
Odpad – národní poklad. Pocta českým skládkám. 
Výstava prodloužena do roku 2030!

ODPAD 
NÁRODNÍ 
POKLAD

Pozn. Korunovační klenoty vznikly výhradně recyklací materiálu nalezeného v našich domácích popelnicích. Výstava, která odhaluje 
pravou povahu našich národních symbolů, se koná za dodržení nejpřísnějších bezpečnostních opatření.

Výstava vůbec poprvé odhaluje šokující fakta: Geologické 
a archeologické průzkumy ukázaly to, o čem se kvůli spe-
cifickému tvaru památné hory Říp ve vědeckých kruzích 
už dlouho spekulovalo: Kopec byl původně skládkou. V sou-
časné době odvážně měníme horizont a podobných vyšších 
hor, které by v české kotlině mohly aspirovat na posvátné, 
přibývá. Stačí je vytvořit a zatravnit. Díky novému odpa-
dovému zákonu, který nám zajišťuje neutuchající přísun 
materiálu, tak vznikají nové pohledové dominanty území. 
Zákon platný od ledna 2021 totiž odložil zákaz skládkování 
recyklovatelných, biologicky rozložitelných a energeticky 

využitelných odpadů z původně plánovaného roku 2024 
až na rok 2030. Jsme hrdí na to, že jsme se díky selskému 
rozumu dokázali vymezit proti evropskému zelenému ší-
lenství a uhájit skládkování, ten vůbec nejkonzervativnější, 
nejjednodušší a nejrozšířenější způsob nakládání s odpa-
dy, který má u nás dlouhou tradici. Turisté z celého světa 
tak mohou v Česku obdivovat i odpadky, které by už jinde 
v Evropě těžko hledali. Do černých popelnic můžeme dál 
svobodně házet všechno, co nás napadne. Naše hromady 
rostou a šest let skládkování navíc přinese bohatství v po-
době dalších 10 milionů tun komunálního odpadu. 
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KUDY Z NUDY?
Za malebnými jmény se skrývá 162 kopců s krásným roz-
hledem po celém Česku! A na vylepšení perspektivy stále 
pracujeme – díky hromadění odpadků se nadmořská výš-
ka skládek stále zvyšuje.

 Ďáblice  Blatná-Hněvkov  Borek  Růžov  Pinskrův Dvůr 
 Milevsko-Jenišovice  Munice  Rakovka  Fedrpuš  Jistebnice 
 Klenovice II  Libínské Sedlo  Lišov  Bukovsko  Hlinavka 
 Písek-Smrkovice, Vydlaby  Lověšice  Stráž nad Nežárkou-Pístina 
 Kukle  Pravětín  Vodňany  Řídká Blaná  Želeč  Bratčice 
 Kloboucko  Kozlany  Mutěnice-Hraničky  Strážnice-Cihelna 
 Šlapanice  Těmice  Únanov  Hantály  Žabčice  Nová 
Role-Tisová  Činov  Chodov  Bukov  Na Poustkách  Jihlava 
 Jihlava-Henčov  Chotěboř-Lapíkov  Osová Bítýška-Vlkovská 
 U vysokého Mostu Velké Meziříčí  Petrůvky  Ronov nad Sázavou 
 Hrádek u Pacova  Sedlejov  Rozinov  Železinka  Křovice 
 Dolní Branná  Hejtmánkovice  Lodín  Popovice-Libec  Černá 
skála Podštejn  Pod haldou-Rtyně  Trutnov Kryblice II  Větrov 
Hejnice  Chotyně II  Košťálov  Osečná  Jezová  Pískovna 
Žizníkov  Svébořice  Dolní Benešov  Dvorce-Rejchartice 
 Panské Nové Dvory  Holasovice II  Horní Benešov  Solecká 
 Chlebičov  Markvartovice  Neboranka  Řepiště  Staříč  Nové 
Těchanovice  Životice u Nového Jičína  Hranice a Bělotín-Jelení 
kopec  Senice na Hané-Náměšť na Hané, Loučany  Bohuňovice 
 Hradčany  Javorník  Lipník nad Bečvou  Medlov a Mrsklesy 
 Němčice nad Hanou  Rapotín  Supíkovice  Přerov-Žeravice 
 Starost  Bystré  České Libchavy  Hlinsko-Srní  Podhůra 
 Dolní Třešňovec  Malinové Dolce  Dolečka  Nasavrky  Stoh 
 Velké Opatovice  Březinka  Třebovice  Kubíkovy Duby 
 Zdechovice  Choceň-Dvořisko  Na Kozláku  Kladruby  Břasy 
 Černošín  Na Boučku  Vysoká  Lazce  Chotíkov  Kaznějov 
 Štěpánovice  Libkov-Střelnice  Vořechovy  Rokycany-
Němčičky  Strašice  Kralovice  Chotětín  Benátky nad Jizerou 
 Pískovna Borek  Čáslav  Trhový Štěpánov  Bytíz  Chrást 
u Březnice  Jílové-Radlík  Buštěhrad  Klášter-Hradiště nad 
Jizerou  Bystřice -Plchovky  Mšeno  Hořovice-Hrádek  Přibyšice 
 Radim  Babín  Jarov  Stašov  Uhlířské Janovice-Bláto 
 Úholičky  Strachov  Votice  Michalovice  Vysoká Pec  České 
Hamry  Orlík-Tušimice  Rožany  Modlany  Lukavec-Lovosice 
 Vrbička  Všebořice-Podhoří  Březová  Cihelna  Suchý důl 
 Kuchyňky  Kvítkovice  Slavičín-Radašovy  Prakšická-Uherský 
Brod  Smolina-Valašské Klobouky    zdroj: mapaskladek.aspone.cz

Konec skládkování 
v Čechách? V roce 3227 
(nebo zítra odpoledne)
Česko v Evropě vyniká nadbytkem skládek. Jsme prostě best 
in waste. Vhodné geologické podloží a veškerá podpora státní 
správy nás předurčuje k tomu, abychom i v tomto ohledu byli 
premianty. Věrni staré české moudrosti – co můžeš udělat 
dnes, odlož raději na zítřek – jsme si v novém odpadovém zá-
koně rozhodli o svých odpadcích suverénně sami!
Schvalování nového odpadového zákona provázely 
dlouhé diskuze. Radikální postoje zaujímaly jako ob-
vykle neziskovky: Termín 2030 je podle nich neambi-
ciózní a neakceptovatelný. S vymetáním Augiášova 
chléva nelze tak dlouho čekat. Začarovaný nefunkční 
kruh je potřeba nahradit tím cirkulárním.
Podobně se k problému vyjádřil i pirátský poslanec 
František Elfmark: „Pirátským mottem je: nejlepší od-
pad je takový, který vůbec nevznikne. Budoucnost je 
v recyklaci a maximálním využívání toho, co máme. Fi-
nální podoba, kterou zákonům dáme, rozhodne, zda se 
Česko vydá na cestu k oběhové budoucnosti, nebo bude 
stále popelnicí Evropy…“. Dosluhující ministr životní-
ho prostředí Richard Brabec celou situaci komentoval: 
„Jsou skupiny, které by rády ukončily skládkování 
v roce 3227, jsou skupiny, které by to rády udělaly zítra 
odpoledne, a mezi tím je nějaká realita.“ Podle Ivana 
Adamce (ODS) by se mělo „pospíchat pomalu“. „Sklád-
ky chceme zavřít, spalovny nepostavíme a recyklovat 
to neumíme. A další věc je to, co s tím odpadem budeme 
nakonec dělat,“ podotkl. 

Zdroj ČTK

NAŠE POLÍNKO DO OHNĚ
Organický materiál vyhozený do černé popelnice skončí 
v lepším případě ve spalovně (kde kvůli vysokému obsahu 
vody špatně hoří), v horším na skládce. Každý rok u nás 
skončí ve spalovně nebo na skládce milion tun bioodpa-
du, který jsme nedokázali vytřídit ani zkompostovat. Na 
skládce při pomalém anaerobním rozkladu produkuje 
organický materiál toxické kyselé výluhy a skleníkové 
plyny, zejména metan, který má osmadvacetkrát silnější 
skleníkový efekt než oxid uhličitý a má na svědomí 19 % 
z celkového oteplování způsobeného lidskou činností. 
V důsledku hromadění bioodpadu na skládkách vzrostly 
emise skleníkových plynů z odpadů od roku 2 000 o 47 %. 

 v roce 2020 skončilo na skládkách 48 % komunálních odpadů, 
celkově na skládkách skončilo až 10 % všech odpadů

 každý vyprodukujeme 3 598 kg odpadů za rok,  
komunální odpad tvoří 539 kg

 komunálního odpadu je za rok celkovově 5,7 milionů tun,  
komunální odpady se na celkové produkci odpadů podílejí 14,9 %

České černé popelnice 
se mají nejlépe

Definice komunálního odpadu říká, že může být složen 
prakticky z čehokoliv. Obsahuje zkrátka vše, co bylo vy-
hozeno do odpadkových košů v domácnostech a do kon-
tejnerů na směsný komunální odpad. Analýzy ukazují, že 
náš SKO ale není ledajaký. Jeho složení je luxusní! Černé 
popelnice mají rozhodně pestré složení stravy plné vita-
mínů. Fyzické analýzy, které v roce 2019 provedl Institut 
cirkulární ekonomiky, ukázaly, že největší část černé po-
pelnice (přesně 34,57 %) totiž zaujímá biologicky rozloži-
telný odpad (tedy bioodpad a gastroodpad dohromady). 

SBĚRNÉ SUROVOSTI
Kromě velkolepých vysokotonážních skládek u nás 
máme i další libůstku. Kdo se někdy prošel českými 
lesy ví, že jsme skanzenem smeťáků. Miniaturní hraba-
lovské skládečky si poradí s každým harampádím. 

My v Česku milujeme pořádek. Naše domácnosti a za-
hrádky jsou jako vyluxované, všude v lesích poetic-
ká zákoutí s vysloužilými televizory, pneumatikami 
a nábytkem, pytle s listím spořádaně narvané do čer-
ných kontejnerů a nikde ani smetíčko, jenom živé,  
neživé ploty z tisů. 


