizera a svou částí 

přispívá i řeka Cidlina. Velký problém činí růst intenzity rekreačního vyuţívání. Jedná se 

o cykloturistiku, turistiku, běh a horolezectví. Zátěţ přestává být slučitelná s poţadavky na 

zachování přirozené reprodukce. (Mackovčin et al. 2002) 

2.10 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST JESENÍKY 

Vyhlášeno: 19. 6. 1969 

Výměra: 740 km
2
 

Lokalita: okres Bruntál, Jeseník a Šumperk 

Popis: Jeseníky jsou nejlesnatější CHKO v celé České republice a dokazuje to 80% pokryv 

tohoto území lesy. Kvůli zvýšení horní hranice koncem 19. století se začala vysazovat kleč, 

avšak ta nepříznivě ovlivnila řadu původních společenstev. I přes nepatrný podíl vodní 

plochy byla CHKO vyhlášena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Významné 

vodní toky jsou Odra a řeka Morava. Nejvyšším bodem se pyšní vrchol Praděd s výškou 

1491,3 m a patří k největrnějším místům v ČR, bezvětří je zde zaznamenáno pouze 5x do 

roka. Navštěvovaná jsou lázeňská místa Karlova Studánka, Jeseník nebo Lipová. Udrţení 

a zlepšení rázu krajiny přináší nepopulární opatření, jako je omezení sportovního vyuţívání 

některých lokalit nebo regulace turistické návštěvnosti. Ministerstvo ţivotního prostředí 

navrhuje schválení NP Jeseníky, návrhy musí projít mnohými úpravami a proto se 

v nejbliţší době s vyhlášením ještě nepočítá. (Šafář 2003) 
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2.11 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST JIZERSKÉ HORY 

Vyhlášeno: 8. 12. 1967 

Výměra: 368 km
2
 

Lokalita: okres Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily 

Popis: nejvyšším vrcholem Jizerských hor je Smrk s výškou 1124 m. Krajina chráněné 

oblasti zaujímá hodnotný komplex bučin, klimaxových smrčin, rašelinišť, ale také 

bezlesnou krajinu s loukami, pastvinami a tradiční lidovou architekturou. Jizerské hory 

jsou spojeny hlavně se zimní rekreací. Turisté vyuţívají jak ekologické běţecké lyţování, 

tak i sjezdové lyţování, které zasahuje neekologicky svou výstavbou sjezdovek a lanovek 

do zdejší chráněné krajiny. Současná péče o území spočívá v zalesňování centrální části 

hor. Probíhá obnova některých vodních toků. Samozřejmě ochrana přírody a krajiny je 

soustředěna na zvláště chráněné druhy rostlin, ţivočichů a památných stromů. Na druhou 

stranu jsou likvidovány nepůvodní agresivní rostliny, zejména křídlatky a bolševník 

velkolepý. Jizerské hory si zachovaly svůj specifický charakter i přes rozsáhlé plochy 

imisních holin a poškozených lesních porostů. (Mackovčin et al., 2002) 

2.12 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KOKOŘÍNSKO 

Vyhlášeno: 19. 3. 1976 

Výměra: 271,6 km
2 

Lokalita: okres Česká Lípa, Mělník, Litoměřice a Mladá Boleslav 

Popis: CHKO Kokořínsko se skládá z oblasti vlhošťské a kokořínské. Území je zastoupeno 

vyšším podílem lesů, vyváţeným podílem zemědělské půdy. Přírodovědně významné jsou 

mokřady Liběchovky a Pšovky, které jsou zahrnuty do Ramsarské úmluvy. Malebná 

krajina je tvořená pískovcovými skalami charakteru kaňonovitého a láká tak spousty 

turistů nejen českých, ale i německých. Bizardní skalní útvary představují například Obří 

hlavu, Ţábu, Kance, Sněhurku a sedm trpaslíku nebo nejznámější Pokličky. Kokořínsko je 

nejvýznačnější prehistorické osídlení na Hradsku, které se dlouhodobě zaznamenává 

systematickým výzkumem. Správa chráněné krajinné oblasti sídlí ve městě Mělník. 

Negativní vliv turistiky a horolezectví se tady projevuje jen v omezené míře. (Loţek et al., 

2005)  
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2.13 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KŘIVOKLÁTSKO 

Vyhlášeno: 27. 11. 1978 

Výměra: 630 km
2 

Lokalita: okres Beroun, Kladno, Rakovník, Plzeň-sever a Rokycany 

Popis: Křivoklátsko bylo zařazeno do ptačí oblasti evropské soustavy Natura 2000 

a biosférickou rezervací byla oblast přijata Organizací spojených národů UNESCO dne 

1. 3. 1977. Říční fenomén s mimořádnou bohatou flórou a faunou je patrný zejména na 

Zbiroţském potoce, Rakovnickém potoce a Klíčavě. Celkově je však území chudé na 

podzemní vody. Snahou správy CHKO je ochrana přírody a krajiny, ale zároveň umoţnění 

rozvoje sídel, uplatnění hospodářské činnosti a rekreační vyuţití území. Ministerstvo 

ţivotního prostředí připravuje změnu úrovně ochrany této oblasti vyhlášením národního 

parku. (Loţek et al., 2005) 

2.14 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST LABSKÉ PÍSKOVCE 

Vyhlášeno: 27. 6. 1972 

Výměra: 250 km
2
 

Lokalita: okres Děčín a Ústí nad Labem 

Popis: dané území je rozmanité, nachází se zde soutěsky a kaňony, obklopené věţemi 

a masivy skalních měst. Pozoruhodný přírodní útvar představuje kaňon řeky Labe 

protékající mezi Děčínem a Hřenskem. Mnohotvárnost území láká turisty k navštívení 

takto atraktivního místa. Jiţ v roce 1832 byla zpřístupněna Pravčická brána, o několik let 

později se vystavěli stezky v soutěskách Kamenice. Na levé straně břehu se negativně 

projevuje v lesním ekosystému vytěţení porostů v důsledku exhalací a náhradní výsadby 

nepůvodními dřevinami. Pravý břeh byl celý vymýcen a do nejcennějších skalních lokalit 

se rozšířila agresivní vejmutovka, coţ narušilo původní flóru i faunu. Současným 

problémem je opouštění zemědělské krajiny, která v poslední době byla silně poškozena 

zvýšením zemědělské výroby. Potřebu respektovat CHKO umocňuje mezinárodní význam 

jednotného geografického celku v návaznosti na Národní park Saské Švýcarsko. (Vašíček, 

Ides 2004)                                             
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2.15 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

Vyhlášeno: 15. 11. 1990 

Výměra: 96 km
2 

Lokalita: údolní niva řeky Moravy 

Popis: řeka Morava se větví a protéká mezi Mohelnicí a Olomoucí. Luţní lesy v roce 1997 

při červencových povodních dokázaly zbrzdit a sníţit sílu záplavové vlny na 10 hodin po 

trase pouhých 3,5 km, bohuţel záchranný informační systém ani s 10 hodinovou rezervou   

nebyl schopen evakuovat včas ohroţené obce. Správa CHKO zajistila jiţ obnovu 15 ha 

luk, rybníka pod zámkem a zámeckého parku. Chomoutovské jezero vzniklé těţbou 

štěrkopísku je dnes přírodní rezervací vodních ptáků. Jezero Poděbrady je zase naopak 

vyuţíváno jako přírodní koupaliště. Litovelské Pomoraví je zařazeno do Seznamu 

mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. Dále je navrţeno jako 

významné biocentrum do Evropské ekologické sítě států EU (EECONET). V neposlední 

řadě se uvaţuje o navrţení části CHKO jako národní park. (Šafář 2003) 

2.16 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST LUŽICKÉ HORY 

Vyhlášeno: 19. 3. 1976 

Výměra: 264 km
2
 

Lokalita: okres Česká Lípa, Děčín, a Liberec 

Popis: krajina ukrývá bohatství v podobě velmi kvalitní podzemní vody, krajiny dosud 

nenarušené průmyslovým ani zemědělským znečištěním a tříčtvrtečního pokryvu území 

blahodárnými lesy. Proto se péče o krajinu zaměřuje na prosazení lesního hospodaření 

i mimo maloplošná chráněná území. Jedním z cílů je přirozená obnova buku. Pracuje se 

i na postupném odstraňování geograficky nepůvodních druhů dřevin a je třeba omezit 

jejich nové výsadby. Luţické hory nabízejí jednu z nejstarších geologických naučných 

stezek ve Šluknovském výběţku, na jejím konci v Zahradách u Rumburka nalezneme 

geologickou mapu. Mezi velmi zajímavá místa k vidění patří přírodní památka Bílé 

kameny nebo národní přírodní památka Zlatý vrch, kde lomovou těţbou byla odkryta 

vnitřní stavba neovulkanického tělesa se sloupcovitou odlučností čediče. (Mackovčin et al. 

2002) 
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2.17 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MORAVSKÝ KRAS 

Vyhlášeno: 4. 7. 1956  

Výměra: 92 km
2 

Lokalita: Jihomoravský kraj 

Popis: Moravský kras je nejvýznamnější krasové území ČR. Objevujeme zde více neţ 

1100 jeskyní a mnohé se ještě skrývají. Amatérská jeskyně zahaluje 40 km dlouhý systém 

a je tedy nejrozsáhlejším u nás. Pozornost turistů poutají nejen krasové jevy, ale také 

technická památka Huť Františka v Josefově nebo větrný mlýn v Rudici s expozicí 

geologie a speleologie. Důleţitým tokem Moravského krasu je řeka Punkva. V provozu je 

pouze jeden lom Ochoz na výrobu drceného kameniva. Jeskyně Sloupsko-šošůvské 

a Císařské u Holštejna slouţily k dozrávání sýrů Niva. Další jeskynní systémy jsou 

vyuţívány jako podzemní koncertní sály. Nejnavštěvovanějšími jsou samozřejmě 

Punkevní jeskyně a propast Macocha. Kvůli vysoké návštěvnosti chybí někde aţ 50% 

původní výzdoby. (Mackovčin et al. 2007) 

2.18 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ORLICKÉ HORY 

Vyhlášeno: 28. 12. 1969 

Výměra: 204 km
2 

Lokalita: okres Rychnov nad Kněţnou a Ústí nad Orlicí 

Popis: území se rozléhá při státní hranici s Polskem. Nejvyšší bod chráněné oblasti je 

Velká Deštná s výškou 1115 m. Svérázný charakter krajiny je pokryt pestrou mozaikou 

dochovaných ekosystémů. Oblast patří spíše do chladné klimatické části. Vlivem horských 

pásem se počasí náhle a nečekaně mění. K výskytu vzácných druhů fauny řadíme čolka 

karpatského nebo plţe modranky. Přímé lidské pronásledování vyhubilo původní velké 

šelmy (rys, vlk, medvěd). Od 16. století do počátku 20. století zde působilo okolo dvaceti 

sklářských hutí. Poslední ukončila svou činnost roku 1910 v Deštné – Zákoutí. 

Zemědělství a průmysl tedy v oblasti zanikl, naopak stoupá cestovní ruch, který láká 

především sjezdové lyţaře do Deštné, Říček nebo na Orlické Záhoří. Správa Orlických hor 

se nachází v Rychnově pod Kněţnou. (Faltysová et al. 2002) 
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2.19 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST PÁLAVA 

Vyhlášeno: 19. 3. 1976 

Výměra: 83 km
2 

Lokalita: okres Břeclav 

Popis: dominantou oblasti jsou vápencová bradla s přírodními skalními, stepními a lesními 

biotopy a vzácné geologické a geomorfologické útvary. CHKO Pálava se stala 

biosférickou rezervací UNESCO roku 1986 a byla rozšířena o Lednicko, Valticko a nivu 

řek Moravy a Dyje roku 2004. Z hlediska flóry je nejvýznamnější výskyt hvozdíku 

Lumnitzerova pálavského, který zde roste jako na jediném místě světa. Správa CHKO 

spolupracuje s Centrem ekologické výchovy Pálava jiţ od roku 1997 v Mikulově. 

Připravují se ekologické a přírodovědné výukové programy za podpory Ekocentra, které 

budou probíhat jak v učebnách, tak i v terénu a zaměřovat se budou na kategorií dětí 

a mládeţe. Pro veřejnost jsou organizovány osvětové akce směřující na téma ochrany 

přírody a krajiny. (Mackovčin et al. 2007) 

2.20 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST POODŘÍ 

Vyhlášeno: 27. 3. 1991 

Výměra: 82 km
2 

Lokalita: okolí řeky Odry, část okresů Frýdek-Místek, Ostrava a Nový Jičín 

Popis: údolní niva Odry mezi Makovicemi a Ostravou je přirozenou ochranou 

urbanizovaných území před povodněmi, CHKO v roce 1997 při červencových povodních 

zachytilo více neţ 89 milionů m
3
 vody. Znečištění Odry z povodí je značné, přesto se stále 

tok dokáţe díky své samočistící schopnosti s touto událostí vyrovnat. V chráněném 

krajinném území se nachází 16 rybářských revírů, 57 rybníků o celkové výměře 700 ha. 

Přes značné odlesnění se na území nachází přírodovědně i architektonicky velmi cenná 

krajina s bohatstvím druhově pestrých břehových porostů, štěrkových náplavů 

v meandrech, mrtvých ramen, luk, tůní a rybníků. V působnosti správy jsou také NPR 

Hůrka u Hranic, NPP Landek nebo NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně. Díky vyhlášení 

CHKO Poodří bylo omezeno hnojení, zpětně se zatravnily rozorané louky z doby 

komunistické a tím částečně došlo k zlepšení druhové diverzity. (Weissmannová 2004) 
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2.21 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SLAVKOVSKÝ LES 

Vyhlášeno: 3. 5. 1974 

Výměra: 606 km
2
 

Lokalita: okres Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Tachov 

Popis: význam ochrany přírody a krajiny v této oblasti je lázeňský. Předmětem ochrany je 

území, ve kterém jsou soustředěny mnohé přírodní léčivé zdroje - prameny minerálních 

vod, výrony plynného oxidu uhličitého a léčivé peloidy. Příznivé klima a výjimečné 

estetické hodnoty skrývají lázně Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. 

Hydrologicky náleţí území do povodí Ohře a částečně do povodí Mţe a Střely. Oblast je 

od roku 1989 stále více navštěvovanější turisty. Správa CHKO se snaţí o postupné 

obnovování hodnotných kulturních a přírodních památek. V rámci projektu Síť 

vzdělávacích a informačních center v CHKO vzniklo v Mariánských Lázních také centrum 

za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. (Mackovčin 1999) 

2.22 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŠUMAVA 

Vyhlášeno: 27. 12. 1963 

Výměra: 993 km
2
 

Lokalita: okres Klatovy, Prachatice a Český Krumlov 

Popis: chráněnou krajinnou oblast obepíná Národní park Šumava v podobě úzkého 

přiléhajícího pásu na severovýchodní straně. Větší část Šumavy patří do chladné 

klimatické oblasti. Z hydrologických poměrů se k hlavnímu toku řadí Labe, z menší části 

pak toky ovlivňuje povodí Dunaje. Největšími řekami pramenícími v pohoří Šumavy je 

Vltava a Otava. Od roku 1978 náleţí Šumava do Chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod (CHOPAV) a v roce 1990 byla zapsána do seznamu Ramsarské konvence a zároveň 

mezinárodně uznána v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) za biosférickou 

rezervaci. Finální ocenění přišlo roku 1991 jako Národní park Šumava o výměře 680 km
2
. 

Na české straně jsou k vidění nádherné ledovcové jezera, příkladem je jezero Černé, 

Čertovo, Laka, Prášilské a Plešné. Vzhledem k nepříznivým vlivům rozvíjejícího se 

turismu existují zvlášť vymezená klidová území, kde je omezen přístup návštěvníkům 

chráněné krajinné oblasti. (Albrecht 2003) 
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2.23 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TŘEBOŇSKO 

Vyhlášeno: 15. 11. 1979 

Výměra: 700 km
2
 

Lokalita: okres Jindřichův Hradec, Tábor a České Budějovice 

Popis: Třeboňsko bylo roku 1997 zařazeno do oblasti mimořádného přírodního významu 

v rámci programu Člověk a biosféra do seznamu biosférických rezervací UNESCO. Oproti 

ostatním chráněným krajinným oblastem je Třeboňsko do značné míry krajinou 

přeměněnou. 15% rozlohy tvoří vodní plochy rybníků, řek a jezer vzniklých těţbou 

štěrkopísku. Největším městem je Třeboň se 7300 obyvateli, které bylo vyhlášeno 

městskou památkovou rezervací. Sídlo správy CHKO se také nachází v Třeboni a jsou zde 

i dva lázeňské areály, ve kterých se vyuţívá peloid z třeboňských rašelinišť k léčebným 

účelům pohybového ústrojí. Rovněţ historické rybniční soustavy a jejich části jsou 

chráněny jako historické technické památky. Patří zde rybník Svět a Roţmberk, tok Zlaté 

stoky a Nové řeky. Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod byla západní část 

Třeboňská pánev vyhlášena jiţ roku 1982. Nejvýznamnější vodní a mokřadní plochy jsou 

od roku 1990 téţ evidovány Ramsarskou úmluvou a část rašelinišť o tři roky později. Dnes 

je odvodněno přes 80% zemědělského půdního fondu. Zátěţ představují velkovýkrmy, 

především prasat spojeny s problematikou kejdování. (Albrecht 2003) 

Obr. č. 4: Rybník Hluboký, foto Jaroslava Paulovičová 2009 [2] 
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2.24 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŽĎÁRSKÉ VRCHY 

Vyhlášeno: 25. 5. 1970 

Výměra: 709 km
2
 

Lokalita: okresy Ţďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chrudim a Svitavy 

Popis: Ţďárské vrchy tvoří zalesněné hřbety prolínající pole a louky s osnovou dřevinné 

vegetace, začleňující rybníky i venkovské osídlení prvky horácké lidové architektury. 

K nejcennějším segmentům říční soustavy náleţí rašeliniště a další mokřadní společenstva. 

Do roku 1990 byly zde těţeny sfalerit-chalkopyritové rudy. Typické skalní útvary se 

rozprostírají v této chráněné krajinné oblasti a mezi nejznámější patří Devět skal, Čtyři 

palice nebo Malinská skála. Správa CHKO se stará o revitalizaci říčních systémů, udrţuje 

naučné stezky (Babín, Ţáková hora nebo Ďářko). Rovněţ se stará o monitoring zvláště 

chráněných druhů rostlin a ţivočichů. Dále zajišťuje provoz informačního střediska 

a terénní stanice ochrany přírody Babín, slouţící k mimoškolní výchově mládeţe. (Čech et 

al. 2002) 

2.25 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŽELEZNÉ HORY 

Vyhlášeno: 27. 3. 1991 

Výměra: 284 km
2 

Lokalita: okres Chrudim a Havlíčkův Brod 

Popis: lokalita je významná vyváţeným zastoupením luk, polí, lesů, osídlení s prvky 

původní lidové architektury. V jiţní části navazují na Ţelezné hory CHKO Ţďárské vrchy. 

Významné říční toky jsou Labe, Chrudimka a řeka Doubrava. V Ţelezných horách i přes 

zásobu vápence nebyl významně rozvinut těţební průmysl. Vodní nádrţ Seč slouţí 

především k rekreaci. Územím prochází několik zajímavých naučných stezek, jako jsou 

například Podél toku Chrudimky, Krajem Ţelezných hor nebo Údolím Doubravy. 

Turisticky hledaným místem je okolí hradu Lichnice, kde se nachází i stejnojmenná 

národní přírodní rezervace a nadregionální biocentrum. Správa CHKO sídlí v Nasavrkách. 

(Faltysová et al. 2002) 
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3 HOSPODAŘENÍ S ODPADY V CHRÁNĚNÝCH 

KRAJINNÝCH OBLASTECH 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ustanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů 

a pro nakládání s nimi v souladu dodrţování ochrany ţivotního prostředí, zdraví člověka 

a ochrany trvale udrţitelného rozvoje. (Hlavatá 2004) 

Další důleţitá legislativa odpadového hospodářství: 

 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 Nařízení 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhláška o podrobnostech nakládání 

s obaly, vyhláška o zřizování, provozu a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 

v podzemních prostorech a mnohé další. (Slivka et al. 2006) 

Důleţité pojmy: 

Odpad: kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze zákona č. 185/2001 Sb.  

Nebezpečný odpad: odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů ve Vyhlášce 

č. 381/2001 Sb. Katalogu odpadů a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu či více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze zákona. (Herčík et al. 2008) 

Komunální odpad: veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob 

a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob. 

Skládka odpadů: zařízení či místo, které je určeno k trvalému uloţení odpadů. Je 

vodohospodářsky zabezpečeno a po naplnění a následné rekultivaci by mělo splynout 

s krajinou a nemělo by představovat ekologickou zátěţ. (Juchelková, 2005) 

Neřízená skládka: tzv. „černá nebo divoká skládka“ je lokalita, kde jsou po určitou dobu 

shromáţděny odpady jednoho či více druhů a kategorií, která není pro tento způsob 

nakládání technicky vybavena a není ani povolena příslušným správním orgánem a osoba 

odpovědná za navezení odpadů není známa. (Havelka, 2010) 
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V chráněných krajinných oblastech jsou největším problémem skládky neřízené, které 

mnohdy nejsou odhaleny včas a jsou překryty přirozenými přírodními procesy spadaného 

listí nebo nánosy hlíny. Ve větším rozsahu škodí kvalitě odpadních vod, půdě i ovzduší 

a proto je nutno co nejdříve odstranit. Po roce 1997 měly být všechny nevyhovující 

skládky sanovány. Bohuţel v mnoha případech se skládky jen částečně překryly zeminou 

a povrch byl oset trávou. Takto opticky rekultivovaná skládka je horší neţ jakákoliv jiná 

varianta, jelikoţ dochází k nekontrolovatelnému vymývání a vyluhování škodlivin. 

(Juchelková, 2005) 

V souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny je území CHKO děleno do 4 zón. Jedná 

se o odstupňování hodnoty kvality krajiny z hlediska všech faktorů ochrany přírody. 

Barevné vyznačení zón je k zhlédnutí v mapách zonace. Mapy jsou uloţeny na Správě 

kaţdé CHKO nebo na Obecním úřadě. Zonace byla schválena Ministerstvem ţivotního 

prostředí. 

 I. zóna: v mapě zonace je označena červeně, má nejpřísnější reţim ochrany podle 

zákona č. 18/2010 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jelikoţ jsou zde přírodě blízké 

nebo člověkem málo pozměněné ekosystémy, je důleţité omezit lidské zásahy na 

minimum, vést funkční řízený management, účelově hospodařit.  Je nutné vyloučit 

nové stavby, taktéţ zřizování skládek, těţbu nerostů, jakýkoliv zásah do vodního 

reţimu. Usměrňovat rekreační nepobytové vyuţití území. 

 II. zóna: v mapě je označena zeleně, patří zde zejména málo pozměněné lesní 

porosty. Stavby se povolují pouze výjimečně. Důleţité je udrţovat tradičně 

obhospodařované travní druhově bohaté porosty, uchovávat vodní reţim, zachovat 

vhodné struktury porostů a dřevin mimo les. Udrţovat charakter vhodně 

začleněných staveb jako významného prvku dotvářejícího krajinný ráz a nerozvíjet 

další urbanizaci. 

 III. zóna: řadíme sem území s člověkem pozměněnými ekosystémy, které jsou 

běţně hospodářsky vyuţívané. Jde o menší obce nebo jejich části bez rozvojových 

tendencí a rekreační aktivity. Snahou je zavádění ekologického hospodaření. 

 IV. zóna: Jsou zde člověkem ve velké míře pozměněné ekosystémy, souvisle 

zastavěná území, intenzivně obhospodařované celky zemědělských pozemků 

a můţeme zde najít uţ i řízenou skládku odpadů. Hospodaření v lesích a na 

file:///C:/Users/Dady/Documents/A_webImgmapyzonace.jpg
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pozemcích je bez zvláštních omezení. V obcích je vhodné umisťovat 

architektonicky kvalitní stavby neohroţující prostředí. Realizovat obnovu 

minimálního lokálního systému ekologické stability. [3] 

Z dostupných Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast se dozvídáme o jednotlivých 

územích a jejich hospodaření s odpady. V následujících podkapitolách jsou shrnuty 

informace o řízených skládkách na chráněném území i vyváţení mimo něj. Taktéţ je 

zmiňovaná problematika nepovolených skládek, kterou řeší bez výjimky kaţdé chráněné 

území. 

3.1 CHKO BESKYDY 

Odpad z CHKO je sváţen na místa mimo chráněné území. V oblasti se v současné době 

nenachází ţádná činná skládka komunálního odpadu, staré skládky jsou buď jiţ 

zrekultivovány nebo se jejich rekultivace připravuje. Například uzavřená skládka 

komunálního odpadu je jiţ 20 let monitorována. Problémy působí drobné nelegální skládky 

odpadů obyvatel rodinných domů a chataři bydlící na okraji měst a obcí, i přestoţe je 

v Roţnově pod Radhoštěm sběrný dvůr, který zajišťuje odvoz objemného odpadu z domů 

zadarmo. Co se týče znečištění ovzduší, tak tomu přispívá firma na kotelny, která dováţí 

dřevotřísku aţ z Ostravy a pálí ji přímo v CHKO, v nejčistším prostředí. Mezi staré 

ekologické zátěţe se řadí jako největší problém firma DEZA ve Valašském Meziříčí. Na 

území se realizují projekty Čistá Bečva, které vedou k vybudování čističky odpadních vod. 

Zbytečným problém je biologický odpad, který by se dal vyuţít, ale nebyl schválen projekt 

na vybudování kompostárny v CHKO a musí se nákladně odváţet aţ do Ostravy. [4]          

 

 

 

                                                            

 

 

Obr. č. 5: Morávka parkoviště, foto autor 2010 
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3.2 CHKO BÍLÉ KARPATY 

Na území CHKO BK se nachází jediná skládka odpadů a to skládka Slavičín. Ostatní 

odpad je vyváţen na skládky mimo CHKO (Smolinu, Stráţnici a Prakšice). Oblast se však 

potýká zhruba se 42 nelegálními skládkami, které jsou evidovány v plánu péče. Nejvíce 

ohroţujícími jsou skládky Bohuslavice nad Vláší a Hluboče, obě jsou úloţiště toxických 

galvanických kalů. Staré skládky Kladná, Návojná, Nedašov, Divnice, Štíná a mnohé další 

negativně ovlivňují ţivotní prostředí a předpokládá se u nich zhoršení kvality vod. Některé 

další skládky jsou jiţ uzavřeny a rekultivovány. [5] 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Technické sluţky Luhačovice, foto autor 2010 

3.3 CHKO BLANÍK 

Oblast není zatíţena zemědělstvím ani průmyslem. Obce zajišťují odvoz odpadu na 

skládky mimo CHKO. Černé skládky narušují vzhled krajiny v obci Louňovice pod 

Blaníkem, Býkovice u Louňovic a v obci Načeradec nepříznivě působí skládka stavebního 

materiálu a suti. Jelikoţ není v této oblasti odpadní kanalizace, obce se zde potýkají 

s problematikou tekutého odpadu. Problém se v současné době řeší přípravou na 

vybudování této kanalizace spolu s čistírnou odpadních vod v obci Louňovice a Načeradec. 

[6]  

3.4 CHKO BLANSKÝ LES 

Chráněné území nenarušuje ţádná povolená skládka. Odpad je sváţen za hranice CHKO. 

Bývalé skládky (Vyšný, Chvalšiny, Brloh a další) byly úspěšně rekultivovány, přesto jsou 

zátěţemi pro ţivotní prostředí a je třeba je nadále monitorovat. Největší problém činí 

skládky nepovolené, které se objevují především v jarním a podzimním období. Stává se, 

ţe zemědělské subjekty nemají dostatečnou kapacitu na uloţení kejdy a při delší zimě ji 
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aplikují na zamrzlou půdu. Další aktuální odpadový problém se řeší v rámci pálení odpadů 

především plastů v domácích kotelnách. Nejčastější problém je vyváţení stavebního 

odpadu, který je základem černého skládkování a biologický odpad v podobě větví stromů 

a pokosené travní hmoty. [7] 

3.5 CHKO BROUMOVSKO 

Hospodaření s odpady zajišťují firmy Scheele Bohemia a Marius Pedersen. Kvůli nárůstu 

spotřeby plastových obalů se rozšířilo i škodlivé pálení tohoto plastu v lokálních 

topeništích. Odpad ze stavebnictví je bohuţel nevyřešen. V ţádné blízké obci se nenachází 

skládka s ukládáním tohoto typu odpadu, a tudíţ končí na nepovolených místech uloţení. 

Odpady z dopravy činily problém do roku 1992, kdy se na posyp komunikace uţívala 

škvára s obsahem těţkých kovů a radioaktivních látek a končila tak v okolí vozovek 

a vodotečí. Dnes se pouţívá kamenná drť nebo vlhčená sůl. U zemědělských podniků jsou 

vzrůstajícím odpadem hlavně v zimních obdobích statková hnojiva. Malá kapacita jímek 

na exkrementy nutí zemědělce vyváţet na zamrzlou půdu a při tání dochází k intenzivnímu 

odtoku a následnému znečištění prostředí. Odpad z domácností je mnohdy ponecháván na 

různých místech a vznikají tak stovky nelegálních skládek. Třídění odpadu, které bylo 

zavedeno firmou Scheele v Heřmánkovicích zlepšilo situaci, zejména moţnost likvidace 

nebezpečného odpadu. [8] 

3.6 CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 

Monitoring výskytu skládek byl proveden ve všech okresech. Výstup z tohoto průzkumu je 

na různých úrovních a šetření stále pokračuje, protoţe jde o neustále se měnící oblast. 

Program rekultivace a sanace je ve stadiu projektových příprav. V I. zóně se skládky skoro 

nevyskytují, pokud byla nějaké objevena, byla ihned zlikvidována. V II. zóně chráněného 

území jsou některé skládky povoleny na nezbytně nutnou dobu a budou postupně 

rekultivovány anebo odstraněny odvozem na povolenou skládku. Tuhý komunální odpad je 

nejčastěji odváţen na skládku Modlany, Orlík a Louka u Litvínova. Rizikových skládek je 

v oblasti spousta, dá se jmenovat například Bečov, Korozluky, Ţelkovice v údolí Suchého 

potoka, Velká Bukovina, Velké Březno, Sebuzín, Malečov u rybníku Střekov a spousta 

dalších. Povodně postihují oblasti pod náspem ţelezniční trati, kde výška hladiny dosáhla 

12 metrů v roce 2002 a přinesla tak sebou spoustu odpadu. [9] 
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3.7 CHKO ČESKÝ KRAS 

V řešeném území je zneškodňování odpadů prováděno na zabezpečených skládkách.  Na 

území CHKO se nenachází ţádná povolená a provozovaná skládka tuhého komunálního 

odpadu, ale leţí zde tělesa skládek jiţ uzavřených a skládky stavebních materiálů a odpadů 

z těţby a zpracování vápence. Jako například Újezdce, kde se nachází několik starých 

skládek jiţ neaktivních. Homolák - bývalá příleţitostná černá skládka a nyní místo 

k dočasnému uloţení nedopalků z vápenické výroby na kterém proběhla rekultivace. Další 

je Vráţ, skládka domovních a stavebních odpadů. Paraple, coţ je jámový lom, kde se 

ukládá stavební a výkopový materiál. Mezi oficiální a tedy povolené skládky dále patří 

Třebotov- skládka inertního materiálu, která je jiţ rekultivována. Solopysky- uzavřená 

skládka domovního odpadu. Černošice, Kosoř a Zadní Kopanina jsou skládky domovního 

odpadu. Rekultivovanou skládkou je Jánská. Bohuţel i zde jako v celé České republice 

vznikají skládky nepovolené. Příkladem toho jsou černé skládky jako Bubovice, Červený 

lom Roblín, Choteč, Kala a další. [10] 

3.8 CHKO ČESKÝ LES 

V bývalých vojenských opuštěných areálech lze usoudit z minulosti, ţe jde o staré 

ekologické zátěţe. Avšak míra jejich znečištění nelze přesně určit, jelikoţ zde nebyl 

doposud proveden ţádný odborný výzkum. Na území CHKO není umístěna ţádná řízená 

skládka odpadů. Pokud jsou nalezeny černé skládky, jsou hlášeny příslušnému obecnímu 

úřadu a příleţitostně odstraněny. [11] 

3.9 CHKO ČESKÝ RÁJ 

V chráněném území není situována ţádná řízená skládka odpadů, rovněţ zde není 

jakékoliv jiné zařízení na zneškodňování odpadů. Za těchto podmínek je nutno vyváţet 

odpady vyprodukované v této oblasti za hranice CHKO. K tomuto účelu slouţí řízené 

skládky v Košťálově a Popovicích. Odpady určené ke kompostování míří do Lomnice nad 

Popelkou a ke spalování tuhého komunálního odpadu se vyuţívá spalovna v Liberci. Na 

území je evidováno několik divokých skládek a průběţně se aktualizuje jejich stav. Staré 

ekologické zátěţe monitorujeme, jsou to rekultivované skládky v Olešnici a u Všeně. 

Povodně jsou také nemalým problémem, kvůli rozvodněné řeky Bečvy. [12] 
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3.10 CHKO JESENÍKY 

Firma Technické sluţby Jeseník zajišťuje svoz komunálního odpadu na vlastní řízenou 

skládku u Supíkovic, jelikoţ se na území CHKO nenachází ţádná řízená skládka. Rovněţ 

se stará o dotřídění separovaného odpadu, odstranění nebezpečného odpadu, příjem 

stavební suti a provoz sběrných dvorů. Řeší se problematika čistírny odpadních vod 

v nejcennějších územích, v národní přírodní rezervaci Praděd.  Častou diskuzí jsou odpady 

ponechané turisty podél turistických tras zejména v rezervacích a drobné skládky odpadů 

v rezervacích, zatím nalezen pouze jeden případ. [13] 

3.11 CHKO JIZERSKÉ HORY 

Na území CHKO Jizerské hory se nachází skládka Raspenava v lokalitě bývalého lomu na 

vápenec. Její činnost byla ukončena roku 1996. Další skládkou je Bedichov. Jedná se 

o trvalou deponii zeminy v lokalitě Pod statkem. Uzavřenou skládkou, avšak vyuţívanou 

jako skladiště posypového materiálu pří zimní údrţbě je Desná, lokalita U tunelu. Skládka 

Hejnice se nachází v prostoru staré pískovny u hřbitova. Své vyuţití si našla v ukládání 

přebytečné výkopové zeminy v rámci plynofikace města. Další je ukončená 

a rekultivovaná skládka Tanvald v lokalitě Honvart. Poslední povolenou uzavřenou 

skládkou je Zlatá Olešnice. Všechny tyto skládky nebyly schopny splňovat přísné 

podmínky provozu po roce 1996, a proto byly uzavřeny. Nepovolené divoké skládky se 

vyskytují většinou v místech bývalých pískoven a lomů. Chemička v Mníšku u Liberce 

působí negativně jako stará ekologická zátěţ a opět se ozvala při povodních v srpnu roku 

2010, kdy byl způsoben únik chemických látek do záplavové oblasti Jeřic. [14] 

3.12 CHKO KOKOŘÍNSKO 

V současné době se nachází u kaţdé obce asi 2 aţ 3 drobné černé skládky. Ty menší se 

ihned likvidují na skládky povolené nebo jsou rekultivovány na místě dle 

hydrogeologických posudků, tak aby neohrozili kvalitu spodních vod. Jedná se o skládku 

u Sitné, u Šemánovic a Oběšenka. Jedinou povolenou skládkou splňující všechny limity je 

ve Mšeně, coţ je lokalita vytěţené cihlářské hlíny. Má kapacitu ukládaného odpadu 10 000 

tun za rok po dobu dvaceti let. [15] 
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3.13 CHKO KŘIVOKLÁTSKO 

Většina skládek na území CHKO byla úspěšně zrekultivována a i počet "černých" skládek 

je niţší neţ v minulosti. Dlouhodobým cílem pro správu CHKO je nyní recyklace 

průmyslových vod v podnicích, omezení kotelen na fosilní palivo, odstranění zbývajících 

skládek a vyřešení situace se starými zátěţemi. Mezi ty patří například uzavřená skládka 

v Pustovětech nebo Permon u Roztoky (znečištění ropnými produkty, odpady z kalírny 

atd.). Po povodních v roce 2002 trvalo několik let neţ byl zlikvidován naplavený odpad 

řekou Berounkou. Běţné odpady přinesené při pravidelných velkých vodách uklízí 

dobrovolníci v rámci kaţdoroční akce Čistá Berounka. Velkou bolestí je plošné 

znečišťování přírody kusovými odpady. Hlavně v okolí komunikací a míst, kam mohou 

návštěvníci zajet autem. Nezřídka se stává, ţe houbaři z okolních měst přijedou na houby 

a přivezou sebou nějaké zbytečnosti z domova, které pak na kraji lesa samozřejmě nechají 

(např. staré autobaterie, rozbitý nábytek, hračky atd.). Aktuálním tématem je jednání 

o odstranění a rekultivaci skládky v katastru obce Roztoky - lokalita Hrobce. [16] 

3.14 CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE 

Ţádná povolená skládka komunálního odpadu neznehodnocuje chráněnou krajinnou oblast 

Labské pískovce. Odpady se vyváţejí na skládku Orlík IV v Malšovicích v CHKO České 

středohoří. Ze severní části území je odpad sváţen na skládku v Roţanech u Šluknova. 

Byly zřízeny i sběrné dvory, které slouţí k separaci odpadu. Nepřizpůsobiví občané činí 

největší problém, sběrný dvůr nevyuţívají, ale naopak směřují k bliţším místům do 

chráněných lesů a znečišťují tak nejen jeho okolí. Lesy ČR se snaţí tyto černé skládky 

likvidovat. [17] 

3.15 CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

Odpad je odváţen na řízené skládky v Medlově a v Mrskesích. Stavební recyklovatelný 

odpad je moţno ukládat na skládku v Nasobůrkách. Správa CHKO také dle svých 

omezených moţností spolupracuje při asanaci některých skládek.  Nejváţnějším 

problémem jsou „divoké skládky“, správa se snaţí o odstraňování alespoň těch, které se 

nacházejí na maloplošných zvláště chráněných území. Potenciální rizika jsou spojena se 

znečištěním podzemních a povrchových vod. [18] 
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3.16 CHKO LUŽICKÉ HORY 

Přestoţe se v současné době na území CHKO Luţické hory nenachází ţádná povolená 

skládka, je zde evidováno 60 černých skládek, z toho 42 na území okresu Česká Lípa, 

14 na území okresu Děčín a 4 v okrese Liberec. Skládka Mařenice na chráněném území 

ukončila činnost roku 1996, byla rekultivována, ale špatným zabezpečením zde stále 

dochází k hromadění nepovoleného odpadu. Větší problém působí opět uzavřená 

a rekultivovaná skládka komunálního odpadu v Kamenickém Šenově. Protéká tudy 

Šenovský potok a negativní účinek zdvojnásobuje propustné geologické podloţí, proto je 

zde nutná její komplexní asanace. [19]  

3.17 CHKO MORAVSKÝ KRAS 

V chráněné krajinné oblasti se nenachází ţádná činná skládka komunálního odpadu. Ani na 

tomto území není výjimkou výskyt nelegálních skládek a odpadů volně pohozených 

turisty. Nebezpečí hrozí ze zakonzervované skládky u Babic nad Svitavou ve starém 

vápencovém lomu s obsahem těţkých kovů a ropných látek. Je třeba ji monitorovat a řešit 

jako starou ekologickou zátěţ. [20] 

3.18 CHKO ORLICKÉ HORY 

Na území CHKO není vybudovaná řízená sládka určená k ukládání odpadů. Odpady jsou 

odváţeny za hranice CHKO na skládky v Libchavách a do Křovic u Dobrušky. Problémem 

jsou odlehlá místa, kam odvozci odpadů nezajíţdějí a tvoří se zde černé skládky. 

Problematikou likvidace tekutých odpadů vzniklých z nádrţí, septiků, ţump a jímek se do 

jisté míry zabývají obce. Přesto dochází k narušování vodotěsnosti dna i stěn nádrţí 

z vnitřní strany agresivním obsahem, tak i z vnější strany podzemními vodami. Bohuţel 

čistírny odpadních vod se nacházejí pouze v Rokytnici a Říčkách. U zemědělských 

subjektů je sloţitější situace s ukládáním chlévské mrvy na nezabezpečenou polní plochu, 

kde dochází k vyluhování a zároveň prosakování močky do země. Důsledně nejsou řešeny 

ani úniky ropných látek z hydraulických zařízení, které jsou prakticky nezjistitelné. 

Zjištěný případ tohoto znečištění je bývalá kovovýroba FAB ve Zdobnici, kde došlo ke 

kontaminaci betonových podlah lisovny a kompresorovny. Problémy s ukládáním dřevního 

odpadu jsou zejména v Říčkách, Deštné, Orlickém Záhoří, Zdobnici a Olešnici. [21] 
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3.19 CHKO PÁLAVA 

V současné době není v CHKO Pálava ţádná činná skládka komunálního odpadu. Odpad 

je sváţen mimo chráněnou oblast na řízené skládky v Drnholci a na Hantálech. Finanční 

náročnost likvidace odpadů vede velice často i ke vzniku nelegálních skládek nejen 

v přímé blízkosti sídel, ale i na polních remízkách nebo na okrajích lesních porostů. Starou 

ekologickou zátěţí je označena uzavřená skládka komunálního odpadu Bavory. Vyskytuje 

se zde i problém s likvidací olejů a tuků do odpadních vod nebo do běţného odpadu. 

Oblast se taktéţ potýká s problematikou likvidace biologického odpadu a vyváţením 

stavebního odpadu na nepovolená místa. [22] 

3.20 CHKO POODŘÍ 

Na území CHKO Poodří se v současné době nenachází ţádná řízená skládka odpadů. 

Komunální odpad je sváţen mimo chráněné území na centrální skládky v Ostravě -

Hrušově, Staříči a Mořkově. Staré skládky jsou nyní postupně rekultivovány odvozem, 

zatravněním a výsadbou dřevin. Ve většině obcí chybí uloţiště stavební suti. Jedinou obcí, 

kde je moţnost se odpadu zbavit, je město Suchdol nad Odrou. Jinde je likvidace 

stavebního odpadu významným problémem a je spojen s problémy zasypáváním terénních 

sníţenin, niv a mokřadů, coţ se týká hlavně přítoků Odry. Dále se spoustou odpadu, který 

sem přináší voda při povodních. A v neposlední řadě činí problém odpad ze zemědělské 

velkovýroby. V podobě kejdy, která se v zimě vyváţí na pole a s tajícím sněhem stéká dolů 

do potoků a mokřadů. Na území CHKO existují čtyři lokality se starou ekologickou zátěţí. 

První je oblast zrušené vlečky v rozsahu cca 6 ha. Násep bývalé zkušební dráhy mezi 

Studénkou a Bartošovicemi. Objekt bývalého velkochovu kachen a posledními jsou 

objekty bývalého vojenského skladu leteckých pohonných hmot, které jsou v blízkosti 

PR Koryta. [23] 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Informační tabule Poodří, foto autor 2010 
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3.21 CHKO SLAVKOVSKÝ LES 

Značný problém utváří likvidace odpadu z důvodu systému legislativy v provedení 

likvidace či ukládání odpadu, která nefunguje efektivně. Důsledkem je velké mnoţství 

nepovolených skládek a roztroušeného odpadu, především na místech blízko silnic 

přístupných vozidly. Ze strany CHKO Slavkovský les je moţné vydávat zákazy a omezení 

ke stavebním či jiným aktivitám spojených s odpadovou problematikou, i přesto je zde 

spousta drobných černých skládek, těch větších nepovolených se eviduje cca 5. Monitorují 

se dvě jiţ uzavřené skládky komunálního odpadu. V oblasti Horního Slavkova je stará 

ekologická zátěţ po rozsáhlé hornické činnosti těţbě cínu a uranu. [24] 

3.22 CHKO ŠUMAVA 

Jelikoţ je CHKO Šumava součástí NP Šumava nenachází se zde v podstatě ţádné řízené 

ani neřízené skládky. Občas se stanou nějaké incidenty, jako to bylo v případě odhozených 

obalů od kabelů ve Stříbrném potoce uprostřed smrkového lesa, kdy se pachatelé v roce 

2007 pod záminkou získat měď chtěli zbavit zbytků důkazu krádeţe a takto znečistili 

chráněné území. V roce 2009 proběhl seminář v rámci plnění Smlouvy o zpracování studií 

a zajištění tvorby krajinného integrovaného plánu rozvoje mezi SFŢP a Správou NP 

a CHKO Šumava. V současné době se zvětšuje mnoţství odpadů kvůli turismu 

a nepříznivé jsou i větší odvozové vzdálenosti. Firma STROM je malá kompostárna 

zajišťující na území kompostování do 150 tun ročně. Svoz odpadu mimo CHKO zajišťuje 

firma Rumpold. [25] 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Sběrné místo na Šumavě, foto Lucie Havránková 2010 
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3.23 CHKO TŘEBOŇSKO 

Na Třeboňsku je v současné době kvalita vody v normálu. Avšak hospodaření po roce 

1948 stále nese negativní vlivy. Docházelo k vypouštění velmi závadných odpadních vod 

do Zlaté stoky, která se nachází v chráněné oblasti. Jednalo se o znečišťovatele vepřín 

Gigant se 35 000 prasaty, sídlištní kanalizace města Třeboň, některé průmyslové závody, 

septik sloupárny v Majdaleně, ţivočišná velkovýroba v Mazelově a sodovkárna Blatka. 

Dalšími zátěţemi pro okolí jsou jihočeské dřevařské závody Suchdol nad Luţnicí nebo 

skládky sklářských kalů ze skláren Chlum u Třeboně v Klikově a Nové vsi u Klikova. 

Město Třeboň vybudovalo nový sběrný dvůr v průmyslové zóně, kde je moţno lépe třídit 

jednotlivé druhy odpadu. Černé skládky se vyskytují spíše drobné, ty střední a velké díky 

odpadové legislativy jiţ netvoří. Zlepšily se také zásobní kapacity na kejdu přes zimu a do 

rybníků jiţ není aplikována surová kejda. Průmyslové skládky odpadu jsou monitorovány 

a proběhla zde i asanace. Povodně způsobily také škody v oblasti odpadové problematiky, 

především v roce 2002 a 2006, kdy došlo k zaplavení zástavby a průmyslových objektů 

kolem Luţnice a Neţárky. Specifickým odpadem je rybniční bahno, které je bohaté na 

ţiviny a kdysi vyuţíváno k hnojení, dnes uţ o něj není tak velký zájem řeší se jeho 

ukládání, tak aby nenarušovalo krajinný ráz. [26]  

3.24 CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY 

Problematická je likvidace kalů z ČOV z průmyslových provozů kvůli obsahu těţkých 

kovů (Elektro Praga Hlinsko, galvanovna TOKOZ, koţeluţna Krucemburk nebo Mars 

Svratka). Značný problém na území CHKO představuje tuhý komunální odpad, který je 

odváţen mimo chráněné území, coţ sebou samozřejmě nese i vyšší náklady na dopravu. 

Nebezpečné jsou tzv. reliktní skládky, u nichţ není známo, co je v nich uloţeno. Skládky 

vznikaly ţivelně bez povolení a jejich evidováno 89 o různé výměře od 10-10 000 m
3
. 

K největším patří na katastrálním území Sněţné, Svratouch, Kameničky, Kříţová, Svratka 

a Škrdlovice. Postupně se likvidují. [27] 
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3.25 CHKO ŽELEZNÉ HORY 

V minulosti byl pomístně ukládán komunální odpad při severním a východním okraji 

území. Činnost neprobíhala nijak rozsáhle, nicméně uloţený odpad je na určitých místech 

stále viditelný. Větší skládka negativně působící na ţivotní prostředí na jihozápadním 

okraji byla uţívána pro ukládání odpadního dřeva ze zahrad a posléze páleno. V roce 2001 

za podpory správy CHKO byl z této skládky částečně odpad odvezen a z části převrstven 

zeminou. Pro jistotu zde byla umístěna i cedule s nápisem zákaz ukládání odpadu. Byl 

zaznamenán i případ pálení PET láhví na otevřeném ohni. Dalším ojedinělým případem 

bylo vyváţení kejdy přímo do přírodní rezervace a jejího ochranného pásma. Problém 

čistírny odpadních vod řeší spíše drobná sídla. Momentálně je na území CHKO Ţelezné 

hory jedna řízená skládka komunálního odpadu a druhá je těsně za hranicí chráněného 

území. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Skládka Slavičín, foto autor 2010 
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4 VYHODNOCENÍ 

Z předešlé kapitoly lze vyhodnotit následující. Nejčastějším odpadovým problémem 

chráněných krajinných oblastí jsou černé skládky. Nebo uzavřené skládky komunálního 

odpadu, ze kterých lze předpokládat nějaké nebezpečí. Dalším nemalým problémem je 

stavební odpad. Oblasti se také potýkají s nešvarem místních obyvatel pálení plastů 

v domácích topeništích. Některá CHKO znehodnocují staré ekologické zátěţe, v jiných se 

negativně projevují povodně. Z důvodu absence kanalizace se v určitých obcích řeší 

problém tekutého odpadu. V zimních obdobích zaznamenávají správy CHKO zakázanou 

činnost vyváţení kejdy na pole, kde posléze s tajícím sněhem stéká do potoků. Na základě 

těchto podnětů jsem vyhotovila dotazník směřovaný správcům kaţdé chráněné krajinné 

oblasti. Z jejích odpovědí vyšly údaje vyhodnocené v následujících podkapitolách.  

4.1 ČERNÉ SKLÁDKY 

Území, kde se po určitou dobu shromaţďují odpady jednoho či více druhů a kategorií. 

Konkrétní místo není určeno pro tento způsob nakládání s odpady a není povoleno 

příslušným správním orgánem. Jedná se o případy, kdy není známa osoba odpovědna za 

navezení odpadů a je obtíţné tohoto původce zjistit. Společným znakem znečištěných 

lokalit je snadný přístup automobilem, kde se většinou hromadí stavební odpad, 

pneumatiky, textilie, nábytek, vyslouţilé elektrospotřebiče a samozřejmě sloţky 

komunálního odpadu. Častým doprovodným jevem nelegálních skládek je nepříjemný 

zápach, výskyt hlodavců, ale i třeba vznícení uloţených odpadů. Obce ze svých rozpočtů 

někdy samostatně financují odstraňování některých černých skládek. Podle zákona 

o přestupcích č. 200/1990 Sb., lze udělit pokutu do výše 50 000 korun českých. (Havelka 

2010) 

První otázka zněla, zda v daném CHKO se nachází černé skládky. Tyto skládky nejsou ani 

v chráněném území výjimkou, proto všichni odpověděli kladně a vyjádřili se tak k druhé 

otázce, ve zhruba jakém počtu evidují tyto skládky na jejich území? Zde se vyskytovala 

čísla kolem 10, ale také kolem 100. Rozdíl byl znát v rozloze daného CHKO. To znamená, 

ţe největší počet černých skládek přiznaly Beskydy, České středohoří a například Bílé 

Karpaty. Za to nejmenším počtem se pyšní Blaník, Český kras nebo Ţďárské vrchy. 
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Graf č. 1: Počet černých skládek 

 

4.2 SPALOVÁNÍ PLASTŮ 

Někteří obyvatelé spalují plasty a neuvědomují si, jak moc škodí nejen svému zdraví. Tato 

problematika se objevuje především na vesnicích, kde občané vytápějí ve svých topeništích 

a snaţí se tak nejen ušetřit na palivu, ale také se zbavit odpadu. Danou problematiku řeší 

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a kaţdý občan je tímto povinen omezovat 

a předcházet znečišťování ovzduší. Zákon jasně zakazuje pouţívat odpad jako palivo. 

Zjištění nedodrţení těchto povinností lze oznámit na příslušný obecní úřad a uloţit tak 

provozovateli malého stacionárního zdroje pokutu. Prokázání je však velmi problematické 

kvůli čl. 12 Listiny základních práv a svobod. (Šťastná 2010) 

Problém lze pozorovat nejvíce v zimním období. Obecní úřady a zastupitelstva v CHKO se 

sice snaţí o osvětu v tomto směru, ale u některých občanů je to stále marné. 

Graf č. 2: Počet CHKO s nešvarem spalování plastů 
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4.3 VYVÁŽENÍ KEJDY 

Zákon č. 156/1998 Sb. pojednává o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd. 

Důleţitou je i vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků na hnojiva. (Lyčková et al. 

2009) 

Vzhledem k silnému poklesu chovu hospodářských zvířat je tento problém podstatně 

potlačen a vyskytuje se jen zřídka. Je to problém hlavně zimního období, kdy na zmrzlou 

půdu je tato kejda vyváţena a s přibývající teplotou a tajícím sněhem stéká do potoků 

a mokřadů, jako je tomu v CHKO Poodří. Například v CHKO Třeboňsku se taktéţ díky 

poklesu chovu prasat a skotů zlepšilo prostředí. Zaznamenávají i větší zásobní kapacity na 

kejdu přes zimu. Aplikace hnojení je projednávaná se správou chráněné krajinné oblasti. 

Surovou prasečí kejdou se nehnojí a pouţívá se přepracovaný materiál, coţ je tekutý podíl 

z anaerobního vyhnívání kejdy v bioplynové stanici. Do rybníků surová kejda jiţ není 

aplikována. Ojedinělý případ vyváţení kejdy a močky přímo do přírodní rezervace a jejího 

ochranného pásma zaznamenaly CHKO Ţelezné hory. 

Graf č. 3: Počet CHKO s problémem vyváţení kejdy na pole 

 

4.4 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

Jde o kontaminaci horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, které vzniklo 

nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti. Většinou se jedná o ropné 

látky, PCB, aromatické a chlorované uhlovodíky nebo těţké kovy. Kontaminovaná místa 

jsou různého charakteru, můţe jít o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, 
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sklady nebezpečných látek, drobné provozovny, území zasaţená těţbou nerostných surovin 

nebo bývalé vojenské základny. [29] 

14 chráněných území je z nějaké části kontaminováno starou ekologickou zátěţí. Například 

CHKO Bílé Karpaty – skládka komunálního odpadu Prakšice a další uzavřené skládky, 

Beskydy – firma DEZA ve Valašském Meziříčí, Český kras – skládka komunálního 

odpadu Beroun, Jizerské hory – chemička v Mníšku u Liberce, Křivoklátsko – závod 

Permon, Labské pískovce a Litovelské Pomoraví – staré skládky, Pálava – skládka Bavory, 

Poodří – oblast zrušené vlečky, násep bývalé zkušební dráhy mezi Studénkou 

a Bartošovicemi, objekt bývalého velkochovu kachen a bývalý vojenský sklad 

v Bartošovicích. Další je CHKO Slavkovský les, kde se nachází rozsáhlá hornická zátěţ po 

těţbě cínu a uranu. Třeboňsko, příkladem jsou dřevařské závody Suchdol nad Luţnicí, 

skládky sklářských kalů nebo výkrmna prasat Mazelov. V CHKO Český les nalezneme 

bývalé vojenské areály.  

Graf č. 4: Počet CHKO se starými ekologickými zátěţemi 

 

4.5 POVODNĚ 

Odpady vzniklé při provádění záchranných a likvidačních prací ve smyslu krizového 

zákona jsou přijímány na základě zjednodušené přejímky odpadů podle vyhlášky 294/2005 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu. Tyto 

odpady jsou evidovány s poznámkou „odpady vzniklé za krizové situace“. [30] 

Konkrétním případem je v CHKO Jizerských horách únik chemických látek z chemičky 

v Mníšku u Liberce při srpnových povodních roku 2010. Chemický závod leţí v záplavové 

15

7
3

Ano Ne Neevidují



Bc. Lenka Kellerová: Hospodaření s odpady v CHKO 

2011                                                                                                                                  34 

 

části území Jeřice a povodně tak způsobují nemalé problémy. Řeku Berounku a její břehy 

znečišťují občasné větší vody, například zimní velké oblevy nebo povodeň v roce 2002 

přinesla velké mnoţství odpadů, které trvalo aţ několik let, neţ byly zlikvidovány 

naplavené odpady a zbytky rozmetených chatek a maringotek.  Roku 2002 a 2006 došlo 

k vypláchnutí zástaveb a průmyslových objektů kolem obce Luţnice a Neţárky. Odpady 

typu plastů, dřeva a dalšího byly spláchnuty do toků a došlo k znečištění břehů a vegetace. 

Labské pískovce a České středohoří se potýkají s velkou vodou z řeky Labe nebo také řeka 

Dyje donese do CHKO Pálava vzniklý odpad. Stejným problémem se kaţdoročně zabývá 

Poodří i Litovelské Pomoraví. 

Graf č. 5: Počet CHKO, které ovlivňují povodně v rámci odpadů 

 

 

4.6 STAVEBNÍ ODPAD 

Stavební a demoliční odpad patří podle katalogu odpadů do skupiny 17. Jsou zde zahrnuty 

beton, vytěţená zemina, kamení a hlušina, tašky, dřevo, sklo, plasty, keramika, výrobky 

z dehtu, asfaltové směsi, kovy, izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu. 

Pro vyuţití upraveného stavebního odpadu je rozhodující vyhláška č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu 

a samozřejmě stavební zákon č. 50/1976 ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona 

č. 109/2001 Sb. (Veverková 2011) 

Stavební odpad tvoří nejčastější zdroj vzniku černých skládek, ale z druhé strany je 

nejsnáze likvidovatelný, obvykle aktivitou obcí nebo Lesů ČR a je často vyuţíván 
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k zaváţení různých roklí, prohlubenin na zemědělských pozemcích nebo na opravu lesních 

cest. Buduje se stále více sběrných dvorů v chráněných krajinných oblastech, příkladem je 

sběrný dvůr v Roţnově pod Radhoštěm. Stavební odpad přijímají za poplatek 150,- Kč/m
3
 

a stavební odpad s obsahem azbestu za 250,- Kč/m
3
. V CHKO Poodří je moţné tento 

odpad odváţet do jediného města Suchdol nad Odrou, jinde je likvidace významným 

problémem. Vedením obcí i stavebními úřady na všech úrovních je povoleno ukládání 

stavebních sutí a přebytečné zeminy do břehů potoků, sníţenin a mokřadů, coţ bez 

pochyby vede k poškozování vodního reţimu, šíření invazních druhů rostlin a degradaci 

společenstev. Pouze Slavkovský les a Ţelezné hory se vyjádřili k tomuto tématu, ţe se na 

jejich území neobjevuje daná problematika nebo ţe ji neshledávají jako problematickou 

a vyuţití nalézají právě na zmiňované zpevnění lesních cest.    

Graf č. 6: Počet CHKO řešící nesprávné vyváţení stavebního odpadu 

 

4.7 TEKUTÝ ODPAD 

Vznik kalu a nakládání s ním je podřízen právními předpisy vodního a odpadového 

hospodářství. Řídí se tedy zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, kde se jedná o kal z čistíren odpadních vod a ze septiků a jiných podobných 

zařízení. (Lyčková et al. 2009) 

Situace se výrazně zlepšila v souvislosti s evropskými dotacemi na výstavbu vodovodů, 

kanalizací a čistíren odpadních vod. U větších sídel ČOV fungují nebo jsou ve výstavbě. 

V CHKO mají přednost i obce s méně neţ 2000 obyvateli nárok na dotaci. Ale stále se 

objevují případy vyváţení obsahu jímek obyvatelstva na travní porosty, a to většinou se 
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souhlasem vlastníka, občas i bez něj. Proto je to často předmětem řízení o přestupku, 

pokud se podaří pachatele nachytat při činu. Na Vsetínsku probíhá projekt Čistá Bečva, 

která zasahuje do CHKO Beskydy. Realizovaná byla jiţ Čistá Bečva I a druhá etapa bude 

probíhat roku 2012-2013. Získaná dotace z evropských a státních fondů přesahuje jednu 

miliardu korun.  

Graf č. 7: Počet CHKO potýkající se s absencí kanalizace a její problematikou 

 

4.8 UZAVŘENÉ SKLÁDKY 

Skládkováním se odstraňuje převáţná část odpadů v České republice i napříč tomu, ţe se 

jedná o nejméně ţádoucí formu odstraňování odpadů. Výstavbu skládky podmiňuje 

schvalovací proces vymezený zákony č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí, č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování a č. 50/1976 

Sb., o územním plánování a stavebním úřadu. Důleţitou etapou ţivota skládky je její 

uzavření a rekultivace. Skládka se musí zabezpečit shora technickými vrstvami, z nich 

poslední by měla být ornice. Monitorování takto uzavřené skládky je uloţeno 

provozovateli zákonem po dobu minimálně 30 let. (Dirner 2006)  

V srpnu 2011 začne rekultivace rizikové skládky odpadu Loska v Luhačovicích, které jsou 

součásti CHKO Bílé Karpaty. Finančně rekultivace přijde na 80 milionů korun, z toho 

Evropská dotace činí 66 mil. Skládka se řadí mezi rizikové z důvodu původního ukládání 

nejen komunálního a zemědělského odpadu, ale také nebezpečného odpadu z výroben 

a léčeben z Luhačovic. (Šťastná 2010)  
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U průmyslových skládek většinou probíhá monitoring a asanace. To znamená svrchní 

těsnění skládek, odvedení povrchových vod, podzemní ochranné drenáţe, asanační čerpání 

a čištění podzemních vod. CHKO Beskydy sleduje uţ 20 let uzavřenou skládku v Roţnově 

pod Radhoštěm. Skládku Bavory, která je po rekultivaci sleduje CHKO Pálava a provádí 

sledování jejího stavu pomocí monitorovacích vrtů. Nebezpečí hrozí i z rekultivovaných 

skládek v Olešnici a u Všeně, proto zde probíhají monitorovací práce. Blanský les také 

zaznamenává v určitých časových horizontech stav uzavřené skládky.  

Graf č. 8: Počet CHKO s uzavřenou skládkou 

 

4.9 OSTATNÍ ODPADOVÁ PROBLEMATIKA 

Poslední otázka v dotazníku zněla, zda se setkávají s nějakou jinou odpadovou 

problematikou? CHKO Beskydy se vyjádřilo k problému biologického odpadu. Kdy tento 

odpad obsahující především trávu a větve se musí sloţitě a draze odváţet aţ do Ostravy do 

kompostárny, kvůli neschválení její výstavby přímo v CHKO. Proto město Roţnov pod 

Radhoštěm učinilo druhý krok a nakoupilo malé domácí kompostárny a propůjčilo je 

občanům na jejich zahrady po dobu neurčitou. Stávají se i bizardní případy, kdy majitelé 

zahrad shrabou na podzim listí a vyvezou ho do lesa, ovšem ne volně ale přímo 

v igelitových pytlích! Také CHKO Pálava a CHKO Blanský les se přiznali s nedostatky 

likvidace biologického odpadu. Specifickým odpadem CHKO Třeboňska je rybniční 

bahno. Ač je to ţivinami bohatý sediment z odbahňování rybníků, tak uţ o něj není příliš 

zájem a nevyuţívá se tak jako dříve na hnojení polí. Podmínkou stále zůstává, aby deponie 

sedimentu nepoškodily litorální porosty rybníka ani jeho okolí a nenarušovaly tak krajinný 
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ráz.  Objevují se problémy s likvidací olejů a tuků do odpadních vod nebo do běţného 

odpadu. V Jeseníkách negativně působí čistírna odpadních vod v nejcennější oblasti 

národní přírodní rezervaci Praděd a I. zóny chráněné krajinné oblasti, která obtěţuje okolí 

nejen z estetického hlediska, ale především svým zápachem. CHKO Litovelské Pomoraví 

vidí jako potenciální riziko oblast hlídání čistoty podzemních a povrchových vod.      

 

Obr. č. 10: Černá skládka v CHKO Slavkovský les, foto Roman Cichocki 2009 [31] 
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5 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole bych ráda uvedla pár příkladů, jak lze řešit odpadové problémy uvedené 

v předešlé kapitole. Ojediněle se jedná o způsoby jiţ praktikované v České republice nebo 

v zahraničí, jsou to výjimečné příklady obcí, které se zapojily do těchto mnohdy 

dotovaných programů a pomáhají tak ţivotnímu prostředí. Obce by se měly podle mého 

názoru více informovat o těchto nabízených sluţbách a aktivně se zapojovat do různých 

programů. Cílem Operačního programu ţivotního prostředí je ochrana a zlepšování kvality 

ţivotního prostředí v 7 prioritních osách: voda, vzduch, zdroje energie, odpady, 

environmentální rizika, příroda a krajina a environmentální vzdělávání a osvěta. Co se týče 

odpadů, tak na rok 2007-2013 má OPŢP připraveny prostředky ve výši více neţ 776 

milionů eur z Fondu soudrţnosti. Cílem je zkvalitnění nakládání s odpady, sníţení 

produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěţí. I kdyţ zadávání, vyplňování 

a schvalování ţádostí je sloţité, zdlouhavé a musí se vypisovat i v jazyce anglickém, určitě 

má cenu dát si tu práci a pokusit se o danou dotaci poţádat. Systém Ekokom je 

autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdruţené plnění povinnosti zpětného 

odběru a vyuţití odpadů z obalů. I tato se podílí na mnoha dotovaných programech v rámci 

obcí. Následující stránky by měly být námětem pro všechna CHKO, především pak obcím 

nacházejícím se v tomto chráněném území.  

5.1 JARNÍ ÚKLIDY 

Černé skládky jakoţto nejrozšířenější problém chráněných území byl bohuţel mnohem 

lépe zabezpečen předchozím zákonem o odpadech č. 125/1997 Sb, kdy na konkrétním 

pozemku byla povinnost konkrétního vlastníka tuto skládku zneškodnit, buď na svoje 

náklady nebo za přispění okresního úřadu. Nově vznikající zákon o odpadech, který v tuto 

dobu připravuje MŢP má v úmyslu uvolňovat finance na sanaci černých skládek ze strany 

krajských úřadů. Důleţité je zabezpečení stavebního odpadu, který je nejčastějším 

původcem černých skládek. Při povolování staveb je nutné stanovit podmínky o evidenci 

mnoţství vznikajícího odpadu. Pomoc pro jiţ vzniklé nelegální skládky jsou právě jarní 

úklidy. Pořádají se za pomocí dobrovolníků nebo organizovaných skupin.  
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Další návrhy: 

 Probační a mediační sluţba – usiluje o účinné řešení konfliktů spojených s trestní 

činností a zajišťuje efektivní výkon různých druhů trestů. Obecně prospěšné práce 

jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem (nespojeným s odnětím svobody). 

Podle mého názoru by mohli tuto činnost vykonávat nejen ve městech, jak můţeme 

často vidět uklízení chodníků, parků a krajů cest, ale po domluvě s obcemi je 

směřovat do lesů do chráněných krajinných oblastí na odklizení černých skládek. 

 Renarkon a jiné organizace – obecně prospěšné společnosti nabízející soubor 

odborných sociálních sluţeb určených lidem, kteří se ocitli v obtíţné ţivotní situaci 

v souvislosti s uţíváním drog. Jelikoţ se střediska léčeben nacházejí ve většině 

případů v přírodě nebo dokonce přímo v CHKO, navrhovala bych jako jednu 

z terapií „Očistu lesa, duše i těla“. Léčba trvá půl roku aţ rok a i kdyţ první fáze 

léčení je pouze v uzavřeném prostoru léčebny, stále je dostatek času na pozdější 

fázi environmentální osvěty spojené s následným uklízením odpadu okolního lesa. 

 Studenti – například oborů zpracování a zneškodňování odpadů nebo 

environmentálního inţenýrství by mohli v jednom z předmětů, nejlépe v letním 

semestru absolvovat přednášku podanou správcem CHKO. Ten by studenty poučil 

o aktuální situaci nakládání odpadů v oblasti nebo míry znečištění CHKO. V rámci 

další spolupráce by se studenti účastnili úklidu nejbliţší chráněné krajinné oblasti, 

za coţ by dostali zápočet. Jarních úklidů se účastní i základní školy nejenom 

v obcích nacházejících se v CHKO, ale také i mimo něj. Důleţitá je vţdy motivace 

a odměna, popřípadě výhra. Například pro vysokoškoláky je motivující: kolik kilo 

nasbíraného odpadu, tolik bodů za zápočet. Nebo se dá vyhlásit soutěţ tříd druhého 

stupně konkrétní školy o nejvíce nasbíraného odpadu v CHKO o volné vstupy na 

pouťové atrakce, volný vstup na koncert, bazén nebo různé hodnotné balíčky.    

„Provozní praxe“: 

Inspirovala mě věta Ing. Vladislava Kopeckého správce CHKO Labských pískovců: „Při 

obchůzkách v terénu občas nosím sebou pytel a někde uklidím, je to jen kapka v moři, ale 

lepší neţ vše řešit jen teoreticky, chce to i nějaký praktický čin.“ Začala jsem se 

informovat o jarních úklidech pořádaných správou CHKO, ale tyto úklidy se uskutečňují 

na Den Země nebo koncem května. Nechtěla jsem čekat a proto jsem si svůj jarní úklid 
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zorganizovala sama. Stačilo málo, nakoupit šest 120 litrových pevných pytlů, pracovní 

rukavice, vzít auto s nákladním prostorem a pár dobrovolníků. Černé skládky se nachází na 

krajích lesů, parkovišť a v blízkosti lesních cest, ani zde v CHKO Beskydy to nebylo 

výjimkou a nelegální úloţiště odpadu se nacházelo 10 metrů od kraje lesa. Jednalo se o 

starou černou skládku podle typu odpadu viz. obrázek č. 11, staré skleněné láhve, 

konzervy, plechovky, plotýnky, hrnce, lavory, boty, ţelezné trubky, baterie a mnohé další. 

Zahalená skládka byla překryta igelitem a zaházená větvemi v domnění, ţe v takovémto 

stavu nebude nijak hyzdit okolí. Během půl hodiny jsme nasbírali 71 kilo odpadu! Takové 

mnoţství jsem si ani nepředstavovala, ţe nasbíráme uţ jen z důvodu, kdy jsem četla 

informaci o jarním úklidu na Radhošti, kde se sešlo 70 ţáků a odstranili tak 120 kg odpadu. 

Posbíraný odpad jsme zavezli na sběrné místo viz. obrázek č. 4.  

Obr. č. 11: Zahalená černá skládka, foto Jana Adamik 2011      Obr. č. 12: Nasbíraný odpad, foto autor 2011     

5.2 INFORMOVANOST OBČANŮ CHKO 

Mnozí občané ţijící nebo navštěvující chráněnou krajinnou oblast ani neví, jak se správně 

k tomuto území chovat. Nabízejí se moţnosti různých letáků či příruček obsahující důleţité 

informace, které by měl kaţdý občan CHKO znát.  To, ţe se mají chovat tiše, pohybovat se 

po značených turistických stezkách, nevstupovat do jeskyní, nesbírat lesní plody, mít psa 

na vodítku, nevjíţdět motorovými vozidly mimo vyhrazená místa a další upozornění 

většinou znají. Volná krajina CHKO není místem pro ukládání nebo dokonce pálení 

odpadů. To ví také, ale kam s tímto odpadem, by jim měl pomoct informační leták či 

příručka, na které bude vysvětleno základní třídění odpadů a mapka s vyznačenými místy, 

nejbliţšího sběrného dvoru. U sběrného dvora bude zapsána adresa, telefonní číslo, 

provozní doba, seznam odpadu, který můţe občan zde zdarma odevzdat nebo informace o 
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poplatcích za stavební suť. Popřípadě jiné zvýhodňující nabídky, jako je zdarma odvoz 

objemného odpadu přímo z domů a podobně. Mnozí nevědí o sluţbě při nákupu nového 

spotřebiče výměny kus za kus. Prodejce je povinen zdarma odebrat kupujícím občanům 

přímo v prodejně starý spotřebič bez ohledu na značku a místo pořízení. Informace by 

měly být zaměřeny také na to, jak moc tímto ohleduplným chováním přispějí k lepšímu 

ţivotnímu prostředí. 

5.3 LESY ČR A SBĚRNÉ MÍSTO 

Hlavním cílem Lesů ČR je vytváření stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově 

skupinovitě smíšených lesů. Finanční podporu získávají z EU ze strukturálních fondů, 

Fondu soudrţnosti, iniciativy Společenství a inovačních akcí. Díky těmto dotacím lze 

vymyslet různá řešení nakládání s odpady za podpory Lesů ČR. Ty by mohly 

spolupracovat se sběrným dvorem, do kterého by občané odevzdávali objemný nebo 

nebezpečný odpad. Princip by byl takový, ţe občan donese odpad do sběrného dvora, tam 

obdrţí za odevzdaný odpad slosovací lístek s razítkem sběrného dvora, vypíše si jméno 

a adresu. Na sídle Lesů ČR tento lístek odevzdá do slosovatelné nádoby. Čím více 

odevzdaného odpadu, tím více soutěţních lístků a tudíţ větší šance vyhrát. Jelikoţ jde 

o Lesy ČR, nabízí se moţnost při slosování před koncem roku výhra vánočního stromku 

nebo určité mnoţství palivového dříví. Které si tak aspoň občané nebudou obstarávat sami 

nelegálně v lesích CHKO. Výhře se meze nekladou, ta jen uţ záleţí na štědrosti správce 

daného sídla Lesů ČR. 

 

Obr. č. 13: Sídlo Lesů ČR na Morávce, foto autor 2011 
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5.4 KOMPOSTOVÁNÍ 

Ostatní chráněné krajinné oblasti by se mohly inspirovat od CHKO Beskydy, které vyuţily 

moţnosti pořízení kompostérů. Roţnov pod Radhoštěm vyuţilo dotace z Operačního 

programu ţivotního prostředí ve výši 1 milionu korun a pořídilo tak 300 nových 

kompostérů. Smlouva mez městem a obyvateli o zapůjčení je uzavřena na dobu neurčitou 

a občané si tak budou moci kompostéry nechat. Jedná se o zelené, plastové nádoby obejmu 

720 litrů. Zpracování biologického odpadu formou domácího kompostování je stále 

oblíbenější. Ten totiţ tvoří zhruba polovinu komunálního odpadu a tím pádem se sníţí 

náklady na odvoz odpadu. Navíc zahrádkáři a majitelé rodinných domů získají kvalitní 

hnojivo. Které mohou dále vyuţít. Jde o nejefektivnější a nejekonomičtější způsob 

nakládání s odpady. 

5.5 ZDARMA SLEPICE 

Bioplynové stanice jsou taktéţ rozšířenou alternativou nakládání s odpadem. Dá se vyuţít 

různých dotací na pořízení sto milionového zařízení na výrobu elektřiny a tepla 

z komunálního odpadu, které ročně zpracuje 13 000 tun hmoty. Kdyţ obce nezískají dotace 

ani na kompostéry ani na bioplynovou stanici, je tady třetí levnější moţnost. Pořídit si 

slepici. Princip vymysleli v Belgii ve městě Mouseron. Jelikoţ si nevěděli rady 

s přibývajícím biologickým odpadem, vymysleli darovat slepici kaţdému občanu, který se 

programu zúčastní. Podmínkou bylo, ţe po dobu dvou let slepici nesní, ani se jí nijak 

nezbaví. Jelikoţ je slepice všeţravec, zbaví majitele veškerého kuchyňského odpadu. 

Přílohou ke slepici byl samozřejmě odborný návod, jak se o slepici starat.    

5.6 PYTLOVÝ SBĚR 

Řeší problematiku mnoţství plastů a jejich pálení v domácích topeništích. Pytlový sběr 

existuje v některých obcích, ale zatím není rozšířen, i kdyţ je systém osvědčený 

a v určitých obcích velmi dobře funguje. Ostatní obce v CHKO mají také moţnost se 

zúčastnit tohoto programu. Finančně je bude stát hardwarové a softwarové zařízení 100 

tisíc korun a svozové sluţby za rok 240 tisíc korun. Tuto akci dotuje Ekokom finanční 

částkou 300 tisíc korun. Systém je dobrovolný, příkladem je město Nový Bor, kde tato 

akce probíhá uţ od roku 2007 a je do ní zapojeno 600 domácností, coţ je jedna pětina 
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obce. Město rozdalo obyvatelům pytle na plast a papír s čárovým kódem, který identifikuje 

konkrétního občana. Lidé mají tak moţnost třídit přímo v domácnosti a jednou za měsíc 

svozová firma pytle vyzvedne. Po té se podle čárových kódů zaznamená mnoţství a uloţí 

na webové stránky, na které má kaţdý moţnost nahlédnutí. Na konci roku město vyhodnotí 

dosaţené výsledky a stanoví finanční úlevu z poplatku za odpady. Za kilo plastu se počítá 

1,5 Kč a za kilo papíru 0,4 Kč. Podle jiţ realizovaného projektu v městě Nový Bor dosáhli 

občané nejvyšších dosaţených slev 300 Kč. Pro představu roční poplatek ve městě činí 500 

Kč. Obce tak dosáhnou vyšší čistoty vytříděné suroviny, ta se odráţí na vyšších příjmech 

za její prodej, aţ 5x více. Dosáhne se větší čistoty u třídících hnízd, nebudou tolik 

přeplňována a omezí se četnost svozu odpadu.        

5.7 SEPARAČNÍ DOMKY 

Jsou situované na parkovištích před turistickými trasami a naučnými stezkami. Příkladem 

jde CHKO Slavkovský les, kde separační domky mají jako jediní. Je to místo se sběrnými 

nádobami na plast, papír, sklo a komunální odpad v unikátních nezastřešených dřevěných 

domcích. Součástí je informační tabule popisující základní pravidla třídění. Další částí je 

dřevěné odpočinkové místo s posezením. Na realizaci se podílel Plzeňský kraj a Ekokom 

se souhlasem správy CHKO. Provoz nádob financují obce. Cíl čistějších turistických tras 

by mohly obohatit zábavné zvukové kontejnery, které mají například v národních parcích 

ve Švýcarsku. Ty jsou směřovány spíše pro děti a při vhození odpadu vydají zvuk 

ţblunknutí do studny. V tomto směru se dá různě experimentovat, ale pro naši oblast je 

zábavné vyhazování nákladné. 

5.8 NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

Nová pracovní místa by se měly týkat kontrolorů, kteří by se podíleli na systému 

povinného třídícího systému. V Bruselu a dalších místech Evropy se třídí plast, papír, sklo, 

plechovky, karton a směsný odpad. Speciální kontroloři pytel prohlédnou i zevnitř, při 

zjištění špatného třídění vhodí do schránky upozornění, pokud se občan nepolepší, udělí 

mu pokutu ve výši 60 – 625 eur. Občané si v supermarketech kupují ţluté a modré pytle, ty 

jsou levnější na rozdíl od bílých pytlů na směsný odpad. Donutí tak obyvatele více třídit.  
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6 ZÁVĚR 

Diplomovou práci jsem vypracovávala postupně v navazujících krocích. První fází, bylo 

nastudování charakteristiky jednotlivých CHKO. Zjistila jsem nejen jejich základní údaje, 

ale i charakteristické přírodní krásy nebo jejich významná ocenění. Součástí bylo i 

navštívení a poznání těch nejbliţších. Zamířila jsem přitom několikrát do oblastí Beskyd, 

Poodří, ale také i do Bílých Karpat.  

Hlavním úkolem druhé části bylo zjistit, na jaké úrovni se v CHKO vypořádávají 

s odpadovým hospodářstvím, s jakými problémy se potýkají, popřípadě jaké aktuální 

odpadové téma řeší. Tyto zajímavé a někdy neúplné informace jsem vyčetla z jednotlivých 

plánů péče o chráněnou krajinnou oblast. 

Jelikoţ jsem se chtěla dozvědět více, rozeslala jsem sice stručné, ale výstiţné dotazníky 

všem dvaceti pěti správcům CHKO, z nichţ vzešla následující kapitola vyhodnocení. 

Získané informace jsem vyznačila do osmi grafů. Dosaţené výsledky hovoří nejvíce 

o stálém problému černých skládek, stavebním odpadu, jakoţto častým původcem 

zmiňovaných nelegálních skládek, dále škodlivému spalování plastů, mnohých chráněných 

území kontaminovaných starými ekologickými zátěţemi, uzavřených skládek a tekutém 

odpadu. Problematiku povodňových odpadů a vyváţení kejdy na pole v zimním období 

zaznamenává jiţ menší počet CHKO. Někteří správci se vyjádřili k otázce, zda je napadá 

i jiná odpadová problematika, a tou byl většinou biologický odpad.  

I na tuto část bezprostředně navázala poslední kapitola, která řeší jak se vypořádat s těmito 

odpadovými problémy. Mé návrhy se měnily spolu s přibývajícími informacemi. Zaměřila 

jsem se na jarní úklidy spojené s problematikou černých skládek. Vymyslela jsem různé 

alternativy organizování těchto akcí a sama jsem osobně jednu naplánovala a uskutečnila.  

Myslím si, ţe jsou zde uváděny uţitečné informace pro obce a správy CHKO 

o moţnostech vyuţívání konkrétních dotací na jiţ uskutečněné a hlavně fungující 

programy. Má práce by tak mohla slouţit jako inspirace pro lepší nakládání a vyuţívání 

odpadů v obcích nacházejících se v chráněných krajinných oblastech. Tímto jsem naplnila 

všechny body zadání diplomové práce. 

 

 



Bc. Lenka Kellerová: Hospodaření s odpady v CHKO 

2011                                                                                                                                  46 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

ALBRECHT, Josef, et al. Českobudějovicko : Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha : AOPK 

ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 808 s. ISBN 80-86064-65-4. 

ČECH, Luděk ; ŠUMPICH, Jan; ZABLOUDIL, Vladimír. Jihlavsko : Chráněná území ČR. 

Vyd. 1. Praha : AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2002. 528 s. ISBN 80-86064-54-9. 

FALTYSOVÁ, Helena; BÁRTA, František. Pardubicko : Chráněná území ČR. Vyd. 1. 

Praha : AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2002. 316 s. ISBN 80-86064-44-1. 

FALTYSOVÁ, Helena; MACKOVČIN, Peter; SEDLÁČEK, Miroslav. Královéhradecko : 

Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha : AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2002. 410 s. ISBN 

80-86064-45-x. 

HAVELKA, Petr. Černé skládky na katastrech obcí. Odpady : Odborný časopis pro 

nakládání s odpady a ţivotním prostředí. 6/2010, 6, s. 20-21. 

HERČÍK, Miloslav; FIEDOR, Jiří; MÜLLEROVÁ, Hana. Legislativa a ochrana ţivotního 

prostředí. Vyd. 1. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. 186 s. ISBN 978-

80-248-1837-5. 

HERČÍK, Miloslav. Ţivotní prostředí : Základy environmentalistiky. Vyd. 1. Ostrava : 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2006. 150 s. ISBN 80-248-1073-5. 

HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Ostrava : VŠB-Technická univerzita 

Ostrava, 2004. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. 

JUCHELKOVÁ, Dagmar . Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. Vyd. 1. 

Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005. 100 s. ISBN 80-248-0753-x. 

LOŢEK, Vojen; KUBÍKOVÁ, Jarmila; ŠPRYŇAR, Pavel. Střední Čechy : Chráněná 

území ČR. Vyd. 1. Praha : AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2005. 904 s. ISBN 80-86064-

87-5. 

LYČKOVÁ, Barbora; FEČKO, Peter; KUČEROVÁ, Radmila. Zpracování kalů. Ostrava : 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. 87 s. ISBN 978-80-248-1921-1. 

MACKOVČIN, Peter; JATIOVA, Matilda. Zlínsko : Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha : 

AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2002. 376 s. ISBN 80-86064-38-7. 

MACKOVČIN, Peter; SEDLÁČEK, Miroslav; KUNCOVÁ, Jaromíra. Liberecko : 

Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha : AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2002. 331 s. ISBN 

80-86064-43-3. 

MACKOVČIN, Peter, et al. Brněnsko : Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha : AOPK ČR a 

EkoCentrum Brno, 2007. 932 s. ISBN 978-80-86064-66-6. 



Bc. Lenka Kellerová: Hospodaření s odpady v CHKO 

2011                                                                                                                                  47 

 

MACKOVČIN, Peter, et al. Ústecko : Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha : AOPK ČR a 

EkoCentrum Brno, 1999. 352 s. ISBN 80-86064-37-9. 

SLIVKA, Vladimír; DIRNER, Vojtech; KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství I : 

praktická příručka. Vyd. 1. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2006. 130 s. 

ISBN 80-248-1245-2. 

ŠAFÁŘ, Jiří. Olomoucko : Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha : AOPK ČR a EkoCentrum 

Brno, 2003. 456 s. ISBN 80-86064-46-08. 

ŠŤASTNÁ, Jarmila. Můţe se občan bránit pálení odpadů v sousedství. Odpady : Odborný 

časopis pro nakládání s odpady a ţivotním prostředí. 10/2010, 10, s. 16. 

VAŠÍČEK, Zdeněk; IDES, David. Chráněná krajinná území a památky. Vyd. 1. Ostrava : 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004. 95 s. ISBN 80-248-0676-2. 

VEVERKOVÁ, Milena. Stavební a demoliční odpady. Odpady : Odborný časopis pro 

nakládání s odpady a ţivotním prostředí. 2/2011, 2, s. 25-27. 

WEISSMANNOVÁ, Hana. Ostravsko : Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha : AOPK ČR a 

EkoCentrum Brno, 2004. 456 s. ISBN 80-86064-67-0. 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE 

[1] JEŢ, Petr. Rajce.idnes.cz [online]. 2004 [cit. 2011-01-08]. Jackcomputer | Český kras – 

rajce.net#Velka_amerika_od_JV_jeste_bliz.jpg#. Dostupné z WWW: 

<http://jackcomputer.rajce.idnes.cz/Cesky_kras/#Velka_amerika_od_JV_jeste_bliz.jpg>. 

[2] PAULOVIČOVÁ, Jaroslava. Turistika.cz [online]. c2011 [cit. 2011-04-07]. Třeboňsko 

(CHKO): rybník Hluboký - fotka č.44644 - Turistika.cz. Dostupné z WWW: 

<http://www.turistika.cz/foto/44644/trebonsko-chko>. 

[3] Valasskakrajina.cz [online]. c2011 [cit. 2011-04-07]. Valašská krajina: Zonace CHKO 

Beskydy. Dostupné z WWW: <http://www.valasskakrajina.cz/ochrana-prirody/zonace-

chko-beskydy/>. 

 [4] Plán péče o CHKO Beskydy pro období 2009-2018 [online]. Roţnov pod Radhoštěm : 

AOPK ČR a správa CHKO, 2009 [cit. 2010-11-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/res/data/182/023527.pdf>. 

[5] DOLEJSKÝ, Petr, et al. Plán péče o CHKO Bílé Karpaty pro období 1998-

2007 [online]. Luhačovice : AOPK ČR a správa CHKO, 1998 [cit. 2011-04-07]. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/wcm/connect/4113fa004624d5f6b987f9e7c12f70c4/pl

an_pece_chko_bk.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4113fa004624d5f6b987f9e7c12f70

c4>. 



Bc. Lenka Kellerová: Hospodaření s odpady v CHKO 

2011                                                                                                                                  48 

 

[6] Plán péče o CHKO Blaník na období 2008-2017 [online]. Louňovice pod Blaníkem : 

AOPK ČR a správa CHKO, 2008 [cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/blanik/o-sprave-chko>. 

[7] Plán péče o CHKO Blanský les na období 2008-2017 [online]. Český Krumlov : AOPK 

ČR a správa CHKO, 2008 [cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/wcm/connect/2df48a804536052e915d91317c0c9b8b/

n%C3%A1vrhyBL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2df48a804536052e915d91317c0c9

b8b>. 

[8] HÁJEK, Aleš, et al. Plán péče o CHKO Broumovsko na období 2003-2012 [online]. 

Police nad Metují : AOPK ČR a správa CHKO, 2003 [cit. 2011-04-07]. Dostupné z 

WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/wcm/connect/0c8fda0045fcc7b0871b8fda74d824b2/P

P_CHKO_Broumovsko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0c8fda0045fcc7b0871b8fda74

d824b2>. 

[9] BERANOVÁ, Kateřina, et al. Plán péče CHKO České středohoří [online]. Litoměřice : 

AOPK ČR a správa CHKO, 1999 [cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/wcm/connect/80e5a50046246a8cb56bf5e7c12f70c4/p

l%C3%A1n+p%C3%A9%C4%8De.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=80e5a50046246a8

cb56bf5e7c12f70c4>. 

[10] Plán péče o CHKO Český kras na období 2010-2019 [online]. Karlštejn : AOPK ČR a 

správa CHKO, 2010 [cit. 2010-12-11]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/cesky-kras/o-sprave-chko>. 

[11] Plán péče o CHKO Český les na období 2007-2016 [online]. Přimda : AOPK ČR a 

správa CHKO, 2007 [cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/wcm/connect/5e94708046529f74a33cefa958acf3df/P

P+CHKO++%C4%8Cesk%C3%BD+les.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5e947080465

29f74a33cefa958acf3df>. 

[12] Plán péče o CHKO Český ráj na období 2004-2013 [online]. Turnov : AOPK ČR a 

správa CHKO, 2004 [cit. 2010-11-17]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ceskyraj.ochranaprirody.cz/res/data/086/012218.pdf>. 

[13] Plán péče o CHKO Jeseníky na období 2003-2012 [online]. Jeseník : AOPK ČR a 

správa CHKO, 2003 [cit. 2010-12-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz/res/data/013/002428.zip>. 

[14] Plán péče o CHKO Jizerské hory na období 2001-2010 [online]. Liberec : AOPK ČR 

a správa CHKO, 2001 [cit. 2010-11-13]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/jizerske-hory/o-sprave-chko >. 

[15] BERAN, Luboš, et al. Plán péče o CHKO Kokořínsko na období 1999-2008 [online]. 

Mělník : AOPK ČR a správa CHKO, 1998 [cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/wcm/connect/3a4a09004536056992db92317c0c9b8b/



Bc. Lenka Kellerová: Hospodaření s odpady v CHKO 

2011                                                                                                                                  49 

 

plan_pece_kokorinsko_1999_2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a4a09004536056

992db92317c0c9b8b>. 

[16] Plán péče o CHKO Křivoklátsko na období 2007-2016 [online]. Zbečno : AOPK ČR a 

správa CHKO, 2007 [cit. 2010-11-23]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/krivoklatsko/o-sprave-chko >. 

[17] Plán péče o CHKO Labské pískovce na období 1999-2008 [online]. Děčín : AOPK 

ČR a správa CHKO, 1999 [cit. 2010-11-17]. Dostupné z WWW: 

<http://www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz/res/data/075/010806.doc>. 

[18] Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví na období 2009-2018 [online]. Litovel : 

AOPK ČR a správa CHKO, 2009 [cit. 2010-11-23]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/litovelske-pomoravi/o-sprave-chko>. 

[19] Plán péče CHKO Luţické hory [online]. Jablonné v Podještědí : AOPK ČR a správa 

CHKO, 1999 [cit. 2011-01-12]. Dostupné z WWW: <http://www.luzicke-

hory.cz/chko/doc/planpece.pdf>. 

[20] Plán péče o CHKO Moravský kras na období 2007-2016 [online]. Blansko : AOPK 

ČR a správa CHKO, 2007 [cit. 2010-12-11]. Dostupné z WWW: 

<http://web.nature.cz/wps/portal/cs/moravsky-kras/o-sprave-chko>. 

[21] Plán péče o CHKO Orlické hory na období 2000-2009 [online]. Rychnov nad 

Kněţnou : AOPK ČR a správa CHKO, 2000 [cit. 2010-12-11]. Dostupné z WWW: 

<http://www.orlickehory.ochranaprirody.cz/res/data/105/014367.zip>. 

[22] Plán péče o CHKO Pálava na období 2006-2015 [online]. Mikulov : AOPK ČR a 

správa CHKO, 2006 [cit. 2010-11-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.palava.ochranaprirody.cz/res/data/072/010434.pdf>. 

[23] Plán péče o CHKO Poodří na období 2009-2018 [online]. Studénka : AOPK ČR a 

správa CHKO, 2009 [cit. 2010-12-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/poodri/o-sprave-chko>. 

[24] BOUŠE, Petr, et al. Plán péče CHKO Slavkovský les [online]. Mariánské Lázně : 

AOPK ČR a správa CHKO, 1998 [cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/wcm/connect/c4b58e00460a0ef69dbcbf557bd449a6/p

lan_pece_chko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c4b58e00460a0ef69dbcbf557bd449a6

>. 

[25] Zápis z workshopu „Odpadové hospodářství regionu NP Šumava“ [online]. Vimperk : 

SFŢP a Správou NP a CHKO Šumava, 2009 [cit. 2011-01-21]. Dostupné z WWW: 

<http://www.npsumava.cz/gallery/4/1351-seminar_kipr_odpady.pdf>. 

[26] Plán péče o CHKO Třeboňsko na období 2008-2017 [online]. Třeboň : AOPK ČR a 

správa CHKO, 2008 [cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/wcm/connect/ecf1698045518470a011bf9f43963a63/P

l%C3%A1n_p%C3%A9%C4%8De.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ecf169804551847

0a011bf9f43963a63>. 



Bc. Lenka Kellerová: Hospodaření s odpady v CHKO 

2011                                                                                                                                  50 

 

[27] Plán péče CHKO Ţďárské vrchy [online]. Ţďár nad Sázavou : AOPK ČR a správa 

CHKO, 1999 [cit. 2011-11-17]. Dostupné z WWW: 

<http://www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/res/data/010/001942.pdf>. 

[28] Plán péče CHKO Ţelezné hory [online]. Nasavrky : AOPK ČR a správa CHKO, 2002 

[cit. 2010-12-11]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/zelezne-hory/o-sprave-chko>. 

[29] Mzp.cz [online]. c2011 [cit. 2011-04-07]. Staré ekologické zátěţe, resp. 

kontaminovaná místa - Ministerstvo ţivotního prostředí. Dostupné z WWW: 

<http://www.mzp.cz/cz/stare_ekologicke_zateze>. 

[30] Radnice.roudnicenl.cz [online]. 2006 [cit. 2011-04-07]. Povodňové odpady: Město 

Roudnice nad Labem. Dostupné z WWW: <http://radnice.roudnicenl.cz/povodnove-

odpady/d-75976/p2=1>. 

[31] CICHOCKI, Roman. Chráněnou krajinnou oblast hyzdila černá skládka. Sokolovský 

deník [online]. 2009, 9, [cit. 2011-04-07]. Dostupný z WWW: 

<http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/chranenou-krajinou-oblast-hyzdila-cerna-

skladka.html>. 

 


