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Objekt: 
nelegální skládka 

v rokli Karlice 



1.ČÁST - POPIS 

  Tato skládka leží na konci naší obce 
Tuchlovice. Nedaleko ní je halda 
bývalého dolu Tuchlovice, kde se těžilo 
černé uhlí. V současné době se v její 
blízkosti asfaltuje zbrusu nová 
komunikace, vedoucí až k bývalé 
osadě Pustá Dobrá. Skládka leží v 
rokli podél cesty. Rostou zde stromy a 
jiné rostliny. Kvůli terénu sem často 
jezdí čtyřkolky a motorky. 



Znečištění aneb co může 
skládka způsobit 

  Skládka skrývá mnohá nebezpečí. 
Například znečištění okolí, půdy i 
podzemních vod. Mohou se zde 
vyskytovat nebezpečné odpady - 
elektrospotřebiče, baterie nebo čistící 
prostředky obsahující rizikové látky. 
Skládka je také velmi neefektivní. 
Mohla by se využít jinak a k lepším 
účelům. Právě toho chceme tímto 
auditem dosáhnout. 



2.ČÁST - DŮVOD  
VZNIKU SKLÁDKY 

  Před několika lety obec odstranila 
sběrné kontejnery a nahradila je 
pytlovým systémem pro odvoz 
odpadků. Tento proces probíhá tak, že 
nákladní vůz vybírá pytle od 
jednotlivých domů. Mnoha občanům 
nevyhovuje pytlový systém a požadují 
navrácení sběrných kontejnerů.  



  Mnoho lidí nechce vyvážet 
elektroniku, spotřebiče, díly aut a 
další nebezpečné odpady do sběrných 
dvorů, kde musí platit poplatky. Proto 
vznikají černé skládky, kam bez  
poplatků člověk nebezpečný odpad 
vyhodí. 
 



Kontejner obrázek z google 



PROBLÉM ODSTRANĚNÍ 
KONTEJNERŮ 

  Plus – obec prohlásila, že 
kontejnery odstranila kvůli 
nespolehlivosti firmy, která je 
odvážela. U kontejnerů se hromadily 
odpadky a vyskytovali se zde potkani, 
krysy ad. Obec musela odstranit 
kontejnery a na své náklady nechat 
deratizovat okolní domy.  

  

 



PROBLÉM ODSTRANĚNÍ 
KONTEJNERŮ 

  Mínus – občané nejsou spokojeni s 
tím, že si musí kupovat velké 
množství pytlů na odpadky. Proto je 
někteří odvážejí na nelegální skládky, 
jako je právě tuchlovická Karlice.  



FOTKY Z KARLICE 















 





3.ČÁST - VYČIŠTĚNÍ 
SKLÁDKY A JEJÍ 

POUŽÍVÁNÍ 

  Naše skupina vymyslela dva 
způsoby, jak využít tuto černou 
skládku. V obou případech by se 
nejdříve musely odstranit odpadky a 
toxické látky z dané oblasti.  



1. MOŽNOST 
  Po odvezení odpadků a celkovém 
vyčištění by se na místo navezl písek 
a hlína. Poté by se pomocí pracovních 
strojů udělaly potřebné terénní 
úpravy. Vznikla by dráha pro čtyřkolky 
a crossové motorky. Celý objekt by se 
oplotil. Mohly by se zde konat závody 
a nebo jen rekreační projížďky. Za 
každou návštěvu by se vybíral mírný 
poplatek potřebný k zajištění chodu 
tratě. 



2. MOŽNOST 

  Uvažovali jsme ještě o ekologičtější 
možnosti, protože přes všechna 
opatření by výfukové plyny ze 
čtyřkolek znečišťovaly ovzduší.  

  Po vyčištění skládky by se provedly 
terénní úpravy. Rokle by se srovnala 
do roviny a oplotila by se. Poté by se 
vytvořila dráha pro in-line brusle a na 
volném trávníku vedle dráhy by 
vzniklo dětské hřiště. 



  To by bylo oploceno, aby děti 
nevběhly na dráhu. Mohly by sem 
chodit maminky s dětmi. Vedle dráhy 
by bylo malé parkoviště pro auta. Už 
dříve zmíněná nová komunikace 
vedoucí nedaleko od areálu určitě 
přispěje k snadné dopravě k objektu. 

 







JAK TŘÍDIT OBALY 



NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ 
SBĚR ODPADU 




