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Abstrakt 

Diplomová práce „Evidence černých skládek na Žatecku“ se zabývá popisem tří 

vybraných černých skládek v lokalitě Žatecko. V úvodu práce krátce pojednává o 

nakládání, třídění a skládkování odpadů, které jsou dány platnou legislativou. Taktéž jsou 

zde zmíněny jednotlivé modely zákonného řešení černých skládek, možnosti jejich 

odstranění, spolu s ohledem na kontrolní a sankční pravomoci.  

Vlastní práce spočívá v popisu, lokalizaci a zjištění stavu sledovaných černých 

skládek.  Na každé skládce byly také odebrány vzorky sloužící k určení obsahu 

nepolárních extrahovaných látek a těžkých kovů, které se zde mohou vyskytovat. 

 Stěžejní část práce se tedy zabývá popisem způsobu odběru vzorků, jejich analýzou 

a následným vyhodnocením.  

Diplomová práce je zakončena diskuzí a závěrem, kde najdeme celkové zhodnocení 

výsledků na základě vlastního průzkumu.  

 

 

Klíčová slova: černá skládka, odpady, analýza 



 

 

 

 

Abstract 

The dissertation "The evidence of  illegal dumps in the Žatec area” deals with the 

description of three selected illegal dumps in the area of the Žatec district. In the 

introduction, the work discusses briefly treatment, sorting and the landfill of waste, which 

are given by the valid legislation. Also, there are mentioned various models of legal 

solution of illegal dumps, the possibilities of their removal, along with considering the 

supervisory and sanction powers.   

The own work consists in a description, location and determine the status of the 

illegal dumps.  On each of the dump, were taken samples, which were also used to define 

the content of non-polar extracted substances and heavy metals, which can be found here.   

The main part of the work deals with the description of the method of sampling, 

analysis and consecutive evaluation.  

The thesis is concluded with the discussions and the conclusion, where we can find 

the overall evaluation of the results based on the own exploration.    
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Seznam použitých zkratek 

 

AAS – Atomová absorpční spektrometrie 

AMA – Advenced mercury analyser  

AS – Atomová spektrometrie 

BRO – biologicky rozložitelný odpad 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

ČSN – Česká technická norma 

EN – Evropská norma 

ENV – European pre-standard (evropská předběžná norma) 

GPS – Global Position Systém (globální polohovací systém) 

ISO – International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 

KO – komunální odpad 

LCA – Life cycle assessment (posuzování životního cyklu) 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí  

ORP – obec s rozšířenou působností 

PET – polyethyléntereftalát 

Sčvk – Severočeské vodovody a kanalizace a. s. 

vv – vodný výluh 
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1. Úvod 

Otázka omezení vzniku odpadů a způsobu jejich bezpečného, ekologicky  

a ekonomicky výhodného zneškodnění patří dnes k nejpalčivějším hospodářským  

i politickým problémům na celém světě. Přijatelné nakládání s odpady vyžaduje nové 

přístupy u všech producentů odpadu, což vyžaduje rozsáhle založenou osvětu směřující 

k tomu, aby pochopení nebezpečí vyplývajícího z hromadění odpadů a nezbytnosti 

správného nakládání s nimi vstoupilo do obecného ekologického podvědomí všech občanů 

[1]. 

V dnešní době jsou pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi 

při dodržování ochrany životního prostředí, lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

stanoveny zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Tento zákon také stanovuje práva  

a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, stejně jako působnost orgánů veřejné 

zprávy, neboť v platném znění je již plně kompatibilní s odpovídající právní úpravou 

Evropské unie.  

Prakticky v každém oboru lidské činnosti jsou produkovány odpady, které však 

nebývají využity a končí na skládkách, přičemž by stačilo, kdyby se každá domácnost 

snažila minimalizovat produkci odpadu a ten, který vytvoří, třídit na další využití [2]. 

Stále víc odpadů dnes však končí na černých skládkách, tedy skládkách nelegálních. 

Občané tak nesprávně řeší přibývající množství odpadů a ukládají je na místech, které 

k tomu nejsou předem určené, tedy ani žádným způsobem řízené. Jedná se pak tedy  

o založení nepovolené černé skládky, která bývá taktéž označována jako skládka divoká. 

Takový způsob odkládání odpadů však může způsobit mnoho nepříjemností, kterých si 

mnozí lidé nejsou ani vědomi. Černé skládky nejsou jenom na pohled nelibé, ale  

i způsobující zápach a mnoho dalších negativních vlivů, které člověk může smyslově 

vnímat, jsou nebezpečné především z hlediska zdravotního. Jejich hlavním negativem je 

poškozování životní prostředí únikem nebezpečných látek do ovzduší, půdy i vody.  

Z důvodu všech těchto hledisek jsem si pro diplomovou práci zvolila téma zabývající 

se problematikou nelegálního ukládání opadů a vznikem černých skládek. V práci se 

zabývám řešenou oblastí, tedy Žateckem, kde lokalizuji nalezené černé skládky a analyzuji 

výsledky zjištěné při terénním šetření.  
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2. Cíle 

Cílem diplomové práce bylo evidování černých skládek na Žatecku. Z nalezených 

skládek byly následně vytipovány tři nelegální skládky k popisu a vzorkování.   

Po úvodním výčtu povinností při nakládání s odpady pokračuje práce nahlédnutím do 

modelů zákonného řešení černých skládek, možnostmi jejich odstranění spolu 

s kontrolními a sankčními pravomocemi v ohledu nelegálních skládek.  

Praktická část práce je tvořena popisem černých skládek spolu s jejich lokalizací a 

zjištěním momentálního stavu. Hlavní část je sestavena na základě vyhodnocení vzorků 

odebraných na těchto skládkách. Na základě analýzy vzorků bylo možné zjistit množství 

nepolárních extrahovaných látek a těžkých kovů, zde přítomných.  

Práce je zakončena zhodnocením výsledků, které byly zaznamenány při měření 

jednotlivých odebraných vzorků. 
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3. Metodika práce 

Pro zpracování diplomové práce byl zvolen postup seznamování se s legislativou  

a literaturou pojednávající o daném tématu. Základní informace mi poskytla Národní 

technická knihovna a knihovna města Žatec. Zde jsem čerpala z odborné literatury, skript  

a platné legislativy. Neméně důležitým pramenem byl taktéž internet a materiály, které mi 

byly poskytnuty městským úřadem v Žatci. 

Veškeré informace byly zmapovány a roztříděny do jednotlivých kapitol zabývající 

se popisem nalezených černých skládek, jejich lokalizací, odběrem vzorků, jejich měřením 

a závěrečným vyhodnocením zjištěných výsledků. 

Práce je doplněna o fotodokumentaci spolu se zpracovanými tabulkami, které byly 

vytvořeny za použití programu Microsoft Word. 
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4. Literární rešerše 

4.1 Odpady a jejich rozdělení 

Odpadem rozumíme každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit. Veškeré skupiny odpadů jsou k nalezení v přílohách k zákonu  

o odpadech č. 185/2001 Sb. Tento zákon taktéž stanovuje veškerá pravidla pro předcházení 

vzniku odpadů, pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany 

lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje. 

Odpady jsou zařazovány dle platného Katalogu odpadů, který je stanoven 

prováděcím právním předpisem vydaným Ministerstvem životního prostředí (dále jen 

MŽP). 

 

Odpady můžeme rozdělit z pohledu čtyř hledisek: 

1. Podle fyzikálních vlastností 

 kapalné 

 tuhé 

 plynné 

 směsné – kaly 

 

2. Podle vlivu na životní prostředí: 

 nebezpečné 

 ostatní 

 

3. Podle původu: 

 komunální 

 ze zemědělské výroby 

 z průmyslu 

 ze zdravotnictví 
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4. Podle následného využití: 

 odpady komerčně využívané 

 odpady nevyužívané 

 odpady nevyužívané nespecifické 

 odpady zneškodňované [3] 

 

4.2 Nakládání s odpady 

4.2.2 Povinnosti při nakládání s odpady 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována jistá hierarchie způsobu 

nakládání s odpady, kterou rozumíme především předcházení vzniku odpadů, přípravu 

k jejich opětovnému použití, recyklaci odpadů, jiné využití odpadů a na závěr jejich 

odstranění. Od této hierarchie je možno se odchýlit pouze pokud se na základě posuzování 

životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, 

že je to vhodné. Existují různé způsoby, jak odpady využívat a odstraňovat. Opět je nutno 

brát v úvahu jak aspekty ekonomické, tak ekologické. Je tedy třeba maximálně využít 

energetické a surovinové hodnoty odpadů tak, aby docházelo k minimálnímu narušení 

životního prostředí [3]. 

Původce odpadů má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady,  

u nichž nelze zabránit jejich vzniku musí být využity nebo odstraněny způsobem, který 

neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. 

U směsného komunálního odpadu a způsobu nakládání s ním se využívá metoda 

posuzování životního cyklu LCA, která je zaměřena na porovnání a vyčíslení veškerých 

dopadů spojených s nakládáním s tímto odpadem. Největší dopady zde představuje 

především systém zahrnující skládkování bez energetického využívání skládkovaného 

plynu a aerobní mechanicko-biologickou úpravu. Nejmenší environmentální dopady 

naopak vykazuje integrovaný systém, který zahrnuje mechanicko-biologickou úpravu 

biosušení [4]. 
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Mezi nakládání s odpady patří také kompostování, jenž je proces, při kterém se za 

přístupu vzduchu činností mikro a makro organismů přeměňuje využitelný bioodpad na 

kompost [5]. 

V zákonu o odpadech jsou obecné povinnosti při nakládání s odpady popsány v § 12. 

Podle této části je prvotní původce odpadů povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich 

pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na 

ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními 

právními předpisy (16), které platí pro výrobky, látky a přípravky se stejnými 

nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních 

předpisech k němu stanoveno jinak. 

S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s nimi podle tohoto 

zákona určena. Při tomto nakládání nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo 

poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené 

zvláštními právními předpisy (17). 

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, 

k odstranění, ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu.  

Prvotní původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je  

k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním 

neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění 

kritérií pro jejich přijetí na skládku je zakázáno [6]. 

Pro původce odpadů je dnes také povinností jejich třídění. Málokdo však dokáže s 

jistotou říci, jak správně odpady třídit a jak s nimi po vytřídění naložit. Třídit odpady se 

vyplácí jak z důvodu omezení negativního vlivu na životní prostředí, tak z ekonomického 

hlediska. Pro tento účel jsou v každé obci rozmístěny barevné kontejnery, do kterých se 

odkládají jednotlivé složky komunálních odpadů.  

Kam co patří, se rozeznává podle barvy kontejneru, kdy černá slouží k odložení 

směsného komunálního odpadu, žlutá barva je určena pro plasty, modrá pro papír, zelená 

slouží k odložení skla barevného, bílá na sklo čiré a červená zase k ukládání nápojových 

kartonů. V černém kontejneru na směsný odpad jsou smíchány všechny složky odpadu, 

které jdou nadále velice těžce roztřídit z důvodu jeho znečištění, a právě proto končí 
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většinou rovnou na skládce. Naopak při správném vytřídění odpadů do barevných 

kontejnerů je zajištěno jejich další využití [2]. 

 

4.3 Nebezpečné vlastnosti odpadů 

Odpad se hodnotí jako odpad nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň jedno  

z následujících kritérií pro uvedené nebezpečné vlastnosti odpadů: 

 H1 Výbušnost – tuto vlastnost mají odpady, které mohou explodovat 

působením vnějších tepelných podnětů nebo jsou citlivé k nárazu nebo ke tření nebo je  

u nich možno vyvolat reakce detonativního charakteru nebo v nich po zážehu probíhá 

rychlé výbuchové hoření. 

 H2 Oxidační schopnost – tuto vlastnost mají pevné odpady, které mohou 

způsobit požár nebo zvýšit riziko jeho vzniku, přijdou-li do styku s hořlavým materiálem, 

kapalné odpady, odpady, které se stávají výbušnými po smíchání s hořlavými materiály, 

organické peroxidy, které jsou hořlavé, dokonce i když nejsou v kontaktu s jiným 

hořlavým materiálem. 

 H3 A Vysoká hořlavost – tuto vlastnost mají odpady ve formě kapalin s 

bodem vzplanutí < 21 °C, což platí též pro kapaliny s bodem vzplanutí; 0 °C a s bodem 

varu nebo počátkem bodu varu <= 35 °C, pevných látek nebo kapalin, které se samostatně 

vznítí za krátkou dobu poté, co přijdou do kontaktu se vzduchem pokojové teploty (cca 20 

°C) bez dodání vnější energie, plynů (stlačených nebo zkapalněných), které jsou na 

vzduchu hořlavé za atmosférického tlaku, pevných odpadů, které lze snadno zapálit 

krátkodobým stykem se zdrojem zapálení a které po odstranění tohoto zdroje dále hoří 

plamenem nebo žhnutím, pevných látek nebo kapalin, které při kontaktu s vodou nebo 

vodní vlhkostí uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečném množství. 

 H3 B Hořlavost – tuto nebezpečnou vlastnost mají odpady ve formě kapalin  

s bodem vzplanutí > 21 °C a <55 °C. 

 H4 Dráždivost – tuto vlastnost mají odpady, které obsahují dráždivé látky  

a přípravky a nejsou žíravé a mohou při krátkém, prodlouženém nebo opakovaném styku  

s pokožkou nebo sliznicí vyvolat její zanícení. 
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 H5 Škodlivost zdraví – tuto vlastnost mají odpady, které obsahují látky  

a přípravky škodlivé zdraví a mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží způsobit 

lehké poškození zdraví. 

 H6 Toxicita – tuto vlastnost mají odpady, které obsahují toxické látky nebo 

přípravky (včetně vysoce toxických látek a přípravků) a jejichž vdechnutí, požití nebo 

proniknutí kůží může vést k vážnému, akutnímu nebo chronickému poškození zdraví, 

případně i smrti.  

 H7 Karcinogenita – tuto vlastnost mají odpady, které obsahují karcinogenní 

látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vést  

k onemocnění rakovinou nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny. 

 H8 Žíravost – tuto vlastnost mají odpady, které obsahují žíravé látky nebo 

přípravky a mohou při krátkém, prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo 

sliznicí vyvolat její poškození. 

 H9 Infekčnost – jako nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností infekčnost 

se hodnotí odpady, které obsahují životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny a 

další infekční agens, s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo množství, o nichž je 

známo nebo spolehlivě předpokládáno, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných 

živých organismů. 

 H10 Teratogenita (toxicita pro reprodukci) – tuto vlastnost mají odpady, 

které obsahují teratogenní látky nebo přípravky (toxické pro reprodukci), které mohou po 

vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných 

vrozených malformací nebo funkčních poškození. 

 H11 Mutagenita – tuto vlastnost mají odpady, které obsahují mutagenní 

látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vyvolat vznik 

nebo zvýšit pravděpodobnost výskytu dědičných genetických vad. 

 H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami – tuto vlastnost mají odpady, které uvolňují ve styku s vodou 

nebo s kyselinami nebo se vzduchem více než 1 l.h-1.kg-1 vysoce toxického nebo 

toxického plynu. 

 H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo 

po jejich odstranění – tuto vlastnost mají odpady, které mohou jakýmkoliv způsobem 
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uvolňovat nebo vést při nebo po svém odstranění ke vzniku škodlivých látek, které 

negativně působí na životní prostředí a zdraví lidí. 

 H14 Ekotoxicita – tuto nebezpečnou vlastnost mají odpady, které 

představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu nebo více 

složek životního prostředí [7]. 

 

4.4 Skládkování odpadů 

Skládkování odpadů se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v souladu s nimi 

upravuje: 

 technické požadavky na skládky odpadů (dále jen "skládky") a podmínky 

jejich provozování 

 seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze 

ukládat na skládku pouze za určitých podmínek 

 způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob 

prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů 

 technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování 

nebezpečných odpadů  

 požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky  

 požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění 

skládky 

 způsob vytváření a čerpání finanční rezervy 

 obsah plánu úprav skládky a dále stanoví 

 technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu 

[8]. 
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4.4.1 Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu 

 

Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, 

technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření 

a rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li technickým normám ČSN  

83 8030 Skládkování odpadů. 

Skládky se dělí podle technického zabezpečení na skupiny: 

a) skupina S-inertní odpad - určená pro inertní odpady podle § 2 písm. a). Pro účely 

evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-IO, 

b) skupina S-ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad. Pro účely 

evidence a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky označují S-OO. Tato skupina se 

dále dělí na podskupiny: 

 S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky 

rozložitelných látek, stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4, a odpadů z 

azbestu za podmínek stanovených v § 7, 

 S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických 

biologicky rozložitelných 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, 

c) skupina S-nebezpečný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro účely evidence 

a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-NO [8]. 
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4.5 Černé skládky odpadů 

Černé skládky odpadů jsou lokality, na které se po určitou dobu nezákonně ukládají 

odpady různých druhů, a to zpravidla bez znalosti osoby, která zde odpady uložila. Tyto 

skládky způsobují problémy v mnoha obcích České republiky, proto je nutné problémy  

s nimi řešit a snažit se nalézt možná řešení zamezení vzniku těchto skládek, případně 

vhodný způsob jejich odstranění. 

Černé skládky představují riziko jak pro životní prostředí, tak v některých případech i 

pro lidské zdraví. Degradují krajinu, utlačují rostliny a živočichy, snižují biodiverzitu  

a potlačují obnovení vegetačního krytu. Hlavním nebezpečím černých skládek je také únik 

látek, které mohou způsobit kontaminaci půdy a vodních zdrojů, vyhozené materiály 

mohou být také náchylné ke vznícení. 

 

4.5.1 Modely zákonného řešení černých skládek 

Černé skládky se na našem území vyskytují již od dob historických. Předchozí zákon 

č. 125/1997 Sb., o odpadech na rozdíl od nyní platného zákona č. 185/2001 Sb., řešil 

určitou odpovědnost vlastníka pozemku za odpady shromažďované na daném pozemku. 

V takovém případě, pokud nebyla zjištěna právnická, či fyzická osoba odpovědná za 

umístěný odpad, povinnost zneškodnit tento nalezený odpad měl vlastník pozemku, na 

kterém černá skládka byla nalezena. Vlastník dotčené nemovitosti se však mohl hájit 

z odpovědnosti prokázáním, že nezpůsobil ani nezavinil umístění odpadu a že učinil 

veškerá opatření k ochraně svého pozemku. V takovém případě byl povinen vynaložené 

náklady na zneškodnění vzniklého odpadu uhradit okresní úřad. Pokud byl původce 

odpadu znám, veškeré náklady měl povinnost uhradit. Pokud se původce nezdržoval 

v době zjištění na území ČR, měl zneškodnění a poskytnutí nákladů na úhradu zajistit 

příslušný okresní úřad, který je ovšem následně vymáhal na dokázaném původci 

nezákonného odpadu.   

Předmětná právní úprava tedy měla poměrně jasnou konstrukci, která jí dopomohla  

k efektivnějšímu řešení případů černých skládek než v současné době.  
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Nyní platný a účinný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů (dále jen zákon o odpadech) nezná již prakticky žádnou odpovědnost vlastníka 

nemovitosti za odpady uložené v ní nebo na ní, pokud tento vlastník nemovitosti není 

zároveň vlastníkem nebo původcem zde shromážděných odpadů. Podle platného zákona o 

odpadech má totiž odpovědnost za nakládání s odpady primárně původce odpadů a dále 

osoba oprávněná k nakládání s odpady, která odpady zpravidla na základě povolení věcně 

příslušného správního orgánu přijímá od různých původců či jiných oprávněných osob a 

dále s nimi nakládá podle zákonem definovaných podmínek. Jako původce odpadů, které 

produkují fyzické osoby nepodnikající, tedy občané obcí, pak v platném zákonu o 

odpadech figuruje sama obec, a to od chvíle, kdy občan odloží odpad do sběrných nádob 

určených obcí. 

Podle § 12 odstavce 1 zákona o odpadech platí dále obecná základní povinnost, že 

každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto 

zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. 

Uvedená základní povinnost je dále specifikována v § 12 odstavce 2 a to tak, že pokud 

není zákonem stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona nakládat pouze v zařízeních, 

která jsou k nakládání s odpady určena [6, 9]. 

 

4.5.2 Kontrolní a sankční pravomoci v ohledu černých skládek 

Největší problém černých skládek vzniká vždy s dohledáváním odpovědné osoby, 

která daný stav dotčeného území způsobila. Z hlediska odpovědnosti za protiprávní jednání 

se vždy rozlišuje, kdo je jejím subjektem. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné  

k podnikání jsou odpovědné za správní delikt a fyzické osoby za přestupek. Kontrolní 

pravomoc k prošetření okolností konkrétního případu mají v případech podnikajících 

subjektů – obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad a příslušný inspektorát 

České inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP). Kontrolní pravomoc těchto 

jednotlivých orgánů stanovená zákonem o odpadech je zcela stejná. 

Sankce za správní delikt právnických osob a fyzických osob oprávněných  

k podnikání spočívající v porušení výše uvedené povinnosti dle § 12 odstavec 2 zákona  

o odpadech je upravena v § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. Sankci podnikajícímu 

subjektu až do výše 50 milionů korun je oprávněna uložit ČIŽP. Některé správní delikty 
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související s porušením zákona o odpadech ze strany podnikajících subjektů mají i obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady (ORP). Jedná se však pouze o delikty 

stanovené v § 66 odst. 1 (obecní úřad) a odstavce 2 (úřad ORP) zákona o odpadech. 

U fyzických osob může sice ČIŽP uložit sankci až do výše 1 milionu korun za 

přestupek podle § 69 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech spočívající v tom, že fyzická 

osoba soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které 

nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady. 

Zde je však třeba velmi důrazně upozornit, že podobné případy neoprávněného 

shromažďování odpadů ze strany fyzických osob musí vždy dostatečně prošetřit sama 

obec, na jejímž katastru k činnosti dochází, neboť ČIŽP nemá ze zákona kompetence  

k šetření fyzických osob. Ve fázi získání všech průkazných dokladů a důkazů o této 

činnosti, kterou provádí konkrétní označená fyzická osoba, je pak možné předat spis 

inspekci k uložení sankce v přestupkovém řízení. Inspekce nemůže sama provádět šetření 

fyzických osob nepodnikajících a dle kompetencí svěřených jí podle zákona o odpadech 

ani nemá možnost vstupovat do prostor nesouvisejících s podnikatelskou činností.  

Pro operativní a efektivní řešení podobných případů se proto doporučují spíše další níže 

uvedená řešení. 

Obec má možnosti jak v podobných případech samostatně postupovat. Jinou 

skutkovou podstatu přestupku spočívající v neoprávněném založení skládky nebo 

odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa obsahuje § 47 odst. 1 písm. 

 h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek 

může sám obecní úřad udělit pokutu do výše 50 000 Kč. 

Jelikož je předmětem právní ochrany také zájem na udržování čistoty, na 

nenarušeném životním prostředí a na tom, aby byly věci odkládány na vyhrazená místa, 

jsou v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a  

v zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, upraveny 

sankce za správní delikty právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.  

I v těchto případech má sankční pravomoc samotná obec (resp. obecní úřad). 

Např. podle § 58 odst. 2 zákona o obcích je předmětem správního deliktu 

neudržování čistoty a pořádku na vlastním nebo užívaném pozemku způsobem, že je 

narušen vzhled obce. Podle § 58 odst. 3 zákona o obcích je předmětem správního deliktu 
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znečištění veřejného prostranství, narušení životního prostředí v obci nebo odložení věci 

mimo vyhrazené místo. 

Podobně jsou v § 29 zákona o hlavním městě Praze upraveny sankce za správní 

delikt právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které neudržují čistotu 

a pořádek na pozemku, který užívají nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části. Dále 

je upravena sankce za správní delikt právnické osoby nebo podnikatele, kteří při výkonu 

své podnikatelské činnosti znečistí veřejné prostranství, odloží věci mimo vyhrazené místo 

nebo jinak naruší životní prostředí v městské části [9]. 

 

4.5.3 Možnosti odstranění černých skládek 

Obce ze svých rozpočtů někdy samy financují odstraňování některých dlouhodobých 

černých skládek. Nejčastěji na pozemcích, které patří právě obci. Ve velkých městech 

úklid organizuje správa města a odpady se tak odklízejí zejména na pozemcích, které jsou 

ve vlastnictví  města nebo městských částí. Obcím však tato činnost způsobuje nemalé 

náklady.  

Postup při řešení černých skládek ohrožujících nebo poškozujících životní prostředí 

určitým způsobem stanoví jednotlivé zákony na ochranu složek životního prostředí, které 

jsou těmito skládkami ohroženy [9]. 
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4.5.4 Řešení černých skládek podle zákona o odpadech 

Zákonem o odpadech upravený postup odstraňování černých skládek je podmíněn 

skutečností, že uložené odpady ohrožují lidské zdraví nebo životní prostředí. Tento postup 

je v zákoně upraven obecně v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podle § 79 odst. 1 písm. f), g), a to takto: 

 hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu 

došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné 

osoby, 

 ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných 

případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí, a pokud je to pro 

provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto 

rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; 

náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona. 

 

Vzhledem k tomu, že nyní platný zákon o odpadech nepřevzal ustanovení § 3 odst. 

7 předchozího zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech nelze dovodit, že by povinnost 

odstraňovat odpad, jehož původce není znám, přešla na vlastníka nemovitosti, na níž je 

tento odpad umístěn. 

Problémem tohoto řešení je dále zejména skutečnost, že obecní úřady obcí  

s rozšířenou působností nemají dodatečné a tedy ani dostatečné prostředky na řešení 

podobných případů. Neboť v drtivé většině podobných případů je zřejmé, že primárně by 

musel náklady na odstranění skládky hradit právě obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Reálnost následného vymožení vynaložených nákladů na řešení „černé 

skládky“ u konkrétní odpovědné osoby, ať už jím bude podnikající subjekt nebo 

nepodnikající fyzická osoba, je velmi malá. Lze tedy konstatovat, že toto zákonné 

ustanovení se vzhledem k výše popsaným důvodům v praxi příliš nepoužívá [6, 9]. 
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4.5.5 Řešení černých skládek podle zákona o vodách 

V případě, že by odpad ohrožoval kvalitu povrchových nebo podzemních vod, 

respektive jiných součástí životního prostředí, přichází v úvahu i aplikace podle zákona  

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vodní zákon“). 

Podrobněji k ustanovení § 42 vodního zákona. Jeho odst. 4 řeší situaci, kdy neznámý 

původce nedovoleným nakládáním se závadnými látkami vyvolal tzv. závadný stav a hrozí 

závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. V takovém případě 

zabezpečí nezbytná opatření k nápravě příslušný vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo 

z podnětu inspekce. Příslušný vodoprávní úřad může k tomuto účelu uložit provedení 

opatření k nápravě právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštních 

právních předpisů, která je k provedení opatření k nápravě odborně  

a technicky způsobilá. Účastníkem řízení o uložení opatření je jen tato osoba, přičemž 

odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. K tomuto účelu zřizuje kraj 

v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 milionů korun [10, 9]. 

 

4.5.6 Řešení černých skládek podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

Rovněž zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nabízí jistou teoretickou 

možnost, jak černé skládky odstranit. Dle ustanovení § 86 tohoto zákona má ten, kdo 

poškodil, zničil nebo nedovoleně změnil část přírody, povinnost uvést ji do původního 

stavu, pokud je to možné a účelné. Není-li to možné a účelné, může orgán ochrany přírody 

uložit přiměřená náhradní opatření k nápravě, která by, byť částečně, kompenzovala 

následky nedovoleného jednání. Povinnost uvedení do původního stavu je povinností 

zákonnou, která vzniká tomu, kdo poškodil, zničil nebo nedovoleně změnil část přírody. 

Je proto možné se jejího splnění domoci prostřednictvím orgánů ochrany přírody. 

Problematická je ovšem opět identifikace subjektu, který nelegálním odložením odpadů 

poškodil, zničil nebo nedovoleně změnil část přírody [11, 12]. 
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4.5.7 Řešení černých skládek podle zákona o lesích 

Jisté specifikum mezi právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí, které 

podávají teoretickou možnost řešení problému černých skládek, představuje zákon  

č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen "lesní zákon"). Mnohé výklady tohoto právního 

předpisu směřují k závěru, že pokud se nepodaří zjistit skutečného původce černé skládky, 

odpovídá za tuto skládku uživatel (vlastník) pozemků, na nichž se tato skládka nachází,  

a to na základě ustanovení § 32 odst. 1 tohoto zákona, které ukládá vlastníku lesa provádět 

taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les. 

Podle některých výkladů může být škodlivým činitelem působícím na les právě  

i nelegálně založená skládka. Lesní zákon sám v ustanovení § 2 písm. g) stanoví, co 

považuje za škodlivé činitele působící na les. Bude se jednat o škodlivé organismy, 

nepříznivé povětrnostní vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory, způsobující 

poškození lesa. Jestliže má tedy vlastník lesa dle § 32 odst. 1 zákona o lesích 

povinnost provádět taková opatření, aby se zabránilo působení škodlivých činitelů na les, 

lze toto ustanovení vyložit i tak, že takovým opatřením by mohlo být i odklizení černé 

skládky [12, 13]. 

 

4.5.8 Řešení černých skládek podle zákona o ochraně zemědělského půdního 

fondu 

Zákon č. 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v § 3 odst. 

1 stanovuje, že hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci tak, 

aby neznečišťovali půdu škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci 

živých organismů.  

Ustanovení nestanoví výslovně komu by se taková opatření k odstranění zjištěných 

závad ukládala, můžeme ovšem předpokládat, že se bude jednat o osobu, která černou 

skládku založila. Protože je téměř jisté, že v takových případech nebude odpovědná osoba 

nalezena, je možné opatření uložit jedině vlastníku či uživateli předmětného pozemku, 

ačkoliv ten závadný stav nezpůsobil [12, 14]. 
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4.5.9 Řešení černých skládek podle zákona o obcích 

Možnost sankcionování původce černé skládky (jen pokud je právnickou osobou 

nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání) dává i zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  

v § 58 odst. 3. Vzhledem k časté nemožnosti zjistit takovou osobu stanoví jakýsi náhradní 

způsob řešení, když v ustanovení § 58 odst. 2 umožňuje sankcionovat i vlastníka či 

uživatele pozemku, na němž se odpad nachází, a to v rámci povinnosti vlastníků, 

respektive uživatelů pozemků udržovat čistotu a pořádek na pozemcích, jež vlastní nebo 

užívají [12, 15]. 

 

4.5.10 Řešení černých skládek podle občanského zákoníku 

Teoretické řešení problému černých skládek lze najít i v rámci soukromoprávních 

vztahů. Pokud se nelegální skládka nachází na sousedním pozemku, je možné uplatnit  

i postup podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník konkrétně postup dle ustanovení  

§ 127 (tzv. sousedské právo), kdy vlastník dotčené nemovitosti může u soudu namítat, že 

je nad míru přiměřenou poměrům obtěžován nebo dokonce ohrožován na výkonu svých 

práv, třeba zápachem ze skládky, poletujícím odpadem a podobně. Pasivně legitimován je 

vždy takto "obtěžující" vlastník nemovitosti, na níž se skládka nebo odpad nalézá. V rámci 

tohoto řešení se nejedná o nalezení osoby, která odpad nelegálně uložila, ale o určení 

osoby, na jejímž pozemku se nachází odpad, kterým jsou obtěžováni vlastníci sousedních 

nemovitostí. Úskalím postupu podle občanského zákoníku je především to, že se jedná  

o soudní řízení, které může být zdlouhavé, a celá tíže takového řízení spočívá pouze na 

žalobci. Naopak v oblasti veřejného práva nese důkazní břemeno výhradně správní orgán. 

Postupuje-li se podle občanského zákoníku, nese tedy náklady na odstranění odpadu 

vlastník pozemku, na němž se skládka, která obtěžuje vlastníky sousedních pozemků, resp. 

odpad, nachází. Opět se tak nejedná o identifikaci subjektu, který černou skládku založil,  

a odpovědnost nese osoba odlišná od původce protiprávního stavu. Tato osoba se může na 

původci odpadu hojit (bude-li nalezen) rovněž na základě předpisů občanského práva. 

Soused je v žalobě dle § 127 občanského zákoníku žádán, aby se zdržel obtěžování nad 

míru přiměřenou poměrům. Je jen na jeho vůli, jaký postup zvolí, tedy nemusí se tím 

přímo dosáhnout odstranění černé skládky odpadu. Z výše uvedeného je patrné, že 

výhodnější pro životní prostředí by bylo postupovat cestou veřejného práva [12, 16]. 
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4.5.11 Prevence vzniku černých skládek 

Vzhledem ke znalosti místních poměrů jsou největší předpoklady pro prevenci 

vzniku černých skládek na obecní úrovni. Ostatně úkolem obce je podle zákona o obcích 

pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Za tímto účelem může 

obec využít například i obecní policii. Obecní policie je oprávněna zabezpečovat místní 

záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní i další úkoly. Zvláštní právní 

předpisy navíc obcím umožňují vykonávat kontrolní činnosti, které mohou vést k odhalení 

černých skládek a zabránit jejich rozrůstání pokud možno velmi brzy po jejich vzniku. 

Velmi důležitou roli mohou v mnoha ohledech sehrát stavební úřady a v malých 

obcích opět i samy obecní úřady. Značné množství odpadů končících na černých skládkách 

je možno zařadit do skupiny stavebních odpadů. Tyto odpady vznikají z různých 

stavebních úprav prováděných osobami na území katastru obce a je velmi důležité řešit 

nakládání s těmito odpady již ve fázi povolování těchto stavebních úprav. Při povolování 

konkrétních staveb je vhodné stanovovat podmínky týkající se nutnosti doložení dokladů, 

jak bylo se vzniklými odpady naloženo a že byly předány pouze oprávněným osobám tak, 

jak stanoví zákon o odpadech. Důležité je rovněž stanovit podmínky týkající se evidování 

množství vznikajícího odpadu. 

I podle samotného stavebního zákona jsou obce obecně povinny sledovat veškerou 

stavební činnost v obci a dbát, aby se rozvíjela v souladu se záměry územního plánování, 

dozírat na stav staveb a kontrolovat, zda se stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce  

a zařízení podle tohoto zákona neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s ustanoveními 

zákona. Pravomocí stavebních úřadů pak lze využít též preventivně právě například při 

odhalování černých skládek v objektech, či na pozemcích fyzických osob [9]. 
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5. Praktická část 

5.1 Popis, lokalizace a stav černých skládek v dané lokalitě 

Následující praktická část diplomové práce se zabývá popisem tří nalezených 

černých skládek, jejich lokalizací, složením zde nalezených odpadů a návrhy pro jejich 

odstranění. Uvedené skládky jsem zaregistrovala na stránky www.zmapujto.cz.  

Pro text používám jak podklady poskytnuté z městského úřadu v Žatci, tak vlastní 

analýzu a fotodokumentaci sledovaných míst. 

 

5.1.1 Lokalita č. 1: Pod Klínem, Žatec 

Popis: 

Černá skládka se nachází u ulice Husova v Žatci, nedaleko obchodního domu Tesco. 

Odkládací plocha zabírá přibližně velikost 20x6 m a odpad je navršen do přibližné výšky 

4 m. Uživatelem skládky jsou místní obyvatelé s neznámým provozovatelem. Skládka není 

oplocena a vznikla pravděpodobně během výstavby nových bytových jednotek, kdy nebyl 

pravidelně odvážen stavební odpad.  

V lokalitě jsou již od srpna 2012 velké železo-betonové panely, zemina a kamení, 

různý stavební materiál a začal se zde hromadit i komunální odpad od místních občanů. Za 

sledované období se složení černé skládky v podstatě nezměnilo. Skládka je živá. 

 

Složení odpadu: 

Stavební demoliční odpad 170904, zemina 170504, beton a cihly 170101, 170102, 

plasty 200139, papír 200101. 
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Návrhy na opatření:  

U této skládky, z hlediska jejího složení a umístění, je možné navrhnout recyklaci 

nalezeného odpadu přímo v místě vzniku skládky. Recyklaci je možno provést recyklační 

mobilní linkou, kdy je odpad mechanicky upravován tříděním a drcením tak, aby splňoval 

předepsané vlastnosti zákona o odpadech. Tato možnost je výhodná především z hlediska 

redukce výdajů spojeným s odvozem a likvidací stavebního odpadu, stejně jako v ohledu 

možného znovupoužití stavebního odpadu jako plnohodnotného stavebního materiálu. Pro 

tyto účely odstranění odpadu jsou využívány mobilní drtiče a třídiče na pásovém 

podvozku, které jsou schopné recyklovat všechny stavební a demoliční odpady, které jsou 

zahrnuty v kategorii ostatního odpadu. 
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 Na obrázku č. 1 a 2 je černá skládka, která byla nalezena v lokalitě Pod klínem 

v Žatci. 

 

Obrázek č. 1: Černá skládka v lokalitě Pod Klínem v Žatci, foto z 10. 11. 2012 [Autor] 

 

Obrázek č. 2: Černá skládka v lokalitě Pod Klínem v Žatci, foto z 16. 2. 2013 [Autor] 
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5.1.2 Lokalita č. 2: Jihovýchodní okraj obce Bezděkov 

Popis: 

Skládku nalezneme na jihovýchodním okraji obce Bezděkov, v roklině asi 100m od 

zdejšího kostela. Tato černá skládka zabírá plochu o velikosti asi 8x20 m. Veškeré odpady 

jsou zde sypány do rokliny, která není žádným způsobem oplocena. Pravděpodobnými 

uživateli jsou místní občané. Přístup na skládku je volný po polní cestě.  

U této skládky bylo během mé analýzy jasné, že občané ji hojně využívají. Veškeré 

nalezené odpady z prvního pozorování, zde i nadále zůstávají a s ohledem na dobrou 

přístupnost z polní cesty zde rychle narůstá kubatura černé skládky. Pokud porovnám rok 

2012 s posledním pozorováním v roce následujícím, dá se říct, že na místě se nahromadilo 

až dvakrát víc odpadů než při prvním sledování. Jelikož skládka je bez jakéhokoli 

zabezpečení, dá se samozřejmě předpokládat její další nárůst. Skládka je živá. 

 

Složení odpadu:  

Stavební suť 170904, BRO 200201, směsný KO 200301, zemina a kameny 200202, 

plasty 200139, sklo 200102, popílek ze spalování uhlí 100102. 

 

Návrhy na opatření:  

U této skládky by bylo vhodné zanalyzovat všechny nebezpečné látky, odebrat 

případné nebezpečné odpady a provést rekultivaci, kterou by se uzavřelo těleso skládky 

tak, aby nedocházelo k průsaku dešťových vod do skládky a zabránilo se tak vyplavování 

škodlivin do okolního prostředí. Následně by bylo vhodné začlenění rekultivované skládky 

do okolní krajiny, včetně výsadby stromů a výsevu několika druhů travin. 
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Na obrázku č. 3 a 4 je černá skládka, která byla nalezena na jihovýchodním okraji 

obce Bezděkov. 

 

Obrázek č. 3: Černá skládka na jihovýchodním okraji obce Bezděkov, foto z 16. 9. 2012 

[Autor] 

 

Obrázek č. 4: Černá skládka na jihovýchodním okraji obce Bezděkov, foto z 16. 2. 2013 

[Autor] 
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5.1.3 Lokalita č. 3 Obec Trnovany  

Popis: 

Černá skládka se nachází severně v obci Trnovany podél kolejnice. Plocha, na které 

jsou rozprostřeny odpadky, zaujímá prostor o velikosti cca 20x8 m. Pravděpodobným 

uživatelem jsou občané, kteří odpadky odhazují do nízkého svahu pokrytého keři a stromy, 

proto je černá skládka z okolní cesty pouze těžko viditelná, ovšem dobře přístupná.  

Skládka je opět bez jakéhokoli viditelného označení či zabezpečení a její kubatura od září 

roku 2012 stále narůstá. Občané zde odkládají především skleněné lahve a plastové obaly. 

Množství odpadů zde od prvního sledování stále narůstá. Skládka je živá. 

 

Složení odpadu:  

Sklo 200102, kovy 200140, BRO 200201, plasty 200139. 

 

Návrhy na opatření: 

Na této skládce by bylo nejlepším řešením ukončení skládkování, shrnutí odpadů do 

jednoho tělesa a jejich následné odvezení na zabezpečenou skládku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Hana Bařtipánová: Evidence černých skládek na Žatecku 

2013    26 

 

Na obrázku č. 5 a 6 je černá skládka, která byla nalezena v obci Trnovany. 

 

Obrázek č. 5: Černá skládka v obci Trnovany, foto z 16. 9. 2012 [Autor] 

 

Obrázek č. 6: Černá skládka v obci Trnovany foto z 16. 2. 2013 [Autor] 
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5.2 Odběr vzorků 

Před samotným odběrem vzorků byl nejprve vypracován plán jejich odběru. Na 

základě tohoto plánu byl odebrán definovaný typ a počet vzorků takovým postupem, aby 

výsledky provedených zkoušek těchto vzorků poskytly požadované údaje o vzorkovaném 

odpadu. Následovalo vyhodnocení bezpečnostních podmínek v místě odběru, příprava 

vhodného odběrového zařízení a pomůcek nutných pro odběr. Byla provedena kontrola 

provozuschopnosti odběrového zařízení a jeho dekontaminace, kontrola materiálního 

zabezpečení připravovaného vzorkovacího procesu, zejména vzorkovnic a prostředků pro 

bezpečnou manipulaci s nimi. 

Odběry vzorků probíhaly podle Metodického pokynu MŽP ke vzorkování odpadů 

(duben 2008). 

Protokoly o odběru vzorku byly zpracovány na základě přílohy č. 5 k vyhlášce 

376/2001 Sb. 
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5.2.1 Protokol o odběru vzorku č. 105970 

 

1. Název akce: černá skládka Žatec. 

2. Druh odpadu: stavební demoliční odpad 170904, zemina 170504, beton a cihly 

170101, 170102, plasty 200139, papír 200101. 

3. Datum a čas: 17. 2. 2013, 17:00. 

4. Místo odběru: Žatec, ulice Husova, GPS poloha N50°18.945´E013°31.971‘. 

5. Jméno a příjmení osoby provádějící odběr: Hana Bařtipánová. 

6. Počasí: teplota 7°C, bezvětří. 

7. Jméno osob přítomných při odběru: Hana Bařtipánová, Milan Malý (akreditovaný 

pracovník pro odběr vzorků). 

8. Způsob odběru vzorků: Vzorkování probíhalo systematicky. Bylo vytipováno deset 

odběrových bodů, které byly označeny tyčkami. Na předem vyznačených místech 

byl následně proveden odběr částečných vzorků o hmotnosti 1 kg. Z těchto vzorků 

byl následnými úpravami vytvořen jeden vzorek reprezentativní. 

9. Popis vzorkovacího zařízení a pomůcek při odběru: sonda pro odběr půdních 

vzorků, rukavice, váhy, miska na váhy, kvartovací kříž, síto, podložka. 

10. Množství odebraného vzorku: 10 kg. 

11. Způsob úpravy vzorku po odběru: kvartace, homogenizace, prosívání. 

12. Popis způsobu shromažďování a skladování odpadu: Jednotlivé vzorky byly 

shromažďovány do plastových a skleněných vzorkovnic vypůjčených v laboratoři 

Sčvk Most. Již upravené vzorky byly převezeny do laboratoře a do druhého dne 

umístěny v lednici. 

13. Způsob dopravy a uchování vzorků při dopravě vzorku do laboratoře: Vzorky byly 

uchovány ve vzorkovnicích a převezeny osobním automobilem. 

14. Osoby odpovídající za dopravu vzorku (jméno, příjmení a adresa místa pobytu): 

Hana Bařtipánová, Jiřího Wolkera 27 59, 438 01 Žatec. 

15. Identifikace laboratoře, jež vzorek převzala, včetně údajů pro kontakt: Severočeské 

vodovody a kanalizace, a. s., středisko laboratoří Most, Dělnická 161, 434 01 Most 

– Velebudice. 
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16. Požadovaná laboratorní stanovení: Uhlovodíky C10-C40, arsen, baryum, kadmium, 

chrom celkový, rtuť, nikl, olovo, antimon, selen, zinek, molybden, rozložené látky, 

pH, konduktivita, teplota, sušina.  

 

5.2.2 Protokol o odběru vzorku č. 105972 

 

1. Název akce: černá skládka Bezděkov 

2. Druh odpadu: stavební suť 170904, BRO 200201, směsný KO 200301, zemina a 

kameny 200202, plasty 200139, sklo 200102, popílek ze spalování uhlí 100102 

3. Datum a čas: 17. 2 2013, 16:00 

4. Místo odběru: jihovýchodní okraj obce Bezděkov, GPS poloha    

N50°19.574’E013°35.227‘ 

5. Jméno a příjmení osoby provádějící odběr: Hana Bařtipánová 

6. Počasí: teplota 9°C, slunečno, bezvětří 

7. Jméno osob přítomných při odběru: Hana Bařtipánová, Milan Malý (akreditovaný 

pracovník pro odběr vzorků) 

8. Způsob odběru vzorků: Vzorkování probíhalo systematicky. Bylo vytipováno deset 

odběrových míst, která byla označena tyčkami. Na předem vyznačených místech 

byl následně proveden manuální odběr částečných vzorků o hmotnosti 1 kg. 

Z těchto vzorků byl následnými úpravami vytvořen jeden vzorek reprezentativní. 

9. Popis vzorkovacího zařízení a pomůcek při odběru: sonda pro odběr půdních 

vzorků, rukavice, váhy, miska na váhy, kvartovací kříž, síto, podložka. 

10. Množství odebraného vzorku: 10 kg 

11. Způsob úpravy vzorku po odběru: kvartace, homogenizace, prosívání 

12. Popis způsobu shromažďování a skladování odpadu: Jednotlivé vzorky byly 

shromažďovány do plastových a skleněných vzorkovnic vypůjčených v laboratoři 

Sčvk Most. Již upravené vzorky byly převezeny do laboratoře a do druhého dne 

umístěny v lednici 

13. Způsob dopravy a uchování vzorků při dopravě vzorku do laboratoře: Vzorky byly 

uchovány ve vzorkovnicích a převezeny osobním automobilem 

14. Osoby odpovídající za dopravu vzorku (jméno, příjmení a adresa místa pobytu): 

Hana Bařtipánová, Jiřího Wolkera 27 59, 438 01 Žatec 
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15. Identifikace laboratoře, jež vzorek převzala, včetně údajů pro kontakt: Severočeské 

vodovody a kanalizace, a. s., středisko laboratoří Most, Dělnická 161, 434 01 Most 

– Velebudice. 

16. Požadovaná laboratorní stanovení: Uhlovodíky C10-C40, arsen, baryum, kadmium, 

chrom celkový, rtuť, nikl, olovo, antimon, selen, zinek, molybden, rozložené látky, 

pH, konduktivita, teplota, sušina. 

 

5.2.3 Protokol o odběru vzorku č. 105971 

 

1. Název akce: černá skládka Trnovany 

2. Druh odpadu: sklo 200102, kovy 200140, BRO 200201, plasty 200139,  

3. Datum a čas: 17. 2 2013, 16:30 

4. Místo odběru: obec Trnovany, GPS poloha N50°119.121’E013°35.874‘ 

5. Jméno a příjmení osoby provádějící odběr: Hana Bařtipánová 

6. Počasí: teplota 9°C, slunečno, bezvětří 

7. Jméno osob přítomných při odběru: Hana Bařtipánová, Milan malý (akreditovaný 

pracovník pro odběr vzorků) 

8. Způsob odběru vzorků: Vzorkování probíhalo systematicky. Bylo vytipováno deset 

odběrových míst, která byla označena tyčkami. Na předem vyznačených místech 

byl následně proveden odběr částečných vzorků o hmotnosti 1 kg. Z těchto vzorků 

byl následnými úpravami vytvořen jeden vzorek reprezentativní. 

9. Popis vzorkovacího zařízení a pomůcek při odběru: sonda pro odběr půdních 

vzorků, rukavice, váhy, miska na váhy, kvartovací kříž, síto, podložka. 

10. Množství odebraného vzorku: 10 kg 

11. Způsob úpravy vzorku po odběru: kvartace, homogenizace, prosívání 

12. Popis způsobu shromažďování a skladování odpadu: Jednotlivé vzorky byly 

shromažďovány do plastových a skleněných vzorkovnic vypůjčených v laboratoři 

Sčvk Most. Již upravené vzorky byly převezeny do laboratoře a do druhého dne 

umístěny v lednici. 

13. Způsob dopravy a uchování vzorků při dopravě vzorku do laboratoře: Vzorky byly 

uchovány ve vzorkovnicích a převezeny osobním automobilem. 
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14. Osoby odpovídající za dopravu vzorku (jméno, příjmení a adresa místa pobytu): 

Hana Bařtipánová, Jiřího Wolkera 27 59, 438 01 Žatec 

15. Identifikace laboratoře, jež vzorek převzala, včetně údajů pro kontakt: Severočeské 

vodovody a kanalizace, a. s., středisko laboratoří Most, Dělnická 161, 434 01 Most 

– Velebudice 

16. Požadovaná laboratorní stanovení: Uhlovodíky C10-C40, arsen, baryum, kadmium, 

chrom celkový, rtuť, nikl, olovo, antimon, selen, zinek, molybden, rozložené látky, 

pH, konduktivita, teplota, sušina. 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Plastová vzorkovnice pro odběr vzorků na stanovení nepolárních 

extrahovaných látek [Autor] 
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5.3 Analýza vzorků 

Odebrané a již upravené vzorky byly ve vzorkovnicích převezeny do laboratoře Sčvk 

v Mostě. Plastové vzorkovnice byly odeslány do laboratoře Sčvk v Liberci k úpravě na 

vodné výluhy. Vzorkovnice skleněné, určené pro odběr vzorků na stanovení nepolárních 

extrahovaných látek, byly ponechány v Mostecké laboratoři, kde byly následně 

zpracovány. Po obdržení vodných výluhů následovalo měření požadovaných látek (těžkých 

kovů), taktéž v laboratoři Sčvk v Mostě. V následující části práce jsou popsány jednotlivé 

metody a stanovení analyzovaných vzorků.  

5.3.1 Vyluhování  

Následující část práce je sestavena na základě ČSN EN 12457-4 – Vyluhování – 

Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – část 4: Jednostupňová 

vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší 

než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním). 

 

Ověřovací zkouška 

Vzorek, který původně nebo po předúpravě má zrnitost menší než 10 mm, se za 

definovaných podmínek vyluhuje vodou. V průběhu zkoušky se ustaví úplná nebo téměř 

úplná rovnováha mezi kapalinou a pevnou fází. Pevný zbytek je odstraněn filtrací. 

Vlastnosti výluhu jsou dále stanoveny metodami vyvinutými pro analýzu vody, 

upravenými tak, aby splňovaly kritéria pro analýzu výluhu. 

Po zkoušce se zaznamenají podmínky vyluhování odpadem. 

Je třeba stanovit podíl sušiny a vlhkosti k čemuž se použije samostatný analytický 

vzorek vyhovující kritériu velikosti podle zmenšení velikosti částic. Stanovení sušiny se 

provádí při teplotě 105 °C +/- 5 °C podle ISO 11465, nebo podle EN 12880 pro kaly [17]. 
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Podíl sušiny se vypočítá takto: 

 

DR = 100 x MD/MW 

 

Kde DR je podíl sušiny (v %) 

MD – hmotnost vysušeného analytického vzorku (v kg) 

MW – navážka nevysušeného analytického vzorku (v kg) 

 

Vlhkost (MC v %) se vypočítá takto: 

 

MC = 100 x (MW – MD)/MD [17] 

Postup vyluhování 

Do vzorkovnice se naváží analytický vzorek s celkovou hmotností MW odpovídající 

0,090 kg +/- 0,005 kg sušiny MD. Přidá se takový objem vyluhovací kapaliny (L), aby 

poměr kapalné fáze a pevné fáze při vyluhování byl (L/S) = 10 l/kg +/- 2%. Kapalina a 

vzorek se mají dobře promíchat.  

 

L = (10 – MC/100) x MD 

 

Kde L je objem použité vyluhovací kapaliny (v l) 

        MD hmotnost vysušeného analytického vzorku (v kg) 

        MC vlhkost vzorku (v %) [17] 
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Uzavřená vzorkovnice se umístí na třepačku. Vzorkovnice se otáčí (třepe) po dobu 24 

h +/- 0,5 h. Během vyluhování se má zabránit usazování pevné fáze ve vzorkovnici. Musí 

se zabránit nadměrnému odírání částic vedoucímu k významnému zmenšení jejich 

velikosti. 

Suspendované pevné částice se nechají usazovat po dobu 15 min +/- 5 minut. Výluh 

se zfiltruje přes membránový filtr 0,45 µm za použití vakuového nebo tlakového zařízení. 

Proplachování filtru vodou nebo jiným rozpouštědlem po filtraci není dovoleno. 

Pokud není výše popsaná filtrace při minimálním průtoku 30 ml/cm2/h ukončena do 1 

h, použijí se další postupy oddělování pevné a kapalné fáze, vhodné pro daný případ. 

Nesmí se používat přídavná činidla. Tyto postupy je nutné popsat v protokolu o zkoušce. 

Změří se objem výluhu po filtraci (v l). Bezprostředně se změří konduktivita 

 (v mS/m), teplota a hodnota pH výluhu. 

Výluh se rozdělí na odpovídající počet dílčích vzorků pro různé chemické analýzy. 

Tyto vzorky se uchovávají podle požadavků EN ISO 5667-3. Koncentrace požadovaných 

složek se stanoví metodami pro analýzu výluhů (ENV 12506, ENV 13370 a jiné) [17]. 

 

Slepé stanovení 

Musí se provést slepé stanovení. Vyluhovací kapalina o objemu 0,95 l je podrobena 

celému vyluhovacímu procesu, včetně analýz.  

Výluh ze slepého stanovení musí splňovat minimálně následující požadavky: 

koncentrace každé sledované složky ve výluhu ze stanovení musí být menší než 20% 

koncentrace stanovené ve výluhu zkoušeného odpadu nebo menší než 20% limitní hodnoty 

pro výluh, s níž má být výsledek porovnán. Sledované složky jsou všechny složky, které 

jsou stanovovány ve výluhu analyzovaného odpadu.  

Jestliže nejsou výše uvedené požadavky splněny, je nutné znečištění snížit. Výsledky 

slepého stanovení se neodečítají od výsledků vyluhovací zkoušky odpadu [17]. 
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Výpočet 

Analýzy výluhu získaného vyluhovací zkouškou poskytují hodnoty koncentrací 

jednotlivých složek výluhu, vyjádřené v mg/l. Konečné výsledky se vyjadřují jako 

množství vyluhované složky vztažené k celkové hmotnosti vzorku v mg/kg sušiny. 

Množství složky vyluhované z materiálu vztažené na sušinu původního materiálu se 

vypočítá podle rovnice: 

 

A = C * [(L/MD) + (MC/100)] 

 

Kde A je množství vyluhované složky v sušině při L/S = 10 (v mg/kg sušiny) 

        C koncentrace dané složky ve výluhu (v mg/l) 

        L použitý objem vyluhovací kapaliny (v l) 

        MC vlhkost 

        MD hmotnost vysušeného analytického vzorku (v kg) [17] 
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5.3.2 Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40  

 

Stanovení obsahu nepolárních extrahovaných látek v odpadech se provádí metodou 

GC/FID po extrakci rozpouštědlem podle ČSN EN 14039 (Charakterizace odpadů – 

Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 plynovou chromatografií). 

Metoda se požívá k analýze pevných odpadů, kde se stanoví uhlovodíky C10 až C40 

(nepolární extrahované látky) v pevném odpadu plynovou chromatografií. 

Pracovní rozsah  

Metoda je použitelná pro stanovení obsahu uhlovodíků od 100 mg/kg do 10 000 

mg/kg sušiny [18]. 

Rušivé vlivy 

Při koncentracích polárních sloučenin (např. živočišných a rostlinných tuků a olejů) 

nad 10 000 mg/kg nemusí stačit absorpční kapacita použitého silikagelu. 

Použité přístroje a pomůcky při měření  

Kalibrované odměrné baňky se zábrusovým uzávěrem o objemu 10 – 1000 ml; pipety 

dělené 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml; skleněné plynotěsné stříkačky 0,1 – 1 ml; ultrazvuková 

lázeň; skleněná dělící nálevka na 500 ml se skleněnou zabroušenou zátkou; plynový 

chromatograf Dani Master, evidenční číslo M157; skleněná extrakční nádobka se 

zabroušenou zátkou o objemu 100 ml; laboratorní odstředivka, centrifugační zkumavky na 

25 ml; skleněné čistící kolony; analytické váhy; odpařovací porcelánové misky, exikátor 

naplněný silikagelem. 
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Postup zkoušky 

Nejdříve se provádí extrakce a oddělení fází, kdy do extrakční nádobky na 100 ml se 

odváží přibližně 20 (5-30) g homogenizovaného původního zkušebního vzorku a 

zaznamená se s přesností na 0,1 g. Ke vzorku se přidá 40 +/- 1 ml acetonu. Po krátkém 

ručním protřepání se přidá 20 +/- 0,1 ml zásobního roztoku referenčních sloučenin 

v extrakčním činidle. Vzorek se extrahuje po dobu 60 minut v ultrazvuku. Po usazení 

pevného materiálu se převede co největší objem supernatantu do dělící nálevky. Ke 

zlepšení separace fází je také možné použít odstředění. Následuje čištění, při němž se 

aceton odstraní v dělící nálevce prolitím dvakrát 100 ml demineralizované vody. 

Organická vrstva se odebere do skleněné zkumavky tak, aby se netvořila emulze, a přidá se 

dostatečné množství bezvodého síranu sodného. Objem 10 ml extraktu se převede na 

kolonu k čištění naplněnou 2 g silikagelu a následně 2 g bezvodého síranu sodného. Jímá 

se všechen eluát. Poté se provede slepé stanovení použitím stejných objemů činidel ale bez 

vzorku a jejich následným zpracováním celým postupem. Na kontrolní roztoky pro 

statickou regulaci se připravují koncentrace 500 mg/l a 1000 mg/l. Pro přípravu 

koncentrace 500 mg/l se do extrakční nádobky odměří 1 ml směsného standardu, pro 

přípravu koncentrace 1000 mg/l 2 ml směsného standardu. Poté se ke každé koncentraci 

přidá 40 +/- ml acetonu. Po krátkém ručním protřepání se přidá 19 +/- 0,1 ml zásobního 

roztoku referenčních sloučenin v extrakčním činidle do extrakční nádoby pro kontrolní 

vzorek 500 mg/l a 18 +/- 0,1 ml do extrakční nádoby pro kontrolní vzorek 1000 mg/l a dále 

zpracuje celým postupem jako vzorky. Naměřená data se zpracovávají pomocí počítačové 

SW Clarity – vypočítá parametry rovnice lineární regrese a sestrojí kalibrační křivku. 

Následuje vlastní stanovení, ke kterému se odebere alikvotní podíl vyčištěného extraktu do 

skleněné GC vialky a analyzují se plynovou chromatografií. Plynový chromatograf Dani 

Master s PTV nástřikem vybavený plamenoizačním detektorem a vhodnou kolonou se 

připraví k práci. Teploty a průtok nosného plynu jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo 

optimálního dělení [18]. 
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Výpočet a vyjadřování výsledků 

Vyhodnocení koncentrace se provádí automaticky pomocí softwaru chromatografu. 

Výsledky z plynového chromatografu se uvádějí v mg/l použitého rozpouštědla. 

Obsah uhlovodíků v mg/kg sušiny se vypočte dle vzorce: 

w = ρ* (Vh  / m) * (100 / s) 

Kde: ρ je koncentrace uhlovodíků v extraktu v mg/l 

        Vh je objem heptanu použitého k extrakci v ml 

        m je hmotnost vzorku použitého pro analýzu v g 

        s je obsah sušiny vzorku v % [18]. 

 

5.3.3 Stanovení rtuti   

Stanovení rtuti se provádí podle ČSN 75 7440 Jakost vod – Stanovení celkové rtuti 

termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií. 

Podstata zkoušky  

Podstatou zkoušky je stanovení koncentrace rtuti ve vzorcích vod metodou atomové 

absorpční spektrometrie na jednoúčelovém spektrofotometru AMA 254. 

Pracovní rozsah 

Pro zkoušený objem 500 µl je pracovní rozsah od 0,1 – 50 µg/l [19]. 
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Rušivé vlivy 

Rušivé vlivy při stanovení Hg ve vzorcích vod jsou kontaminace laboratoře, 

používání kontaminovaných chemikálií a kontaminace přístroje vysokými koncentracemi 

rtuti. Tyto vlivy lze odstranit pečlivou prací obsluhy a dokonalým vyčištěním přístroje před 

každým měřením. 

Chemikálie použité při měření 

 Kyselina dusičná 65%; standard o koncentraci 1g/l Merck; standard o koncentraci 

1g/1 Analytika; destilovaná voda; roztok K2Cr2O7 o koncentraci 10%. 

 Přístroje a pomůcky použité při měření 

 Atomový absorpční spektrofotometr AMA 254; odměrné nádobí; digitální pipety; 

zařízení na destilovanou vodu; skleněné lahvičky o objemu 50ml s předlohou 0,5 ml HNO3 

(65%). 

Postup zkoušky 

Do 50ml odebraného vzorku vody se ihned po odběru přidá 0,05 ml K2Cr2O7 o 

koncentraci 10% a 0,005 ml 30% kyseliny chlorovodíkové. Vzorek se promíchá a je 

připraven k měření. Vzorky se buď měří ihned, nebo se uloží do lednice a měří se 

následující den.  

Před každým měřením vzorků je nutno provést slepý pokus a jeho kontrola, hodnota 

tohoto pokusu nesmí být větší než 0,05 ng rtuti [19]. 
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Na následujícím obrázku č. 8 probíhá analýza vzorků v laboratoři Sčvk v Mostě na 

jednoúčelovém spektrofotometru AMA 254, který slouží pro stanovení koncentrace rtuti. 

 

Obrázek č. 8: Měření vzorků na jednoúčelovém spektrofotometru AMA 254 [Autor] 

 

Na obrázku č. 9 je jednoúčelový spektrofotometr AMA 254, sloužící ke stanovení 

koncentrace rtuti ve vzorcích vod metodou atomové absorpční spektrometrie. 

 

Obrázek č. 9: Atomový absorpční spektrofotometr AMA 254 [Autor] 
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5.3.4 Stanovení arsenu, antimonu a selenu  

 

Stanovení těchto prvků bylo popsáno na základě Standardního operačního postupu 

č. 65 a, Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Středisko laboratoří Most. 

Podstata zkoušky 

Podstatou zkoušky je stanovení koncentrace arsenu, selenu a antimonu ve vzorcích 

vod metodou atomové spektrometrie (AS) s využitím techniky hydridů. 

Pracovní rozsah 

Pracovní rozsah pro arsen je validován v rozsahu 0,4 - 80µg/l s využitím rozsahu pro 

stanovení As v pitných, povrchových, podzemních, odpadních a technologických vodách 

od 0,4 – 10 µg/l. Pro selen je pracovní rozsah 0,5 – 40 µg/l s využitím rozsahu pro 

stanovení Se v pitných, povrchových, podzemních, odpadních a technologických vodách 

od 0,5 – 10 µg/l.  Pro antimon je pracovní rozsah validován v rozsahu 2,0 – 40 µg/l 

s využitím rozsahu pro stanovení Sb v pitných, povrchových, podzemních, odpadních a 

technologických vodách od 2,0 – 10 µg/l [20].  

Rušivé vlivy 

U As může mít rušivý vliv přítomnost Se a Sb ve vzorcích vod a to o koncentraci nad 

0,2 mg/l Sb a nad 0,2 mg Se [20]. 
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Použité chemikálie při měření 

Kyselina dusičná 65%; kyselina chlorovodíková 30%; hydroxid sodný; jodid 

draselný; natriumborohydrid; standardy o koncentraci 1 g/l; destilovaná voda; plyn čistoty 

5.0 – argon. 

Přístroje a pomůcky použité při měření 

Atomový absorpční spektrometr Varian SPECTRAA 20FS s příslušenstvím na 

techniku generování hydridů; odměrné nádobí; automatické pipety; analytické váhy; 

polyetylénové lahvičky o objemu 100ml, 250ml, 500ml; mikrovlnné záření pro rozklad 

vzorku Ethos Plus fy Milestone s teplotním činidlem. 

 Postup zkoušky 

Po přímé stanovení se používají vzorky vod, které jsou upraveny přidáním 

potřebného množství 65% kyseliny dusičné, a po promíchání je vzorek připraven k měření. 

Pro stanovení arsenu, selenu a antimonu se měrný vzorek pipetuje do nádobek o 

objemu 3,0 ml. 

Pro arsen se pipetuje 0,75 ml měrného vzorku; 0,1 ml 30% roztoku KJ a 2,15 ml 

HCL 30% zředěné v poměru 1:1. Pro antimon se pipetuje 1,5 ml měrného vzorku; 0,1 ml 

30% roztoku KJ a 1,4 ml HCL zředěné v poměru 1:1. Pro selen se pipetuje 1,5 ml měrného 

vzorku a 1,5 ml HCL zředěné v poměru 1:1 [20].   
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Na obrázku č. 10 je atomový absorpční spektrometr Varian SPECTRAA 20FS 

s příslušenstvím na techniku generování hydridů, sloužící ke stanovení koncentrace arsenu, 

selenu a antimonu ve vzorcích vod metodou atomové spektrometrie (AS) s využitím 

techniky hydridů. 

 

Obrázek č. 10: Atomový absorpční spektrometr Varian SPECTRAA 20FS s příslušenstvím 

na techniku generování hydridů [Autor] 
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5.3.5 Stanovení barya, berylia, chromu, kadmia, kobaltu, niklu, olova, 

molybdenu 

Stanovení těchto prvků se řídí dle ČSN EN ISO 15586 Jakost vod - stanovení 

stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou. 

Podstata zkoušky 

Podstatou zkoušky je stanovení koncentrace Ba, Be, Cd, Co, Cr, Ni, Mo a Pb ve 

vzorcích pitných, povrchových, podzemních, technologických, odpadních vod a vodných 

výluhů metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou. Metoda využívá 

zařízení na automatické ředění vzorků a standardů, které je součástí přístroje při měření 

touto technikou. Toto zařízení umožní kalibrování přístroje pro jednotlivé prvky ředěním 

jednoho kalibračního standardu na libovolný počet bodů v kalibrační křivce. Pokud je 

nutné, ředí se i vzorek tak, aby byl měřitelný v uvedeném kalibračním rozsahu, a to až 

50krát. Pokud je ředění větší použije se jiná technika stanovení [21]. 

Pracovní rozsah 

Pracovní rozsah pro Baryum je od 0 – 100 µg/l, pro Berylium 0 – 1,0 µg/l,  

pro kadmium 0 – 1,0 µg/l, pro kobalt 0 – 30 µg/l , pro chrom 0 – 10 µg/l,  

pro nikl 0 – 30 µg/l, pro molybden 0 – 40 µg/l a pro olovo 0 – 300 µg/l  [21]. 

Rušivé vlivy 

Rušivé vlivy jsou pro jednotlivé ukazatele různé, ovšem jejich vliv lze odstranit nebo 

minimalizovat předúpravou vzorků, ověřením podmínek při vlastním měření vzorků a 

zpracováním výsledků vzorků. 
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Používané chemikálie a plyny 

 Kyselin dusičná 65%; kyselina chlorovodíková 37 %; argon, acetylen čistý, vzduch 

technický a oxid dusný. 

Přístroje a pomůcky 

 AAS Varian SPECTRAA 220Z s příslušenstvím; odměrné nádobí; automatické 

pipety; analytické váhy; polyetylénové lahvičky o objemu 100ml, 250 ml, 500 ml; 

mikrovlnné záření pro rozklad vzorku. 

Postup zkoušky 

Pro přímé stanovení se použijí vzorky, které jsou upraveny přidáním potřebného 

objemu 65% kyseliny dusičné. Po promíchání je vzorek připraven k měření. Pokud 

zkoušky nelze provést přímo, musí být provedena mineralizace vzorku [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Hana Bařtipánová: Evidence černých skládek na Žatecku 

2013    46 

 

Na následujícím obrázku č. 11 probíhá měření vzorků v laboratoři Sčvk v Mostě na 

atomovém absorpčním spektrometru Varian SPECTRAA 220Z s příslušenstvím. Stanovuje 

se zde koncentrace Ba, Be, Cd, Do, Cr, Ni, Mo a Pb ve vzorcích pitných, povrchových, 

podzemních, technologických, odpadních vod a vodných výluhů metodou atomové 

absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou. 

 

Obrázek č. 11: Měření vzorků na atomovém absorpčním spektrometru Varian SPECTRAA 

220Z s příslušenstvím [Autor] 
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Na obrázku č. 12 je atomový absorpční spektrometr Varian SPECTRAA 220Z 

s příslušenstvím. Na něm byly měřeny vzorky ke stanovení Ba, Be, Cd, Co, Cr, Ni, Mo a 

Pb metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou. 

 

Obrázek č. 12: AAS Varian SPECTRAA 220Z s příslušenstvím [Autor] 
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5.4 Výsledky a vyhodnocení vzorků 

 

5.4.1 Uhlovodíky C10 - C40 

Limitní hodnota na obsah škodlivin v odpadech využívaných na  povrchu terénu je u  

uhlovodíků C10 - C40 stanovena na 300 mg/kg sušiny. V následující tabulce jsou uvedeny 

naměřené hodnoty u jednotlivých vzorků. Z tabulky je zřejmé, že vzorek číslo 105971, 

který byl odebrán na černé skládce v Trnovanech, převyšuje tyto limitní hodnoty, čímž 

může mít vliv na okolní prostředí.  

Vliv nepolárních extrahovaných látek na životní prostředí je nemalý. Průsakem 

půdou mohou ohrožovat podzemní zdroje pitné vody, taktéž dlouhodobě kontaminují 

půdu, a tím snižují její schopnost uvolňovat potřebné živiny pro vegetaci. Kromě toho tyto 

látky způsobují znemožnění biologického rozkladu přirozené organické hmoty. Už pouze 

z těchto hledisek by bylo vhodné divokou skládku v Trnovanech řešit a odstranit co 

nejdříve to bude možné. 

V ohledu uložení odpadu na skládku je nejvýše přístupná koncentrace sledovaných 

škodlivin stanovena na 500 kg/mg sušiny. Z pohledu na výsledek zkoušky nepolárních 

extrahovaných látek je tedy odpad ze všech tří analyzovaných černých skládek zatím 

vhodný pro uložení na skládku skupiny S – OO1. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty uhlovodíků C10 – C40 v mg/kg 

sušiny.  

 

Tabulka č. 1: Naměřené hodnoty uhlovodíků C10 – C40  [Autor] 

Ukazatel Číslo vzorku  Naměřená hodnota v mg/kg sušiny 

Uhlovodíky C10-C40 105570 200 

Uhlovodíky C10-C40 105971 380 

Uhlovodíky C10-C40 105972 210 
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5.4.2 Těžké kovy 

Těžkými kovy rozumíme kovy o hustotě vyšší než 5g/cm3. Za účelu zjištění množství 

těžkých kovů na sledovaných skládkách jsem odebrala vzorky pro stanovení arsenu, barya, 

kadmia, chromu, mědi, rtuti, niklu, olova, antimonu, selenu, zinku a molybdenu.  

Vlivy každého prvku na životní prostředí jsou různé. Některé z nich jsou pro živé 

organismy nezbytné (železo, měď, zinek), ovšem při vyšších koncentracích jsou toxické, 

jiné jsou jedovaté při všech koncentracích (olovo, rtuť, kadmium). Všeobecně jsou těžké 

kovy ve vysokých koncentracích nebezpečné životnímu prostředí. Mají vliv na rostliny, 

živočichy, půdu, vodu a samozřejmě ohrožují lidské zdraví.  

V následující části práce uvádím tabulky, ve kterých je uvedeno zjištěné množství 

těžkých kovů ve vodných výluzích a třída jejich vyluhovatelnosti, jež je stanovena 

vyhláškou č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu. Podle zjištěné třídy vyluhovatelnosti uvádím možnosti uložení těchto 

odpadů na skládku. 

Pro následující text a přehlednost zde také přikládám tabulku č. 2 pro nejvýše 

přístupné hodnoty ukazatelů – koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu v mg/l pro 

jednotlivé třídy vyluhovatelnosti. 
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Tabulka č. 2: Nejvýše přístupné hodnoty ukazatelů – koncentrací škodlivin ve 

vodném výluhu odpadu v mg/l pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti [8]. 

Ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 

I IIa IIb III 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

DOC(rozpuštěný organický uhlík) 50 80 80 100 

Fenolový index 0,1       

Chloridy 80 1500 1500 2 500 

Fluoridy 1 30 15 50 

sírany 100 3000 2 000 5 000 

As 0,05 2,5 0,2 2,5 

Ba 2 30 10 30 

Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr celkový 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 

Ni 0,04 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 

Se 0,01 0,7 0,05 0,7 

Zn 0,4 20 5 20 

Mo 0,05 3 1 3 

RL (rozpuštěné látky) 400 8 000 6 000 10 000 

pH   ≥ 6 ≥ 6   
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty limitních koncentrací ve výluhu pro 

hodnocení nebezpečné vlastnosti H13, tedy uvolňování nebezpečných látek do životního 

prostředí při nebo po jejich odstranění.  

Tabulka č. 3: Hodnoty limitních koncentrací ve výluhu pro hodnocení nebezpečné 

vlastnosti H13 [7] 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 

pH   5,5 - 13 

Konduktivita mS/m 2000 

As mg/l 5,0 

Cd mg/l 0,5 

Cr celkový mg/l 50,0 

Hg mg/l 0,05 

Ni mg/l 50,0 

Pb mg/l 10,0 

Se mg/l 5,0 
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Lokalita č. 1: Pod Klínem, Žatec 

V tabulce č. 4 nalezneme výsledné hodnoty vzorků odebrané na černé skládce 

v Žatci. Zde byl nalezen především stavební odpad, jako cihly, stavební suť a zatvrdlý 

beton.  

Podle naměřených hodnot je zřetelné, že tento odpad alespoň z hlediska obsahu 

těžkých kovů splňuje podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku S – OOI. 

Hodnota rozpuštěných látek zde naměřených je 255 mg/l s hodnotou pH 7,5 vodného 

výluhu, konduktivitou 36,1 mS/m a teplotou 21,6 °C. Můžeme tedy také zařadit do třídy 

vyluhovatelnosti I.  

V ohledu nebezpečné vlastnosti H13, tedy uvolňování nebezpečných látek do 

životního prostředí při nebo po jejich odstranění, nepřekračuje žádný prvek stanovenou 

limitní hodnotu. 
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V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty těžkých kovů v mg/l z černé 

skládky v Žatci. Podle naměřených hodnot jsou jednotlivé prvky zařazeny do třídy jejich 

vyluhovatelnosti. 

 

Tabulka č. 4: Naměřené hodnoty těžkých kovů na černé skládce v Žatci [Autor] 

Ukazatel Naměřená 

hodnota v mg/l 

Třída vyluhovatelnosti 

As  0,028 I 

Ba  0,224 I 

Cd  0,0001 I 

Cr – celkový 0,002 I 

Cu  0,03 I 

Hg  ˂0,001 I 

Ni  0,002 I 

Pb  0,002 I 

Sb  0,006 I 

Se  ˂0,001 I 

Zn  0,136 I 

Mo  0,003 I 
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Lokalita č. 2: Jihovýchodní okraj obce Bezděkov 

V tabulce č. 5 nalezneme výsledné hodnoty vzorků ze skládky v Bezděkově. Zde byl 

nalezen stavební odpad, zahradní odpad, tlející tráva, větve, listí, komunální odpad, 

zemina, plechovky, znečištěné plastové obaly, kabely, sklo a popílek z uhlí. 

Podle naměřených hodnot bylo zjištěno zvýšené množství arsenu a zinku na této 

skládce. Tyto hodnoty ovšem nepřekročily limitní hodnoty třídy IIa, proto je možné odpad 

z této skládky uložit na skládku skupiny S – OOI.  

Hodnota rozpuštěných látek zde naměřených je 965 mg/l, tedy skupina výluhové 

třídy IIb, s pH 7,5 ve vodném výluhu, konduktivitou 118 mS/m a teplotou 21,9°C. 

V ohledu nebezpečné vlastnosti H13, tedy uvolňování nebezpečných látek do 

životního prostředí při nebo po jejich odstranění, nepřekračuje žádný prvek stanovenou 

limitní hodnotu. 
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V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty těžkých kovů v mg/l z černé 

skládky v Bezděkově. Podle naměřených hodnot jsou jednotlivé prvky zařazeny do třídy 

jejich vyluhovatelnosti. 

 

Tabulka č. 5: Naměřené hodnoty těžkých kovů na černé skládce v Bezděkově [Autor] 

Ukazatel Naměřená 

hodnota v mg/l 

Třída vyluhovatelnosti 

As – vv 0,091 IIb 

Ba – vv 0,382 I 

Cd – vv ˂0,0001 I 

Cr – cel - vv 0,006 I 

Cu – vv ˂0,03 I 

Hg – vv ˂0,001 I 

Ni – vv 0,003 I 

Pb – vv ˂0,001 I 

Sb – vv ˂0,003 I 

Se – vv ˂0,001 I 

Zn – vv 0,56 IIb 

Mo - vv 0,014 I 
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Lokalita č. 3 Obec Trnovany 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny hodnoty naměřené na poslední sledované černé skládce v obci 

Trnovany. Na místě byl nalezen především skleněný odpad, plastové lahve, plechovky, 

květináče a tlející zeleň. U této skládky nepřekračuje žádný prvek limitní hodnoty ve 

vodném výluhu odpadu. Jako u předešlých černých skládek je tedy možné zde ukládaný 

odpad odvézt na skládku skupiny S – OOI.  

Hodnota rozpuštěných látky zde naměřených je 1 110 mg/l  s pH 7,1 vodného 

výluhu, konduktivitou 123 mS/m a teplotou 21,6 °C. Limitní hodnoty rozpuštěných látek 

pro výluhovou třídu I jsou 800 mg/l, musíme je zařadit do třídy IIb, kde limitní hodnotou je 

6000 mg/l. Odpad je ovšem stále vhodný pro uložení na skládku ostatních odpadů, jelikož 

ani jeden prvek nepřesáhl hodnoty pro výluhovou třídu IIa.  

V ohledu nebezpečné vlastnosti H13, tedy uvolňování nebezpečných látek do 

životního prostředí při nebo po jejich odstranění, nepřekračuje žádný prvek stanovenou 

limitní hodnotu. 
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V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty těžkých kovů v mg/l z černé 

skládky v Trnovanech. Podle naměřených hodnot jsou jednotlivé prvky zařazeny do třídy 

jejich vyluhovatelnosti. 

 

Tabulka č. 6: Naměřené hodnoty těžkých kovů na černé skládce v Trnovanech [Autor] 

Ukazatel Naměřená 

hodnota v mg/l 

Třída vyluhovatelnosti 

As – vv 0,002 I 

Ba – vv 0,054 I 

Cd – vv ˂0,0001 I 

Cr – cel - vv 0,001 I 

Cu – vv 0,03 I 

Hg – vv ˂0,001 I 

Ni – vv ˂0,002 I 

Pb – vv ˂0,001 I 

Sb – vv ˂0,003 I 

Se – vv ˂0,001 I 

Zn – vv 0,023 I 

Mo - vv ˂0,003 I 
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6. Diskuze 

Při terénním průzkumu byly nalezeny černé skládky v Žatci a jeho okolí, z nichž tři 

byly vybrány a sledovány. Jedna skládka se nachází přímo ve městě Žatec, v těsné 

blízkosti obchodního domu Tesco, tato lokalita je nazývána Pod Klínem. Zbylé dvě 

skládky se vyskytují v blízkosti města, jedna v malé vesnici Trnovany, která je součástí 

Žatce a druhá ve vesnici Bezděkov nacházející se v okrese Louny a je místní část Žatce. 

Černá skládka v Žatci vznikla pravděpodobně při výstavbě nových bytových 

jednotek v této oblasti. Nalezen zde byl především stavební odpad. Nelegální skládku 

v Trnovanech tvoří především odpad skleněný a plastový. Tato skládka je umístěna pod 

stromy a keři, je tedy z okolní cesty špatně viditelná, přesto se za dobu mého sledování 

výrazně rozšířila. Poslední lokalizovaná skládka v Bezděkově taktéž narůstá za pomoci 

místních obyvatel. Všechny nalezené černé skládky byly nahlášeny na portál zmapujto.cz. 

Doufám, že po tomto upozornění budou skládky v blízké době odklizeny.  

V Žatci je zajištěna dobře dostupná sběrná síť, kdy současná průměrná vzdálenost 

k nejbližšímu sběrnému místu se pohybuje kolem 113 metrů. Ideální donášková vzdálenost 

by podle průzkumu neměla přesahovat 150 metrů. Ve městě je tedy zřejmé, že kvalita 

sběrné sítě vyžadována spotřebiteli je poskytována. V Žatci nalezneme 31 kontejnerů na 

papír, 31 na plast, 30 kontejnerů na bílé sklo a 33 na barevné.  

I přes uvedené možnosti a dostupnost kontejnerů vhodných k odložení odpadu je 

zřejmé, že se občané i nadále zbavují odpadů uložením na místa zcela nevhodná. Dochází 

tak k hromadění odpadů v různých lokalitách a vzniku dalších černých skládek. 

Mnozí občané podílející se na vzniku nebo rozšiřování nelegálních skládek si zřejmě 

nebezpečí vznikající díky svému počínání vůbec neuvědomují. Problém vidím především 

v malé informovanosti obyvatel o odpadovém hospodářství.  Proto je podle mého úsudku 

velice důležité osvětlit občanům veškerá rizika spojená s odkládáním odpadů na 

nevhodných místech, stejně jako celý systém umožňující další využívání a zpracovávání 

odpadů, který je bezpochyby tolik důležitý pro šetření nejen našeho životního prostředí.  
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo evidování černých skládek na Žatecku. Z nalezených 

skládek byly následně vytipovány tři nelegální skládky k popisu a vzorkování.  

Vlastním průzkumem pak bylo zaznamenáno složení odpadu, velikost skládky, její 

zabezpečení, aktivitu a možný přístup. V práci jsou taktéž uvedeny možné návrhy na 

opatření u jednotlivých nalezených černých skládek. Hlavní část práce byla dále sestavena 

na základě odebraných vzorků, které byly analyzovány na obsah nepolárních 

extrahovaných látek a těžkých kovů. Následuje vyhodnocení výsledků této analýzy, podle 

které bylo možné zjistit vhodnost uložení nalezených odpadů na zabezpečené skládky, 

podle zařazení do vhodné třídy vyluhovatelnosti. 

Na základě provedeného měření bylo zjištěny a zaznamenány zvýšené hodnoty 

některých analyzovaných prvků, a to na skládce v Bezděkově a Trnovanech. V Trnovanech 

bylo nalezeno vyšší množství nepolárních extrahovaných látek, které mohou svým 

průsakem ovlivnit zdroje podzemních pitných vod, na dlouhou dobu kontaminují půdu a 

tím také zamezují uvolňování potřebných živin pro vegetaci, spolu se znemožněním 

přirozeného biologického rozkladu organické hmoty. Na této skládce je uloženo spoustu 

plastových i skleněných obalů, ze kterých se tyto látky do půdy mohly uvolnit. Na skládce 

v Bezděkově byly nalezeny zvýšené hodnoty arsenu a zinku, které jsou při vyšších 

koncentracích toxické a jedovaté. Oba tyto prvky mohou mít negativní vliv na lidský 

organismus. Zdrojem zinku na černé skládce je pravděpodobně odpad ze spalovaného uhlí, 

který jsem zde nalezla. Arsen se do půdy může dostat z různých barviv, nebo při používání 

některých herbicidů a insekticidů. Na černé skládce v Žatci nebyly nezaznamenány 

zvýšené hodnoty žádného ze sledovaných prvků.  

Ze zjištěného množství sledovaných prvků ve vodných výluzích bylo možné 

nalezené odpady zařadit do výluhových tříd, a podle toho určit, na který typ zabezpečené 

skládky je možné odpad z těchto černých skládek uložit.  Podle výsledků spadaly nejvyšší 

naměřené hodnoty do výluhové třídy IIb. Odpady na všech sledovaných černých skládkách 

je tedy možné uložit na skládky S – OO1, tedy skládku skupiny ostatního odpadu, na které 

nesmí být překročena nejvyšší přístupná hodnota pro výluhovou třídu IIa. Všechny 

analyzované prvky tyto limitní hodnoty splňují.  

Na úplný závěr bych ráda dodala, že s černými skládkami se dnes potýká snad každé 

město či obec v České republice. Tyto skládky představují nemalé riziko pro životní 
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prostředí a v některých případech i pro lidské zdraví. Tato práce by měla sloužit jako 

upozornění pro veřejnost a místní úřady na problematiku černých skládek v našem okolí. 

Všichni by si měli uvědomit, že životní prostředí je třeba chránit jak pro nás, tak pro 

budoucí generace. 
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