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leTeM sVĚTeM 
1,2 milionu Kč zaplatilo město České Budějovice za 
likvidaci černých skládek v roce 2012. Za takovou sumu 
mohlo pořídit třeba 1200 nádob na sběr bioodpadu.

papírový kapesník  2–5 měsíců

plechovka 5–15 let

nedopalek cigarety s filtrem 10–20 let

igelitová taška 20–50 let

plastový kelímek 50–80 let

jednorázové plenky 200–500 let

polystyren „nikdy“

skleněná láhev … „nikdy“ (odhad 
asi 3 000 let)

Černá 
skládka sem, 
černá sklád-
ka tam …, no 

a co?

Moje ségra 
chytla na 

skládce žlou-
tenku, teď 

je celá žlutá 
a baští jenom 

plasty.

 Použité fotografie pochází z archivu Magistrátu města  
České Budějovice a Hnutí Duha České Budějovice.

ZA jAK dlouho SE RoZloží? 



ryCHlÝ PŘeHled CHCeŠ ŽÍT na sMeTIŠTI?  
ne a ne a ne?
Tak se ZaPOJ! 

akTIVnÍ PŘÍsTUP WanTed! 

JeŠTĚ nekOnčÍMe aneB  
na PreVenCI ZáleŽÍ! 

Určitě tušíte, oč běží. Pro jistotu - černá 
skládka je nelegální ukládání odpadu 
mimo určený prostor (koš, popelnice, 
sběrný dvůr atd.) včetně gauče 
u popelnic, cihel na louce nebo tašky 
odpadků za školou.

jENžE! Podle vlastností skládky hrozí třeba:

•	 únik nežádoucích látek do ovzduší, vody 
a půdy

•	 poškození místního ekosystému
•	 obrovské narušení estetiky prostředí
•	 náchylnost prostředí k erozi či zaplavení
•	 vznícení skládky a požár
•	 zvýšený výskyt hlodavců, kteří mohou roznášet 

např. hepatitidu typu A (lidově žloutenka)
•	 … a tak dál, a tak dál …

jASNĚ

•	 odkládej odpad jen na určená místa
•	 nedělej opičku „nevidím, neslyším, 

nemluvím“ a netoleruj ostatním (ani 
kámošům) odhazování odpadků

•	 jeden papírový kapesník nebo obal od 
bagety je taky odpad

PRoTožE TíM To ZAČíNÁ … PÁR odhoZENÝCh PYlíKŮ 

•	 zapomeň na princip řetězové reakce: „Ále, stejně už 
je tam obří hromada, těch pár mých krámů se na 
ní ztratí…“

•	 sdílej každou objevenou skládku  
(viz Aktivní přístup wanted!)

•	 měj oči na stopkách a pomoz dopadnout původce 
skládky (informování o porušení zákona není 
práskačství)

•	 „chytře“
Stáhni si aplikaci pro chytré 
telefony „dej tip“  
na www.dejtip.eu nebo pomocí QR 
kódu v letáku, pošli fotku a Magistrát 
města České Budějovice se o to postará.

•	 online
Jdi na web Magistrátu města ČB 
a vyplň formulář. 
Cesta: Úvod > Magistrát > Hlášení závad.

•	 emailem,	telefonicky	nebo	osobně	
Mailuj (prokopovag@c-budejovice.cz), volej 
(386 802 506) nebo zajdi na Odbor správy veřejných 
statků Magistrátu města ČB na radnici.

•	 na	policii
Volej Operační středisko Městské policie České 
Budějovice (387 021 530).

•	 Během trvání kampaně „Chytře“ proti 
černým skládkám se můžeš s „chytře“ 
nahlášenou skládkou zapojit do soutěže 
a třeba i něco vyhrát.

•	 Více informací o soutěži hledej na www.krasec.cz  
a ve své škole.

Černá skládka sem, černá 
skládka tam …, no a co?

Černá skládka sem, černá 
skládka tam …, no a co?

Černá skládka? To už jsem někde 
slyšela, vlastně i viděla na vlastní víka!

Našel jsem černou skládku!  
Jak to mám sdílet? 

Dá se něco dělat, aby černé skládky 
vůbec nevznikaly? 

Černá skládka sem, černá sklád-
ka tam …, no a co? A co za to?  

Zadarmo ani popelnice nehrabe. 

Černá skládka sem, černá 
skládka tam …, no a co?

Jóó, středověk to byly časy, 
odpadky z okna rovnou na ulici.

Co je to, sákriš, ta narušená estetika, 
asi že to vypadá děsně.


