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ANNOTACE 

Bakalářská práce se zabývá problematikou černých skládek, způsoby jejich řešení 

v rámci současné právní úpravy. První část práce je věnována odpadům, jejich vzniku, 

rozdělení a nakládání s nimi. Závěr první části popisuje komunální odpady a nakládání s nimi 

v rámci směrnic ES. Druhá část zpracovává nejčastější způsob likvidace komunálních odpadů 

v ČR a nastiňuje úkoly, které budou v souvislosti se změnami legislativního rámce, odpadové 

hospodářství ČR čekat v nejbliţších letech. Poslední část ukazuje současné způsoby řešení 

černých skládek, objasňuje jejich vznik a původce. V závěru této části se zabývá výhledem na 

problematiku nepovolených skládek a navrhuje způsoby jejich řešení. 

 

Klíčová slova: Odpady, komunální odpad, skládkování odpadu, černé skládky, nakládání 

s odpady 

SUMMARY 

The bachelor thesis is dedicated to the issue of illegal dumps, the ways of solution of 

this issue in accordance with the current legal legislation. The first part of the thesis is devoted 

to waste, their origin, classification and disposal. Conclusion of the first part is devoted to 

municipal waste and, its disposal, and it tries to identify reasons for non-observance of 

European community regulations. The second part deals with the most frequent method of  

a municipal waste disposal in the Czech Republic -waste dumping. Apart from classification 

of dumps, it deals with technical implementation of controlled dumping. The last chapter of 

the second part admonishes the necessity to solve the old ecological burdens. The last part 

clarifies the illegal dump issue and the legal position of municipalities while solving the 

issues. The conclusion of the chapter evaluates used methods and proposes new possibilities of 

illegal dump solutions.  

 

Key words: Waste, municipal waste, waste disposal, dumps, illegal dumps 
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ÚVOD 

Člověk jako součást přírody po celou dobu své existence ovlivňuje své okolí, ať 

v pozitivním či negativním smyslu. Zásahy do svého okolí prováděli jiţ naši předci např. 

zemědělstvím, přesto tyto změny neměly zásadní dopad na ţivotní prostředí jako ty, které lze 

zaznamenat s nástupem průmyslové revoluce.  

Vznik a rozvoj průmyslu ve větším měřítku s sebou přinášel získávání nerostných 

surovin, nové postupy výroby, technické a technologické změny a také nový problém – odpady. 

Odpady se začaly ve větší míře objevovat právě aţ s počátkem průmyslové revoluce. Od 

té doby jejich mnoţství a různorodost neustále stoupá, coţ je způsobeno rostoucími potřebami 

člověka, snahou po zvyšování ţivotní úrovně a konzumním způsobem ţivota. 

Se vznikem odpadů se samozřejmě pojí i otázka, jak se jich zbavovat, tj. jak je odstranit, 

zpracovat či dále vyuţít. Způsobů existuje celá řada, přesto stále nejpouţívanějším zůstává 

v České republice skládkování odpadů. 

Ve své bakalářské práci s názvem Problematika černých skládek na Mostecku se 

zabývám tématem skládek, černých skládek a především se zaměřuji na moţná řešení, která jsou 

dána současnou legislativou České republiky, ale i s ohledem na směřování a změny, které 

vyplývají z pro nás závazných směrnic EU. 

Formálně svou práci dělím do tří kapitol a při jejím psaní se opírám především  

o statistiky Ministerstva ţivotního prostředí, Českého statistického úřadu a texty Ekologického 

centra Most a Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, kde jsou informace vycházející 

z praxe a zároveň nejnovější údaje, které se dané problematiky týkají. 

V první kapitole se věnuji odpadům v obecné rovině, a to vymezení pojmosloví, 

zákonným normám České republiky, směrnicím Evropské unie, základnímu dělení odpadů a také 

nakládáním s odpady. Závěrečná část je věnována tuhým komunálním odpadům, neboť ty jsou 

nejčastější sloţkou skládek, potaţmo černých skládek. 

Druhá část se zabývá nejuţívanějším způsobem likvidace odpadu v České republice, a to 

skládkováním. Řízené skládky jsou technická zařízení koncipovaná pro ukládání odpadu tak, aby 
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nedocházelo k poškozování ţivotního prostředí. Z tohoto důvodu podléhají zákonným opatřením 

a jejich druhové členění, a tím i jejich zabezpečení, podléhá změnám, které jsou odrazem nových 

přístupů ke skládkování. Obdobně je tomu i u kontaminovaných míst (starých ekologických 

zátěţí), která se na území České republiky vyskytují. 

Poslední kapitola má za cíl zmapovat černé skládky, a to nejen z hlediska umístění - tj. 

Česká republika, především region Mostecko - ale také z pohledu platných zákonů  České 

republiky a v neposlední řadě zanalyzovat moţné způsoby řešení této problematiky. „Ţivelné“ 

skládkování, tak jsou někdy černé skládky označovány, představuje velkou zátěţ pro obce a stát, 

ať uţ finanční či ekologickou, proto věnuji jednu podkapitolu také povinnostem a právům obcí 

při zjištění černých skládek. Analýzu problematiky černých skládek provádím nejen na obecné 

rovině zákonů, ale také na konkrétních případech černých skládek na Mostecku, které dokazují, 

jak velkým zatíţením a hrozbou nejen pro své bezprostřední okolí jsou. Z tohoto důvodu je nutné 

nejen zakládání černých skládek sankcionovat, ale především udělat vše proto, aby se jejich 

vzniku předcházelo, tj. hledat a navrhovat řešení. 
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1. ODPADY  

V této kapitole se zaměřím na základní informace o odpadech. Nejprve vymezím pojmy, 

které se k tématu pojí, poté se zaměřím na problematiku vzniku odpadů, jejich dělení a také 

v neposlední řadě nakládání s nimi. V závěrečné části této kapitoly se budu zabývat tuhými 

odpady, neboť ty jsou nejčastější sloţkou skládek, potaţmo černých skládek. 

Odpady se ve větším mnoţství začaly objevovat aţ po začátku průmyslové revoluce a od 

té doby jejich objem neustále stoupá. Stále častěji se potýkáme s problémy spojenými s jejich 

eliminací nebo znovuuvedením do oběhu. 

Rozvoj nových výrobních postupů v důsledku tendence vyššího uspokojování ţivotních 

potřeb obyvatel a zvyšování ţivotní úrovně spojenou se spotřebním charakterem společnosti vede 

k růstu mnoţství a sortimentu odpadů. 

Problematika nakládání s odpady všech druhů prošla v České republice od poloviny 

devadesátých let bouřlivým vývojem. Tento vývoj není ani zdaleka ukončen. Naopak lze v této 

oblasti spatřovat významné trendy, které se promítají do výrobní i nevýrobní činnosti společnosti. 

Nejlepším způsobem omezení odpadů je předcházení jejich vzniku. Toho lze dosáhnout 

například sníţením mnoţství materiálu, který se vyuţívá při výrobě, pouţívání bezodpadových 

nebo nízkoodpadových technologií, zajištěním jeho opětovné vyuţitelnosti, prodlouţením 

ţivotnosti a znovuvyuţitím či znovuuvedením do oběhu (např. přes recyklaci). 

1.1 Vymezení základních pojmů 

Základní pojmy v oblasti odpadů vymezuje Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Zákon o odpadech). 

Současná právní úprava vymezuje pojem odpad jako kaţdou movitou věc, které se 

osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin uvedených 

v příloze č. 1 Zákona o odpadech. 

Ke zbavování se odpadu dochází vţdy, kdy je movitá věc předána k dalšímu vyuţití, 

odstranění nebo je předána osobě oprávněné ke sběru, výkupu či pokud tuto věc odstraní osoba 

sama. 
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Původcem odpadu je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíţ 

podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro původce komunálního odpadu, tedy fyzické osoby 

bez povinností původce platí, ţe se obec stává původcem odpadu v okamţiku, kdy fyzická osoba 

odpady odloţí na místě k tomu určeném. Povinnosti původce odpadu podle současné legislativy 

přecházejí na obec i v případech zjištění nepovolených skládek, u kterých nebyl zjištěn původce. 

Souhrn činností spojených se zpracováním odpadů je nazýván nakládáním s odpady. 

Jde zejména o jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, 

skladování, úpravu, vyuţívání a odstraňování. Základní filosofie nakládání s odpady spočívá 

v odpovědnosti vůči zatěţování a poškozování ţivotního prostředí. Součástí komplexního řešení 

odpadů je začlenění hierarchie nakládání s odpady do novely Zákona o odpadech. Při uplatňování 

hierarchie způsobů nakládání je nutné zohlednit obecné zásady ochrany ţivotního prostředí, a to 

zásadu předběţné opatrnosti a udrţitelnosti, technickou proveditelnost a hospodářskou 

ţivotaschopnost, ochranu zdrojů a celkové dopady na ţivotní prostředí, lidské zdraví  

a hospodářské a sociální dopady (MŢP, srpen 2010). 

Jednou z činností nakládání s odpady je jeho shromažďování. Jedná se  

o krátkodobé soustřeďování odpadů do shromaţďovacích prostředků v místě jejich vzniku před 

dalším nakládáním s odpady. Shromaţďovací prostředky jsou zejména speciální nádoby, 

kontejnery, obaly, jímky a nádrţe. Svým provedením samy o sobě zabezpečují, ţe odpad v nich 

umístěný je chráněn před neţádoucím znehodnocením, zneuţitím, odcizením nebo únikem 

ohroţujícím ţivotní prostředí. Zásadou je, ţe shromaţďovací prostředek nebo obal nereaguje 

s odpadem, který je v něm shromaţďován, skladován nebo přepravován. Například pro specifické 

odpady ze zdravotnictví slouţí kontejnery nejen ke shromaţďování, ale i přepravě do spaloven. 

Protoţe jsou odpady zneškodněny včetně obalu, jedná se o jednorázový shromaţďovací 

prostředek (Vrbová et al. 2009). 

Na rozdíl od dlouhodobého skládkování odpadů v tělesech skládek se skladováním 

odpadů rozumí přechodné umístění odpadů ve skladech. Jde zpravidla  

o nebezpečné odpady, které byly soustředěny (shromáţděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení 

k tomu určenému a jejich ponechání v něm do doby jejich dalšího zpracování. Sklady pro tyto 

odpady musí zajistit, aby odpady v nich uloţené byly vzájemně oddělené, musí být suché, 

větratelné. Provoz takového skladu se řídí provozním řádem (Kreníková, 1999). 
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Úprava odpadů je taková činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umoţnění nebo usnadnění jejich 

dopravy, vyuţití, odstraňování nebo za účelem sníţení jejich objemu, případně sníţení jejich 

nebezpečných vlastností. Odpady lze upravovat pouze způsoby, které jsou provozně ověřeny  

a nezhoršují následné vyuţití odpadů nebo jejich zneškodnění. Upravené odpady se znovu 

zařazují podle druhů a kategorií. Pro úpravu nebezpečných odpadů se pouţívají sodifikační 

metody zpravidla jednodruhových předupravených odpadů. Vyzkoušenými postupy jsou 

cementace, bitumenace, vitrifikace a fixace.  

Třídění odpadů je rozdělování odpadů podle druhů a kategorií dle Vyhlášky  

č. 381/2001 MŢP, přílohy č. 1 Katalogu odpadů a přílohy č. 2 Seznamu nebezpečných odpadů. 

Odpady jsou zařazeny pod šestimístná čísla, z nichţ první dvě jsou číslem skupiny, druhá dvě 

příslušné podskupiny a poslední dvojčíslí je číslem konkrétního odpadu. Kaţdý původce má 

povinnost zařadit odpad podle Katalogu odpadů (Kreníková, 1999). 

Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým  

a řízeným uloţením na zemi nebo do země. Kaţdá skládka odpadu je stavební objekt, určený 

k ukládání odpadů za účelem jejich zneškodnění na základě územně plánovací dokumentace. 

Skládkování je v ČR dosud nejvyuţívanější formou odstraňování odpadů. Protoţe Plány 

odpadového hospodářství v souladu se směrnicemi EU stanovily limitní hranice objemu 

skládkovaného odpadu, je této problematice věnována samostatná kapitola práce. 

Odpad je povaţován za nebezpečný, pokud je 

 uveden v Seznamu nebezpečných odpadů (Vyhláška č.381/2001 Sb., Katalog 

odpadů) 

 smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 

odpadů 

 smíšen nebo znečištěn některou ze sloţek uvedenou v Seznamu sloţek, které činí 

odpad nebezpečným (příloha č. 5 Zákona o odpadech) 

 má-li jednu nebo více nebezpečných vlastností (příloha č. 2  Zákona  

o odpadech)  
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V Katalogu odpadů jsou nebezpečné odpady v seznamu označeny symbolem hvězdičky 

(*) za katalogovým číslem. Odpady bez tohoto označení jsou klasifikovány jako odpady 

„ostatní“, tzn. nejsou nebezpečné (MŢP, 2010). 

Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob, který je uveden v prováděcím předpise s výjimkou odpadů vznikajících  

u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.  

1.2  Rozdělení odpadů dle původu a nakládání s odpady 

Ţivotní prostředí v České republice, zejména v Severočeském regionu je negativně 

ovlivněno antropogenní činností. Značně zatíţené ţivotní prostředí se negativně projevuje i na 

člověku. Zásadní obrat k lepšímu není závislý na dokonalém vybavení zdravotnických zařízení, 

ale na tom, jak dovedeme zanalyzovat spektrum škodlivých faktorů ţivotního prostředí a poznat 

mechanismus jeho působení. Kvalitní podklady jsou pak předpokladem efektivního řešení 

problematiky 

Odpady jsou jednou ze sloţek ţivotního prostředí a stále více se dostávají do popředí 

zájmů ve vyspělých společnostech. Nejinak tomu je i v zemích EU. Vývoj evropského pojetí 

odpadového hospodářství je moţno přirovnat ke zrychlené průmyslové revoluci. Díky nově 

vyuţitým moţnostem, ale i ekonomickým potřebám a nestátním, ekologickým sdruţením se 

dostává rychle na vysokou technickou úroveň. O tom, ţe si tato oblast zaslouţí enormní zájem 

nejen z důvodu ochrany ţivotní prostředí, ale i z čistě ekonomických důvodů svědčí to, ţe roční 

produkce veškerého odpadu v Evropě v roce 2005 byla 1,8 miliardy tun, tedy 3,5 t na osobu 

(Studenic, 2008).  

Rozdělení odpadů závisí na kritériích, podle kterých lze odpady hodnotit. Můţe jím být 

např. fyzikální stav, vliv na ţivotní prostředí a zdraví lidí, původ, ale také zpracovatelnost  

a vyuţitelnost (Kreníková, 1999).  

Podle základních fyzikálních vlastností jsou odpady: plynné, kapalné, tuhé, směsné – 

kaly (obsahují kapalnou i tuhou fázi, mívají pastózní konzistenci). 
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Podle původu dělíme odpady: průmyslové, komunální, ze zemědělství, ze zdravotnictví. 

Podle vlivu na ţivotní prostředí: nebezpečné a ostatní. 

Z hlediska následného vyuţití rozlišujeme odpady: nevyuţívané, nevyuţívané 

nespecifické, zneškodňované, komerčně vyuţívané. 

Zákon o odpadech zavedl novou definici odpadu. Zachovává pouze dvě kategorie 

odpadů, a to odpad nebezpečný a odpad ostatní. Zařazuje odpady do skupin pod kódovým 

označením Q1 – Q18, např. kódem Q1 jsou označeny odpady z výrob a spotřeby dále jinak 

nespecifikované, kódem Q2 pak výrobky, které neodpovídají poţadované jakosti. 

Členění odpadů uvádí Vyhláška č. 381/2001 MŢP (dále jen Vyhláška MŢP), ve znění 

Vyhlášky 503/2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. Katalog odpadů přiděluje odpadům kódy od 1 do 

20. Například kód 1 označuje odpady z geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího 

zpracování nerostů a kamene. Kód 2 slouţí pro označení odpadů z prvovýroby v zemědělství, 

zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin. Za zmínku stojí přidělení 

kódu 50 pro odpady vzniklé z elektroodpadů. Kód je pouţitý ve skriptech UJEP Ústí nad Labem 

(Richter, 2008) a v systému odpadového hospodářství MŢP. 

Výrobní i nevýrobní aktivity lidí a společnosti vedou ke vzniku daného mnoţství 

pouţitelných, omezeně pouţitelných aţ zcela nepouţitelných odpadních materiálů. Obvykle se 

jedná o materiály různé kvality tedy od těch, které nemají negativní účinky na biosféru – 

inertních, aţ po materiály biologickým organismům nebezpečné, které jsou klasifikovány také 

jako odpady nebezpečné. Tyto nebezpečné vlastnosti odpadů jsou uvedeny v příloze č. 2 Zákona 

o odpadech pod kódy H1 – H13. Příloha č. 5 tohoto zákona uvádí seznam sloţek, které činí 

odpad nebezpečným s kódovým označením C1 aţ C51. 

Nejvýznamnější poloţky odpadů jsou pravidelně zveřejňovány ve statistické ročence 

České republiky. Pro zjednodušení orientace byly v tabulce č. 1 (Příloha 1) k jednotlivým 



Miroslav Čiščon: Problematika černých skládek na Mostecku 

 

2011  8 

Graf 1 Vývoj produkce odpadů v ČR 
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odpadům dle klasifikace OECD přiřazeny kódy odpadů, uvedené v Katalogu odpadů Vyhlášky 

MŢP (ČSÚ, 2006-2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 1, vycházejícího z tabulky č. 1 (Příloha 1), lze vyvodit, ţe objem komunálního 

odpadu má nepatrně vzrůstající tendenci, objem průmyslového odpadu se sniţuje.  

Nakládáním s odpady se rozumí celá řada procesů, jejichţ úkolem je zajistit dodrţování 

EU směrnic s cílem získávání kvalitních druhotných surovin, šetření primárními zdroji surovin  

a energie, omezení vzniku ekologických zátěţí a minimalizace jejich dopadu. 

Úprava odpadů se týká zejména odpadů nebezpečných. Rozumí se jí změna fyzikálních, 

chemických nebo biologických vlastností tak, aby byla usnadněna jejich přeprava, vyuţití nebo 

zneškodnění. Odpady lze upravovat pouze pomocí provozně ověřených způsobů a dalších 

podmínek stanovených ve Vyhlášce MŢP o podrobnostech nakládání s odpady. Upravené odpady 

se následně zařazují podle druhů a kategorií, pokud jsou ukládány na skládku, jsou posuzovány 

podle hodnocení vyluhovatelnosti (Kreníková, 1999). 

Třídění odpadů je rozdělování odpadů podle druhů a kategorií. Optimálním způsobem 

třídění je třídění u původce, kdy lze získávat velmi čisté druhotné suroviny, aniţ by je bylo nutno 

následně třídit na tzv. třídících linkách. Také separovaný sběr se jeví jako jedna z moţností 

získávání kvalitních druhotných surovin a vychází z principu třídění odpadu u původce. Kaţdá 
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cizorodá příměs ve shromáţděném materiálu zhoršuje, dokonce aţ znemoţňuje zpracovatelnost, 

zhoršuje kvalitu finální produkce, vede ke zvýšení zpracovatelských nákladů (Richter, 2008). 

Vyuţitím odpadů je nazýván proces, ve kterém dochází k jejich zhodnocení. Odpad je 

moţné vyuţít jako druhotné suroviny, nebo zdroj energie při jeho spalování. Jedním ze způsobů 

vyuţití odpadů jako druhotných surovin je recyklace. Týká se zejména kovových odpadů, papíru, 

plastů, pryţe, skla, textilií, ale i stavebního materiálu. Mezi způsob vyuţití odpadů řadíme  

i kompostování biologickým procesem pro výrobu kompostu. Způsoby vyuţívání odpadů jsou 

zakotveny v příloze č. 3 Zákona o odpadech pod kódovým označením R1 aţ R13. Z tabulky č. 3 

(Příloha 3) je patrné, ţe z celkového mnoţství odpadů bylo v roce 2005 vyuţito 18% odpadů, 

z toho téměř 64% připadlo na recyklaci a regeneraci, pouze 12,5% bylo vyuţito jako náhrada 

paliv nebo jiným způsobem k výrobě energie (ČSÚ, 2006). 

Zneškodňováním odpadů se rozumí nakládání s odpadem za účelem zamezení nebo 

sníţení jeho škodlivého vlivu na prostředí. Obecně platí zásada, ţe odpad, který nelze dále vyuţít, 

musí být zneškodněn způsobem, který neohroţuje člověka ani ţivotní prostředí v zařízeních 

k tomu určených a schválených. Způsoby odstraňování odpadů jsou uvedeny v příloze č. 4 

Zákona o odpadech pod kódovým označením D1 aţ D15. V praxi jsou vyuţívány základní 

technologie materiálového a energetického vyuţití a zneškodňování odpadů: kompostování, 

termické postupy a skládkování (Richter, 2008). 

Z celkového objemu odpadu bylo v roce 2005 zneškodněno 21,5% odpadů, přičemţ na 

skládkování bylo pouţito 73% odpadu, ke spalování pouze 1,3%. Celkový objem 

kompostovaného odpadu pak byl 180 000 t (ČSÚ, 2006). V roce 2009 bylo z celkového objemu 

odpadů zneškodněno 20,1% odpadů, z toho skládkováním bylo odstraněno 74,5%, spalováním 

1,34% (ČSÚ, 2010). 

Směrnice EU o skládkování ukládá členským zemím sníţit mnoţství biologicky 

rozloţitelný komunální odpad (BRKO) tak, aby podíl této sloţky činil v roce 2010 max. 75%, 

v roce 2013 max. 50% a v roce 2020 max. 35% z celkového mnoţství BRKO uloţených do 

skládek v roce 1995. Prognóza vývoje produkce a způsobu nakládání s BRKO je uvedena 

v tabulce č. 2 (Příloha 2). Předpokládá se, ţe tato sloţka bude přednostně zpracována na 

průmyslové komposty a následně pouţita v zemědělských oblastech a na rekultivované půdy. 
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Technologie kompostování vyuţívá zejména aerobní kompostování (oxidační proces) a anaerobní 

fermentaci (digesce). Velkokapacitní kompostárny vyprodukují pouţitelný kompost nejdříve po 3 

měsících, malé kompostárny po 4 měsících. Na principu anaerobního kompostování pracují také 

bioplynové stanice. Jsou v nich zpracovány pevné, polotekuté a pastózní biologické odpady ze 

zemědělské výroby (Richter, 2008).  

Dalším způsobem zneškodnění odpadů jsou termické metody. Zahrnují především jejich 

spalování, pyrolýzu, různé systémy zplyňování nebo zkapalňování odpadů, popř. mokrou oxidaci.  

Metody spalování k zneškodnění odpadů je vhodné pouţít, pokud je z odpadu vytříděn 

recyklovatelný materiál, BRKO, nebezpečné látky (munice, výbušniny, tlakové nádoby) a jiné 

metody odstranění nebezpečných vlastností odpadů jsou neúčinné nebo neekonomické (Richter, 

2008) . 

Nejsnazší je spalování plynných odpadů, neboť jejich promíchání se vzduchem je rychlé 

a velmi účinné s minimálním obsahem škodlivin ve spalinách. Plynné odpady jsou vţdy 

spalovány u místa vzniku. Pro spalování skládkových a kalových plynů, přebytek bioplynů  

a odpadních plynů z výrobních technologií se pouţívá tzv. polních hořáků. Zředěné hořlavé plyny 

a páry z chemických výrob nebo páry ředidel nátěrových hmot z lakoven, stříkacích boxů, 

odmašťovacích lázní jsou spalovány ve spalovacích komorách bez katalyzátorů nebo 

v katalytických reaktorech, a to vţdy se stabilizačním hořákem. 

Spalování kapalných odpadů je prováděno v klasických plamencových spalovacích 

komorách s kotli pro výrobu horké vody nebo páry nebo v cementářských rotačních pecích pro 

výpal slínku. Kapalné odpady jsou předehřívány k bodu varu, aby bylo umoţněno rozprášení na 

jemné kapky do proudu spalovacího vzduchu. V cementářských pecích jsou kromě kapalných 

odpadů spalovány i tuhé odpady, zejména pneumatiky, drcené plasty a odpady ze zdravotnictví. 

Všechny uvedené odpady sniţují výrobní náklady cementáren díky úspoře standardních paliv 

(Richter, 2008). 

Nejsloţitější je spalování tuhých odpadů. Odpady musí být před spalováním rozdrceny, 

aby byl urychlen průběh všech fází spalování. Jde o předsoušení, odplyňování spojené 

s pyrolýzou, zapálení a hoření polokoksu a dohořívání polokoksu. Spalování probíhá za teploty 
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850-1100 
o
C, podle sloţení odpadu. Pro spalování komunálního odpadu (KO) se nejčastěji 

pouţívá roštových spalovacích komor. Důvodem je provozní spolehlivost. Spaliny musí být za 

výstupem z dohořívací komory prudce ochlazeny v parním kotli, aby opět nevznikly 

vysokomolekulární látky typu polycyklických aromatických uhlovodíků, dibenzodioxinů aj. 

sloučenin. 

Další metodou spalování tuhých odpadů je pyrolýza, která je vhodná zejména pro 

termické zneškodnění odpadů s převahou organických látek a nízkým obsahem popelovin bez 

přístupu kyslíku. Pouţívá se zejména pro zneškodnění odpadů z textilního a koţedělného 

průmyslu, nemocničních a zdravotnických odpadů. Pyrolýzou odpadů na bázi dřeva lze vyrobit 

dřevoplyn, který je vhodný pro pohon kogeneračních jednotek s pístovými spalovacími motory, 

pro větší výkony i plynové turbíny pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KVET). Řízenou 

pyrolýzou lze zpracovávat technické pryţe, pneumatiky, termosety i termoplasty včetně PET 

lahví (Richter, 2008). 

 Přílohy 3-7 ukazují, jak bylo v České republice nakládáno s odpady v letech 2005 - 

2009, přičemţ jsou zde zahrnuty veškeré odpady, se kterými bylo ve sledovaném roce na 

území ČR nakládáno, tj. odpady vyprodukované, odebrané ze skladových zásob  

a dovezené ze zahraničí.  

1.3  Komunální odpad 

I kdyţ komunální odpad v EU v současnosti představuje podle posledních průzkumů 

pouze 14,8 % z celkové produkce odpadů (výhled do roku 2020 naznačuje růst aţ k 20% podílu 

na celkové produkci odpadů), představuje vyuţívání tohoto odpadu významnou cestu k získání 

kvalitních druhotných surovin, vedlejších energetických zdrojů a omezení ekologických zátěţí.  

Komunální odpad je veškerý odpad, vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání. 

Základním kritériem pro určení, zda se jedná o komunální odpad, je tedy původce 

odpadu. Pokud je původcem odpadu občan, pak se jedná o komunální odpad. Původcem tohoto 
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odpadu se po předání do systému sběru odpadů stává obec. Pokud je původcem jiný subjekt, pak 

se jedná o odpad podobný komunálnímu odpadu. U tohoto odpadu není obec povaţována za jeho 

původce (Vrbová et al. 2009). 

Z hlediska evidence odpadů jsou komunální odpady chápány v rozšířené podobě jako 

„odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů, včetně 

sloţek odděleného sběru“ (Vrbová et al. 2009). 

Komunální odpad je heterogenní směs různých druhů odpadů s různými fyzikálně-

chemickými vlastnostmi, které předurčují způsoby nakládání s tímto odpadem v souladu s obecně 

uznávanou hierarchií odpadového hospodářství. S ohledem na to lze pak KO rozdělit na: 

 domovní odpad a obalový odpad 

 biologický odpad 

 nebezpečný odpad 

 objemný odpad 

 kaly ze septiků a jiných zařízení 

 uliční smetky (littering) a odpad z trţišť 

 ţivnostenský odpad  

Plán odpadového hospodářství (POH) Ústeckého kraje stanovil na rok 2010 úkol zvýšit 

materiálové vyuţití komunálních odpadů na 50 % ve srovnání s rokem 2000 a zvýšit vyuţívání 

odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012. V oblasti 

sniţování objemu skládkovaného komunálního odpadu plně koresponduje s POH ČR a Směrnicí 

Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů. Obcím a městům stanovuje povinnost odebrání nejméně 

poloviny kompostů z BRKO (POH UK, 2004 a MŢP, 2010). Mezi další cíle v oblasti nakládání 

s komunálním odpadem patří postupné sniţování hmotnostních procent BRKO ukládaných na 

skládku z celkového mnoţství biologicky rozloţitelných komunálních odpadů vyprodukovaných 

v roce 1995. Od začlenění Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů do vnitrostátního 

právního řádu musí být dosaţeno po pěti letech 75%, po osmi letech 50% a v roce 2020 35% 

hmotnostního sníţení. 
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V odpadové terminologii je v souvislosti s pojmem KO běţně pouţíván i termín 

„Směsný komunální odpad“, kterým se rozumí zbytkový odpad po vytřídění materiálově 

vyuţitelných sloţek, nebezpečných sloţek a bioodpadů. Směsný odpad nelze recyklovat, ale lze 

jej energeticky vyuţívat jeho přímým spálením bez předchozí úpravy nebo upravit mechanicko-

biologickou úpravou (MBÚ) s následným spálením s případným vyuţitím výstupů, např. kovy 

(MŢP, 2010). Bohuţel do tohoto odpadu je zařazován i odpad podobný komunálnímu odpadu, 

tedy odpad pocházející z činnosti podnikajících fyzických a právnických osob na území obce, 

které nejsou zapojeny do systému sběru KO. 

Směsný komunální odpad obsahuje více neţ 70% biologicky rozloţitelného odpadu 

(BRO) z celkové produkce evidovaných BRO odpadů v ČR. 

Rostoucí trend produkce komunálního odpadu zůstal zachován, a to jak v absolutních 

hodnotách, tak v přepočtu na jednoho obyvatele. Tento indikátor vykazuje nárůst o 3,3 %, 

z původních 305 kg v roce 2008 na 315 kg v roce 2009 (ČSÚ, 2010). 

V roce 2009 bylo vyprodukováno 3 310 tis. tun komunálního odpadu, z toho největší 

část 71,7 % tvořil běţný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 12,2 % 

činil tříděný odpad (sklo, papír, plasty) a 13,9 % tvořil objemný odpad (koberce, nábytek). 

Podrobné údaje o vývoji produkce komunálních odpadů v letech 2002 – 2009 předkládá příloha 8 

a graf 2 (ČSÚ, 2009). 

Graf č. 2 – Vývoj produkce komunálních odpadů v ČR (v tis.t) 
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Z dlouhodobého hlediska se výše vyprodukovaného komunálního odpadu pohybuje stále 

okolo 3 mil. tun ročně a nezaznamenává výraznější výkyvy. Při detailním pohledu lze ovšem  

i v jeho případě kaţdoročně sledovat mírně vzrůstající tendenci. Příznivé změny nastávají ve 

způsobech sběru komunálního odpadu. Kaţdoročně obyvatelé více vyuţívají moţnosti třídění 

odpadu a svozu objemného odpadu. Naopak běţný svoz v poměru k produkovanému 

komunálnímu odpadu vykazuje mírně klesající trend. 

Zatímco v roce 2002 tvořil oddělený sběr 5,9 % produkce komunálního odpadu, v roce 

2009 jiţ bylo vytříděno 13,9 %, coţ v absolutním vyjádření znamená 44 kg na obyvatele 

(16 kg/ob. v roce 2002). Vzhledem k roku 2002 vzrostlo mnoţství vytříděného odpadu téměř 

třikrát, svoz objemného odpadu stoupl o více neţ jednu třetinu (ČSÚ, 2010). 

Z příloh 2 - 7 vyplývá, ţe nebyl naplněn cíl POH a Směrnice Rady pro rok 2010 

1999/31/ES o ukládání BRKO. Vyuţití KO nelze zajistit pouze materiálovým vyuţitím 

vyuţitelných sloţek odpadů, ale zejména dostatečným vyuţitím směsného komunálního odpadu. 

(RRA, 2008). Další zpracování tohoto odpadu a sníţení objemu skládkovaného KO v současné 

době naráţí na nedostatečnou předúpravu KO před dalším zpracováním, zejména k výrobě 

energií. Nebyly podniknuty kroky ke sběru BRKO jako separovaného KO, tedy kroky k dalšímu 

zdokonalení systému sběru separovaného komunálního odpadu. V letech 2003-2004 proběhl ve 

městě Bílina projekt „Sběr BRKO na prahu“, který měl ověřit moţnost téměř čistého bioodpadu. 

Z prvotních výsledků vyplynulo, ţe vyšší finanční náročnost by měla být vyváţena téměř 100% 

čistotou BRKO.  

Nebyly vyzkoušeny nové technologie, jako např. technologický systém „REMTEC“ – 

technologie pro tepelné sniţování objemu netříděného komunálního odpadu. Tato technologie je 

vyuţívána hlavně pro komplexnost vysokého procenta recyklovaných materiálů a sníţení 

zbytkového objemu ukládaného na skládky na 15 %. 

Jedná se o proces s bezemisní tepelnou redukcí objemu netříděného komunálního 

odpadu (směsný komunální odpad, katalogové číslo 200301) s následnou pasterizací a sterilizací. 

Principem je působení páry (170 °C) na odpad v rotujícím autoklávu s výsledkem 

hygienizovaných produktů včetně plastů. Vzhledem k uzavřenosti cyklů nedochází k emisím do 

ovzduší a vod, minimální jsou emise hluku a zápachu. Nedochází k redukci hmotnosti, ale 
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objemu a ke změně struktury odpadu, která umoţňuje mechanické oddělení frakcí pro jejich další 

vyuţití. Výstupem vznikají vyuţitelné produkty, jako jsou ţelezo, neţelezné kovy, sklo, plasty, 

textilie a celulóza (cca 60 %) a cca 10-15 % zmineralizovaného zbytkového odpadu k uloţení na 

příslušné skládce. Systém umoţňuje opětovné vyuţití aţ 90 % zpracovaného komunálního 

odpadu. Celulózu lze vyuţít alternativně, buď spalováním (elektrická energie, teplo), nebo 

zpracováním do kompostů. Zásadním problémem je novost a nevyzkoušenost v našich 

podmínkách (Větrovec, 2003). 
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2. SKLÁDKY – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Nakládáním s odpady se rozumí celý souhrn činností, které vytvářejí předpoklady 

k tomu, aby byly odpady v konečné fázi připraveny k vyuţití, vyuţity nebo odstraněny. 

Odstranění odpadů je činnost, která ukončuje nakládání s odpady, kdyţ jich uţ nelze vyuţít 

(Vrbová et al. 2009). Podle Zákona o odpadech sem patří činnosti, vyjmenované v příloze č. 4 

tohoto zákona pod kódovým označením D1 – D15. Jiným způsobem, neţ je taxativně vymezeno 

touto přílohou, je zakázáno odpady zneškodňovat.  

Nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů v ČR je skládkování odpadů. Celková 

kapacita skládek, jak pro komunální odpady, tak i pro ostatní druhy odpadů včetně 

nebezpečných, je dostatečná i s výhledem na nejbliţší období. Skládky nebezpečných odpadů 

vznikaly v blízkosti velkých podniků. Někteří původci nebezpečných odpadů tak mají zhoršenou 

pozici při zajištění odstranění svých nebezpečných odpadů v důsledku nerovnoměrného 

rozmístění na území ČR.  Skládky ostatních odpadů vznikaly převáţně v blízkosti sídel. Počet 

zařízení určených ke skládkování odpadů má od roku 1991 klesající tendenci. K prudkému 

poklesu došlo v roce 1996, kdy ukončilo svou činnost přibliţně 1000 skládek provozovaných 

podle zvláštních předpisů. V roce 2002 bylo v ČR provozováno 290 skládek (v přepočtu na nové 

skupiny podle Vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Převáţně tyto 

skládky vznikly po roce 1996 a vyhovují současně platné právní úpravě ČR (Studenic, 2008). 

V současnosti je v ČR provozováno celkem 273 skládek odpadů (zdroj CENIA), z toho je 64 

skládek na inertní odpad, 35 skládek slouţí k ukládání nebezpečných odpadů a 201 skládek slouţí 

pro ostatní odpad, včetně komunálního (ČSÚ, 2010). 

Na skládkách skončilo podle údajů ČSÚ 72 hmotn.% v roce 2005, 79 hmotn.% v roce 

2006, 83 hmotn.%. v roce 2007 a 71 hmotn.%. komunálních odpadů v roce 2008. Při porovnání 

mnoţství skládkovaných odpadů v průběhu posledních 5 let se ukazuje, ţe se mnoţství KO 

ukládaných na skládku nesniţuje nijak výrazně. Je to i v důsledku narůstající produkce odpadů. 

Samotné materiálové vyuţití odpadů nepostačuje k výraznému sníţení odpadů, umísťovaných na 

skládky (Vrbová et al. 2009). 
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Pro splnění stanovených mezních hodnot dle směrnic EU do r. 2020 bude nutné 

v odpadovém hospodářství komplexně vyuţívat komunálních odpadů tak, aby ukládání odpadu 

na skládky bylo nejzazší řešení. Jedinou v současnosti provozovanou technologií zpracování 

směsného komunálního odpadu jsou zařízení pro energetické vyuţití KO, spalovny komunálního 

odpadu (v ČR pouze tři spalovny KO). Ostatní způsoby nakládání s biologickými odpady, 

zejména různé druhy kompostování, anaerobní digesce v bioplynových stanicích jsou pouze 

doplňkovými, i kdyţ důleţitými metodami vyuţití BRKO.  

2.1 Druhy skládek 

Skládky jsou děleny podle technického zabezpečení a druhů skládkovaných odpadů. 

Zákon o odpadech zavedl obdobně jako v EU pouze tři skupiny skládek:  

S-IO skupina S – inertní odpad, je určena pro ostatní odpady inertního charakteru 

S-OO  skupina S - ostatní odpad, je určena pro odpady kategorie O, včetně 

komunálních a směsných stavebních demoličních odpadů  

S-NO skupina S – nebezpečný odpad, je určena pro odpady s nebezpečnými 

vlastnostmi odpadů podle přílohy č. 2 Zákona o odpadech (Vrbová et al. 2009) 

Vyhláška MŢP č. 294/2005 Sb., která je v souladu s normami EU, zavedla u skupiny 

skládek S-OO další tři podskupiny: 

S – OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní 

odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozloţitelných látek, 

stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4, a odpadů z azbestu za podmínek 

stanovených v § 7 

S – OO2  - aktuálně provozované skládky a části skládek podskupiny S-OO2 by měly po 

vypršení odkladného účinku dvou let (tedy od 1. dubna 2012) přejít do 

reţimu skládek podskupiny S-OO1, které mají stejnou úroveň zabezpečení a 
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vyjma limitů stanovených v příloze č. 2 Vyhlášky, stejné podmínky pro 

ukládání odpadů 

S – OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní 

odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky 

rozloţitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného 

výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7;  na tyto skládky 

nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry  

Příloha 11 ukazuje rozmístění skládek odpadů v ČR v roce 2006, s rozlišením skládek 

pro nebezpečný, inertní a ostatní odpad.  

S ohledem na úroveň okolního terénu rozlišujeme skládky na: 

nadúrovňové  - základ skládek je zaloţen na úrovni terénu a vlastní těleso skládky 

je nad úrovní okolního terénu 

podúrovňové - dno skládky je zaloţeno v přírodních nebo uměle vytvořených 

prohlubních, např. po vytěţených dolech, hliništích 

kombinované - základ skládky je zaloţen pod úrovní terénu, ale horní okraj tělesa 

skládky je nad jeho úrovní 

podzemní - skládka je umístěna ve vytěţeném hlubinném dole, zejména pak 

v solných nebo rudných dolech, kdy sloţení hornin brání úniku 

škodlivin do okolí  

Skládky skupiny S–IO nevyţadují ţádnou těsnící vrstvu, skládkovaný materiál je 

ukládán na podloţí, kde byla provedena skrývka půdní vrstvy. Skládky skupiny S-OO1 musí mít 

jednu těsnící vrstvu – geologickou nebo technickou.   

Podzemní skládky jsou určeny zejména pro ukládání radioaktivních materiálů ze 

zdravotnictví a průmyslu a odpadů z jaderné energetiky (Richter, 2008). 
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2.2 Řešení skládek 

Řízená skládka je technické zařízení, které v maximální míře omezuje riziko úniku 

znečištěných dešťových a průsakových vod z prostoru skládky do okolí. Současně musí být 

zajištěno jímání, zneškodnění nebo vyuţití skládkového plynu. Zásadní význam pro těsnost 

skládkové vany má minerální těsnění, neboť termoplastové folie se během padesáti let rozloţí. 

Do té doby musí být minerální těsnící vrstva zhutněna tlakem nadloţních vrstev, aby zajistila 

minimální propustnost pro vodu a skládkový plyn. Jako technická bariéra je pouţívána 

vysokohustotní folie (HDPE) tloušťky 2 aţ 2,5 mm, krytá ochrannou geotextilií. Za přirozenou 

geologickou bariéru je povaţováno podloţí o síle 1 aţ 5 m se součinitelem filtrace k ≤ 1.10
-8

  

m.s
-1

 podle skupiny skládek (Richter, 2008). 

Vnitřní drenáţní systém je určen k odvodu průsakové vody z prostoru skládky. Celý 

systém je poloţen nad těsnícími a ochrannými vrstvami skládky, tedy nad jejím dnem. Zpravidla 

bývá doplněn drenáţními rohoţemi z plastů. Tento systém odvádí průsakovou i dešťovou vodu. 

Zpravidla je tvořen perforovaným sběračem průsakových vod DN 225, uloţených ve štěrku. 

Vnější drenáţní systém je uloţen pod těsnícími vrstvami, dnem skládky. Zajišťuje, aby 

podzemní vody neprosakovaly do prostoru skládkové vany.  

Systém drenáţí musí být navrţen tak, aby byl funkční jak za provozu skládky, tak i po 

jejím uzavření.  

Příloha 12 znázorňuje řez tělesem skládky. Jsou zde patrné jednotlivé těsnící vrstvy, 

drenáţní systém a způsob vrstvení odpadu a krycí zeminy. 

Odpady musí být do skládek ukládány důsledně podle druhů a kategorií, aby nemohlo 

dojít k neţádoucím chemickým reakcím spojených se vznikem škodlivých látek a rizikem jejich 

úniku do sloţek ţivotního prostředí. Uloţením odpadů nesmí dojít k porušení stability, těsnosti 

nebo konstrukce skládky. 

Provozovatel skládky je povinen vytvářet finanční rezervu, určenou na rekultivaci, 

zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu. Dobu trvání a podmínky péče  
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o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci stanoví příslušný krajský úřad jako 

součást provozního řádu. Lhůta nesmí být kratší neţ 30 let.  

V tělese skládky vzniká biochemickým rozkladem organických látek skládkový plyn, 

který je nutné jímat a energeticky vyuţívat. Díky chemickému sloţení je moţné jej vyuţívat pro 

kombinovanou výrobu tepla a elektřiny - KVET. Je velmi vhodný pro pohon kogeneračních 

jednotek.  

Příloha 13 znázorňuje schematicky jímání a svod skládkového plynu k dalšímu 

energetickému vyuţití. 

Skládkové vody, zahrnují vody výluhové – průsakové a sráţkové, jsou drenáţním 

systémem sváděny do záchytných jímek mimo skládkový prostor. Odtud jsou v případě malých 

skládek odváţeny do ČOV, nebo ve vhodných případech čerpány do kanalizační sítě. Velké 

skládky jsou vybaveny samostatnými čistírnami odpadních vod (Richter, 2008). 

K datu 16. 07. 2009 by všechny skládky měly být v souladu s legislativou ES (směrnice 

Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria 

a postupy pro přijímání odpadů na skládkách). V důsledku toho došlo ke sníţení počtu skládek, 

neboť byly ukončeny provozy skládek, které nesplnily poţadavky na technické zabezpečení. 

Příloha 10 uvádí přehled všech 182 lokalit, kde jsou provozovány skládky. Z toho je ve 22 

lokalitách skládky pro skládkování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi, ve 27 skládkách skupiny 

S-IO, pro skládkování inertního odpadu. Seznam obsahuje i 11 skládek skupiny S-OO2, které od 

1. 4. 2012 přejdou do skupiny S-OO1. Skládky skupiny S-OO3 jsou umístěny v Jihočeském, 

Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Celkový počet skládek této skupiny je 37. Všechny 

provozované skládky byly zařazeny do „Atlasu zařízení pro nakládání odpady“, zaměřeny, byla 

vyčíslena jejich plánovaná kapacita a byl proveden jejich letecký snímek. Celková plánovaná 

kapacita uvedených skládek je vyšší neţ 110 mil. m
3
 (Bartáčková, 2010). 

Příloha 14 znázorňuje model skládky Skupiny S-OO1, S-IO a S-NO s celkem šesti 

samostatnými skládkovými tělesy, které jsou vybaveny systémem těsnění a odvodnění,  

u tělesa pro KO i odplyněním. K dalšímu vybavení skládky patří i biodegradační plocha, 

překladiště odpadů a recyklační plocha stavebních odpadů. 
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2.3 Likvidace starých ekologických zátěţí 

Přetrvávající rozsáhlý výskyt kontaminovaných míst (starých ekologických zátěţí) na 

území České republiky je jedním z historických pozůstatků více jak padesátiletého působení 

(1938–1989) nedemokratických reţimů, kdy nebyly ochrana ţivotního prostředí a nakládání se 

závadnými látkami při průmyslové a další výrobě na vysoké úrovni. Systematické odstraňování 

těchto starých ekologických zátěţí začalo ve větší míře aţ po r. 1990. Za některé z nich, zejména 

v rámci privatizace, převzal odpovědnost stát. 

Jako pozůstatek předchozího laxního přístupu k odpadním látkám mohou slouţit staré 

ekologické zátěţe. Jednou z nejznámějších v severočeském regionu je skládka Chabařovice, na 

niţ bylo v průběhu let 1905-1993 vyvezeno 3,5-4,5 mil. m
3 

odpadů, převáţně z chemické výroby, 

důlní činnosti, dále pak hnojiv, ale i ostatních. Sanace této skládky do současné doby přišla na  

1 mld. Kč. Problematika odpadového hospodářství je odrazem úrovně společnosti a její 

schopnosti se s touto problematikou vypořádat.  

V současné době nejdůleţitějším systémovým krokem MŢP, jehoţ cílem je nalézt 

finanční prostředky pro další, dosud obtíţně financovatelné projekty na odstraňování starých 

ekologických zátěţí, je Operační program Ţivotní prostředí (dále OPŢP) pro období 2007–2013, 

schválený v prosinci 2007 Evropskou komisí, kde je v rámci prioritní oblasti podpory 4.2 

(Odstraňování starých ekologických zátěţí) umoţněno jak dokončení inventarizace 

kontaminovaných míst, tak především podávání ţádostí směřujících k odstranění závaţných 

(rizikových) starých ekologických zátěţí. OPŢP vytváří rámec pro přípravu projektů, které 

mohou být spolufinancovány z fondů EU, a to v případě oblasti podpory 4.2 z Fondu soudrţnosti 

aţ do výše 85 %. Další část finančních prostředků (do výše 5 %) můţe pokrýt státní rozpočet.  

Za starou ekologickou zátěţ (SEZ) je pro účely OPŢP povaţována závaţná kontaminace 

podzemních vod, povrchových vod, zemin a stavebních konstrukcí, která ohroţuje zdraví člověka 

a ţivotní prostředí. V rámci poskytování dotací je třeba dodrţet princip daný Luganskou 

konvencí „polluter pays“ (znečišťovatel platí). Z toho vyplývá důleţitá podmínka pro definici 

starých ekologických zátěţí v rámci OPŢP, kde je uvedeno, ţe původce kontaminace neexistuje 

či není znám. Toto pravidlo musí být dodrţeno i v případě právního nástupce původce 

kontaminace.  
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 Nejdůleţitějším metodickým krokem MŢP v oblasti managementu odstraňování starých 

ekologických zátěţí, resp. kontaminovaných míst, bylo v r. 2008 vytvoření nové, celostátně 

závazné metodiky pro hodnocení priorit – kategorizaci kontaminovaných míst. Výsledek 

ohodnocení rizik individuální lokality podle tohoto metodického pokynu je pouţit jako základní, 

výchozí ekologické kritérium pro hodnocení environmentálních rizik ţádostí o poskytnutí 

prostředků z OPŢP, oblast 4.2. Oproti předchozím seznamům priorit pro odstraňování starých 

ekologických zátěţí, které MŢP vydalo v letech 2000 a 2002, se nejedná o seznamy lokalit 

seřazené podle číselných indexů, ale o jednotlivé kategorie (skupiny) lokalit, představující 

nejdůleţitější kroky, které je třeba na kaţdé lokalitě nezbytné v okamţiku hodnocení priority 

realizovat. Vznikl tak nástroj pro management procesu odstraňování starých ekologických zátěţí, 

resp. kontaminovaných míst (ČSÚ, 2009). 

Jednotlivé kategorie priorit a příslušné situační výroky výše uvedeného metodického 

pokynu jsou uvedeny ve Statistické ročence ŢP ČR 2009. 

Počínaje rokem 2008 je hodnocení rizik nahrazeno celostátně jednotnou metodikou 

kategorizace priorit pro odstraňování SEZ, s kterou byla vláda ČR seznámena dne 31. 5. 2006. 

Vyhodnocení všech lokalit podle metodik Hodnocení priorit – kategorizace 

kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst bude dokončeno u známých lokalit do 

roku 2012 a u nových do roku 2015. Tyto práce proběhnou v rámci Národní inventarizace 

kontaminovaných míst.  

Proběhla průběţná aktualizace Územně analytických podkladů (ÚAP) (podle Zákona  

č. 183/2006 Sb., stavební zákon a Vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, jev č. 64 – staré 

zátěţe a kontaminované plochy). V r. 2009 proběhla poslední úplná aktualizace ÚAP, která 

zahrnovala celkem 9942 lokalit. Průběţně aktualizované informace jsou vedeny v databázi 

SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst), která je volně přístupná na adrese 

http://sekm.cenia.cz/portal/.  

Dále na adrese http://kontaminace.cenia.cz/, je moţné zobrazit vrstvu „evidovaná 

kontaminovaná místa“, která představuje právě lokality evidované v databázi SEKM včetně 

jejich názvu. 
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V letech 2008 a 2009 byl rovněţ realizován projekt „Pasportizace lokalit po Sovětské 

armádě“. Cílem projektu bylo vytvořit podklad pro další management starých ekologických 

zátěţí v této oblasti. Příloha 9 sumarizuje kontaminovaná místa, kde hlavní ekologickou zátěţí 

bývalých vojenských lokalit je znečištění podzemních vod. Prioritními kontaminanty jsou ropné 

uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ale také polychlorované bifenyly, těţké kovy a další toxické 

látky. 

Plnění závazků Národního implementačního plánu (NIP) Stockholmské úmluvy  

o persistentních organických polutantech (POPs), vycházejícího z usnesení vlády č. 1572 ze dne 

7. 12. 2005 a z usnesení vlády č. 26 ze dne 4. 1. 2010, probíhalo prostřednictvím dvou etap 

(2008–2010). Inventarizace starých ekologických zátěţí, resp. kontaminovaných míst s výskytem 

POPs s cílem zmapovat všechny lokality s výskytem nebo potenciálním výskytem kontaminace 

POPs, zahrnutých v přílohách Stockholmské úmluvy o POPs. 

Na evropské úrovni vychází Inventarizace kontaminovaných míst s výskytem z nařízení 

(ES) č. 850/2004 o POPs týkajícího se ochrany ŢP a ochrany lidského zdraví před látkami typu 

POPs. Výsledkem dvouetapové inventarizace je seznam 1010 lokalit s potenciální kontaminací 

POPs látkami vyšší neţ 0 nebo lokalit kontaminovaných PCB o koncentraci vyšší neţ 0,1 mg/kg 

v zemině/odpadech a nebo vyšší neţ 0,1 μg/l ve vodě. 

Počínaje r. 2008 je hodnocení rizik nahrazeno celostátně jednotnou metodikou 

kategorizace priorit pro odstraňování SEZ, s níţ byla vláda ČR seznámena dne 31. 5. 2006. 

Průběţně aktualizované seznamy Národních priorit pro odstraňování starých 

ekologických zátěţí, resp. kontaminovaných míst jsou veřejnosti k dispozici ke staţení na adrese: 

http://www.mzp.cz/cz/priority_odstranovani_stare_ekologicke_zateze. 

Vyhodnocení všech lokalit podle metodik Hodnocení priorit – kategorizace 

kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst bude dokončeno u známých lokalit do  

r. 2012 a u nových do r. 2015. Tyto práce proběhnou v rámci „Národní inventarizace 

kontaminovaných míst.“ Podrobnosti jsou na adrese: http://www.mzp.cz/cz/narodni_ 

inventarizace_starych_ekologickych_zatezi). 
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3. ČERNÉ SKLÁDKY 

Platná legislativa nezná pojem „černá skládka“. Toto sousloví je v českém jazyce 

zakotveno po mnoho let.  Černé skládky odpadů jsou lokality, kde jsou po určitý časový úsek 

(většinou dlouhodobě) shromáţděny odpady jednoho či více druhů a kategorií. Tato lokalita není 

pro tento způsob nakládání s odpady technicky vybavena a nemá povolení věcně příslušného 

správního orgánu pro tento způsob nakládání s odpady. Zpravidla se jedná o případy, kdy nejsou 

známy osoby odpovědné za navezení odpadů do tohoto místa nebo je prakticky nemoţné je 

zjistit. 

Předchozí Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech umoţňoval, aby přenesenou odpovědnost 

za umístění černé skládky nesl vlastník pozemku, na kterém bylo po delší dobu zjištěno větší 

mnoţství neoprávněně uloţeného odpadu, v případě, ţe nebyla zjištěna osoba odpovědná za 

nezákonné umístění odpadu. Vlastník nemovitosti měl za povinnost na vlastní náklady odstranit 

odpad.  

Pro nedostatek podkladů se nepodařilo zjistit, zda tato právní úprava přinášela pozitivní 

výsledky, neboť vlastník pozemku mohl prokázat, ţe nezpůsobil ani nezavinil umístění odpadu  

a učinil vše k ochraně své nemovitosti. Náklady na odstranění odpadu pak následně nesl okresní 

úřad.  

3.1 Řešení černých skládek dle současné legislativy 

Takzvané černé skládky odpadů ("ţivelné" skládkování) stále představují poměrně 

početnou kategorii neoprávněného nakládání s odpady, které můţe mít, v závislosti na původu  

a sloţení takto odloţených odpadů, také závaţné negativní dopady na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí (zejména kontaminace půdy, vody) či na zdraví obyvatel (Pavelka, 2009). 

Současně platný Zákon o odpadech stanovuje, ţe odpovědnost za nakládání s odpady 

nese jejich původce a dále oprávněná osoba, která na základě povolení věcně příslušného 

správního orgánu přijímá od původců či jiných oprávněných osob odpad a nakládá s ním podle 

definovaných podmínek. Obec se stává původcem odpadů, pokud nepodnikající osoba odloţí 

odpad na místo určené obcí. 
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V praxi se většinou setkáváme s tím, ţe původce není znám nebo zanikl (v případě 

právnické osoby). V takovém případě se jiţ neřeší odpovědnost deliktní, nýbrţ odpovědnost za 

ztráty na ţivotním prostředí.  

Stávající zákon o odpadech tuto situaci explicitně neřeší. Podle § 79 odst. 1 písm. k) 

můţe obecní úřad obce s rozšířenou působností, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo 

ţivotního prostředí nebo jiţ k němu došlo, zajistit ochranu lidského zdraví a ţivotního prostředí 

na náklady odpovědné osoby. Touto osobou však není de lege lata (dle platného práva) nikdo jiný 

neţ původce.  

V současnosti není moţné odpovědnost vlastníka nemovitosti za "ţivelné" skládkování 

odpadů (není-li sám jeho původcem) ze Zákona o odpadech vyvozovat a náklady související  

s odstraněním závadného stavu zůstávají na státu.  

V určitých případech je řešením aplikace jiných právních předpisů, např. podle § 42 

vodního zákona, pokud by odpad ohroţoval závaţně kvalitu podzemních nebo povrchových vod 

a nelze-li nápravné opatření uloţit původci závadného stavu, zabezpečí nezbytná opatření  

k nápravě příslušný vodoprávní úřad. Finanční prostředky pro tyto účely se sdruţují v obligatorně 

zřizovaném zvláštním účtu kraje, který je ročně doplňován do výše 10 mil. Kč.  

Zmínit lze rovněţ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, který 

v § 3 mj. stanoví moţnost uloţení povinnosti odstranit zjištěné závady (znečištění půdy či zdroje 

pitné vody škodlivými látkami) vlastníkovi nebo nájemci pozemků náleţejících do zemědělského 

půdního fondu. Takto ukládaná opatření musejí být s těmito subjekty předem projednána a po 

jejich provedení můţe vlastník nebo nájemce pozemků poţádat Státní fond ţivotního prostředí 

ČR o poskytnutí příspěvku na zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z uloţených 

opatření. Na tomto místě je rovněţ vhodné poukázat na doposud "nevyzkoušený" Zákon  

č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, který by bylo moţné ve 

specifických případech rovněţ aplikovat.  

K postihování neoprávněného nakládání s odpady formou skládkování dochází 

především prostřednictvím sankčních nástrojů na úseku správního práva, ve většině případů se 

jedná o udělení peněţité sankce za správní delikt právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání, resp. za přestupek u osob fyzických. Správní delikty na tomto úseku 
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však trpí nesystematičností a neprovázaností, coţ je ale dáno i absencí obecného kodexu 

správního trestání. V případě "podnikatelů" jsou horní hranice sazeb pro peněţité sankce 

poměrně vysoké (aţ 50 mil. Kč), nicméně vzhledem k moţnému rozsahu a závaţnosti poškození 

ţivotního prostředí ze strany těchto subjektů, jak se to děje v praxi, se rozhodně nejedná  

o nadsazené hodnoty. Dojde-li k naplnění skutkové podstaty trestného činu (např. podle § 298 

odst. 2 trestního zákoníku), odpovědnost za deliktní jednání právnické osoby přechází na 

fyzickou osobu, která jménem právnické osoby jednala; v praxi je však mnohdy obtíţné prokázat 

konkrétní fyzické osobě deliktní jednání (Bahýľ, Bahýľová, 2010). 

3.2 Povinnosti a práva obce při zjištění černých skládek 

Znalost místních poměrů je největším předpokladem pro prevenci vzniku černých 

skládek na úrovni obcí. Úkolem obce je podle Zákona o obcích pečovat o všestranný rozvoj 

svého území a o potřeby svých občanů. Zvláštní právní předpisy obcím umoţňují vykonávat 

kontrolní činnost, která můţe vést k odhalení černých skládek a zamezení jejich rozrůstání. 

K tomu, aby obecní systém nakládání s odpady fungoval, disponují obce i sankčními 

nástroji, bohuţel ne zcela dostatečně vyuţívanými v praxi. Hlavními důvody jsou zejména 

rozsáhlost obecních pozemků, nutnost podrobné znalosti právního rámce při výkonu kontroly  

a zejména prokazování naplnění skutkové podstaty přestupku či správního deliktu. 

Obce ve své činnosti vycházejí ze Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 

předpisů a ustanovení Zákona o odpadech, zejména podle paragrafů uvedených v části desáté  

a jedenácté tohoto zákona, dále pak na základě dalších právních norem - Zákona č. 183/2006 Sb. 

stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, Zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákona ve znění pozdějších předpisů, 

Zákona č. 200/1990 Sb. zákon o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 

Mezi vynucovací nástroje patří kontrola občanů, tedy fyzických osob, které nejsou 

podnikateli. Kontroluje se, zda se zbavují odpadu v souladu se Zákonem o odpadech i v souladu 

s obecně závaznou vyhláškou, zda třídí odpad, odkládají ho na místa k tomu určená atd. Těmto 

občanům můţe ČIŢP uloţit pokutu aţ do výše 1 mil. Kč, za přestupek podle § 69 odst. 2 písm. c) 

Zákona o odpadech spočívající v tom, ţe fyzická osoba soustřeďuje odpad nebo s ním jinak 
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nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými 

k nakládání s odpady. Prošetření a dokladování protiprávního stavu musí zajistit obec. Po 

zajištění podkladů předává obec spis inspekci k uloţení pokuty v přestupkovém řízení. Pro 

operativní a efektivní řízení se doporučuje spíše další řešení. 

Obec můţe udělit pokutu za přestupek do výše 20 000 Kč, pokud se občan zbaví 

autovraku jinak, neţ stanoví Zákon o odpadech. Udělit pokutu za přestupek do výše 20 000 Kč, 

pokud občan odloţí elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného 

odběru. S uloţením pokuty můţe obec současně uloţit nápravné opatření. Nedodrţují-li občané 

obecně závaznou vyhlášku a neoprávněně zaloţí skládku nebo odkládají odpadky nebo odpady 

mimo vyhrazená místa, mohou obce samostatně uloţit podle § 47 zákona o přestupcích pokutu aţ 

do výše 50 000 Kč. Dojde-li k porušení jiné povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky, 

můţe obec dle § 46 zákona o přestupcích udělit pokutu aţ do výše 30 000 Kč (Vrbová et al. 

2009). 

Podle Zákona o obcích můţe uloţit pokutu za neudrţování čistoty a pořádku na vlastním 

nebo uţívaném pozemku při narušení vzhledu obce aţ do výše 100 tis. Kč. Tento zákon 

umoţňuje také sankcionovat vlastníka pozemku, na kterém se černá skládka nachází. Umoţňuje 

však postihovat pouze právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním k podnikání ve lhůtě do 

dvou let po provinění. Ani uplynutí této lhůty nebrání obci v trvání na odstranění závadného 

stavu a povinnému závadný stav odstranit (Handlíř, 2010). 

Při znečištění veřejného prostranství, narušení ţivotní prostředí v obci nebo odloţení 

věci mimo vyhrazené místo je moţné uloţit pokutu do 200 tis. Kč.  

Podle Zákona o odpadech můţe obec uloţit pokutu do 300 000 Kč fyzické osobě 

oprávněné podnikání nebo právnické osobě, která vyuţívá systému zavedeného obcí pro 

nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo nemá zajištěno vyuţití 

nebo odstraňování odpadů v souladu se Zákonem o odpadech. 

Obec má za úkol kontrolovat dodrţování obecně závazných právních předpisů  

a řešit jejich porušení. Pokud řešení nespadá do kompetence obce, předkládá řešení okresnímu 

úřadu popřípadě ČIŢP. 
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Převáţnou část odpadů umisťovaných na černé skládky tvoří stavební materiál. Proto 

mohou významnou úlohu v omezení vzniku a rozšiřování černých skládek sehrát i stavební úřady 

v řízení o povolení stavby. Při tomto povolování je vhodné stanovit podmínky doloţení dokladů 

o předání odpadů oprávněným osobám tak, jak stanoví zákon o odpadech. Vhodné je stanovit  

i podmínku evidování mnoţství vznikajícího odpadu. Pravomoci stavebních úřadů lze vyuţít téţ 

preventivně při odhalování černých skládek v objektech nebo na pozemcích fyzických osob 

(Pavelka, 2011). 

3.3 Černé skládky, jejich řešení v ČR a na Mostecku 

Černé skládky mohou nabýt takových rozměrů, ţe jsou veřejností zpočátku vnímány 

jako skládky povolené, nebo ţe se jedná o tzv. deponium, tedy skladování odpadu před jeho 

dalším pouţitím. Často bývá vyuţíváno opuštěných zemědělských provozů na okraji menších 

obcí, nebo soukromých pozemků. 

V roce 2006 byla veřejnost seznámena s nelegální skládkou odpadu v Libčevsi na 

Lounsku. Do této lokality bylo postupně navezeno 4 aţ 5 tisíc t převáţně komunálního odpadu. 

Jak se ukázalo, jednalo se zejména o odpad pocházející ze spolkové země Sasko-Anhaltsko. 

Důvodem dovozu odpadu do ČR bylo zvýšení poplatků za skládkování odpadů v SRN, proto 

německé firmy hledaly levnější způsob likvidace odpadů. Obdobné skládky se objevily na 

Šluknovsku, Rumbursku, část odpadu byla navezena na legální skládky v Jirkově, Tušimicích  

a Praze. Odhaduje se, ţe celkem bylo do České republiky dovezeno více jak 15 000 t odpadu. 

Uloţení celého objemu odpadu černé skládky v Libčevsi na řízenou skládku by představovalo 25 

mil. Kč. Opakované, úmyslně zaloţené, poţáry redukovaly objem odpadů tak, ţe převoz  

a uloţení zbylého odpadu na řízenou skládku stál 2 mil. Kč. Na likvidaci nelegálního odpadu se 

z jedné třetiny podílela i německá strana. Příloha 15 zobrazuje část Libčeveské skládky, za kterou 

bylo obviněno celkem 30 lidí, čtyřem z nich hrozí sankce trestu odnětí svobody na dobu 5 let. 

V roce 2010 byla zaloţena jedna z největších skládek stavebního materiálu u soutoku 

Vltavy a Berounky, známá jako Lahovická skládka. Na tuto skládku je naváţena zemina, štěrk 

z praţských staveb, např. ze stavby tunelu Blanka bylo na tuto skládku navezeno 450 000 m
3
, coţ 

představuje 90 000 nákladních aut. Skládka vyrostla na soukromém pozemku a teprve po jejím 
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půlročním provozu bylo vyvoláno územní řízení k povolení tzv. mezideponie. Za provoz této 

nelegální skládky byly dosud uloţeny pokuty ve výši 1,5 mil. korun. 

Příloha 16 zobrazuje rozsah této skládky v červenci 2010, tedy po půlročním provozu. 

Obdobně, jako v případu Libčeves, se jedná o pronajatý pozemek. I kdyby nešlo o odpad (rozpor 

s odpadovým a stavebním zákonem), hrozí tady totiţ mnohem větší nebezpečí: obří skládka se 

nachází v místě, které je záplavovým územím, je zaplavované v průměru kaţdých pět aţ dvacet 

let, a v případě povodní by překáţela. Berounka se totiţ nedá regulovat a v minulosti se uţ 

několikrát vylila z břehů. Vodoprávní úřad nařídil majiteli pozemku haldu odstranit (podle 

vodního zákona). Česká inspekce ţivotního prostředí se chystá tedy vyuţít poslední moţnosti, jak 

rostoucí skládku zastavit. Pokutovat chce i jednotlivé majitele nákladních aut, kterým tak hrozí aţ 

desetimilionová pokuta. Stavební úřad podle stavebního zákona poţaduje po vlastníkovi 

pozemku odklizení skládky, vlastník se pokouší jednat s nájemcem pozemku. Zatím je vše 

neúspěšné. Sankce státu i obce se zatím míjejí účinkem (Březová, 2011). 

Příloha 17 dokumentuje skládku starých pneumatik v Tušimicích na Chomutovsku. Tuto 

skládku nelze jednoznačně označit za černou, neboť podnikatelský subjekt měl oprávnění ke 

sběru a skladování starých pneumatik za účelem jejich dalšího zpracování. Podle vývoje situace, 

kdy po poţáru právnická osoba přestala komunikovat, bude muset zřejmě likvidaci uhradit, tak 

jako ve většině případů černých skládek, obec. Tato skládka nebyla dostatečně zabezpečena. 

Poţár loni v červnu zachvátil hromadu o půdorysu zhruba 200 krát 200 metrů  

a vyţádal si evakuaci přilehlých domů. Za pravděpodobnou příčinu určila policie nevhodné 

skladování pneumatik proloţených hořlavým chemlonem, který zapálila jiskra od 

vysokozdviţného vozíku. Hasiči tehdy hořící pneumatiky uhasili jen díky tomu, ţe je zavezli 

zeminou, skrz ni ale neustále stoupal štiplavý dým. 

Inspekce ţivotního prostředí trvá na tom, ţe majitel skládky se musí o spáleniště 

postarat, ať je řízení, které s ním vede kraj, skončeno nebo ne. V opačném případě mu hrozí 

pokuta aţ milion korun.  

Všechny uvedené příklady skládek ukazují na mezery v zákonech, kterých dovedou 

vlivní podnikatelé zneuţít ve svůj osobní prospěch. Málokdy se daří je postihnout, je téměř 

nemoţné jejich činnosti zabránit. Ekologické trestné činy se prokazují velmi sloţitě zejména  

i proto, ţe odborníků na tuto problematiku je v orgánech činných v trestním řízení velmi málo.  
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A tento stav koresponduje s úrovní řešení nově vznikajících ekologických zátěţí i černých 

skládek.  

Černé skládky na Mostecku nejsou pravidelně evidovány a monitorovány. Poslední 

souhrnný přehled těchto skládek byl zpracován v rámci okresu v roce 2002. Řešitelský tým 

zaevidoval celkem 61 skládek, z toho bylo 25 označeno jako rizikové, 8 skládek bylo sanováno  

a jsou evidovány jako neaktivní a 28 jich bylo zařazeno do skupiny ostatních skládek. V souhrnu 

bylo na těchto lokalitách evidováno 103 795 m
3
 odpadu. Průměrné stáří skládky bylo z podkladů 

vypočteno na 9,6 roku, přičemţ nejstarší skládka v katastru obce Hora Svaté Kateřiny byla 

odhadnuta na 56 let (ECM, 2002). 

Z přílohy 18 „Černé skládky okresu Most“ a specifikace jednotlivých skládek, uvedené 

v Katalogu ţivotního prostředí na Mostecku (ECM, 2002) vyplývá, ţe převaţujícím materiálem 

uloţeným na těchto skládkách je stavební materiál. Rizikovost většiny černých skládek, zejména 

v horských oblastech okresu, je dána jejich umístěním v bezprostřední blízkosti potoků a vodních 

zdrojů. Podle materiálové skladby odpadů lze říci, ţe původci těchto černých skládek jsou 

zejména fyzické osoby a drobné podnikatelské subjekty. Tyto subjekty spíše tuší nesprávnost 

svého jednání při ukládání odpadu, ale z nějakého důvodu (neznalost, finanční nedostatečnost, 

administrativní náročnost) nedokáţí podniknout kroky k nápravě. 

V lokalitě města Mostu jsou po několik let známá místa, kam se z nejrůznějších důvodů 

odkládá nepotřebný odpad. Kdo se alespoň trochu zajímá o problematiku odpadů, musí se 

pousmát nad opakovanými články v místním tisku. „Největším problémem v oblasti ţivotního 

prostředí jsou v Mostě černé skládky. Stále s  nimi bojujeme na Hrabáku, kolem bývalého Bilba, 

za garáţemi v ulici Pionýrů a na dalších místech ve městě. Někdy se daří hříšníky chytit, zvláště, 

pokud nás na ně občané včas upozorní,“ uvedl dále Vladimír Pátek (Homér, 2011). 

V katastru města Mostu jsou evidovány, průběţně odstraňovány a znovu zakládány 

černé skládky v lokalitách lesopark Hrabák, v blízkosti vrchu Špičák, v lokalitě bývalé obce 

Bylany, Skyřice, u odbočky z ul. Skyřická na Velebudickou výsypku, mezi obcemi Velebudice  

a Čepirohy,  Havraň – Čepirohy (RRA, 2008). 

Z pohledu moţného ohroţení ţivotního prostředí nepředstavuje větší část uvedených 

lokalit významnější problém. Dokumentace o jednotlivých černých skládkách města Mostu 
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ukazuje, ţe se jedná spíše o skládky litteringového typu a jejich nebezpečnost tomuto pojmu 

odpovídá. Protoţe se jedná o stále se opakující místa, jako nejvhodnější se ukazuje preventivní 

přístup k řešení této problematiky, tedy vytváření předpokladů, ţe nebude černá skládka 

opakovaně zaloţena. Problematické se tyto relativně malé skládky s objemem 1 aţ 10 m
3
 stávají 

tím, ţe nejsou likvidovány bezprostředně po jejich nahlášení nebo zjištění. Tím mohou v průběhu 

několika týdnů aţ měsíců mnohonásobně zvětšit svůj objem, ale samozřejmě i negativní vliv na 

své bezprostřední okolí. 

Město kaţdoročně vydává finanční prostředky na odstranění černých skládek. Ve většině 

případů se jedná pouze o odvoz neoprávněně uloţeného materiálu z místa skládky na sběrný 

dvůr, popř. na řízenou skládku. V roce 2008 bylo na odstranění černých skládek vynaloţeno 

775 000 Kč z rozpočtu města. Nepodařilo se zjistit, zda město získalo následně tyto prostředky 

z výnosu poplatků na úrovni kraje nebo na úrovni SFŢP.  

Preventivní činnost často chybí, jako například opakované umísťování velkokapacitních 

kontejnerů poblíţ problematické lokality, součinnostní kontrolní plán zainteresovaných orgánů  

a organizací města, tedy městské policie, odboru ţivotního prostředí a technických sluţeb města. 

Zásadní je včasná reakce na zjištěné nedostatky, odklizení jiţ naznačeného zaloţení černé 

skládky. 

Nově připravovaný Zákon o odpadech můţe vhodným uspořádáním poplatků za 

ukládání odpadů pomoci obcím k získání potřebných prostředků k zavedení operativnějšího  

a pruţnějšího systému k zjišťování nepovolených skládek a jejich původců, ale tím i k odstranění 

následků jejich protiprávního jednání. Tak jako dnes se velká většina občanů ztotoţňuje s dříve 

neznámým tříděním domácího odpadu, lze předpokládat, ţe správně volená osvěta výrazně sníţí 

četnost zakládání černých skládek. Prohlubování znalostí o problematice odpadů a nakládání 

s nimi musí být zaměřeno jak na fyzické osoby, dále fyzické osoby s oprávněním k podnikání. 

Nelze samozřejmě vynechat ani osoby právnické, neboť jejich pochybení a neznalost zpravidla 

zasahuje větší oblast. Kaţdému okruhu vyjmenovaných osob patří specifická forma celého 

osvětového procesu. 
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ZÁVĚR 

Problematika odpadů se ve stále větší míře dostává do popředí zájmu celé společnosti. 

Česká republika se jako členský stát Evropské unie musí vyrovnat nejenom s novými přístupy 

k odpadovému hospodářství, ale také se svým počínáním v minulosti, kdy zacházela 

s vyprodukovanými odpady v rozporu s ekologií. 

Odpady představují celosvětový problém nejen vzhledem k jejich stále se zvětšujícímu 

objemu a druhové různorodosti, coţ je způsobeno rostoucími potřebami a nároky člověka, které 

se snaţí v co největší míře uspokojit, ale také z hlediska toho, jak s nimi nakládat. Existuje 

mnoho způsobů, jak lze odpady odstranit, dále upravit a vyuţít. I dnes je však nejčastějším 

řešením alespoň v České republice jejich skládkování. 

Skládky je moţné z pohledu zákonných norem rozčlenit na řízené a ty, které vznikají 

svévolně bez jakýchkoli zabezpečení a v podstatě kdekoli, tj. tzv. černé skládky. Skládkování 

odpadů se řídí platnou legislativou státu, nařízeními vlády a vyhláškami niţších správních celků. 

Vţdy se jedná o místa, která jsou k tomuto účelu určená, připravená a splňují bezpečnostní 

kritéria tak, aby nedocházelo k únikům škodlivých látek do okolí. Tato pravidla se vzhledem ke 

zvýšenému zájmu o ţivotní prostředí zpřísňují. Tyto nové trendy jsou začleněny do směrnic 

Evropské unie, které jsou pro členské státy závazné, a které Česká republika postupně zařazuje  

a zapracovává do svých zákonů a uvádí do praxe. 

Černé skládky představují oproti tomu „ţivelné“ skládkování, které s sebou přináší 

rizika pro své okolí, negativní dopady pro ţivotní prostředí a v neposlední řadě vysokou finanční 

zátěţ při jejich zneškodňování. 

Přes veškeré úsilí čeká ještě mnoho nepovolených skládek na konečné řešení. V této 

oblasti bylo sice v uplynulém desetiletí dosaţeno výrazného zlepšení, kdy řada lokalit byla 

jednoduchým způsobem rekultivována na místě či relokací odpadů, přesto je moţné i nadále 

v rámci kraje doloţit řádově stovky případů černých skládek, kde dochází k nedovolenému 

ukládání odpadů, a kde se často ani opakovaným zásahem nedaří lokalitu uvést do trvale 

přijatelného stavu. 
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Tempo řešení starých ekologických zátěţí a nepovolených skládek se v posledních 

několika letech zpomalilo. Limitujícím faktorem při řešení je v Ústeckém kraji (a podobně v celé 

České republice) zejména nízký objem finančních prostředků vynakládaných na postupné kroky 

řešení při eliminaci rizika ze skládek (průzkum, monitoring, projekt rekultivace, vlastní 

provedení rekultivace), zejména však na poslední z uvedených kroků, tj. na vlastní rekultivaci. 

V posledních letech však v mnoha případech chybí i prostředky na provedení orientačního 

průzkumu nebo pravidelného monitoringu. Nedostatek finančního zajištění likvidace starých 

ekologických zátěţí můţe přinést plánovaná legislativní změna Zákona o odpadech, zejména 

v předpokládaném zavedení poplatku ukládání materiálu k technologickému zajištění skládky. 

Dosud byl tento materiál ukládán bezplatně, pokud naplnil kritérium, ţe objem tohoto materiálu 

nepřekročil 25% plánovaného objemu skládky.  

Řešení problematiky tzv. černých skládek nespočívá pouze v likvidaci skládky  

a následné rekultivaci daného místa, ale zejména v důsledném vyhledání a postihování jejich 

původců a v promyšlenějšímu předcházení vzniku černých skládek. 

Obce mají vymezené pravomoci a nástroje k potrestání původců „ţivelného“ 

skládkování. Tyto nástroje se přesto ukazují jako málo účinné. Je to způsobeno hlavně tím, ţe je 

nesnadné a náročné najít původce takovéto skládky a veškeré náklady s jejím odstraněním nese 

obec, potaţmo stát. Proto existují snahy o návrat k předchozí právní úpravě, která v případě 

neznámého původce nepovolené skládky přenáší odpovědnost na majitele, na jehoţ pozemku 

černá skládka vznikla. 

Další sporný bod představují sankce za vznik černé skládky. Je nutné, aby se finanční 

tresty v těchto případech pohybovaly vţdy na horní hranici uvedené v zákoně, neboť to můţe 

odradit od jejich zakládání. 

Řešení černých skládek, kdyţ jiţ existují, je vţdy finančně velmi nákladné, časově 

náročné a nese s sebou rizika negativních dopadů na ţivotní prostředí. Z tohoto důvodu pokládám 

za nejdůleţitější způsob řešení této problematiky prevenci. Tu lze pojmenovat jako souhrn 

opatření k předcházení vzniku a obnově černých skládek na území obce a jejího okolí.  

Mezi dílčí opatření lze zařadit dostatek velkokapacitních kontejnerů, umístěných na 

kritických místech, fungující sběrné dvory, zvýšení počtu kontroly problematických míst 
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nejenom orgány obecního úřadu v součinnosti s organizacemi zřizovanými obcí, např. městské 

policie, příspěvkových a neziskových organizací s ekologickým a environmentálním zaměřením, 

technických sluţeb dané obce nebo pověřené osoby, se kterou obec spolupracuje při odstraňování 

odpadů, pravidelné úklidy městských částí za vyuţití např. i občanů s alternativními tresty  

a samozřejmě osvětovou činnost. 
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2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

Celkem
*)

Celkem
*)

Celkem
*)

Celkem
*)

Celkem
*)

Celkem
*)

Celkem
*)

Celkem
*)

odpad ze zem
ědělství a lesnictví  

(2)
5 817

21
5 281

17
3 876

16
2 180

14
5 817

21
5 281

17
3 876

16
2 180

14

Česká 

republika
odpad z dolování a těţby (1)

597
40

689
23

685
23

612
31

597
40

689
23

685
23

612
31

prům
yslový odpad 

9 510
1 172

7 938
904

7 647
771

5 794
654

9 510
1 172

7 938
904

7 647
771

5 794
654

odpad z úpravy a rozvodu vody 

(19)
819

2
755

1
669

0
1 085

2
819

2
755

1
669

0
1 085

2

stavební a dem
oliční odpad (17)

5 924
269

6 632
88

9 179
216

8 952
207

5 924
269

6 632
88

9 179
216

8 952
207

odpad z energetiky (m
im

o 

radioaktivního) (10)
6 425

27
6 602

14
5 305

25
1 884

21
6 425

27
6 602

14
5 305

25
1 884

21

kom
unální odpad (20)

4 615
20

4 446
27

4 651
19

4 439
25

4 615
20

4 446
27

4 651
19

4 439
25

jiný odpad (16)
4 261

874
3 744

701
6 692

623
4 856

672
4 261

874
3 744

701
6 692

623
4 856

672

CELKEM
37 968

2 425
36 087

1 775
38 704

1 693
29 802

1 626
37 968

2 425
36 087

1 775
38 704

1 693
29 802

1 626

*) z toho nebezpečné

Tabulka č. 1

Produkce odpadu v ČR z hlediska původu O
dvětvové klasifikace ekonom

ických činností

Územ
í

Odpad

tis. t
tis. t
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Tabulka č. 2

BRO v ČR

1999 2010 2013 2020 Poznámka

Prognóza produkce tuhých komunálních odpadů 3 730 5 135 5 291 5 673

Produkce 

1995: 3 400

Z toho BRO 1 529 3 081 3 174 3 403 1995: 1 394

Na skládky je moţno uloţit (BRO)
75% r. 1995 

1.046

50% r. 1995 

697

35% r. 1995 

488
z produkce 

BRO 1995
Jinak nutno odstranit 2035 2477 2915

Recyklace papíru (nárůst) 380 (stav) 130 150 1 200

podklady EKO-

KOM

Kompostování BRO (nárůst) 220 429 458 434

Spalování směsného TKO (nárůst) 636 643 687 652

Možnosti:

Prognózovaný vývoj kapacit pro nakládání s odpady
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nebezpečné ostatní

Nakládání s odpady celkem 26 765 727 1 669 831 25 095 896

V tom:

Produkce podniků 21 774 394 1 343 654 20 430 740

Produkce obcí 3 162 783 28 368 3 134 415

Odebrané ze skladu 1 713 238 294 482 1 418 756

Dovezené ze zahraničí 115 312 3 327 111 985

4 827 093 429 582 4 397 511

R1 
vyuţití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 

energie 594 704 43 768 550 936

R2-R6 Recyklace, regenerace 3 079 406 267 086 2 182 320

R7-

R11 Ostatní způsoby vyuţívání odpadů 445 955 12 225 433 730

R12
Předúprava odpadů před jejich vyuţitím pro postuy R1 

aţ R11 645 720 85 973 559 747

R13 Skladování materiálů před aplikací postupu R1 aţ R12 61 308 20 530 40 778

Odstraňování celkem (D kódy) 5 751 224 799 516 4 951 708

D1-D5

Skládkování a ostatní způsoby ukládání odpadů

v úrovni nebo pod úrovní terénu 4 220 118 71 746 4 148 372

D8 Biologická úprava 490 037 263 087 226 950

D9 Fyzikálně-chemická úprava 727 407 386 771 340 636

D10 Spalování na pevnině 74 861 32 218 42 643

D13-

D14
Úprava odpadů před jejich uloţením 155 796 45 191 110 605

D15
Skladování materiálů před jejich odstraněním z D1-

D14 43 10 33

15 327 832 440 733 14 887 099

N1 Vyuţití odpadů na terénní úpravy 7 705 112 3 277 7 701 835

N2 Předání kalů ČOV k pouţití na zemědělské půdě 27 433 - 27 433

N5 Zůstatek ve skladu k 31.12. 4 903 739 181 874 4 721 865

N7 Vývoz odpadu do zahraničí (země EU) 925 028 9 395 915 633

N17 Vývoz odpadu do zemí mimo EU

N8 Předání odpadů, dílů pro opětovné pouţití 22 595 69 22 526

N9 zpracování autovraků 14 323 11 404 2 919

N10 Prodej odpadu jako suroviny 314 771 1 210 313 561

N11 Vyuţití odpadu na rekultivace skládek 617 816 - 617 816

N12 
ukládání odpadů jako technologický materiál na

zajištění skládky 608 415 225 861 382 554

N13 kompostování 180 020 - 180 020

N14 Biologická dekontaminace 7 737 7 643 94

N18 Zpracování elektroodpadů

Nespecifikováno 
1)

859 578 - 859 578

Způsoby nakládání s odpady v ČR v roce 2005

Tabulka č. 3

Z toho

V tom odpady

2005

v t

Využívání celkem (R kódy)

Ostatní způsoby celkem

V tom:

V tom:

Ukazatel
Celkem
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nebezpečné ostatní

Nakládání s odpady celkem 27 434 283 1 461 726 25 972 557

V tom:

Produkce podniků 21 263 769 1 290 145 19 973 624

Produkce obcí 3 362 526 16 894 3 345 633

Odebrané ze skladu 2 637 317 153 647 2 483 669

Dovezené ze zahraničí 170 670 1 040 196 631

6 476 486 367 175 6 109 311

R1 
vyuţití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 

energie
650 144 55 784 594 360

R2-R6 Recyklace, regenerace 4 266 919 207 887 4 059 032

R7-

R11
Ostatní způsoby vyuţívání odpadů

448 443 5 964 442 479

R12
Předúprava odpadů před jejich vyuţitím pro postuy R1 

aţ R11
1 083 194 97 468 985 726

R13 Skladování materiálů před aplikací postupu R1 aţ R12
27 786 72 27 715

Odstraňování celkem (D kódy) 6 080 375 630 258 4 450 117

D1-D5

Skládkování a ostatní způsoby ukládání odpadů

v úrovni nebo pod úrovní terénu
4 909 423 65 259 4 844 164

D8 Biologická úprava 278 958 124 979 153 979

D9 Fyzikálně-chemická úprava 678 537 320 831 357 706

D10 Spalování na pevnině 69 120 49 169 19 951

D13-

D14
Úprava odpadů před jejich uloţením

143 109 68 833 74 276

D15
Skladování materiálů před jejich odstraněním z D1-

D14

1 224 1 183 41

11 672 703 464 293 11 208 410

N1 Vyuţití odpadů na terénní úpravy 4 716 370 8 709 4 707 660

N2 Předání kalů ČOV k pouţití na zemědělské půdě 36 363 - 36 363

N5 Zůstatek ve skladu k 31.12. 2 910 236 116 643 2 793 593

N7 Vývoz odpadu do zahraničí (země EU) 1 218 914 12 943 1 205 971

N17 Vývoz odpadu do zemí mimo EU 13 136 - 13 136

N8 Předání odpadů, dílů pro opětovné pouţití 43 576 158 43 418

N9 zpracování autovraků 29 820 19 480 10 340

N10 Prodej odpadu jako suroviny 713 498 23 146 690 352

N11 Vyuţití odpadu na rekultivace skládek 688 556 - 688 556

N12 
ukládání odpadů jako technologický materiál na

zajištění skládky

986 270 161 540 824 729

N13 kompostování 187 700 187 700

N14 Biologická dekontaminace 105 077 103 465 1 612

N18 Zpracování elektroodpadů 22 217 18 182 4 036

Nespecifikováno 
1)

Ostatní způsoby celkem

Z toho

2006

Celkem

V tom odpady

v t

Využívání celkem (R kódy)

Ukazatel

Tabulka č. 4

Způsoby nakládání s odpady v ČR v roce 2006

V tom:

V tom:
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nebezpečné ostatní

Nakládání s odpady celkem 28 450 879 1 786 024 26 664 855

V tom:

Produkce podniků

Produkce obcí

Odebrané ze skladu

Dovezené ze zahraničí

8  020 966 439 777 7 581 189

R1 
vyuţití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 

energie 648 844 64 942 583 901

R2-R6 Recyklace, regenerace 5 478 557 254 402 5 224 156

R7-

R11 Ostatní způsoby vyuţívání odpadů
622 109 7 066 615 043

R12
Předúprava odpadů před jejich vyuţitím pro postuy R1 

aţ R11
1 239 259 113 358

1 125 901

R13 Skladování materiálů před aplikací postupu R1 aţ R12
32 197 9

31 188

Odstraňování celkem (D kódy) 6 042 677 788 889 5 253 788

D1-D5

Skládkování a ostatní způsoby ukládání odpadů

v úrovni nebo pod úrovní terénu 4 834 376 76 094 4 758 282

D8 Biologická úprava 247 572 175 778 71 794

D9 Fyzikálně-chemická úprava 750 812 428 930 321 882

D10 Spalování na pevnině 59 275 47 554 11 721

D13-

D14
Úprava odpadů před jejich uloţením

132 686 49 762
82 924

D15
Skladování materiálů před jejich odstraněním z D1-

D14

10 196 10 039
158

14 387 235 557 358 13 829 877

N1 Vyuţití odpadů na terénní úpravy 4 437 032 10 711 4 426 321

N2 Předání kalů ČOV k pouţití na zemědělské půdě 31 066 i.d. i.d.

N5 Zůstatek ve skladu k 31.12. 4 983 813 264 218 4 426 595

N7 Vývoz odpadu do zahraničí (země EU) 1 577 934 1 992 1 575 942

N17 Vývoz odpadu do zemí mimo EU 1 530 - 1 530

N8 Předání odpadů, dílů pro opětovné pouţití 27 184 489 26 695

N9 zpracování autovraků 32 058 21 559 10 499

N10 Prodej odpadu jako suroviny 1 356 631 5 931 1 350 701

N11 Vyuţití odpadu na rekultivace skládek 667 247 26 210 641 037

N12 
ukládání odpadů jako technologický materiál na

zajištění skládky

929 371 131 488
797 883

N13 kompostování 242 356 i.d i.d.

N14 Biologická dekontaminace 75 986 73 734 2 253

N18 Zpracování elektroodpadů 25 026 20 972 4 054

Nespecifikováno 
1)

V tom:

V tom:

Ostatní způsoby celkem

Z toho

Využívání celkem (R kódy)

Ukazatel

Způsoby nakládání s odpady v ČR v roce 2007

Tabulka č. 5

2007

Celkem

V tom odpady

v t
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nebezpečné ostatní

Nakládání s odpady celkem 28 193 522 2 047 734 26 135 788

V tom:

Produkce podniků

Produkce obcí

Odebrané ze skladu
Dovezené ze zahraničí

7 915 288 370 075 7 545 213

R1 
vyuţití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 

energie 555 769 61 643 494 125

R2 Získání/regenerace rozpouštěděl 604 604 -

R3
Získání/regenerace organických látek (mimo

kompostování) 386 404 i.d. i.d.

R4                  Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 1 595 097 138 320 1 456 77

R5 Recyklace/znovuzískání anorg.materiálů 3 263 237 70 720 3 192 967

R9
Rafinace pouţitých olejů nebo jiný způsob opětného 

pouţití olejů 3 154 i.d. i.d.

R10 
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství 

nebo zlepšuje ekologii 424 963 i.d. i.d.

R11 Jiný způsob vyuţití  odpadů 359 967 146 359 820

R12
Předúprava odpadů před jejich vyuţitím pro postuy R1 

aţ R11 1 289 821 90 485 1 199 336

R13 Skladování materiálů před aplikací postupu R1 aţ R12 34 099 597 33 502

Odstraňování celkem (D kódy) 5 868 651 760 829 5 107 822

D1 ukládání odpadů v úrovni nebo pod úrovní terénu 4 650 215 74 853 4 575 362

D2 Úprava půdními procesy 5 772 i.d. i.d.

D4 Ukládání do povrchových nádrţí 131 131 - 131 131

D8 Biologická úprava 258 325 167 668 90 657

D9 Fyzikálně-chemická úprava 630 230 389 635 240 595

D10 Spalování na pevnině 68 769 61 128 7 640

D13
Úprava sloţení nebo smíšení odpadů před jejich

odstraněním z postupů D1-D12 58 569 15 578 42 990

D14
Úprava jiných vlastností odpadů před jejich

odstraněním z D1-D13 48 399 43 703 4 696

D15
Skladování materiálů před jejich odstraněním z D1-

D14 6 707 3 621 3 086

14 399 582 916 830 13 482 752

N1 Vyuţití odpadů na terénní úpravy 5 666 021 221 100 2 444 922

N2 Předání kalů ČOV k pouţití na zemědělské půdě 41 025 i.d. i.d.

N5 Zůstatek ve skladu k 31.12. 3 974 835 221 390 3 753 445

N7 Vývoz odpadu do zahraničí (země EU) 1 858 192 7 305 1 850 888

N17 Vývoz odpadu do zemí mimo EU 12 145 - 12 145

N8 Předání odpadů, dílů pro opětovné pouţití 15 262 203 15 059

N9 zpracování autovraků 50 197 33 588 16 609

N10 Prodej odpadu jako suroviny 857 329 17 976 839 353

N11 Vyuţití odpadu na rekultivace skládek 511 082 i.d. i.d.

N12 
ukládání odpadů jako technologický materiál na

zajištění skládky 848 370 140 083 708 287

N13 kompostování 266 162 i.d. i.d.

N14 Biologická dekontaminace 275 508 254 776 20 732

N18 Zpracování elektroodpadů 23 446 18 979 4 467

Nespecifikováno 
1)

V tom:

V tom:

Ukazatel
Celkem

Tabulka č. 6

Způsoby nakládání s odpady v ČR v roce 2008

Z toho

V tom odpady

2008

v t

Využívání celkem (R kódy)

Ostatní způsoby celkem
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nebezpečné ostatní

Nakládání s odpady celkem 27 658 315 2 259 969 25 398 346

V tom:

Produkce podniků

Produkce obcí

Odebrané ze skladu

Dovezené ze zahraničí

8 344 875 499 735 7 845 140

R1 
vyuţití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 

energie
578 189 66 554 511 635

R2 Získání/regenerace rozpouštěděl 815 815 -

R3
Získání/regenerace organických látek (mimo

kompostování)

412 764 47 412 717

R4                  Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 1 753 763 101 999 1 651 764

R5 Recyklace/znovuzískání anorg.materiálů 3 097 321 46 089 3 051 232

R9
Rafinace pouţitých olejů nebo jiný způsob opětného 

pouţití olejů
2 336 i.d. i.d.

R10 
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství 

nebo zlepšuje ekologii
318 297 i.d. i.d.

R11 Jiný způsob vyuţití  odpadů 490 068 170 972 319 096

R12
Předúprava odpadů před jejich vyuţitím pro postuy R1 

aţ R11
1 606 014 108 973 1 497 041

R13 Skladování materiálů před aplikací postupu R1 aţ R12
84 143 183 83 959

Odstraňování celkem (D kódy) 5 562 671 788 683 4 779 988

D1 ukládání odpadů v úrovni nebo pod úrovní terénu 4 143 618 43 834 4 099 784

D2 Úprava půdními procesy 3 016 i.d. i.d.

D4 Ukládání do povrchových nádrţí 124 233 - 124 233

D8 Biologická úprava 509 484 196 293 313 190

D9 Fyzikálně-chemická úprava 527 413 472 486 54 927

D10 Spalování na pevnině 74 975 62 325 12 650

D13
Úprava sloţení nebo smíšení odpadů před jejich

odstraněním z postupů D1-D12

108 622 6 063 102 559

D14
Úprava jiných vlastností odpadů před jejich

odstraněním z D1-D13

9 713 3 368 6 345

D15
Skladování materiálů před jejich odstraněním z D1-

D14

22 467 480 21 987

13 750 770 971 552 12 779 218

N1 Vyuţití odpadů na terénní úpravy 5 845 867 213 830 5 632 036

N2 Předání kalů ČOV k pouţití na zemědělské půdě 52 583 i.d. i.d.

N5 Zůstatek ve skladu k 31.12. 3 545 775 338 932 3 206 843

N7 Vývoz odpadu do zahraničí (země EU) 1 518 005 9 599 1 508 406

N17 Vývoz odpadu do zemí mimo EU 21 544 - 21 544

N8 Předání odpadů, dílů pro opětovné pouţití 41 092 680 40 412

N9 zpracování autovraků 77 375 57 421 19 955

N10 Prodej odpadu jako suroviny 697 816 11 632 686 185

N11 Vyuţití odpadu na rekultivace skládek 550 402 17 623 532 779

N12 
ukládání odpadů jako technologický materiál na

zajištění skládky

942 316 115 103 827 213

N13 kompostování 232 137 i.d. i.d.

N14 Biologická dekontaminace 193 429 183 424 10 005

N18 Zpracování elektroodpadů 32 430 23 298 9 132

Nespecifikováno 
1)

Ukazatel
Celkem

Tabulka č. 7

Způsoby nakládání s odpady v ČR v roce 2009

Z toho

V tom odpady

2009

v t

Využívání celkem (R kódy)

Ostatní způsoby celkem

V tom:

V tom:
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Tabulka č. 8

Produkce komunálních odpadů v ČR

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Komunální odpad

celkem 2 845 077 2 856 690 2 841 428 2 953 679 3 038 702 3 024 781 3 175 934 3 303 667

z toho:

běţný svoz 2 121 953 2 201 828 2 206 214 2 260 222 2 305 070 2 273 836 2 282 866 2 374 027

svoz objemného 

odpadu 290 186 247 709 245 273 282 158 283 971 303 014 362 054 402 899
odděleně sbírané 

sloţky 166 456 277 820 268 414 300 435 327 023 286 479 454 210 460 302
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Tabulka č. 9

Kontaminová místa vzniklá působením Sovětské armády

Kraj Počet míst

Hl.m.Praha 0

Olomoucký 37

Jihočeský 3

Pardubický 15

Jihomoravský 0

Plzeňský 4

Karlovarský 3

Středočeský 41

Královéhradecký 10

Ústecký 10

Liberecký 17

Vysočina 0

Moravskoslezský 14

Zlínský 0

Celkem 154
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Tabulka č. 10

Seznam provozovaných skládek v ČR (stav k 30.8.2010)

Kraj Oprávněná osoba IČ Obec Název skládky Obec
Skupina 

skládky
Hlaví město Praha .A.S.A. s.r.o. 45809712 Praha 8 Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice Praha 8 S-OO

Jihočeský Růţov a.s. 25961942 Borovany Skládka Růţov Růţov SOO1+2+3

Jihočeský
Podnik místního hospodářství 

Hluboká nad Vltavou
00070203

Hluboká nad  

Vltavou
Skládka TKO Munice

Hluboká nad 

Vltavou
SOO1+2+3

Jihočeský Technické sluţby Kaplice spol. s r.o. 63907992 Kaplice Řízená skládka pevných odpadů Bukovsko Malonty S-OO1+2+3

Jihočeský Technické sluţby Třeboň, s.r.o. 62502735 Třeboň Skládka odpadů Stráţ nad Neţárkou – Pístina
Stráţ nad 

Neţárkou
S-OO1+2+3

Jihočeský Odpady Písek s.r.o. 49062417 Písek Skládka odpadů Písek – Smrkovice Písek S-OO1+2+3

Jihočeský Městské sluţby Vimperk, s.r.o. 26015391 Vimperk Skládka odpadů Pravětín Vimperk S-OO1+2+3

Jihočeský Technické sluţby města Blatná s.r.o. 63250748 Blatná Řízená skládka odpadů Blatná - Hněvkov Blatná S-OO1+2+3

Jihočeský Rumpold s.r.o. 61459364 Praha Řízená skládka odpadů Ţeleč Ţeleč S-OO1+2+3

Jihočeský Obec Jistebnice 00252425 Jistebnice Skládka Jistebnice Jistebnice S-OO1+2+3

Jihočeský Technické sluţby Tábor s.r.o. 62502565 Klenovice II Skládka odpadů Klenovice II Klenovice S-OO1+2+3

Jihočeský Obec Chrášťany 00245003 Chrášťany Skládka odpadů Rakovka Chrášťany S-OO1+3

Jihočeský AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o. 48202606 Jindřichův Hradec Středisko likvidace odpadů Fedrpuš
Jindřichův 

Hradec
S-OO1+3

Jihočeský .A.S.A. Dačice s.r.o. 19012161 Dačice Skládka odpadů S-OO Borek Dačice S-OO1+3

Jihočeský Sluţby Města Milevska, spol. s.r.o. 49061186 Milevsko Řízená skládka odpadů Milevsko - Jenišovice Jenišovice S-OO1+3

Jihočeský ČEZ,a.s. - JETE 45274649 Temelín Skládka odpadů S-OO3 Temelinec Temelín S-OO3

Jihočeský Sluţby města Český Krumlov s.r.o. 25151321 Český Krumlov Řízená skládka TKO Český Krumlov Český Krumlov S-OO3

Jihočeský František Hejtmánek s.r.o. 26073137 Vlachovo Březí Skládka TKO Libínské Sedlo Libínské sedlo S-OO3

Jihočeský .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. 25171941 České Budějovice Skládka odpadů Lišov Lišov SOO3+1

Jihočeský JIP-Papírny Větřní, a. s. 45022526 Přídolí Skládka odpadů Lověšice Přídolí S-OO3 + S-NO

Jihočeský RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. 49023098 Vodňany
Řízená skládka odpadů Vodňany, skládka skupiny S-

OO3 a S-NO
Vodňany S-OO3 + S-NO

Jihočeský ČEZ,a.s. - JETE 45274649 Temelín Skládka stavebního odpadu Temelínec-B Temelínec S-IO

Jihočeský Teplárna Písek, a.s. 60826801 Písek Skládka popílku -Lom Semice Semice u Písku S-IO

Jihomoravský HANTÁLY a.s. 42324068 Velké Pavlovice Řízená skládka odpadů Hantály Velké Pavlovice S-NO + S-OO

Jihomoravský
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s.
49455842 Brno-sever Skládka Štítary U cihelny Štítary S-OO2

Jihomoravský .A.S.A. Ţabčice, spol. s r.o. 48910201 Ţabčice Skládka S-OO3  s odděleným sektorem S-OO1 Ţabčice Ţabčice

S-OO3 se 

sektorem S-

OO1

Jihomoravský EKOR, s.r.o. 60700262 Kyjov Řízená skládka odpadů Těmice
Těmice u 

Hodonína 

S-OO3 se 

sektorem S-

OO1

Jihomoravský Město Klobouky u Brna 00283258 Klobouky u Brna Odpadové hospodářství Mikroregionu Kloboucko Klobouky u Brna

S-OO3 se 

sektorem S-

OO1

Jihomoravský Město Stráţnice 00285315 Stráţnice Skládka odpadu skupiny  S-OO3  Stráţnice – Cihelna Stráţnice S-OO3

Jihomoravský RESPONO, a.s. 49435612 Vyškov Skládka S-OO3 Kozlany Kozlany S-OO3

Jihomoravský STAVOS Brno, a.s. 65277911 Brno-Černovice Skládka S-OO3 v kamenolomu Bratčice Bratčice S-OO3

Jihomoravský Skládka Hraničky, spol. s r.o. 25561405 Mutěnice Řízená skládka odpadů  S-OO3 Mutěnice-Hraničky Mutěnice

S-OO3 se 

sektorem S-

OO1

Jihomoravský .A.S.A. ES Únanov, s.r.o. 46966803 Únanov Skládka S-NO s odděleným sektorem S-OO3 Únanov Únanov

S-NO se 

sektorem S-

OO3

Jihomoravský Fosfa akciová společnost 00152901 Břeclav Skládka odpadů  
Břeclav 

(Poštorná)
S-NO

Jihomoravský SATESO, s.r.o. 60746718 Šlapanice Skládka Šlapanice Šlapanice S-NO

Jihomoravský HOUSS RECYCLING s.r.o 27705374 Blansko Skládka Vysočany-Housko Vysočany S-IO

Jihomoravský Obec Rešice 00636967 Rešice Skládka Rešice Rešice S-IO

Karlovarský SATER-CHODOV spol. s r.o. 62584961 Chodov Skládka TKO a PO Chodov Vintířov S-OO

Karlovarský ZITAS - TKO spol. s r.o. 46887601 Karlovy Vary Skládka TKO Činov Hradiště S-OO

Karlovarský .A.S.A., spol. s r.o. 45809712 Praha-Ďáblice
Regionální centrum pro nakládání s odpady Tisová 

(RECENT)
Březová S-IO + S-OO

Karlovarský Technická sluţba Nová Role, s.r.o. 26329883 Nová Role Nová Role – skládka odpadů Boţičany S-IO + S-OO

Karlovarský
INVESTMENT LOFIDAMI GROUP, 

a.s.
28002849 Dalovice

Zařízení k odstraňování odpadů - skládka skupiny S - 

inertní odpad 
Ostrov S-IO

Královéhradecký Marius Pedersen a.s. 42194920 Hradec Králové Skládka Křovice Křovice S-OO

Královéhradecký Marius Pedersen a.s. 42194920 Hradec Králové Skládka Dolní Branná Dolní Branná S-OO

Královéhradecký Společnost Horní Labe a.s. 46506306 Trutnov Skládka Trutnov Kryblice II Bohuslavice S-OO

Královéhradecký Technické sluţby města Jičína 64814467 Jičín Skládka odpadů Popovice-Libec
Popovice u 

Jičína
S-OO

Královéhradecký Skládka Pod Haldou s.r.o. 25295080
Rtyně v 

Podkrkonoší
Řízená skládka TKO Pod haldou

Rtyně v 

Podkrkonoší
S-OO

Královéhradecký Obec Potštejn 00275271 Potštejn Skládka odpadů S-OO-Černá skála Potštejn Potštejn S-OO

Královéhradecký A.S.A.HP splo.s r.o. 49623877 Nechanice Skládka Lodín a solidifikační linka Lodín S-NO + S-OO

Liberecký ČEFOS s.r.o. 25047507 Frýdlant
Skládka odpadů Větrov, skládka skupiny SOO3 – ostatní 

odpad
Frýdlant S-OO

Liberecký EKO Volfartice, a.s. 25028758 Volfartice Skládka odpadů Volfartice Volfartice S-OO

Liberecký Marius Pedersen a.s. 42194920 Hradec Králové Skládka Košťálov Košťálov S-OO

Liberecký Ekoservis Ralsko s.r.o. 27327451 Mimoň
Řízená skládka odpadů Svébořice, skupina skládky S-

OO
Ralsko S-OO

Liberecký GESTA a.s. Rynoltice 44569785 Rynoltice Skládka S-OO Chotyně II Chotyně S-OO

Liberecký GESTA a.s. Rynoltice 44569785 Rynoltice Skládka S-OO, Osečná Osečná S-OO

Moravskoslezský ELIO Slezsko a. s. 60913860 Holasovice Řízená skládka odpadů Holasovice II Holasovice S-OO

Moravskoslezský SOMA Markvartovice a. s. 47677902 Hlučín Řízená skládka odpadů Markvartovice Markvartovice S-OO

Moravskoslezský
Technické sluţby města Vítkova, 

příspěvková organizace
00037494 Vítkov Skládka TKO Nové Těchanovice

Nové 

Těchanovice
S-OO

Moravskoslezský TALPA-RPF, s. r. o. 64615391 Ostrava-Kunčičky
Skládka S-OO3, S-NO a Dekontaminační plocha Dolní 

Benešov

Zábřeh 

u Hlučína
S-OO + S-NO

Moravskoslezský BorsodChem MCHZ, s. r. o. 26019388
Ostrava - 

Mariánské Hory
Zabezpečená skládka průmyslových odpadů BC MCHZ Mariánské Hory S-OO1

Moravskoslezský Biocel Paskov a. s. 26420317 Paskov Skládka pevných odpadů skupiny S-OO1, S-IO Paskov S-OO1 + S-IO

Moravskoslezský ASOMPO, a. s. 25872826
Ţivotice u Nového 

Jičína
Skládka S-OO3 Ţivotice u Nového Jičína

Ţivotice 

u Nového Jičína
S-OO3

Moravskoslezský Depos Horní Suchá, a. s. 47677287 Horní Suchá Skládka odpadů Solecká Horní Suchá S-OO3
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Moravskoslezský Frýdecká skládka, a. s. 47151552 Frýdek-Místek Řízená skládka odpadu Panské Nové Dvory
Panské Nové 

Dvory
S-OO3

Moravskoslezský ITALPE s.r.o. 25832000 Dolní Moravice Řízená skládka odpadů TKO Dvorce - Rejchartice Rejchartice S-OO3

Moravskoslezský OZO Ostrava s. r. o. 62300920 Ostrava Skládka TKO Frýdlant S-OO3

Moravskoslezský SKLADEKO s.r.o. 45194360 Staříč Skládka odpadů Staříč Staříč S-OO3

Moravskoslezský EKO – Chlebičov a. s. 47676591  Chlebičov Skládka EKO – Chlebičov Chlebičov
S-OO3 + S-

OO2 + S-NO

Moravskoslezský ŢDB GROUP a.s. 26877091 Bohumín Skládka průmyslových odpadů Nový Bohumín
S-NO + S-OO + 

S-IO

Moravskoslezský Van Gansewinkel HBSS s.r.o. 63483360 Modřice Povrchová skládka TPO a TKO Horní Benešov Horní Benešov S-NO + S-OO3

Moravskoslezský BM servis a. s. 47672315
Bohumín-Nový 

Bohumín
Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Nový Bohumín S-IO + S-OO3

Moravskoslezský .A.S.A. spol. s r.o. 45809712 Praha Skládka průmyslových odpadů Řepiště Řepiště S-NO

Moravskoslezský MASSAG, a.s. 00010367 Bílovec Skládka neutralizačních kalů  Kujavy S-NO

Moravskoslezský AWT Rekultivace, a.s. 47676175
Havířov – 

Prostřední Suchá
Skládka S-NO a dekontaminační středisko Slezská Ostrava S-NO 

Moravskoslezský Czech Slag – Nová Huť s. r. o. 60775289 Ostrava-Kunčice Skládka Studený odval Slezská Ostrava S-IO

Moravskoslezský ČEZ, a. s. 45274649 Praha 4 Skládka Kašpárkovice Dolní Suchá S-IO

Moravskoslezský TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. 18050646
Třinec-Staré 

Město
Skládka Neboranka - II. etapa, druhá část Konská S-IO

Olomoucký AVE Lipník, zájmové sdruţení 61985333 Lipník nad Bečvou
Skládka odpadů Lipník nad Bečvou, Etapa I.a a Etapa 

I.b a II

Lipník nad 

Bečvou
S-OO

Olomoucký EKO - UNIMED s.r.o. 62303431 Uničov 78391 Řízená skládka odpadů Medlov Medlov S-OO

Olomoucký EKOLTES Hranice, a.s. 61974919 Hranice
Řízená skládka TKO Hranice (1. etapa) a skládka 

odpadů S-OO3 Bělotín – Jelení kopec (2. etapa)
Bělotín S-OO

Olomoucký LO HANÁ s.r.o. 25369806 Velká Bystřice 
Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy, stavby III., 

IV., V., VI.
Mrsklesy S-OO

Olomoucký Město Javorník 00302708 Javorník Řízená skládka S-OO3 Javorník Javorník S-OO

Olomoucký Obec Bohuňovice 00298697 Bohuňovice Skládka ostatního odpadu S-OO3 Bohuňovice
Moravská 

Loděnice 
S-OO

Olomoucký Obec Senice na Hané 00299421 Senice na Hané
Skládka sdruţení obcí Senice na Hané, Náměšť na 

Hané, Loučany  (skupiny S-OO3)
Senice na Hané S-OO

Olomoucký Technické sluţby Jeseník a. s. 64610063 Jeseník Řízená skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Supíkovice Supíkovice S-OO

Olomoucký
Technické sluţby města Přerova, 

s.r.o.
27841090 Přerov Řízená skládka odpadů S-OO3 Ţeravice II Ţeravice S-OO

Olomoucký SITA CZ a.s. 25638955 Praha 2 Skládka průmyslového odpadu Hradčany Hradčany S-NO + S-OO

Olomoucký SITA CZ a.s. 25638955
Praha 2 - 

Vinohrady
Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou, SITA CZ

Němčice nad 

Hanou
S-OO + S-NO

Olomoucký SITA CZ a.s. 25638955 Praha 2 Skládka odpadů Rapotín Rapotín S-OO + S-NO

Olomoucký Město Ţulová 00303682 Ţulová Řízená skládka Ţulová-Starost Ţulová S-IO

Olomoucký Obec Opatovice 00301655 Opatovice Skládka S-IO Opatovice Opatovice S-IO

Pardubický AVE CZ Nasavrky a.s. 27498697 Nasavrky Řízená skládka Nasavrky Nasavrky S-OO

Pardubický Bohemian Waste Management a.s. 42194938 Hradec Králové Skládka Zdechovice Zdechovice S-OO

Pardubický Eko Bi s.r.o. 64827500 Česká Třebová Skládka TKO Třebovice
Třebovice u 

Lanškrouna 
S-OO

Pardubický EKO Hlinecko o.p.s. 26011930 Hlinsko 
Řízená skládka tuhého komunálního odpadu skupiny S-

OO Hlinsko - Srní
Hlinsko S-OO

Pardubický Technické sluţby Choceň 70888183 Choceň Skládka odpadu (Choceň – Dvořisko) Choceň S-OO

Pardubický Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. 25951459 Lanškroun Skládka Dolní Třešňovec Lanškroun S-OO

Pardubický Technické sluţby Města Bystré s.r.o. 27483100 Bystré Řízená skládka odpadů skupiny S-OO3 Bystré Bystré S-OO

Pardubický P-D Refractories CZ a.s. 16343409 Velké Opatovice Skládka S-OO3 Březinka II Březinka S-OO

Pardubický EKOLA České Libchavy s.r.o. 49813862 České Libchavy Skládka České Libchavy České Libchavy S-OO

Pardubický Město Luţe 00270440 Luţe Skládka Luţe-Dolečka Luţe S-IO

Pardubický Obec Moravany 00273988 Moravany Skládka inertních odpadů Moravany Moravany S-IO

Pardubický Stavební firma Balcar s.r.o. 25261126 Choceň Skládka odpadů a recyklační středisko Choceň S-IO

Pardubický
Technické sluţby Chrudim 2000 

spol. s r.o.
25292081 Chrudim Skládka Podhůra Chrudim S-IO

Pardubický TRAMON s.r.o. 48172022 Litomyšl Skládka Tramon-Malinové Dolce Litomyšl S-IO

Plzeňský EKODEPON s.r.o. 49790927 Černošín Skládka odpadů Černošín Černošín S-OO

Plzeňský Marius Pedersen a.s. 42194920 Hradec Králové Skládka Vysoká Dobřany S-OO

Plzeňský EKODEPON s.r.o. 49790927 Černošín Skládka odpadů Kladruby Kladruby S-OO

Plzeňský LAZCE-GIS spol. s r.o. 49192761 Horšovský Týn Skládka Lazce Horšovský Týn S-OO

Plzeňský Město Kdyně 00253464 Kdyně Skládka Libkov Libkov S-OO

Plzeňský Město Kralovice 00257966 Kralovice Skládka odpadů Kralovice S-OO

Plzeňský Městys Kolinec 00255688 Kolinec Skládka komunálního odpadu „Na Kozláku“ Kolinec S-OO

Plzeňský SLUŢBY OBCE STRAŠICE s.r.o. 26331705 Strašice Skládka tuhého komunálního odpadu Strašice Strašice S-OO

Plzeňský
Odpadové hospodářství města 

Klatovy, s.r.o.
26378108 Klatovy Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice Klatovy S-OO

Plzeňský OKULA Nýrsko a.s. 45359083  Nýrsko Skládka průmyslového odpadu Chudenín Nýrsko S-OO

Plzeňský Plzeňská teplárenská a.s. 49790480 Plzeň Skládka odpadů Chotíkov Chotíkov S-OO

Plzeňský Rumpold – R Rokycany s.r.o. 62619357 Rokycany Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky Rokycany S-OO

Plzeňský ZBIROŢSKÁ SKLÁDKA s.r.o. 25216881 Zbiroh Skládka odpadů Chotětín Zbiroh S-OO

Plzeňský ŢELEZÁRNY Hrádek a.s. 45359016 Hrádek Řízená skládka S-003 Ţelezárny Hrádek a.s. Hrádek S-OO

Plzeňský SITA CZ a.s. 25638955
Praha 2 - 

Vinohrady
Řízená skládka odpadů Flora Břasy Břasy S-OO + S-NO

Plzeňský Město Plánice 00255980 Plánice Skládka Plánice-"Na Boučku" Plánice S-IO

Plzeňský Obec Nebílovy 00574198 Nebílovy Skládka Vořechovy Nebílovy S-IO

Plzeňský OMGD s.r.o. 27115551 Praha 5 Zabezpečená skládka průmyslového odpadu Kaznějov Kaznějov S-IO

Plzeňský TERASO Horaţďovice s.r.o. 00884430 Horaţďovice Skládka odpadů S-IO Boubín Horaţďovice S-IO 

Plzeňský Obec Losiná 00256871 Losiná Skládka Losiná-střelnice Losiná S-IO

Středočeský COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. 47551984 Mladá Boleslav Skládka odpadů Michalovice
Mladá Boleslav 

1
S-OO

Středočeský COMPAG VOTICE s.r.o. 47542080 Votice Skládka TKO Votice Votice1 S-OO

Středočeský E K O L O G I E s.r.o. 47540346 Lány Řízená skládka tuhých odpadů – lom Babín II Rynholec S-OO

Středočeský EKOS Řevnice, spol. s r.o. 47551828 Řevnice Skládka TKO EKOS Řevnice   Řevnice S-OO

Středočeský EKOSO - ekologické sdruţení obcí 49828029 Trhový Štěpánov Skládka odpadů Trhový Štěpánov
Trhový 

Štěpánov
S-OO

Středočeský
AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o.
49356089 Praha 2

Skládka odpadů S-OO3 a kompostárna Hořovice-

Hrádek
Hořovice S-OO

Středočeský Obec Radim 00235661 Radim Skládka odpadů Radim Radim S-OO

Středočeský .A.S.A. HP‚ spol. s r.o. 49623877 Praha 8 Skládka TKO Uhlířské Janovice - Bláto Blato S-OO

Středočeský REGIOS a.s. 46356487 Úholičky Skládka S-OO3 REGIOS v k.ú. Úholičky Úholičky S-OO

Středočeský AVE komunální sluţby s.r.o. 60491736 Praha-Zbraslav Skládka odpadů Jílové -Radlík Jílové u Prahy S-OO

Středočeský RUMPOLD-P s.r.o. 61778516 Plzeň 2-Slovany Skládka odpadů Chrást u Březnice Březnice S-OO

Středočeský Skládka Uhy,spol. s r.o. 62586611 Uhy Regionální skládka Uhy – skládka TKO Uhy S-OO

Středočeský Technické sluţby Benešov, s.r.o. 47543655 Benešov Skládka odpadů Přibyšice Neveklov S-OO
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Středočeský Technické sluţby Benešov, s.r.o. 47543655 Benešov Skládka Bystřice – Plchovky
Bystřice u 

Benešova
S-OO

Středočeský ZDIBE, spol. s r.o. 61683507 Zdice Skládka tuhého odpadu Stašov Stašov S-OO

Středočeský
AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o.
49356089 Praha 2 Řízená skládka Benátky nad Jizerou

Benátky nad 

Jizerou
S-OO + S-NO

Středočeský
AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o.
49356089 Praha 2 Řízená skládka Čáslav Čáslav S-OO + S-NO

Středočeský KAUČUK, a.s. 25053272
Kralupy nad 

Vltavou
Skládka odpadů Strachov II Veltrusy S-OO + S-NO

Středočeský
AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o.
49356089 Praha 2 Řízená skládka Mšeno

Mšeno u 

Mělníka
S-OO 

Středočeský SKLÁDKA KLÁŠTER s.r.o. 27238695
Klášter Hradiště 

nad Jizerou

Skládka Klášter Hradiště nad Jizerou (skupina S – 

ostatní odpad)

Klášter Hradiště 

nad Jizerou
S-OO

Středočeský SPOLANA a.s. 45147787 Neratovice Skládka toxického odpadu (STO) Tišice S-NO

Středočeský Obec Hradišťko 00241245 Hradištko Skládka inertních odpadů Hradištko-Sekanka Hradištko S-IO

Středočeský KD Weste s.r.o. 25052209 Beroun Skládka odpadů Halda - Jarov Beroun 1 S-IO

Středočeský TOS - MET, slévárna a.s. 28793099 Čelákovice NEHVIZDKY – skládka TOS – MET Čelákovice Nehvizdy S-IO

Ústecký Marius Pedersen a.s. 42194920 Hradec Králové Skládka Roţany Šluknov S-OO

Ústecký Marius Pedersen a.s. 42194920 Hradec Králové Skládka Modlany II Modlany S-OO

Ústecký Mondi Packaging Paper Štětí a.s. 26161516 Štětí Centralní skládka odpadů CSO II Štětí S-OO

Ústecký SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. 47781131 Podbořany Skládka odpadů Vrbička Vrbička S-OO

Ústecký Sluţby města Vejprty 61345750 Vejprty Skládka TKO České Hamry Vejprty S-OO

Ústecký Technické sluţby Děčín a.s. 64052257 Děčín III Skládka ORLÍK IV Malšovice S-OO

Ústecký SONO PLUS, s.r.o. 25034839 Číţkovice Skládka odpadů SONO Číţkovice S-OO

Ústecký SITA CZ a.s. 25638955
Praha 2 - 

Vinohrady
Skládka průmyslových odpadů  Všebořice S-NO + S-OO

Ústecký CELIO a.s. 48289922 Litvínov 7 Skládkový komplex Celio Litvínov 7
S-IO + S-OO + 

S-NO

Ústecký Skládka Tušimice, a.s. 25005553 Teplice Skládka odpadů Kadaň
S-IO + S-OO + 

S-NO

Ústecký Marius Pedersen a.s. 42194920 Hradec Králové Skládka Vysoká Pec Vysoká Pec S-OO

Ústecký LADEO Lukavec s.r.o. 28715292 Česká Lípa Skládka skupiny S-NO Lukavec Lukavec S-NO

Vysočina DIAMO, státní podnik 00002739
Stráţ pod 

Ralskem
Skládka TKO Bukov Bukov S-OO

Vysočina ESKO-T s.r.o. 25333411 Třebíč Skládka TKO Petrůvky Petrůvky S-OO

Vysočina Město Přibyslav 00268097 Přibyslav

Skládka TKO a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou  (1. 

etapa)a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou – 

2. etapa

Přibyslav S-OO

Vysočina SLUŢBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 60727772 Jihlava Řízená skládka odpadů S-OO3 Jihlava Henčov Jihlava S-OO +S-IO

Vysočina SOMPO, a.s. 25172263 Pelhřimov Skládka odpadů Hrádek u Pacova Pacov S-OO

Vysočina
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA 

CHOTĚBOŘ s.r.o.
25999729 Chotěboř Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov Chotěboř S-OO

Vysočina
TECHNICKÉ A BYTOVÉ SLUŢBY 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
00042234

Světlá nad 

Sázavou
Středisko odpadového hospodářství Rozinov

Světlá nad 

Sázavou
S-OO

Vysočina
Technické sluţby Velká Bíteš spol. s 

r.o.
25594940 Velká Bíteš Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská Vlkov S-OO

Vysočina Technické sluţby VM s.r.o. 25509659 Velké Meziříčí
Skládka odpadů skupiny S-OO, ostatní odpad, 

podskupina: S-OO3, „U Vysokého mostu“
Petráveč S-OO

Vysočina TS města a.s. 25303660
Bystřice nad 

Pernštejnem
Skládka Ţelezinka Věchnov S-IO

Zlínský .A.S.A. skládka Bystřice s.r.o. 26227959
Bystřice      pod 

Hostýnem
SKLÁDKA TKO CIHELNA III, skládka skupiny S-OO

Bystřice pod 

Hostýnem
S-OO

Zlínský DEPOZ, spol. s.r.o. 49445138 Zdounky Skládka odpadů Kuchyňky Zdounky S-OO

Zlínský EKO-UNIBAU a.s. Praha 63483866 Praha 2 Skládka odpadů Březová - skládka skupiny S-OO Slušovice S-OO

Zlínský
Moravská skládková

 společnost a.s.
46343687 Otrokovice Řízená skládka odpadů Kvítkovice Otrokovice S-OO

Zlínský Technické sluţby Zlín, s.r.o. 60711086 Zlín Skládka odpadů Suchý důl, III.etapa Zlín - Mladcová S-OO

Zlínský
Valašskokloboucké sluţby

s.r.o.
26233771

Valašské 

Klobouky
Skládka odpadů S-OO3 Smolina

Valašské 

Klobouky - 

Smolina

S-OO

Zlínský RUMPOLD UHB, s.r.o. 60704756 Uherský Brod Skládka odpadů Prakšická II., skládka skupiny S-OO Prakšice S-OO 

Zlínský Skládka odpadů Slavičín s.r.o. 27725481 Slavičín Skládka komunálních odpadů Slavičín - Radašovy Slavičín
S-OO



Miroslav Čiščon: Problematika černých skládek na Mostecku 

 

2011  51 

Příloha 11 Mapa rozmístění skládek odpadu v ČR 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2006 
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Příloha 12 Obrázek řez tělesem skládky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RICHTER, 2008 
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Příloha 13 Obrázek schéma jímání skládkového plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RICHTER, 2008 
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Příloha 14 Model skládky odpadů CELIO, a.s. – skládky S-IO, S-NO, S-OO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CELIO, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miroslav Čiščon: Problematika černých skládek na Mostecku 

 

2011  55 

Příloha 15 Fotografie hořící černé skládky Libčeves  

 

 

Fotodokumentace skládky Libčeves 
Zdroj: HZS, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace skládky Libčeves 

Zdroj: HSZ, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace skládky Libčeves 
Zdroj TV Nova, 2006 
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Příloha 16 Fotografie nepovolené skládky Lahovice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímek skládky stavebního materiálu, Zbraslav, Lahovický Most 

Zdroj: Březová, 2011 
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Příloha 17 Fotografie hořící skládky Tušimice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímek rozhrabávání skládky starých pneumatik dohašení po půlročním poţáru 

Zdroj: HZS Ústí n/L, 2010 
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Příloha 18 Obrázek černých skládek odpadu na Mostecku  

  

Zdroj: ECM 2002 


