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POZEMKY 
Jednání o odkupu potřebných pozemků se soukromými majiteli je zdlouhavé, protože jejich požadavky na cenu 
jsou neadekvátní a dohoda o přiměřené tržní ceně vzniká velmi pomalu. Z toho důvodu není dosud dořešeno 
odkoupení od šesti majitelů pozemků. Z celkové výměry řešeného území (125 441 m2) to činí 7 % (cca 9200 m2).
Zdlouhavé jednání ovlivnilo termín zahájení stavby (zpoždění cca 9 měsíců).  

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM 
Vegetační práce – pěstebné zásahy, výsadba, ožínání, definitivní sadové úpravy, zálivka atd.
průběžně 02/2018 – 10/2020
Stavební práce – rekonstrukce opěrné zdi a stávající komunikace, terénní úpravy, dokončení obchvatové komu-
nikace, odvodňovacího žlabu, humusování atd.
průběžně 03/2018 – 12/2020
Architektura a dokončovací práce – hrací prvky, altány, odpočinková místa, osetí trávou, sekání, pěší cesty atd.
průběžně 09/2020 – 06/2022 

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PODMÍNKY OBYVATEL 
Určitá dopravní zátěž nastane v období navážení materiálů (zejména jílového těsnění), případně odvozu štěpky 
z pokácených dřevin. Doprava ale bude  rozdělena do krátkodobých časových úseků v pracovních dnech. Přesný 
časový a denní rozvrh bude stanoven ve spolupráci a po odsouhlasení MČ Slivenec (na základě samostatného 
povolení místně příslušného odboru dopravy).

ZHOTOVITELÉ 
Vegetace – Lesy HMP příspěvková organizace, Práčská1885, Praha 10
Stavební práce – CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5 
Architektonické prvky – zhotovitel bude vybrán 

CÍL SANACE A REKULTIVACE SKLÁDKY
Z výše uvedených skutečností vyplývá současný stav, kdy srážkové vody na velké ploše pronikají do tělesa sklád-
ky a zároveň erozně narušují těleso skládky a dochází ke snižování krycí vrstvy. Cílem sanace jsou další rekulti-
vační práce a omezení nežádoucích jevů.

VÝSLEDNÉ ZMĚNY
Celkovou sanací a rekultivací skládky  se docílí stabilizace tělesa skládky, bude zajištěno kvalitní odvodnění tělesa 
skládky, zlepší se  stav horninového podloží a stav kvality podzemních vod.
Dále revitalizace vegetačního pokryvu  zlepší nejen  odtokové poměry, ale dojde i ke zlepšení estetických pomě-
rů  a kvality životního prostředí v lokalitě (herní prvky, mobiliář, atp.).

Závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za Váš zájem zastavit se a zamyslet se nad tím, že i staré ekologické 
zátěže se dají  zkultivovat  s přínosem všem občanům.
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VELKÁ CHUCHLE
REVITALIZACE SKLÁDKY

Zveme vás na setkání s odborníky a na volnou 
diskuzi k aktuální situaci a budoucnosti skládky



VÁŽENÍ OBČANÉ, 
rádi bychom Vám poskytli s ohledem na množící se dotazy podrobné informace týkající se stavby 
ve Vašem okolí a zároveň se předem omluvili za případné nepříjemnosti vyvolané stavbou.

HISTORIE A SOUČASNOST SKLÁDKY 
Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází 
v  jihozápadní části hlavního města Prahy, 
na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slive-
nec. Dle archivních podkladů byla skládka 
původně situována do  jámových lomů 
v  horní části úbočí svahu. Později se roz-
rostla  i  na  volný terén a  dosáhla rozlohy 
cca 15 ha. Skládka vytváří umělý kopec 
s vrcholem ve výši 345 m n. m. 
Množství uloženého odpadu je podle 
odhadu 4 miliony m3. V  roce 1986 bylo 
skládkování ukončeno, svah stabilizován 
kotvenou stěnou, povrch skládky překryt 
slabou vrstvou zeminy a oset trávou. Údrž-
ba v poslední době řeší ochranu zamezující 
uvolňování kontaminantů z tělesa skládky, 
ochranu temene skládky proti vsakování 
srážkových vod a odstranění lokálních ob-
nažení skládkového materiálu způsobené vodní nebo větrnou erozí.
Lokalita – část skládky podél jižní hranice spadá do ochranného pásma nadregionálního pásma biokoridoru, 
celý prostor skládky je součástí Přírodního parku Radotínsko – Chuchelský háj a zčásti do prostoru skládky zasa-
huje i Přírodní rezervace Homolka.

REVITALIZACE SKLÁDKY 
Koncem r. 2015 odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy zahájil přípravu sanace skládky s rekultivací 
dotčeného území. Zároveň bylo rozhodnuto využít k  financování podpory z  evropského Fondu soudržnosti, 
jmenovitě Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, 24. výzva.
Řešením byly v listopadu 2015 pověřeny společnosti SATRA, spol. s r. o. jako projektant a Istar s.r.o. jako mandatář. 
Jejich společným úkolem s příslušným zaměstnancem OTV MHMP bylo zajistit do konce r. 2015 veškeré pod-
klady a projekty předepsané pro podání žádosti o dotaci tak, aby žádost mohla být podána v limitním termínu 
5. ledna 2016. Projekt byl předán na Státní fond životního prostředí ČR a nakonec vedl k úspěšné registraci akce.
Všechny přípravné práce, které nebylo možno v dané lhůtě provést (EIA, DUR, vodoprávní rozhodnutí, stavební 
povolení a zadání stavby), je třeba dokončit, a proto byla celková realizace rozčleněna na tři etapy, z čehož I. eta-
pa byla předmětem žádosti o dotaci. 

STRUČNÝ PŘEHLED PRACÍ I. ETAPY PODLÉHAJÍCÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z EU
Lokální terénní úpravy povrchu terénu tělesa skládky
Ve  stávajícím stavu těleso skládky vykazuje několik terénních nerovností, které vytvářejí lokální prohlubně, 
v nichž se často zadržují srážkové vody, případně zde dochází k degradaci krycí vrstvy tělesa skládky. Z těchto 
důvodů bude provedeno celkem 9 terénních úprav o velikosti 251–296 m2 a maximální výšky 1,5 m. Práce ne-
budou mít za následek podstatnou změnu vzhledu ani odtokových poměrů lokality. 

Pro terénní úpravy bude použita vhodná zemina, vrchních 20 cm bude tvořit ornice. Celkový objem terénních 
úprav činí max. 2791,87 m3.
Sanace a náprava stavu stávající kotvené zídky zajišťující stabilitu tělesa skládky
Pro zajištění stability tělesa skládky byla původně postavena kotvená zárubní zídka délky 130,21 m, rozdělená 
do 35 dilatačních bloků, která v současné době vykazuje významné známky poškození.
Stávající čtyřpramencové kotvy jsou ve většině případů zcela nefunkční, deformace tělesa skládky způsobily vý-
znamné deformace zídky. S ohledem na stav jednotlivých kotev, dosavadní výsledky geodetických měření a výsled-
ky zpracované rizikové analýzy je nezbytné provést opravu opěrné zídky. V opačném případě nelze vyloučit další 
zvýšení deformací tělesa skládky a v extrémním případě porušení dílčí nebo celkové stability tělesa skládky. 
Stávající kotvená betonová zeď bude sanována včetně kotvení, aby nadále zabezpečovala stabilitu tělesa skládky. 
Výměna živičného krytu stávající asfaltové komunikace lemující okraj tělesa skládky
Převážnou část obvodu skládky lemuje stávající asfaltová komunikace, která vykazuje významné poškození. 
Její celková délka je 1008,19 m, šířka 3,0–6,15 m. V rámci I. etapy prací bude provedena oprava jejího povrchu.
Sanace bude spočívat ve frézování stávající vozovky v celkové tloušťce a v položení nové vrstvy vozovky. 
Vegetační úpravy 
Cílovým stavem na svazích jsou stromové porosty, většinou zapojené, na jižním svahu mírně mezernaté a s ke-
řovým patrem. 
Všechny použité a při probírkách tolerované dřeviny budou ze skupin “dřeviny původní” nebo “dřeviny dlouho-
době etablované” (Malus domestica, Prunus insititia etc.). Celkem jsou navrženy pěstební zásahy a vegetační 
úpravy na ploše cca 12 ha.
Veškeré úpravy stávající vegetace a  realizace nových sadových úprav budou provedeny v pásech maximální 
šířky 5 m s dostatečným vzájemným časovým odstupem tak, aby bylo zajištěno zachování příznivého efektu 
kořenových systémů bránících erozi povrchové krycí vrstvy tělesa skládky.
Odvodnění
Pro minimalizaci zasakování v  patě skládky bude instalován povrchový odvodňovací žlab z  žulových kostek 
velikosti 100x100x100 mm (snaha o přírodě bližší materály) osazených do betonového lože tl. 100 mm.
Nejprve bude vyhloubena rýha pro žlab max. tl. cca 350 mm, do které bude položena vrstva betonového lože, 
na kterou bude položena výše uvedená žulová dlažba. Ve většině délky je veden podél stávající nebo nově navr-
hované komuunikace, což umožňuje snadnou údržbu žlabu (čištění usazeného materiálu, listí, apod.). 
Celková délka navrhovaného žlabu je 1120,0 m. Předmětem zadávací dokumentace je jen ta část žlabu, která 
přímo souvisí s opravou povrchu stávající komunikace I. etapy. Zbývající část bude zahrnuta v rámci stavebního 
řízení pro II. a III. etapu, po dořešení majetkoprávních vztahů.
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