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Na nešvary upozorňuje na webu interaktivní mapa, problém s odpadem řešili v Albrechticích 
nebo ve Vinarech  
 
Orlickoústecko – Albrechtice, Vinary, Semanín. Co mají tyto obce společného? Potýkají se 
nebo se potýkaly s černými skládkami. Lidé na nich totiž hromadí odpad i přes hrozbu 
statisícových pokut. Důvody? Aby se vyhnuli poplatkům nebo z čisté lenosti.  
"Nejvíce vznikají na jaře a v letním období, kdy lidé uklízejí a rekonstruují," uvedl Miroslav 
Kubásek z iniciativy ZmapujTo.cz, jejímž cílem je bojovat proti nelegálním skládkám v České 
republice a zaangažovat občany. Podněty, které lidé oznámí prostřednictvím webu nebo 
mobilní aplikace, automaticky zasílají pod hlavičkou občanského sdružení místním 
samosprávám.  
 
Pneumatiky zmizí při brigádě  
 
Nejaktuálnější hlášení černé skládky na Orlickoústecku se objevilo na interaktivní mapě na 
serveru ZmapujTo.cz prvního srpna v Albrechticích na Lanškrounsku. O problému svědčí 
přiložená fotografie s hromadou desítek pneumatik. "Je na pozemku Zemědělsko – 
obchodního družstva Žichlínek. Už jsme o tom jednali na zastupitelstvu a upozornili na to 
družstvo. Ve spolupráci s mysliveckým sdružením by pneumatiky v rámci brigády měli odvézt 
na ekologickou likvidaci," sdělila Jaroslava Ficnerová z Obecního úřadu Albrechtice.  
Jedno z letošních hlášení se týkalo i Vinar na Vysokomýtsku. "Byla to skládka v lese podél 
silnice. Zapojili jsme se letos do akce Ukliďme Česko a podařilo se nám ji zlikvidovat," řekla 
starostka obce Pavlína Šrůtová.  
V celé republice se letošní rok do akce zapojilo víc než jednatřicet tisíc dobrovolníků, kteří 
uklidili přes tisíc tun odpadu. Díky dobrovolníkům je od jara čistější i Ústí nad Orlicí.  
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"Každoročně odstraňujeme nějaké černé skládky. Spoustu jsme jich letos odklidili při akci 
Ukliďme Česko. V tuto chvíli, o čem víme, tak jsou největší černé skládky za zahrádkářskou 
kolonií, což není na pozemcích města, ale státu. Jsou tam dokonce i nějaké lednice. Přitom 
tady máme sběrný dvůr a obyvatelé Ústí tam můžou odpad uložit bezplatně. Navíc se v 
zahrádkářských koloniích dělají mobilní sběry, dvakrát do roka se tam přistavují kontejnery," 
uvedl vedoucí odboru životního prostředí ústecké radnice Tomáš Kopecký.  
 
"Hraboši skládkoví" jsou pilní  
 
V České Třebové bojují především s odpadem, který se hromadí u kontejnerů na tříděný 
odpad. "Malých lokálních černých skládek je po městě několik. Na popud obyvatel, městské 
policie a dalších je průběžně likvidujeme. Nejvíc toho je vždy okolo stanovišť na tříděný 
odpad," řekl jednatel firmy Eko Bi Miloslav Cink. Hlášení nelegálních úložišť odpadu se týkají 
také lokality v bezprostřední blízkosti skládky v Třebovici. "To dělají takzvaní ‚hraboši 
skládkoví', kteří to vytahají kousek vedle, přebírají a co se jim nehodí, tak tam nechají na 
hromadě," vysvětlil Miloslav Cink. Podle starostky vedlejší obce Semanín Marie Chalupové 
teď aktuálně zabrala preventivní opatření.  
 

http://orlicky.denik.cz/


Mapují kolem pěti tisíc skládek  
 
Nelegální úložiště typicky vznikají na skrytých a méně frekventovaných místech, kam je 
snadné vjet autem. "Vznik černých skládek má přitom na svědomí nejen lhostejnost, ale 
zejména nedostatečná informovanost veřejnosti o tom, jak zakládání nelegálních úložišť 
předcházet. Variantou je například zamezení přístupu a vjezdu pomocí plotů, 
uzamykatelných bran nebo bariér, umístění výstražných cedulí s hrozbou pokuty, zpřísnění 
sankcí nebo osobní dohled. Velmi důležitá je rovněž aktivní společenská osvěta týkající se 
recyklace odpadu a jeho bezplatného svozu přímo z místa bydliště či firmy," vyjádřil se k 
problematice David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem 
vysloužilých elektrozařízení a baterií. Právě elektroodpad představuje velké riziko nebezpečí 
kontaminace půdy, znečištění podzemních vod a ohrožení zdraví obyvatel i zvířat.  
Aktuálně se s problémem nelegálně uloženého odpadu nejvíce potýkají severní Čechy a 
Morava. Projekt ZmapujTo. cz eviduje v ČR nyní okolo pěti tisíc černých skládek. Skutečný 
počet však budemnohemvyšší.  

 


