
 

  



 



 

 



 

Tématem diplomové práce je vliv umístění stavby na cenu a náklady stavebního objektu. V první 

teoretické části pojednává o brownfieldech, sanacích horninového prostředí a o stavebním 

odpadu. V této pasáži jsou vysvětleny jednotlivé pojmy, jejich rozdělení, legislativní stránka věci 

a všeobecně jejich problematika. Druhá část práce je praktická, v ní jsou analyzovány náklady 

spojené s revitalizací opuštěných objektů pro možnost opětovného využití pozemků. Pro tyto 

účely je vytvořen reprezentativní brownfield, který je zasazen do různých prostředí. V závěru 

práce jsou pak shrnuty všechny důležité poznatky. 
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The thesis deals with the influence of the location of buildings on the price and the cost of a 

building. In the first theoretical part it deals with brownfields, redevelopment of geological 

environment and construction and demolition waste. In this passage the various concepts, their 

division, the legislative side of things and generally their problems are explained. The second 

part is practical, it analyzes the cost associated with the revitalization of abandoned buildings for 

the possibility of reuse of land. For these purposes the representative brownfield is created and it 

is set in different environment. In conclusion all important findings are summarized. 
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1 Úvod 

Ačkoliv slovo brownfields není ve světě ani u nás nikterak nové, mé zkušenosti s tímto pojmem 

poukazují spíše na to, že lidé tento termín vnímají jako něco novodobého a neví zcela přesně, 

co si pod ním představit. Brownfields však není pojem vymyšlený v posledních několika letech, 

ale jedná se o problém moderní společnosti, jež se týká všech vyspělých zemí od konce 60. let 

20. století a například v Kanadě je aktivně řešen již od let 80.  

Řeč je tady o opuštěných a nevyužívaných objektech, se kterými se už někdy setkal každý z nás 

a které bývají většinou „trnem v oku“ místnímu obyvatelstvu. Kořeny této problematiky sahají 

do 19. století, kdy vrcholila průmyslová revoluce a došlo k rapidnímu nárůstu průmyslových 

areálů na okrajích měst.  

Pro úspěšnou regeneraci takovéhoto území neexistuje žádný „univerzální návod“ a s projekty 

tohoto typu je většinou spojené i velké riziko, které musí investor i všichni stavbou dotčení 

bohužel podstoupit. V případě kontaminovaných objektů tvoří ono největší riziko sanace 

horninového prostředí. Jedná se o ne vždy zcela průhlednou položku, která často tvoří hranici 

mezi úspěchem a neúspěchem revitalizace. 

Ovšem jedno je jasné. Aby takový projekt měl úspěch, je potřeba znát detailně všechna rizika 

a dopodrobna vykalkulovat náklady s ním spojené. S tím je spjato i umístění stavby, které může 

regeneraci území výrazně prodražit a zkomplikovat.  

Jakkoliv zní předchozí odstavce negativně, není třeba se od takovýchto projektů nechat odradit. 

V zahraničí i u nás byla zrealizována již spousta úspěšných regenerací a právě jimi bychom se 

měli nechat inspirovat.  

V praktické části diplomové práce se budu zabývat výpočtem nákladů na demolice 

a dekontaminaci brownfieldového areálu v závislosti na jeho umístění. Tyto výsledky následně 

porovnám a určím zvýšené náklady oproti výstavbě na zelené louce. 
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2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je analyzovat náklady stavebního objektu v závislosti na jeho umístění 

a jejich ovlivnění revitalizací stávajících opuštěných areálů. Dále se zaměřit na možnosti 

zpracování stavebního odpadu a sanací horninového prostředí. Metody revitalizace budou voleny 

na základě místních dostupných technologií a v souladu s legislativou a soudobými požadavky 

pro udržitelnou výstavbu. 
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3 Brownfields 

V úvodu jsem lehce nastínil, čeho se tento pojem týká, ale pro úplné pochopení tématu je nutné 

si k tomuto uvést více, abychom vše viděli z širší perspektivy. Jelikož na toto téma bylo napsáno 

již spousty prací a publikací, budu se mu věnovat pouze okrajově a zmíním jen podstatné 

informace související s mojí prací.   

3.1 Pojem „Brownfields“  

Doslovný překlad slova brownfield z angličtiny zní „hnědé pole“, avšak tento výraz pro něj není 

příliš výstižný a nijak se nevyužívá. Pokud bychom ho měli nahradit nějakým českým výrazem, 

nejspíš by bylo vhodné použít slova jako například: opuštěný, nevyužívaný nebo chátrající 

objekt, či pozemky se starou ekologickou zátěží. Volba výrazu záleží na tom, o jaký typ území se 

konkrétně jedná. I přes tyto naše „počeštělé“ výrazy se u odborné veřejnosti vžil anglický výraz 

„brownfields“ a to hlavně kvůli jeho jednoduchosti.  

Ovšem pokud nahlédneme do odborné literatury, zjistíme, že neexistuje jednotná definice tohoto 

pojmu a že každý autor má jiný náhled na tuto věc. Tímto vzniká určitý problém, neboť se 

některé normy nemohou shodnout na tom co je a co není brownfield.  

Pro názornost jsem vybral několik českých i zahraničních definic, které zde budu citovat. 

 Podle B. Kadeřábkové: [1] 

„Komplexy, které ztrácejí či již ztratily své původní funkční využití. Obvykle se nachází 

v blízkosti sídelních útvarů (v centru nebo na okraji, výjimečně i mimo něj), dosahují větší 

rozlohy (v ČR se systematicky evidovaly areály 2 ha a více) a v převážné míře jsou nositeli 

ekologické zátěže“ 

Podle Institutu pro udržitelný rozvoj sídel (IURS):  [2]  

„Brownfields jsou pozemky, budovy: urbanizované opuštěné nebo podvyužité, které mohou, ale 

nemusí mít ekologickou zátěž, které složitostí podmínek svého budoucího rozvoje odrazují 

soukromý a jiný kapitál od účelné intervence.“ 

Podle agentury CzechInvest: [3] 

„Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná 

a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, 
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vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces 

jeho regenerace.“ 

Podle Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration (CABERNET): [4] 

CABERNET definuje brownfields jako lokace které: 

 „Jsou ovlivněné předchozím využitím lokality a jejího okolí.“ 

 „Jsou zpustlé a nevyužité.“ 

 „Nacházejí se hlavně v urbanizovaných územích.“ 

 „Vyžadují intervenci k jejich novému využití.“ 

 „Mohou být kontaminované nebo se kontaminace předpokládá.“ 

Podle US Environmental Protection Agency (EPA): [2] 

„Brownfields jsou nemovitosti, jejichž expanze, přestavba nebo nové využití může být ztíženo 

přítomností nebo potenciální přítomností nebezpečných látek, polutantů nebo 

kontaminantů.“ 

Osobně se nejvíce ztotožňuji s definicí agentury CzechInvest, která je z mého pohledu zcela 

výstižná a jen bych k ní možná dodal, že často tyto zóny vrhají nepříznivý vliv na svoje okolí.  

Se slovem brownfields se často pojí ještě jiné výrazy jako například: 

Greenfields – Jedná se o opak k brownfields. Jde tedy o pozemky mimo zastavěné území, které 

jsou klasifikovány jako zemědělská půda nebo jsou určeny k lesnickému a rekreačnímu využití. 

Blackfields – Nejhorší možná varianta brownfields, které jsou extrémně kontaminované a tato 

kontaminace tvoří největší překážku v jejich regeneraci. 

Greyfields – Území, které má minimální míru kontaminace, někdy je dokonce zcela bez 

ekologické zátěže. 

Vznik těchto území byl s postupem času nevyhnutelný a to z důvodu průmyslového rozvoje, kdy 

na okrajích měst vyrostla spousta průmyslových zón. S postupným rozpínáním měst se tyto zóny 

začlenily do městské zástavby a staly se tak kolikrát jejich centrem. Ztížená dopravní situace pak 

nutila podniky přesunout se do lokací s lepší dopravní dostupností. Tak začalo opět docházet 

k záborům greenfields na okrajích měst a tyto staré objekty zůstaly opuštěné a nevyužívané. 

Ovšem ne za všechny brownfields může rozrůstání měst.  
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3.2 Počet brownfields v ČR 

Pokud bychom chtěli zjistit počet brownfieldů v České republice, narazíme zde na problém, 

jelikož jejich počet není přesně znám. Hodnoty, které jsou uváděné v různých informačních 

zdrojích, jsou tedy buď odhadované nebo neúplné.  

V roce 2007 agentura CzechInvest ve spolupráci s 13 kraji (kromě Prahy) dokončila vyhledávací 

studii. Tehdy bylo zmapováno 2355 brownfieldových lokalit, které zaujímaly rozlohu 10 326 

hektarů. Celkový počet brownfieldů byl ale ve skutečnosti podstatně vyšší. Studie totiž neměla 

za úkol zmapovat celkový počet brownfields, ale měla popsat pouze vzorek 100-250 lokalit 

v každém kraji. Studie rovněž nezahrnovala takzvané „těžební brownfieldy“. 

Od té doby studie bohužel nebyla aktualizována, a tak celkový počet brownfieldů do roku 2016 

můžeme pouze odhadovat. Odhad také stanovili odborníci za pomoci extrapolace z výše 

zmíněných údajů a došli k počtu 10 000-12 000 brownfieldů o ploše 25 000-35 000 hektarů.[5] 

Za velké rozpětí výsledků může především nastavení minimální plochy brownfieldu a odhad 

průměrné velikosti plochy.  

3.3 Rozdělení brownfields 

Jedním z prvních kroků pro úspěšnou regeneraci brownfields je správné určení kategorie, do 

které daný objekt spadá. Informace jsou v tomto ohledu velmi důležité a na základě prvotního 

rozdělení, kam brownfield patří, se určují další potřebné kroky k jeho regeneraci. Za základní 

rozdělení se považuje: 

 dle původního účelu 

o opuštěné průmyslové haly 

o pozůstatky po důlní činnosti a těžbě 

o zemědělské objekty 

o dopravní objekty 

o vojenské objekty 

o zchátralé historické objekty 

o opuštěné obytné objekty 

U nás v České republice se nachází podle počtu nejvíce zemědělských brownfieldů. Ovšem co se 

týká plochy, jsou na prvním místě brownfieldy průmyslové, na druhém místě vojenské a na 

třetím zemědělské.  
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 dle polohy  

o zastavěná území měst – v centrální části města 

o zastavěná území měst – ve větší vzdálenosti od městských center 

o příměstské zóny 

o okrajové části malých obcí a vesnic 

o části mimo urbanizovaná území 

 dle ekonomické atraktivity [1] 

o Projekty s nulovou bilancí – Vzhledem k velmi dobré lokaci se o tento druh 

brownfieldu postará samotný trh. 

o Projekty s mírnou podporou – Pro uskutečnění regenerace vyžaduje podporu 

veřejného sektoru a to obvykle v poměru k investicím soukromého sektoru 1:5.  

o Nekomerční projekty – Vyžaduje vyšší intervenci veřejného sektoru a to 

v poměru 1:1 – 1:4. Jedná se o projekty vedené ve vyšší míře sociálními cíli, či 

pro ochranu životního prostředí.  

o Nebezpečné projekty – Brownfields, které se nacházejí v havarijním stavu, 

ohrožující lidské zdraví.  

o Ostatní projekty – Brownfields vyskytující se v nekomerčních oblastech, pro 

které se nepředpokládá v dlouhodobém horizontu nové funkční využití. 

V ideálním případě by se měly zařadit do programu na navrácení pozemků do 

nezastavěných ploch s přírodním charakterem.  

 dle kontaminace 

Kontaminací se budu podrobněji zabývat dále. 

3.4 Negativní dopady brownfields 

Negativních dopadů a tedy zároveň důvodů, proč právě brownfields řešit a regenerovat, je hned 

několik. Záleží, z jakého úhlu pohledu se na problém díváme. Za výstižné považuji rozdělení dle 

B. Kadeřábkové [1] do pěti následujících kategorií:  

Ekonomické – Brownfields mají nepříznivý vliv na podnikatelskou sféru, kdy samotný objekt, 

ale i jeho okolí ztrácí atraktivitu jak pro investory a obyvatele, tak i pro návštěvníky. 
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 Finanční – Nepříznivě také působí na příjmy obcí, kterým se snižuje daňová základna 

a výtěžnost. Oživením lokality uvnitř obce se zachovává její využití a spouští se tak do 

pohybu finanční toky. Využívá se infrastruktura, která je placená, nová pracovní místa 

snižují nezaměstnanost, zaměstnanci potřebují bydlení, vyšší zaměstnanost zvyšuje 

poptávku a vznik pracovních míst ve službách, služby potřebují prostory, platí nájmy, 

daně a tak dále.   

 Územní – Deprivace svého okolí a tím velmi špatné zapojení do územního plánování. 

Opomíjením těchto lokalit dochází k neustálému rozrůstání sídel a nežádoucím zásahům 

do krajiny. Dochází k takzvanému „urban sprawl“ - tedy suburbanizace, s níž dochází 

k záborům území, která jsou nenahraditelná. 

 Ekologické – Rozšiřování a výstavba nové infrastruktury má negativní vliv na životní 

prostředí. Daleko znepokojivější je ale fakt, že mnohé brownfieldy jsou kontaminované 

nejrůznějšími látkami, a ignorováním těchto objektů se škody pouze prohlubují. Navíc 

kontaminace se může dostat do horninového prostředí, kde může ohrožovat zdraví celé 

společnosti.  

 Sociální – S brownfieldy rovněž přichází i stoupající nezaměstnanost v okolí a s tím 

spojené vyšší výdaje pro stát (obec) v podobě vyšší potřeby sociálních dávek a nárůstu 

kriminality. Z bezprostředního okolí se obyvatelstvo vystěhovává a zůstávají 

„problémové skupiny“. 

3.5 Legislativa 

Ačkoliv v posledních 15 letech došlo k výraznému posunu v řešení brownfields v České 

republice, stále se nedaří vyřešit klíčové bariéry pro investory z hlediska legislativy. Dle odhadů 

bylo v letech 2007-2014 zregenerováno přibližně 15% brownfieldů.  

Dalo by se říci, že dodnes chybí vedoucí aktér na národní úrovni v přístupu k regeneracím 

brownfieldů. Hlavními aktéry v této problematice jsou z územního a regionálního hlediska 

MMR, dále MŽP, které se systematicky věnuje sanacím, a také agentura CzechInvest, jež je 

řízena MPO a do jejíž kompetence je zahrnuta regenerace brownfieldů pro zpracovatelský 

průmysl.  

Dle mého názoru nastal velký posun hlavně v oblasti dotací.  
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Nejvýznamnější dotační prostředky v programovém období 2014-2020: 

 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

 OP životní prostředí  

 Integrovaný regionální operační program 

 Program rozvoje venkova  

Nejvíce dotačních titulů je věnováno brownfieldům pro podnikání (zpracovatelský průmysl 

a strategické služby). Zásadní je ovšem absence podpory pro regenerace ploch v centrálních 

částech obcí, kde se předpokládá smíšené městské využití. Finanční podpora je nastavena 

dostatečně, ovšem je jednorázově investována jen do izolovaných projektů. To znemožňuje 

realizování polyfunkčních projektů a velice znesnadňuje spolupráci mezi soukromým a veřejným 

sektorem.  

Nevhodně je také dle mého názoru nastavena ochrana zemědělského půdního fondu a s tím 

spjatá daň za zábory zelených ploch. Pro investory je tak stále v drtivé většině výhodnější stavba 

na greenfields než regenerace brownfieldu. Dokonce tomuto nepříznivému vlivu bylo 

v minulosti značně napomáháno výstavbou mnoha průmyslových zón na okrajích měst.  

Pomoci by mohlo i zvýšení daně z nemovitostí u některých typů brownfieldů, kdy by bylo 

možné přimět pasivního vlastníka deprimovaného objektu k akci. 

O legislativě týkající se brownfieldů by se toho dalo napsat ještě mnohem více, ale to už by bylo 

předmětem jiné práce. 

3.6 Průzkum a analýza brownfields 

S opětovným využíváním brownfieldů je oproti výstavbě na zelené louce spojena spousta rizik. 

Abychom tato rizika snížili co nejvíce, je potřeba získat o objektu co nejpodrobnější informace 

a zjistit tak investorovi, jaké další potřebné kroky je nutné realizovat. Jedním z největších rizik 

při regeneraci je možný výskyt kontaminace, který celou regeneraci může neúměrně prodražit, 

ale i protáhnout dobu sanačních prací na několik let.   

Pro analyzování těchto rizik je tedy nutné provést průzkum brownfieldu, u něhož vedoucí 

projektu koordinuje činnosti různých konzultantů. Jedná se o etapový proces, který je poměrně 

zdlouhavý a vyžaduje precizní práci všech zúčastněných. 

První nejdůležitější otázka, kterou si musíme položit, zní: „Je kontaminace možným 

problémem?“ Na tuto otázku nám může v některých případech odpovědět takzvaný: 
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3.6.1 Průzkum od stolu 

Informace jsou získávány z dostupných veřejných zdrojů, jimiž jsou: veřejné záznamy, internet 

a tisk. Jedná se o takový prvotní nástin situace, ve které se objekt nachází. Jedná se 

o nenákladnou činnost, již zvládne v podstatě kdokoliv.  

Poté je třeba položit si další otázku: „Jsou získané informace postačující pro potvrzení nebo 

vyvrácení kontaminace?“ 

Pokud zní odpověď ano, předloží se návrh příslušným orgánům, které provedou posudek a udělí, 

či případně zamítnou povolení k zahájení projektu. 

V případě, že je naše odpověď ne, je potřeba prokázat, že je dané území vhodné pro budoucí 

plánované využití, a následují další průzkumy. 

3.6.2 Počáteční průzkum 

Jedná se o analytickou část projektu a jeho úkolem je sběr všech dostupných informací řešeného 

území. Tento postup zahrnuje sběr mapových podkladů, historických fotografií, výpis vlastníků, 

průzkum databáze kontaminovaných území, vyslechnutí sousedů a obhlídku objektu. Je třeba 

brát v potaz, že některé lokality byly v minulosti využívány jinak než v současnosti, a tak 

případná kontaminace může pocházet z hlubší minulosti. Výsledkem by měla být podrobná 

charakteristika daného území a posouzení, zda existuje předpoklad pro kontaminaci. Náklady na 

takovýto průzkum jsou přibližně v rozmezí 60-100 tisíc Kč. [6] 

Rozdělení významných informací pro orientační průzkum: [7] 

 Informace o nemovitosti 

o Obchůzka 

o Prohlídka nemovitosti 

o Stav životního prostředí v okolí objektu, odlišný charakter vegetace, různě 

zbarvená místa povrchu terénu 

o Všechny dostupné fotografie 

o Fotografický průzkum 

o Interview dřívějších zaměstnanců, zaměstnavatelů, sousedů, svědků 

 Všeobecné informace 

o Podrobnosti o konstrukci objektu 
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o Projektová dokumentace 

o Únosnost základové půdy 

o Dispozice, rozměry, rozpětí 

o Užitý materiál 

o Technické zařízení budov, distribuční dítě 

 Obecné mapy 

o Plán města, místní mapy 

o Obecný městský plán 

o Limitace územního plánu 

o Plán distribučních a rozvodných sítí 

o Schéma křížových vazeb 

o Schéma omezení využití pozemků 

o Podklady GIS, ortofoto mapy 

o Katastrální mapa 

o Dopravní informace a mapy 

o Povodňové mapy 

 Specifické mapy 

o Geologická mapa 

o Inženýrsko-geologická mapa 

o Hydrogeologická mapa 

o Mapa přírodních zdrojů  

o Mapa geochem reaktivity skalního prostředí 

o Mapa základové půdy 

o Půdní mapa 

o Mapa geochemického složení povrchových vod 

o Mapa geofyzikálních indikací a interpretací 

o Mapa geofaktorů – konkurence zájmů 

o Mapa geofaktorů – mapa krajinných pozoruhodností 

o Mapa chráněných území a biotopů 

o Srážková mapa 

o Kulminační průtokové rychlosti blízkých toků 

o Blízké sondy a jejich vyhodnocení 

o Environmentální audity 
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 Záznamy o užívání 

o Způsoby užití a výroby, procesy, užité technologie 

o Objemy, frekvence 

o Užívané látky 

o Změny v užívání, konec užívání 

o Kulturní, historické a technické dědictví 

o Kvalita vody v blízkých studních 

o Nehody, nebezpečí, náhlá úmrtí, požáry, úniky látek 

 Archivy a historické dokumenty 

o Anály, komentáře 

o Staré městské plány 

o Předcházející užití lokality 

o Hodnocení jakýchkoliv souvisejících projektů  

 Porovnání právních předpisů 

o Změny v povolených koncentracích 

o Změny v ochraně území 

o Změny ve využití území 

Pokud výsledky z orientačního průzkumu poukazují na možnou kontaminaci území, přistoupí se 

k druhému kroku. 

3.6.3 Orientační průzkum 

Tento průzkum ověřuje podezření z počátečního průzkumu za pomoci vzorkování a analýzy 

zemin, půdního vzduchu, podzemních vod, odpadů, obsahu jímek a nádrží. Vzorkovací body se 

umisťují do takzvaných ohnisek, kde se podle dříve získaných informací dá očekávat nejvyšší 

koncentrace škodlivin. Předchozí průzkum tak pomáhá zefektivnit zaměření kontaminantů 

a zlevní se tím laboratorní analýzy vzorků. Laboratorní vyhodnocení je provedeno na základě 

porovnání s obecnými koncentračními kritérii, která mají toxikologickou podloženost. 

Náklady na detailní průzkum se pohybují u menších lokalit do 100-200 tisíc Kč. U rozsáhlejších 

objektů je nutno počítat s obdobnou cenou na 1 hektar plochy. Laboratorní analýzy v tomto 

případě tvoří 30-40% z ceny.  

Pokud orientační průzkum potvrdí existenci kontaminace, je třeba podniknout ještě další kroky. 
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3.6.4 Podrobný průzkum 

Provádí se v případě pozitivního nálezu z orientačního průzkumu. Cílem této části je ověřit 

a identifikovat druh kontaminace, případně rozšířit oblast průzkumu a sond, pokud zjistíme, že je 

rozsah kontaminace větší, než jsme si původně mysleli. Tato část zahrnuje řadu odborníků 

a může být velmi nákladná.  

Výstupem podrobného průzkumu je analýza rizika, jež je podkladem pro rozhodování 

o nutnosti sanace, neboli o omezeních v možnostech dalšího funkčního využití.  

3.6.5 Plán nápravy (remediace) 

Po provedení všech nezbytných průzkumů je třeba vytvořit plán nápravy, tedy plán, jak uvést 

území do stavu, jenž umožní jeho plánované budoucí využití. Jeho úkolem je stanovit cíle, 

parametry a výběr technologie pro nápravu, který je závislý nejen na druhu a rozsahu 

kontaminace, ale i na sociálních, politických a ekonomických faktorech. Někdy může být 

součástí analýzy rizik. Náprava může uplatňovat více remediačních technologií a může být 

rozdělena do několika fází v závislosti na nalezené kontaminaci.  

Po dekontaminaci následuje kontrola úspěšnosti a monitoring daného území. Proces zahrnuje 

odběr vzorků z horninového prostředí ve vyčištěném území. V případě, že mezní hodnoty 

nesplňují stanovená kritéria, je potřeba nápravná opatření opakovat. Tento stav se průběžně 

kontroluje do té doby, dokud hodnoty nejsou v souladu s legislativou. 

Výše zmíněné rozdělení průzkumů není nijak pevně stanoveno a v literatuře nebo v praxi se 

můžeme setkat s různými rozděleními i různou obsahovou formou. Někdo uvádí odběr vzorků 

již v počátečním průzkumu, někdy se úplně přeskočí průzkum od stolu a jinde zase můžeme najít 

jiná pojmenování a mezikroky. Zmiňované postupy jsem sepsal díky informacím z několika 

zdrojů a sestavil je tak, aby na sebe logicky i obsahově navazovaly. 

3.7 Kontaminace 

Kontaminace brownfields je ve většině případů důsledkem lidské činnosti, kdy docházelo 

k aktivitám nejrůznějšího druhu a manipulaci s látkami škodlivými životnímu prostředí. Setkáme 

se tak především se starými ekologickými zátěžemi z let minulého režimu, kdy nebyla ochrana 

životního prostředí a nakládání s nebezpečnými látkami na tak vysoké úrovni. 
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Termíny používané v souvislosti s kontaminací lokalit: [6] 

 Dotace horninového prostředí – průnik škodlivin do horninového prostředí 

 Primární zdroj kontaminace – zdroj kontaminace horninového prostředí, aktivity 

a zařízení, ze kterých docházelo k jeho dotaci v důsledku systematických nebo 

havarijních úniků 

 Sekundární zdroj kontaminace – znečištěné horninové prostředí, které je i po ukončení 

primární dotace zdrojem migrace a pokračující dotace svého okolí (zemin, půdního 

vzduchu, podzemní vody) 

 Kontaminační mrak – znečištěná část horninového prostředí 

 Migrace – šíření kontaminace od místa proniku znečištění do horninového prostředí 

 Rizika „on-site“ – rizika z kontaminace v ploše lokality 

 Rizika „off-site“ – riziko z šíření znečištění do okolí 

Kontaminovány mohou být: [6] 

 Horninové prostředí – zeminy, podzemní voda, půdní vzduch 

 Stavební konstrukce 

Ke kontaminaci horninového prostředí mohlo dojít: [6] 

 Při haváriích – havarijní poruchy zařízení, dopravní nehody, požáry a podobně 

 Systematicky, pozvolně – neopatrné nakládání se škodlivými látkami, nevhodné 

skladování škodlivých látek, pozvolné úkapy a úniky z technologií a z potrubních vedení, 

vypouštění náplní při opravách strojů, tankování pohonných hmot, usedání škodlivého 

prachu z odsávání od strojů a z ventilace, úniky z netěsných jímek, nádrží a kanalizací, 

doprava škodlivin, používání nevhodných materiálů pro některé účely a tak podobně. 

Ve starých stavebních konstrukcích se nejčastěji setkáme s těmito škodlivými látkami: 

 Azbest – izolace zdí, střech, potrubí a různých technologií 

 Nátěry – suříkové barvy na kov s olovem 

 Vnitřní omítky s obsahem škodlivých impregnací – prašné provozy, moření kovů, 

galvanovny a podobně 
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Obrázek 1: Zdroj kontaminace a příjemci rizika [6] 

Jako zdroje znečištění můžeme dodnes v opuštěných průmyslových lokalitách najít 

například:  

 Zbytkové škodliviny z minulé výroby a skladování 

 Různé nádrže a jímky (nadzemní či podzemní) se zbytky původních náplní 

 Transformátory a jističe s olejovými náplněmi, často i s obsahem PCB 

 Značné znečištění mohou obsahovat také staré kanalizace a potrubní řady [6] 

Kontaminace mohou být: 

 Lokální – jen na určitém místě (objekt, areál, lokace). 

 Velkoplošné 

o Imisní spad ze znečištěného ovzduší (těžké kovy a polyaromáty). 

o Používání přirozených i umělých hnojiv v zemědělství (dusík, fosfor). 

o Kontaminace podél silnic z dob používání olova jako antidetonační přísady do 

benzinu. 
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Je potřeba řádně prozkoumat novou výstavbu v průmyslových podnicích, kde se k vyrovnávacím 

navážkám využívaly různé odpady, u kterých je riziko výluhů škodlivin. Problémem jsou 

i nejrůznější skládky odpadů, které se zřizovaly přímo v areálech. Právě tyto skládky a navážky 

mohou být zdrojem pokračující dotace horninového prostředí. Nejrizikovějšími jsou odpady 

z hutnictví, z chemického průmyslu, z úpraven rud, různé kaly a odpady z demolic některých 

technologií. 

Mylné také je se domnívat, že čím menší podnik, tím menší existuje riziko kontaminace. 

V malých provozovnách totiž bývala často daleko menší provozní kázeň při nakládání s odpady 

a v malých množstvích byly tyto odpady likvidovány přímo na místě.  

3.7.1 Rozdělení brownfields v ČR dle kontaminace 

V literatuře můžeme opět najít mnohá rozdělení podle stupně zatížení kontaminanty. Osobně 

považuji za nejvýstižnější rozdělení podle MŽP užívané v databázi SEKM a vycházející 

z kanadské metodiky AGRA. Dělí se na: [8] 

 Extrémní – neakceptovatelné a extrémní působení zátěže, časově pravidelné nebo 

i periodicky se opakující 

o Je známo, či předpokládáno vážné poškození lidského zdraví. 

o V lokalitě nelze připustit pracovní a výrobní činnost. 

o Kumulativní účinek více expozičních cest, nebo komplexní účinek více látek, 

anebo se jedná o vysoce toxické či genotoxické polutanty.  

o Znečištění má formu, při níž dochází k vyluhování a migraci kontaminantů do 

vod. 

o Lokalita případně sousedí s I. či II. pásmem hygienické ochrany. 

o Do vzdálenosti 500 m ve směru proudění je voda využívána jako pitná, 

či k zahrádkářským účelům.  

o Dochází k trvalému poškození, či likvidaci některých biotopů 

 Vysoké – nadprůměrné působení zátěže je silné, časově nepravidelné, dočasné 

o Koncentrace nepředstavují neakceptovatelné riziko při požití, inhalaci, či 

kontaktu s kůží. 

o Polutanty se však mohou akumulovat v rostlinách, či zvířatech v koncentracích, 

které představují neakceptovatelné riziko.  
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o Působení na pracovníky je silné, dočasný pracovní cyklus s relativně krátkou 

dobou expozice. 

o Znečištění vysoce toxickými či genotoxickými polutanty bez přímé přítomnosti 

populace, ale s možností přítomnosti v budoucnu. 

o Prokázaná, či vysoce pravděpodobná kontaminace povrchových vod, nebo zdrojů 

pitné vody. 

o Je vysoce pravděpodobné poškození některých biotopů. 

 Střední – průměrná zátěž na hranici přípustného limitu 

o Pracovníci pracují na lokalitě pouze dočasně, s relativně krátkou dobou expozice.  

o Hranice limitů pro horninové prostředí, vody.  

o Znečištění nízce toxických polutantů zasahuje nesaturovanou zónu a lze je 

v současné době sanovat.  

o Potenciální možnost ohrožení jednotlivých typů zdrojů vody. 

o Lokalita nesousedí s I. či II. pásmem PHO. 

o Ve vzdálenosti 2 km po směru proudění v puklinovém kolektoru či do 1 km 

v palivovém kolektoru není voda využívána jako pitná či pro jiné citlivé účely.  

o Potenciálně mohou být ohroženy či mírně poškozeny některé biotopy. 

 Nízké – podprůměrná zátěž, srovnatelná s relativními normativy - např. hygienické limity 

pro pracovní prostředí 

o U povrchových vod je znečištění na hranici limitu pro ostatní povrchové vody. 

o Jedná se o znečištění nízce toxickými polutanty.  

o Zasahuje nesaturovanou zónu, ale lze je lehce sanovat.  

o Populace není přítomna nebo není přímo ohrožena. 

o Lokalita není zemědělsky využívána. 

o Polutanty se vyskytují v takových koncentracích, že nemohou pronikat do 

vodovodního systému pitné vody.  

o Nejsou přítomny látky v koncentracích, v nichž by mohly být agresivní vůči 

stavebnímu materiálu. 

 Žádné – zanedbatelné nebo nulové riziko 

 Neznámé – není známo 
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Se zatříděním brownfieldu do některé z kategorií nám mohou pomoci registry kontaminovaných 

míst. V ČR existuje tzv. Systém evidence kontaminovaných míst – SEKM. 

Jedná se o systém zřízený Ministerstvem životního prostředí ČR pro systematickou evidenci, 

sledování a posuzování priorit kontaminovaných (respektive potencionálně kontaminovaných) 

míst a lokalit s řešenou ekologickou újmou. To vše dle pokynů Evropské agentury pro životní 

prostředí – EEA. [9] 

V současnosti je v databázi celkový počet 4 912 evidovaných lokalit. Z toho 8 není přijato, 2385 

je schváleno, 174 čeká na schválení a u 2 345 není stav uveden.  

 

Graf 1: Odhad podíli kontaminovaných ploch, vlastní zpracování, data [5] 

  

3.8 Ovlivnění nákladů v závislosti na umístění 

brownfieldu 

Projekty na zregenerování nevyužívaných objektů jsou samy o sobě velice náročné a to jak 

finančně tak i časově. Vždyť i relativně nekomplikované projekty vyžadují přípravu 3 až 4 roky. 

Nemalé finanční výdaje, o kterých se nyní zmíním, mohou být vynaloženy i v souvislosti 

s umístěním stavby.  

5% 7% 

50% 

38% 

Odhad podílu kontaminovaných ploch v ČR 

Neurčena kontaminace 

Potvrzena kontaminace 

Bez závažné kontaminace 

Lze předpokládat kontaminaci 



27 

 

Osobně bych tento typ nákladu rozdělil do 3 částí a to:  

 Na jak silně kontaminované lokalitě se brownfield nachází. 

 Vlastnosti horninového prostředí v okolí a pod brownfieldem. 

 Poloha vzhledem k zastavěnému území. 

3.8.1 Kontaminace lokality 

Může se jednat o nejnákladnější položku cele regenerace. Důvod je v tomto případě velice 

jednoduchý. Čím je lokalita rozsáhlejší a více kontaminovaná, tím větší náklady jsou s ní 

spojené. Můžeme se setkat s typy opuštěných objektů, jako jsou greyfields, kde je obsah 

kontaminace zcela minimální nebo žádný. Dle odhadů je takovýchto brownfields 50% 

z celkového počtu. Narazit ovšem můžeme i na takové typy jako jsou blackfields, což jsou 

lokality s extrémně silným zamořením. Regenerace takovéto lokality je pro soukromý sektor bez 

řádné podpory veřejného sektoru v podstatě nereálná.  

Největší otázkou je, co udělat se znečištěnou půdou. Pokud ji budeme chtít sanovat 

ekologickými a levnějšími postupy, protáhne se neúměrně doba realizace a tím i náklady. 

V případě, že budeme chtít sanaci urychlit a zvolíme například metodu „vykopej a vysyp na 

skládku“, rozpočet se nám opět astronomicky navýší.  

Problémové jsou i kontaminované konstrukce a materiály. Vyžadují při demolici speciální 

zacházení a jejich likvidace ve spalovnách, či na skládkách nebezpečného odpadu je také velice 

nákladná. 

Znečištění ovšem nemusí pocházet jen z našeho objektu, ten může být kontaminován migrací 

přes horninové prostředí z okolní zástavby, zvlášť pokud se na ní nachází další brownfields.  

3.8.2 Vlastnosti horninového prostředí 

Vliv na náklady mají i vlastnosti horninového prostředí vyskytující se v lokalitě brownfieldu. 

Kontaminanty se mohou vázat na tři fáze horninového prostředí: 

 na hmotu půdních částic; 

 na vodu v pórech zeminy; 

 na půdní vzduch v pórech. 
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Základním transportním médiem v horninovém prostředí jsou podzemní vody. Rozpuštěné 

znečištění se šíří souhlasně s prouděním podzemních vod. Podzemní voda tedy hraje důležitou 

roli v migraci kontaminace, kdy je důležitý směr proudění a její výšková úroveň. Zásadní je 

vnímat celou lokalitu v širším kontextu v rámci hydrogeologické struktury. Viz příloha č. 1 

Další zásadní vlastností je propustnost prostředí. Homogenní a nehomogenní horninová prostředí 

totiž vykazují rozdílné vlastnosti, co se týká šíření kontaminace. Málo propustné vrstvy mají 

zásadní význam v imobilizaci kontaminace, naopak lépe propustné vrstvy slouží jako preferenční 

cesty pro šíření znečištění. Jako příklad lze uvést, že i tenká vrstva s propustností jen o jeden řád 

vyšší než okolí na sebe dokáže stáhnout většinu objemu proudící vody. To umožňuje šíření 

kontaminace většími rychlostmi a na větší vzdálenosti oproti homogennímu prostředí. Opět tak 

nastává situace, kdy větší kontaminovaná plocha znamená větší náklady.  

Nepropustné vrstvy nemusí ale pokaždé znamenat přínos pro regeneraci. Tyto vrstvy mohou 

znamenat velkou překážku pro sanační techniky in-situ. Naopak propustné vrstvy zvyšují 

účinnost sanačních metod.   

3.8.3 Poloha vzhledem k zastavěnému území 

Náklady se mohou výrazně lišit i podle toho, v jakém typu zástavby se vyskytují. Jak již bylo 

řečeno v kapitole 3.3 Rozdělení brownfields, brownfieldy se z hlediska polohy mohou 

vyskytovat od opuštěných mimo urbanizovaných území až po zalidněná centra měst. Každé 

z nich má svoje specifika a mohou se u nich vyskytovat různé druhy nákladů navíc. Tyto 

položky nazýváme náklady umístění stavby, do kterých zahrnujeme: 

 zařízení staveniště; 

 provozní vlivy; 

 územní vlivy; 

 mimořádně ztížené dopravní podmínky; 

 individualizace nákladů na mimostaveništní dopravy; 

 práce na kulturních památkách; 

 další náklady. 

Jako příklad některých zvýšených nákladů bych zde uvedl dvě naprosto odlišné polohy. 
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Zastavěné území v centrální části města 

Zvýšené náklady mohou přijít hned ve fázi zřizování staveniště, kdy v zalidněných centrech jsou 

kladeny větší nároky na zabezpečení. Oplocení s řádným označením a varováním. Dočasná 

ochranná zabezpečení jako jsou různé plachty, stěny, stany a ochranné sítě, které zajišťují 

bezpečnost kolemjdoucích. Některé opuštěné objekty v centrech mohou mít stísněné venkovní 

prostory a může tak nastat problém s umístěním potřebného zařízení a techniky. 

Stavba může zásadním způsobem ovlivnit silniční provoz v okolí stavby, tím se komplikují 

dodávky i odvoz materiálu a jsou vynakládány další prostředky na organizování dopravy. Navíc 

ze strany obcí bývá vyvíjen tlak na stavebníky, aby čas, po který budou přerušovat dopravu, 

zkrátili na minimum.  

Přísné podmínky jsou také stanovovány z hlediska prašnosti a hluku ze stavby. Oba tyto faktory 

musí být značně omezeny. Tento problém může nastat hlavně v případě, kdy se rozhodneme pro 

recyklaci stavebního odpadu na místě. Linky na recyklaci jsou velmi hlučné a mnohdy i prašné. 

Dále je nutné počítat s čištěním vozidel a techniky před výjezdem ze staveniště.  

Komplikace mohou nastat, pokud se brownfield nachází v kulturně památkové zóně, či některý 

z objektů areálu je uznán jako technická památka. Musí být vynaloženy prostředky navíc na 

zabezpečení před poškozením, je omezena, nebo zakázána mechanizace a stroje, vyžaduje se 

zvýšená potřeba času na práci a podobně. 

Část mimo urbanizované území 

V tomto případě jsou největší náklady spojeny pravděpodobně s dopravou. Náklady se 

vynakládají na dopravu zaměstnanců, materiálu, strojů, ale může se významně prodražit i odvoz 

stavebního a demoličního odpadu na skládku, či jeho likvidace. 

Samozřejmě na obou typech stavenišť se musí dodržovat všeobecná legislativa platná pro 

stavebnictví, jen v nezastavěných územích se můžeme většinou setkat s „volnějším režimem“ 

oproti městským centrům, kde jsou podmínky nastaveny přísněji.  
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4 Revitalizace brownfields 

Revitalizace, někdy též regenerace, je pojem, který ve stavebnictví označuje proces obnovení 

a oživení objektů a ploch. Nejčastěji je revitalizace brownfieldů spojována s nemovitostmi 

industriálního charakteru, které jsou odstraňovány nebo přestavovány pro jiné využití. 

V současnosti se můžeme v Evropě setkat i s pojmem městská regenerace, která se vztahuje 

k městským smíšeným a obytným plochám.  

S revitalizací souvisejí ještě i další pojmy, které bývají občas nepřesně užívány nebo 

zaměňovány, a tak je zde pro přesnost uvedu:  

 Rekultivace – užívána v souvislosti s důlními brownfieldy, jedná se o navrácení 

k prostředí původně přírodnímu, či zemědělskému nebo jde o přeměnu na rekreačnímu 

využití. 

 Sanace – tento pojem je technického charakteru, znamená ozdravění, konkrétně 

odstranění ekologických škod. 

 Asanace – cílem je ozdravění území, přeneseně vyčištěním, například od závadných 

staveb. 

Celý proces regenerace se dá rozdělit do následujících částí: 

Definování cílů projektu a příprava 

 Vypracování rizikové analýzy a ohodnocení staveniště. 

 Příprava projektu (určení nákladů a harmonogramu). 

 Zajištění financování a potřebných povolení. 

 Výběrové řízení a schválení dodavatelů. 

Demolice a asanace 

 Odstranění budov a jiných konstrukcí. 

 Odstranění podzemních staveb. 

 Likvidace nebezpečných odpadů. 

Dekontaminace (sanace) 

 Vyčištění, případně odstranění a uložení kontaminované zeminy. 

 Vyčištění podzemních vod a půdního vzduchu. 
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 Vyčištění nebo odstranění odpadů z předchozího užívání. 

Obnova terénní úpravy 

 Stabilizace terénu 

 Terénní úpravy, zatravnění, výsadba stromů atd. 

Nová výstavba 

 Přeměna nevyužívaného objektu na staveniště, které může být plně využíváno. 

Infrastruktura a služby 

 Komunikace na staveniště, přístupové komunikace, parkoviště, veřejné osvětlení atd. 

 Zásobování – vodou, plynem, elektřinou, horkovody, kanalizace, telekomunikace. 

Výstavba objektů 

 Běžná výstavba projektu. 

Provoz a údržba 

 Kladen důraz především u pronajímaných budov. 

Z celého tohoto procesu se budu dále podrobně zabývat pouze sanací horninového prostředí 

a stavebním a demoličním odpadem, což také tvoří stěžejní část mé diplomové práce. Cílem je 

obeznámit se s tím, jaké možnosti má stavebník při nakládání se stavebním odpadem a jak si 

poradit se sanací brownfieldových ploch. Zároveň bych chtěl tímto zviditelnit inovativní 

technologické procesy v tomto odvětví, které jsou v souladu s filozofií udržitelné výstavby. 

4.1 Sanace horninového prostředí 

Účelem sanace horninového prostředí bývá eliminace či redukce negativních vlivů kontaminace 

na lidské zdraví či ekosystémy. [6] 

Horninové prostředí se skládá ze tří základních složek – zemina, podzemní voda a půdní vzduch. 

V prvém pohledu můžeme sanační metody rozlišovat podle toho, na kterou z nich jsou 

zaměřeny. 
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4.1.1 Návrh a koncepční varianty nápravných opatření 

Jak již bylo řečeno, základním nástrojem pro rozhodování o nutnosti, charakteru a parametrech 

nápravných opatření pro redukci rizik z kontaminace je analýza rizik. Ta neřeší projekt sanace, 

ale pouze vymezuje koncepční zásady řešení. 

Analýza rizika obsahuje všechny nabízející se varianty nápravných opatření se základním 

hodnocením jejich proveditelnosti, spolu se základním odhadem nákladů. Nabízené metody by 

měly vycházet vstříc netradičním přístupům a inovativním technologiím. 

Postupy při navrhování nápravných opatření 

 Stanoví se, zda jsou nápravná opatření nutná či nikoliv, respektive je-li riziko 

akceptovatelné nebo ne. To vše na základě analýzy rizika. 

 Dále je nutné stanovit cíl sanace, který popisuje účel a smysl nápravného opatření. Určí 

se, co je v daném případě akceptovatelné riziko a do jaké míry se má redukovat. 

 Určí se koncepční alternativy redukce rizika. 

 V dalším kroku stanovíme cílové parametry, kterými se kontroluje a posuzuje naplňování 

stanovených cílů sanace, průběh a úspěšnost. 

 V posledním kroku stanovíme různé technické varianty řešení, v rámci základních 

koncepčních alternativ. Výběr mezi alternativami probíhá na základě těchto kritérií: 

o efekt z hlediska redukce rizik; 

o technické; 

o ekonomické; 

o legislativní; 

o vedlejší efekty; 

o politické; 

o postoj veřejnosti. 

Strategie a koncepční varianty nápravných opatření a sanací 

Možnost uplatnění koncepční varianty závisí na konkrétním charakteru kontaminace, lokality 

a jejího využívání. Strategie by se dala rozdělit na 4 základní varianty: [6] 

 Odstranění zdroje rizika – dekontaminace, vymístění 

 Snížení mobility koncentrace 

 Izolace rizika – přerušení migrační (expoziční) cesty 
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 Kontrola rizika, opatření na straně příjemců škodlivin 

Dekontaminace lokality 

Dekontaminace je proces, ve kterém se eliminují nebo snižují rizika tím, že se úplně nebo 

částečně odstraní škodlivé látky z horninového prostředí. Tento proces má smysl pouze tehdy, 

když je zamezeno pokračujícímu šíření znečištění. V prvním kroku se tedy vždy musí odstranit 

zdroj primární kontaminace. Z hlediska technického charakteru může jít o: 

 Transformace či destrukce kontaminantů – transformace na neškodné nebo méně 

škodlivé látky, případně jejich úplná destrukce. 

 Extrakce škodlivin ze zeminy a vody – snížení koncentrace znečištění z nosné matrice 

(zemina, podzemní voda, půdní vzduch). 

 Vymístění kontaminované zeminy mimo lokalitu – odtěžení kontaminovaných zemin, 

odčerpání kontaminovaných podzemních vod nebo půdního vzduchu. 

Při zjišťování kontaminantů je důležité stanovit, jak velké dávce škodlivin by byla osoba na 

místě vystavena a jaké by to na ni mělo účinky. Z tohoto pohledu se škodliviny dělí na 

karcinogenní a nekarcinogenní. Karcinogenní látky se musí beze zbytku odstranit všechny, 

kdežto u nekarcinogenních látek existuje určitá bezpečná (prahová) dávka, která pro osoby není 

škodlivá. Tyto povolené expoziční limity řeší nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pro podmínky při 

práci a vyhláška č. 6/2003 Sb. pro pobytové místnosti. 

Při extrakci škodlivin nám vzniknou v podstatě dvě části matric. Jedna se sníženou nebo nulovou 

koncentrací škodlivin a druhá o výrazně menším objemu s velkou koncentrací škodlivin.  

Předmětem dohadů také někdy bývá, zda se v případě odtěžení znečištěné zeminy a jejího 

přemístění v nezměněném stavu na jiné místo lze ještě bavit o dekontaminaci. 

Snížení mobility kontaminace 

Ne vždy je nutné kontaminaci odstranit, a tak mnohdy stačí, když pouze zabráníme dalšímu 

šíření nebo působení na ohrožené subjekty. V těchto případech můžeme využít principu snížení 

mobility. Metoda funguje tak, že transformuje kontaminanty na formy s nižší mobilitou 

v horninovém prostředí. Přemění tedy škodliviny na méně rozpustné látky. 
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Izolace 

Při této koncepci jsou škodliviny ponechány na místě a riziko se redukuje tím, že se vytvoří 

bariéry na expozičních cestách, kterými se škodliviny mohou dostat k příjemcům. To může 

znamenat určitá omezení ve způsobech využívání lokality. V praxi se uplatňují dva základní 

principy: 

 mechanická izolace znečištěn; 

 hydraulická izolace znečištění. 

Technické provedení bariér závisí na druhu škodlivin a na charakteru expozičních cest.  

Jako příklad mechanické bariéry pro omezení expozice si můžeme uvést překrytí povrchu terénu 

asfaltovou nebo betonovou vrstvou. Takovýto povrch pak omezuje výstupy těkavých látek 

a zabraňuje fyzickému kontaktu.  

Jako typ hydraulické izolace se uvádějí například čerpací vrty, které zamezují šíření kontaminace 

vytvořením hydraulické deprese nebo elevace v hladině podzemní vody. 

Nevýhodou těchto metod je potřeba dlouhodobé údržby a monitoring funkčnosti. 

Kontrola rizika 

V tomto případě je kontaminace ponechána na místě a ani není zamezováno její migraci. Snížení 

rizika je docíleno dočasným nebo trvalým omezením funkčního využívání dotčené lokality. Tato 

omezení mohou například být: [6] 

 Administrativní opatření pro zamezení využívání kontaminované půdy k pěstování 

potravních plodin. 

 Oplocení pro zamezení vstupu osob do doby, než z lokality přestanou unikat plyny 

z rozkládajících se odpadů. 

 Zajištění náhradní dodávky pitné vody, místo používání kontaminované studny až do 

doby samovolného vyznění znečištění podzemní vody. 

 Administrativní kontrola využívání lokality – na kontaminované půdě se nepovolí 

výstavba dětského hřiště s travnatým povrchem, avšak žádný problém nepředstavuje 

vyasfaltované parkoviště. 

Kombinace 

V rámci jedné lokality brownfield můžeme výše uvedené koncepce kombinovat.  
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4.1.2 Metody sanace podle principu 

Podle základního charakteru působení se často sanační metody člení takto: 

 Chemické; 

 fyzikální; 

 fyzikálně-chemické; 

 biologické. 

- - vznik reziduí

+

- rychlé

- lze najít řešení pro všechny typy kontaminace a všechna média

- vznik reziduí

- musí být splěny určité přírodní podmínky

+

-

Fyzikální
- rychlé

- lze najít řešení pro všechny typy kontaminace a všechna média

- zpravidla ne příliš citlivé na přírodní podmínky

Biologické
- příznivé náklady

- flexibilita nasazení

- účinné pro široké spektrum organické kontaminace

žádná nebo minimální vedlejší rezidua

- pomalejší

- musí být splněny určité přírodní podmínky

- ex-situ v zimě nefungují

+

-

Chemické

 

Tabulka 1: Výhody a nevýhody principů sanace [6] 

 

Specifické místo mezi sanačními metodami má přírodní atenuace. 

Atenuace 

Tento pojem představuje samovolně probíhající procesy v horninovém prostředí, díky nimž 

dochází ke zpomalování šíření kontaminace, úbytku hmoty kontaminace a transformaci škodlivin 

na méně nebezpečné látky. 

Přírodní atenuace 

 Přírodní atenuace je velmi výhodnou alternativou v redukci kontaminační zátěže. Pokud existují 

podložené výsledky, že přírodní atenuace může zajistit cíle sanace v přijatelném čase, pak ji 
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můžeme považovat za rovnocenné nápravné opatření. Nevýhodou je, že v některých případech 

mohou být produkty a meziprodukty přírodní atenuce škodlivější než původní kontaminant. 

4.1.3 Sanační metody podle místa působení 

In-situ – sanační metody působí na zeminy, podzemní vody či půdní vzdušniny přímo v jejich 

přirozeném uložení. 

Ex-situ – o těchto metodách hovoříme tehdy, musíme-li nejdříve kontaminované složky 

horninového prostředí vytěžit (zeminy) respektive vyčerpat (podzemní vody či půdní vzduch), až 

potom je podrobujeme dekontaminaci. 

U podzemních vod je mnoho svým principem in-situ metod spojeno s jejich čerpáním a členění 

na metody in-situ a ex-situ zde ztrácí své opodstatnění. 

Zejména u sanace zemin se u metod ex-situ často rozlišují ještě aplikace off-site a on-site podle 

toho, zda se kontaminované zeminy odvážejí k dalším úpravám mimo sanovanou lokalitu či 

nikoliv. [6] 

Všeobecnou nevýhodou metod in-situ je, že díky nehomogenitám horninového prostředí nebo 

nepředvídatelným anomáliím, kterými jsou například neočekávané preferenční migrační cesty, se 

často nepovede dosáhnout očekávaného vyčištění. Celý postup se pak finančně i časově navýší. 

Naopak výhodou je, že metody in-situ se dají použít tam, kde nepřipadá v úvahu využít ex-situ. 

Jedná se například o kontaminace nacházející se pod objekty, jejichž demolice není možná, nebo 

v případech, kdy by odtěžování zeminy znamenalo nepřijatelnou zátěž pro obyvatele v přilehlém 

okolí. 

Velkou výhodou metod ex-situ je, že jsou snadno kontrolovatelné a jejich režim lze upravovat 

a řídit. Například můžeme od celého objemu zeminy oddělit hrubou frakci, na kterou se 

kontaminace neváže, ta je sorbována jen na malé částice. Výsledkem je tak daleko menší 

množství vsázky do dekontaminačního zařízení a tím vznikne úspora času i energie.  

4.1.4 Zavedenost technologií 

Jednou z možností, jak lze posuzovat sanační metody, je podle jejich zavedenosti 

Technologie ověřené – dlouhodobě ověřené technologie, kde je dobře znám technologický 

postup, účinnost a také případné nedostatky a omezení 
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Technologie inovační – technologie jsou známé, ovšem v praxi jsou dosud jen málo aplikované. 

Nelze spoléhat na jejich účinnost v konkrétních poměrech a dostatečně nejsou známy ani jejich 

nevýhody a omezení. Jejich finálnímu nasazení by měly předcházet zkoušky a zkušební provozy. 

Technologie experimentální – se volí v případech, kdy ověřené a inovativní technologie jsou 

v daných podmínkách neúčinné nebo se nabízí významná úspora nákladů. S těmito 

technologiemi nejsou žádné praktické zkušenosti a zpravidla se jedná o nasazení prototypu. 

Riziko selhání je velké a při neopatrnosti může dojít dokonce ke zhoršení kontaminace. Jejich 

nasazení musí předcházet pilotní a zkušební testy. 

Toto rozdělení ovšem nemá pevně stanovené definice, a tak se s postupem času a vývojem 

technologií stávají z inovativních metod metody standardní. Za inovativní metodu bychom 

v současnosti mohli považovat například využití nanočástic kovového železa. Tato metoda je 

poměrně efektivní, avšak dle názoru odborníků zatím velice drahá a ve většině případů se tak 

nevyplácí.  

4.1.5 Přehled sanačních metod zemin IN-SITU 

Přirozená atenuace 

 Samočinné ubývání a snižování koncentrací škodlivin díky fyzikálním, chemickým či 

biologickým procesům, které samovolně probíhají v horninovém prostředí. Mezi tyto 

procesy patří biodegradace, disperze, sorpce, odtěkávání látek, radioaktivní rozpad, různé 

chemické reakce a transformace. Spontánní procesy mohou probíhat desítky let. K jejich 

urychlení se někdy aplikují různé formy podpory přirozené atenuace. Má-li se atenuace 

použít jako sanační metoda, musí být průběh procesu monitorován. 

 Použitelné pro různé organické i anorganické kontaminace. 

Bioremediace in-situ 

 Voda, obohacená činidly pro podporu rozkladu kontaminantů činností mikroorganismů, 

se zasakuje do horninového prostředí. Případně se s vodou aplikují i speciálně 

vyšlechtěné bakteriální kmeny.  

 Použitelné hlavně na ropné látky, fenoly, za určitých podmínek i polyaromáty, 

chlorované uhlovodíky. 
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Venting, vakuová extrakce 

 Jde o odsávání půdního vzduchu, který je znečištěný těkavými uhlovodíky. Vzduch vrtů 

je čištěn na filtrační stanici. Velice často se používá v kombinaci se sanačním čerpáním 

podzemních vod (vzájemně pozitivní efekty). Uvolňování škodlivin ze sorpčních vazeb 

na zeminu je možno podpořit injektáží horké páry nebo elektrickým ohřevem 

horninového prostředí. 

 Používá se na kontaminaci ropnými látkami, těkavé látky. 

Bioventing 

 Jde o podporu cirkulace vzduchu v horninovém prostředí nesaturované zóny vháněním 

a odsáváním vzduchu přes systém vrtů. Prvotně jde o dodávku kyslíku pro podporu 

biodegradace, ne o odsávání těkavých látek jako při ventingu. 

 Použitelnost na ropné uhlovodíky. 

Nízkotermický ohřev, steam flushing 

 Podpora ventingu – mobilizace těkavých kontaminantů a zvyšování mobility další 

organické kontaminace ohřevem zemin - indukčním, radiofrekvenčním či odporovým 

nebo vháněním páry či horkého vzduchu. 

 Použitelnost na organiku a anorganiku. 

 

Solidifikace 

 Mohou být založeny na fyzikálním či chemickém principu. Stabilizační činidla jako 

vápno, cement, organické polymery, silikáty se do kontaminovaných zemin 

zapracovávají speciálním zemním strojem. Vzniklý tuhý produkt má podstatně sníženou 

vyluhovatelnost a mobilitu kontaminantů. 

 Použitelnost na organiku a anorganiku. 

In-situ chemická sanace 

 Jde o injektáž či zasakování činidel, která reagují s kontaminanty, a vznikají tak méně 

toxické nebo méně mobilní látky. Možno realizovat také s použitím silných oxidačních 

činidel – velmi rychlé reakce. 

 Použití na různé kontaminace. 
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Flushing, proplachování 

 Jedná se o in-situ metodu v kombinaci se sanačním čerpáním. Podle charakteru znečištění 

se použije zasakování či injektáž činidel, která zvyšují mobilitu kontaminantů přímo 

v horninovém prostředí. Přenos kontaminace z nesaturované zóny do podzemních vod. 

 Použití: různé kontaminace, především organické. 

Elektro-kinetické čištění zemin in-situ 

 Je využití elektrického proudu nízké intenzity pro extrakci škodlivých sloučenin z nízce 

propustných zemin – migrace iontů ke katodě a anodě. Pórová vlhkost zeminy 

zprostředkovává transfer. 

 Použití na kovy a polární organiku. 

Vitrifikace in-situ 

 In-situ imobilizace kontaminace zeskelnatěním celé zeminové matrice, k níž dochází 

působením vysoké teploty, která je vyvolána elektrickým proudem. 

 Použití na kovy a persistentní organiku. 

 

Fytoremediace 

 Jde o záměrné pěstování určitých plodin, které mají zvýšenou schopnost extrakce 

škodlivin z půdy. Ty pak akumulují ve svých vlastních tkáních. 

 Užití hlavně na kovy a některá persistentní organika. 

Plošný překryt 

 Plošným překrytím kontaminace (shora) čistou zeminou nebo zpevnělými povrchy dojde 

k zamezení přímého fyzického kontaktu s kontaminací, předchází se prašnosti, omezí se 

rozmyv. Provedení překrytu s izolačními prvky zamezí infiltraci srážek a vyluhování. 

 Použití: jakákoliv netěkavá kontaminace, u izolačních překrytů i těkavá. 

4.1.6 Přehled sanačních metod zemin EX-SITU 

Separace, propírka 

 Jedná se o mechanickou a vodní separaci vytěžených kontaminovaných zemin na jemnou 

a hrubou frakci. Metoda vhodná pro štěrky, kde bývá kontaminace vázána jen na jemnou 
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frakci, která tvoří pouze menší podíl celkového objemu zeminy. Propírka je často 

kombinována s rozpouštěním kontaminantů v prací vodě. 

 Použití: kovy a persistentní organická kontaminace. 

Extrakce rozpouštědly 

 K extrakci organických škodlivin ze zemin se v mixovacím reaktoru používá organické 

rozpouštědlo. Škodliviny se následně z rozpouštědla oddělují a zneškodňují. 

Rozpouštědlo se samo recykluje. 

 Použití: různá kontaminace. 

Chemické úpravy 

 V různých reaktorech jsou vytěžené zeminy vystaveny působení činidel. Vzniklými 

chemickými reakcemi dochází k transformaci škodlivin na neškodné či méně škodlivé 

látky.  

 Použití: různá kontaminace. 

 

Solidifikace 

 Nejběžnější a poměrně nenákladná metoda ke snížení mobility škodlivin je solidifikace 

s použitím cementu či vápna a stabilizace jíly. Jindy se používá zalévání škodlivin do 

betonových bloků, do asfaltu a jiné. 

 Použití: různé typy netěkavé organické i anorganické kontaminace. 

Bioremediace ex-situ 

 Dodáním kyslíku, případně speciálních bakteriálních kmenů dochází k urychlenému 

a kontrolovanému procesu biologického rozkladu organické kontaminace ve vytěžených 

zeminách. Přínosná bývá i dodávka tepla, je-li to v daném případě možné. Pro materiály 

s konzistencí kalů se používají bioreaktory, v nichž je možné lépe kontrolovat podmínky 

procesu. 

 Použití: ropné látky, polyaromáty 

Bioloužení zemin 

 Je přechodem mezi metodami biologického a chemického čištění zemin. 

 Použití: některé druhy anorganické a persistentní organické kontaminace. 
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Termální desorpce 

 Zahřívání vytěžené zeminy v rotační peci. Zvýšenou teplotou dochází k odtěkání 

kontaminace. Záchyt kontaminantů probíhá na čistícím zařízení plynných zplodin. 

Teploty se mohou pohybovat v rozmezí od 90 do 560⁰C. 

 Použití: těkavé a semi-těkavé organické škodliviny, rtuť. 

Vysokoteplotní destrukce (spalování, pyrolýza) 

 Zahřívání vytěžené kontaminované zeminy na teplotu, při které dojde k termické 

destrukci kontaminace. Zpravidla 870 až 1200⁰C. Různé technické varhany – spalovací 

rotační pece, reaktory s fluidním ložem, pyrolýza a jiné. 

 Použití: persistentní organická kontaminace. 

Uložení na skládku 

 Technicky jednoduchou variantou je odtěžení zemin a jejich uložení na externí skládce. 

Tuto metodu však silně znevýhodňují legislativní podmínky (vysoké poplatky). Vytěžené 

zeminy mohou vyžadovat určitou předúpravu (např. částečná biodegradace).  

 Použití: jakákoliv netěkavá kontaminace 

4.1.7 Přehled sanačních metod podzemních vod 

Sanační čerpání podzemních vod 

 Znečistěné podzemní vody jsou čerpány pomocí vrtů nebo drenů. Poté jsou čištěny 

technologiemi, které odpovídají charakteru kontaminace. Jsou-li v kontaminaci obsaženy 

i těkavé látky, oddělují se z vody rozstřikem a pak se zachytávají na aktivním uhlí. 

 Použití: široká škála kontaminantů. 

Sanační čerpání fáze 

 Jde o čerpání lehké fáze od hladiny podzemních vod nebo čerpání fáze těžší vody ode 

dna vrtů. Provedení čerpacích vrtů může být různé a někdy i poměrně složité Na povrchu 

dochází zpravidla k záchytu zbytkové fáze na sorpčních čističích. 

 Použití: ropné látky, polyaromáty nebo chlorované alifáty. 

Flushing, proplachování 

 In-situ metoda kombinovaná se sanačním čerpáním. Zasakování nebo injektáž činidel, 

která jsou volena v závislosti na typu kontaminace. Činidla pak zvyšují mobilitu 

kontaminantů přímo v horninovém prostředí. 
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 Použití: různá kontaminace, především však organická. 

Fyzická izolace (zapouzdření) 

 Horizontální překryt – s použitím  izolačních prvků zamezuje infiltraci srážek a přestupu 

kontaminace do podzemních vod prostřednictvím výluhů. Také dochází k omezení emisí 

těkavých látek. 

 Použití svislých těsnících stěn nebo injektážních clon – z jílocementových směsí, 

zpravidla zavázaných až do nepropustného podloží. Zamezují šíření kontaminace, izolují 

znečištění od podzemních vod. Často bývá nutné doplnit systém drenážními prvky, které 

zabrání vzdouvání podzemních vod před stěnou. 

 Použití: jakákoliv kontaminace skládky. 

Hydraulická bariéra 

 Dalšímu šíření kontaminace zamezuje systém trvalého čerpání podzemních vod z vrtů 

nebo drenů. Vyčerpaná voda obsahuje kontaminanty. Jde o kombinaci izolace 

a dekontaminace zvodně. Druhým typem je vtláčecí bariéra – šíření kontaminace za 

bariéru se zamezí dotací čisté vody do zvodně prostřednictvím vrtů.  

 Použití: jakákoliv ve vodě rozpuštěná kontaminace, také volná fáze ropných látek. 

Slurping, bioslurping, dual phase extraction 

 Ze speciálních, hermeticky uzavřených vrtů, ve kterých je vytvářen podtlak, jsou 

společně odsávány volné fáze ropných látek, podzemní vody a půdní vzduch. 

 Použití: lehká fáze ropných látek. 

Air sparing, biosparging 

 Jde o doplňkovou metodu pro intenzifikaci podzemních vod s obsahem těkavých látek. 

Injektáž vzduchu pod hladinou podzemní vody. Použití v kombinaci s ventingem. Dalším 

efektem je dodávka kyslíku do horninového prostředí pro podporu biodegradace 

(biosparging) 

 Použití: ropné uhlovodíky i další těkavé kontaminace. 

Biodegradace in-situ 

 Voda, obohacená činidly pro podporu rozkladu kontaminantů činností mikroorganismů, 

se zasakuje do horninového prostředí. S vodou se mohou aplikovat i speciálně 

vyšlechtěné bakteriální kmeny. Obvykle recirkulační systém sanačního čerpání 
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podzemních vod a zasakování přes vrty či rýhy. Zasakování chlorovaných uhlovodíků 

v závislosti na aerobnosti. 

 Použití: především ropné látky, za anaerobních podmínek i chlorované uhlovodíky. 

Přírodní atenuace 

 Samovolná destrukce kontaminantů díky přírodní biodegradaci či chemickým reakcím. 

Vyvolává spontánní odtěkávání látek, ředění v proudu podzemních vod, zpomalování 

šíření kontaminace díky sorpci. Průběh a účinnost musí být monitorovány. 

 Použití: různá organická i anorganická kontaminace. 

Nízkotermický ohřev zemin, steam flushing 

 Radiofrekvenčním, indukčním nebo odporovým ohřevem zemin (teploty do 300⁰C) nebo 

vháněním páry či horkého vzduchu dochází ke zvyšování mobility organické 

kontaminace a k podpoře ventingu. Provádí se souběžně s ventingem a se sanačním 

čerpáním podzemních vod. 

 Použití: kontainace ropnými látkami, polyaromáty, další těkavé látky. 

In-situ chemická sanace 

 Zasakování či injektáž činidel, která reagují s kontaminanty a tak vznikají méně toxické 

nebo mobilní látky. Zpravidla se kombinuje se sanačním čerpáním. Provedení je možné 

ve variantě s oxidačními činidly, která velmi rychle a účinně rozkládají organické látky. 

 Použití: různá kontaminace, v oxidační variantě organická kontaminace. 

Reaktivní brány 

 Napříč proudění podzemní vody je umístěna nepropustná těsnící stěna s propustnou 

bránou, do které je usměrňován proud podzemních vod. Výplň brány tvoří materiál, jenž 

reaguje s kontaminací v podzemní vodě za vzniku neškodných nebo méně škodlivých 

látek, případně se provádí záchyt škodlivin na sorpčních materiálech. 

 Použití: chlorované uhlovodíky, kovy. 

4.2 Stavební a demoliční odpad 

Dalším problémem, se kterým je třeba se během regenerace brownfieldů vypořádat, je stavební 

a demoliční odpad. Stejně jako u sanací horninového prostředí i zde se jedná o jednu 

z nejnákladnějších položek revitalizace. V opuštěných areálech se totiž mohou vyskytovat 

rozlehlé objekty, jenž při demolici tvoří obrovský materiálový tok. Tento tok je třeba nějakým 
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způsobem zpracovat a odvézt do příslušných zařízení. Dalším problémem je často se vyskytující 

kontaminovaný a nebezpečný materiál, který vyžaduje specifické nakládání, a tudíž další 

zvýšené finanční náklady. 

Základní možnosti nakládáním s odpadem jsou v podstatě jen dvě. Buď odpad zcela zlikvidovat, 

nebo jít tou ekologičtější cestou udržitelné výstavby (recyklace), na kterou je z hlediska 

legislativy kladen čím dál tím větší důraz a do budoucna lze předpokládat, že se tento způsob 

stane nezbytnou povinnost. V práci se budu dále zabývat oběma variantami a u každé z nich 

zmíním jejich různé možnosti.  

4.2.1 Stavební a demoliční odpady v ČR 

Pojem stavební odpad je v současnosti čím dál více spojován s pojmem recyklace, ovšem nebylo 

tomu tak pokaždé. V předindustriálním období bylo úsporné nakládání se stavebními hmotami 

zcela běžné a to hlavně kvůli omezené dostupnosti energetických zdrojů. Mohli jsme se tedy 

setkat s opětovným využitím stavebního kamene, cihel nebo prvků tesařských konstrukcí. 

Materiály biologického původu byly zpracovávány buď tepelně v místním hospodářství, nebo 

navráceny do okolní přírody. S postupným rozšiřováním stavebních materiálů docházelo 

k významné proměně materiálových toků a přerušení tak dříve poměrně uzavřených cyklů. Toto 

narušení cyklu zahrnovalo zároveň odvážení většiny stavebních odpadů na skládky za účelem 

jeho odstranění. S postupem času se tento odpad začal využívat pro zabezpečování skládek 

a opravdový rozvoj recyklace nastal až v druhé polovině 90. let. 

V současné době se ČR řídí novým plánem odpadového hospodářství a nařízením vlády 

č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024. 

Hlavními cíli strategie je předcházení vzniku odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití 

odpadů. Pro stavební a demoliční odpad je stanoven následující cíl: Zvýšit do roku 2020 nejméně 

na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních 

a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 

materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem 

kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 

pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). [10] 
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Stavebnictví se řadí mezi největší producenty průmyslového odpadu v ČR. V roce 2015 bylo 

z podniků na území ČR vyprodukováno celkem 23,247 tisíc tun odpadu, z toho 11,308 tisíc 

připadalo stavebnictví. 

 

Graf 2: Produkce podnikových odpadů [11] 

Způsoby nakládání s SDO v ČR v letech 2007-2014 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, míra skládkovaného SDO s postupem času klesá oproti 

recyklaci, jejíž míra se postupně zvyšuje.  

4.2.1.1 Pojmy spojené se stavebním a demoličním odpadem 

 Stavební a demoliční odpad – odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při 

změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 

v Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály). [13] 
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Doprava a skladování 
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Tabulka 2: Způsoby nakládání s SDO [12] 
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 Nakládání s odpady – jedná se o jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu, 

skladování, úpravu, využívání a odstraňování.  

 Shromažďování odpadů – jde o krátkodobé soustřeďování odpadů před jejich dalším 

nakládáním do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku. Shromažďovacími 

prostředky v tomto případě jsou různé odpadové nádoby, kontejnery, sudy, pytle a vaky.  

 Sběr odpadů – soustřeďování odpadu oprávněnou fyzickou, či právnickou osobou za 

účelem jejich předání k jejich dalšímu využití nebo odstranění.  

 Výkup odpadů – vykonávají pouze oprávněné fyzické, či právnické osoby, které odpad 

vykoupí za sjednanou cenu.  

 Skladování odpadu – jedná se o umístění a ponechání odpadů, které byly předtím 

shromážděny, sesbírány nebo vykoupeny, do zařízení k tomu určených. Tento proces 

nemusí být konečnou etapou odpadu a může být ještě dále využíván.  

 Úprava odpadů – činnosti, které mění chemické, biologické nebo fyzikální vlastnosti 

odpadů. Tyto úpravy se využívají k usnadnění přepravy nebo ke snížení nebezpečných 

vlastností odpadu. Nejvíce se však využívá v případě, kdy chceme z odpadu vytvořit 

nový výrobek (recyklát). 

 Využívání odpadů -  jedná se o souhrn postupů a procesů, které vedou k tomu, aby se dal 

upravený odpad znovu využít jako surovina nebo výrobek. Využití odpadu má ze zákona 

přednost před jeho odstraněním. Způsoby využívání odpadů jsou vedené v příloze č.3 

zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

 Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

[14] Tento pojem zdánlivě se stavebnictvím nesouvisí, ale při vyklízení brownfieldů se 

s tímto odpadem běžně setkáme, když předchozí majitelé většinou v objektu nechají vše, 

co se jim nehodí.   

4.2.1.2 Legislativa 

Stejně jako u brownfieldů tak i SDO a recyklace se dotýká velké množství právních předpisů.  

Zabíhat do detailu není pro potřeby mojí práce podstatné, a tak zde vypíši pouze několik 

nejdůležitějších předpisů ovlivňujících nakládání s odpady. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení. 
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 Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Metodický pokyn odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady 

z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Věstník MŽP 9/2003. 

 Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

s nakládání s odpady. 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška MZ č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 

expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. 

 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2.2 Likvidace odpadu 

Likvidace odpadů by měla být zvolena jen v případech, kdy se jedná o nebezpečný odpad nebo 

materiály, které se již dále nedají využít. Většinou se jedná o málo ekologické metody, jež jsou 

v rozporu s trvale udržitelnou výstavbou. I přesto tento typ nakládání s odpady patří u nás mezi 

velmi rozšířené a v některých případech může mít i své výhody.  

4.2.2.1 Skládkování 

Zákon popisuje skládku jako technické zařízení pro ukládání odpadů, kde je tento proces řízený 

a přísně kontrolovaný. V závislosti na tom, jaký odpad se na skládce může ukládat, se rozdělují 

do tří skupin: 

 Skupina S-OI – inertní odpad. 

 Skupina S-OO – ostatní odpad. 
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 Skupina S-NO – nebezpečný odpad. 

Odpad se na skládkách může ukládat do otevřených prohlubní, vršit nad úroveň terénu nebo ve 

zvláštních případech soustřeďovat do podzemních dutin. Všechny skládky mají své ověřené 

postupy a technologie, kdy se skládají z několika ochranných vrstev, které brání úniku 

skládkových vod a výluhů do okolního prostředí. Skládková voda je pak odváděna za pomoci 

drenážního systému do zabezpečených jímek. Výhodou skládek je jejich levný provoz (oproti 

jiným zařízením) a možnost odebírání skládkových plynů, které se dají dále energeticky 

využívat. 

V minulosti se jednalo o nejrozšířenější způsob nakládání s odpadem a to především proto, že 

poplatky za uložení (skládkovné) byly velmi nízké oproti jiným metodám, jako je například 

recyklace nebo spalování. I v současnosti se jedná o velmi využívaný způsob likvidace odpadu 

a to zvlášť pro komunální odpad. Ovšem s postupným vývojem nových technologií 

a legislativním tlakem se situace pomalu obrací. Ceny skládkovného se za posledních 15 let 

výrazně navýšily, a tak se jedná o jednu z nejdražších variant v oblasti likvidace stavebních 

a demoličních odpadů. Zákon o odpadech v tomto případě zmiňuje, že je povinností všech osob 

předcházet vzniku odpadů a pokud již nějaký odpad produkujeme, má hlavní prioritu jeho 

recyklace. Jedná se o celoevropský ekologický trend, který chce zamezit využívání skládek a jít 

tak cestou udržitelného rozvoje společnosti.  

Začátkem prosince 2015 přijala evropská komise balíček týkající se oběhového hospodářství. Na 

jeho základě vyšlo nařízení, které zakazuje skládkování všech plastů do roku 2020 a do roku 

2024 veškerého odpadu. Tento plán je velice ambiciózní a v tuto chvíli je velmi těžké říci, zda se 

v ČR povede toto nařízení naplnit. Na toto téma jsem měl možnost hovořit s odborníky, jichž se 

tato problematika dotýká. Všichni se shodli na tom, že za současného stavu je tento cíl nereálný. 

Problémem je hlavně nedostatečný počet recyklačních center a spaloven, které si s veškerým 

odpadem dovedou poradit. Situace ovšem není zcela beznadějná. Pokud se vyvine dostatečná 

iniciativa a vzroste počet zařízení likvidujících odpad šetrnějšími způsoby, je možné tento 

požadavek splnit nebo se mu alespoň velice přiblížit.  

Ceny za uložení stavebního a demoličního odpadu se mohou na různých skládkách lišit 

i v řádech sta korun, a tak zde pro názornost uvedu jen několik příkladů s orientační průměrnou 

cenou: 

 Beton – 505 Kč/t. 
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 Cihly – 425 Kč/t. 

 Směsný stavební a demoliční odpad – 925 Kč/t . 

 Dřevo – 1080 Kč/t. 

[15], [16] 

4.2.2.2 Termické zpracování odpadu 

Jedná se o další tradiční způsob likvidace odpadů, který se dodnes objevuje jak v klasické 

podobě, tak i v moderních ekologických variantách. Termické zpracování odpadů můžeme 

rozdělit do tří skupin technologií: 

 Spalování 

 Pyrolýza 

 Zplyňování 

Požadovaným cílem termického zpracování je snížení množství organických kontaminantů, 

zredukování celkového množství odpadů a zachycování nebezpečných látek a těžkých kovů 

v popílku.  

Mezi hlavní výhody patří: 

 Významná redukce původního objemu odpadů (snížení o 70-99%). 

 Možnost spalovat odpad různého původu a konzistencí (stavebnictví, nemocnice, 

průmysl, domácnosti atd.). 

 Možnost zužitkování vedlejších produktů, např. teplo při spalování. 

 Jediná možnost jak zlikvidovat některé nebezpečné typy odpadů, obzvlášť ze 

zdravotnictví. Zbytek po spalování je tuhý, sterilní a nepodléhá dalšímu rozkladu. 

 Výrazné snížení kontaminantů a následné zjednodušení uložení zbytkových popílků na 

skládkách. 

 Celý proces lze dobře kontrolovat a regulovat. 

 Zbytek po zpracování (popel) je možné bezpečně ukládat na skládkách nebo je 

v některých případech nutná solidifikace. 

 Časová úspora, kdy je možné celý proces zvládnout v krátké době oproti kompostování 

nebo skládkování.  

 Při zmiňovaném zákazu skládkování do roku 2024 se jedná o jednu z nejreálnějších 

možností, jak lze daného nařízení dosáhnout.  
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Mezi hlavní nevýhody patří: 

 Velmi vysoké investiční náklady na výstavbu spalovny (cca 2 miliardy Kč). 

 Vysoké provozní náklady. 

 Potřeba kvalifikované pracovní síly pro provoz a údržbu. 

 Nezbytná opatření k omezení úniků emisí do ovzduší a vody a při odstraňování zbytků ze 

spalování.. 

 I přes významnou redukci objemu odpadu se stále určitá část odpadu (zbytkový popel) 

musí ukládat na skládkách. [17] 

Spalování  

Jedná a o ekologicky přijatelný způsob likvidace odpadů, který funguje na principu spálení 

odpadu s následným dokonalým čištěním spalin. Spalovny mohou mít různé druhy pecí 

a spalovišť s tím, že teploty ve spalovacích pecích mohou dosahovat až 1 200⁰C. Celý proces 

čištění pak zajišťuje účinný systém zachycování spalin. 

Proces čištění by se dal rozdělit do tří kroků. [18] V prvním kroku dochází k odloučení pevných 

částic (popílku). Ve druhém kroku se ze spalin odstraňují oxidy dusíku a kyselé anorganické 

plyny. V posledním stupni čištění dochází k odstranění organických látek za pomoci aktivního 

uhlí.  

Velkým přínosem spaloven je především možnost využití tepla získaného při spalování na 

přeměnu v energii, případně na ohřev vody. Tímto mohou spalovny přispět k úspoře 

neobnovitelných zdrojů. Tento způsob nakládání s odpadem nemá u obyvatel příliš velikou 

oblibu především ze strachu z vypouštěných škodlivin. Pravdou ale je, že spalovny musí 

dodržovat velice přísné limity, a tak jejich škodlivý vliv je menší nebo minimálně srovnatelný 

s ostatními způsoby likvidace odpadů.  

Pyrolýza  

Další alternativou termického spalování je pyrolýza nebo též odplynění. Jedná se o velice 

perspektivní způsob likvidace založený na inovativních technologiích. Při pyrolýze dochází 

k tepelnému rozkladu organických materiálů bez přítomnosti oxidačních médií, jako je kyslík, 

vzduch, oxid uhličitý a vodní pára. Tato technologie je vhodná především pro jednotné odpady 

se stejnorodým složením, bez vysokého podílu škodlivin a bez tendence ke spékání. 

Z hlediska dosahovaných teplot se proces pyrolýzy rozděluje na: 
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 Nízkoteplotní - < 500⁰C. 

 Středněteplotní - 500-800⁰C. 

 Vysokoteplotní - > 800⁰C. 

Spalování probíhá v komoře bez přítomnosti kyslíku. Během tohoto procesu dochází 

k uvolňování prchavé hořlaviny (pyrolýzní plyn) z tuhého odpadního materiálu. Tento plyn je 

pak dále spalován v termoreaktoru. Mimo plynu vznikají ještě další dva produkty - pevný 

uhlíkový zbytek a kapalný kondenzát vznikající ochlazováním plynu. Všechny tyto produkty je 

možné poté využít jako opětovnou vstupní surovinu. 

Výhody oproti klasickému spalování:  

 Nevznikají toxické emise. 

 Bezpečný uhlíkový zbytek. 

 Redukce objemu o 90-95%. 

 Vyrábí více energie, než spotřebuje. 

 Systém je přepravitelný. 

Zplyňování  

Nejnovější technologií v oblasti spalování odpadů je zplyňování, vyvíjena pro použití na 

likvidaci odpadu zhruba od 90. let. Může být dvojího druhu - a to chemické nebo tepelné 

(plazmové) zplyňování. Při použití plazmového zplyňování dochází za pomoci velmi vysokých 

teplot (až 4 000⁰C) k rozštěpení všech molekul organických látek. Za pomoci dalších reakcí 

a minimálního množství vzduchu vzniká velmi hořlavý syntézní plyn, který se po vyčištění 

využívá k výrobě elektrické energie v kogeneračních jednotkách. 

Tato technologie umožňuje zpracování jakéhokoliv druhu odpadu a to včetně azbestu 

a nebezpečných látek. Výjimkou je pouze vysoce radioaktivní jaderný odpad. Výhodou je jeho 

permanentní likvidace odpadu, při níž odpadá nutnost nakládání se zbytkovým odpadem 

a nulová produkce emisí. Jediným vedlejším produktem je sklovitá tavenina, která vzniká ze 

vstupní suroviny. Tato tavenina je ovšem zdravotně nezávadná a může nalézt využití například 

jako stavební materiál. Náklady na výstavbu zplyňovací spalovny by se přitom měly pohybovat 

na přibližně stejné úrovni jako za klasické spalovny. Tedy okolo 2 miliard.  

Zplyňování jako technologie pro likvidaci odpadu je poměrně nová, a tak žádné takové zařízení 

na likvidaci odpadu dosud v České republice nenajdeme. Takto využitou technologii u nás 
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provozuje jako jediná společnost Safina ve Vestci u Prahy. Plazmové zplyňování používá pro 

zpracování průmyslových katalyzátorů a použitých baterií. Naopak největší zkušenosti s touto 

metodou termického zpracování mají v Japonsku, kde bylo první zařízení tohoto typu spuštěno 

do provozu v roce 2002. Další takové zařízení můžeme najít v Německu, Velké Británii a čtyři 

další jsou například i v Norsku. 

4.2.2.3 Biologické postupy 

Tento způsob nakládání s odpady se příliš netýká stavebních a demoličních odpadů a tak ho zde 

uvedu jen velice stručně.  

Využití se týká zejména odpadů, jejichž podstatu tvoří biologicky rozložitelné látky. Patří sem 

tzv. BRO – biologicky rozložitelné odpady (potraviny, dřevo, papír atp.) a BRKO – biologicky 

rozložitelné složky komunálního odpadu (v katalogu odpadů pod skupinou číslo 20). Od roku 

2005 je u nás skládkování bioodpadu zakázáno. Výjimku tvoří pouze biologicky rozložitelné 

složky obsažené v komunálním odpadu, ale i toto skládkování musí být postupně omezováno. 

Kompostování  

Jedná se o biologický rozkladný proces, jehož cílem je přeměna organických hmot na stabilní 

humusové látky. Proces přeměny organických složek probíhá za pomoci mikroorganismů 

a kyslíku, jenž slouží jako živina a zdroj energie. Výsledným produktem kompostování je tedy 

hygienicky nezávadný půdní humus. Kompost sice obsahuje některé dusíkaté a jiné látky, které 

byly obsaženy v původním odpadu, ale i tak je toto množství výrazně nižší než u průmyslových 

hnojiv.  

Kompostování tak představuje oproti skládkování skutečný způsob likvidace odpadu a jeho 

největší ekologický přínos spočívá v navrácení materiálů do přirozených potravních cyklů.  

Anaerobní fermentace odpadů  

Jedná se o další biologický proces rozkladu organické hmoty, který probíhá bez přístupu 

vzduchu. V přírodě tento jev můžeme najít např. v bažinách nebo na dně jezer. Mimo procesu 

rozkladu zde také dochází k výrobě bioplynu, což je hlavní výhoda a důvod volby anaerobní 

fermentace. S postupným omezováním skládkování lze do budoucna očekávat zvýšení produkce 

bioplynu právě touto formou zpracování. 
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Mechanicko-biologická úprava odpadů  

V tomto případě se tak úplně nejedná o plnohodnotnou metodu, ale pouze o doplnění 

a zefektivnění materiálového zpracování odpadů. Cílem této úpravy je stabilizace a snížení 

objemu odpadu. Předtím, než se odpad odveze na skládku či do spalovny, se mechanicky roztřídí 

pomocí sít a různých separátorů. Tento proces od sebe oddělí materiálově a energeticky 

využitelné odpady od nevyužitelných odpadů.  Následně se oddělí biologické složky, které jsou 

dále stabilizovány biologickými metodami – např. kompostováním. Zbylý přetříděný odpad se 

zlikviduje individuálně s ohledem na jeho druh a právní předpisy – např. recyklací, spalováním, 

skládkováním. 

Přetříděním se dosáhne toho, že na skládkách nedochází k biologickému rozkladu a tím pádem 

se docílí snížené tvorby skleníkových plynů. Další výhodou je snížení celkového objemu 

skládkovaného odpadu díky separaci kompostovatelných složek.  

4.2.2.4 Fyzikálně-chemické postupy 

Jedná se o soubor různých činností a procesů, jež mohou zahrnovat i některé předchozí zmíněné 

metody. Cílem fyzikálně-chemických postupů je: 

 Regenerace surovin. 

 Získání druhotných surovin či energie. 

 Odstranění nebo snížení kontaminace odpadu. 

 Zmenšení objemu odpadů. 

Zpracovat odpady takto je v některých případech možné rovnou u producenta. V případě 

nebezpečných chemických odpadů je většinou nutná přeprava do zpracovatelských středisek. 

V těchto procesech může docházet k: 

 Separaci recyklovatelných a druhotných surovin – odlučovači, síty, filtrací, 

odstřeďováním atd. 

 Odstraňování nebezpečných složek fyzikálními a chemickými procesy – separace, 

dekantace, chemická přeměna atd. 

 Rozkládání obzvláště nebezpečných látek jako je PCB, pesticidy a chlorované 

uhlovodíky – chemickým a tepelným dvoustupňovým rozkladem. 

 Odstranění spalitelných organických podílů – vysokoteplotní spalování a pyrolýza. 
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 Imobilizace škodlivin v nezpracovatelných zbytcích – cementace, bitumenace, 

vitrifikace. 

Tato metoda může dále zahrnovat různé alternativní způsoby využití odpadu jako např. přeměnu 

odpadních plastů na naftu. Moderními postupy lze také získat z plastů a pneumatik velmi 

výhřevné palivo.  

4.2.3 Recyklace 

Na význam slova recyklace se dá nahlížet z různých úhlů pohledů, také v literatuře můžeme najít 

mnoho rozličných definic. Obecně ale všechny vyjadřují jedno a to samé – recyklace znamená 

znovuvyužití odpadu. Využití odpadů jako náhrady primárních surovin je logickou reakcí na 

stále se zvyšující objem produkovaných odpadů na jedné straně a nedostatku surovin na straně 

druhé.   

4.2.3.1 Recyklace v ČR 

 Tento pojem rovněž není nijak nový a v přeneseném slova smyslu se s recyklací můžeme setkat 

již ve středověku, kdy znovuvyužití cihel, stavebního kamene a dřeva bylo zcela běžné.  Tento 

zvyk se s postupem času vytratil a zájem o něj se začal projevovat opět až v 90. letech. 

V současnosti je zákon nastaven tak, že je nutné předcházet vzniku odpadů a primárně má 

přednost recyklace před všemi ostatními způsoby nakládání s odpady.  

Co se týká procesu recyklace, nejvýhodnějším způsobem je opětovné využití stavebních prvků 

a dílců. Ovšem s takovýmto případem se v současnosti u starých budov (brownfieldů) setkáme 

jen výjimečně. Znovuvyužití celých stavebních prvků vyžaduje přípravy již ve fázi projektování, 

s čímž se v dřívějších dobách nijak nepočítalo. Jedná se o nový trend ve stavebnictví, který se 

v Evropě teprve dostává do popředí. 

Mnohem častěji se tak setkáme s recyklací, kde jsou používanými postupy na úpravu stavebního 

a demoličního odpadu např. separace, drcení, třídění a různá hygienizace. Kvalita takovýchto 

recyklátů je přímo úměrná kvalitě demoličních prací. V procesu výroby recyklátu je již léta 

ustálený systém tří základních technologických operací – přetřídění, drcení a třídění. 
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Obrázek 2: Základní proces recyklace [19], vlastní zpracování 

Mimo tento zavedený postup se mohou navíc objevovat i různé dílčí procesy, které zmíním 

později.  

V tomto procesu je zcela zásadní důsledné přetřídění během demoličních prací. Přetřídění na 

stavbě je nejenom o mnoho efektivnější, ale také mnohem levnější než pokud tuto činnost 

přenecháme recyklačním centrům. Žádoucí je oddělit od minerální suti veškeré cizorodé 

materiály, jakými jsou dřevo, plasty, dehtové lepenky, kovy, sklo, papír a nebezpečný odpad. 

U demolic brownfieldů je také dobré počítat i s komunálním odpadem, jelikož se v mnoha 

případech může jednat o vybydlené budovy, kde žijí skvoteři a bezdomovci. Výjimkou nemusí 

být ani infekční odpad. Zbylá využitelná minerální suť by se pak měla rozdělit na: 

 Cihelnou stavební suť. 

 Betonovou suť. 

 Živičnou suť. 

 Výkopovou zeminu. 

Legislativu týkající se odpadů a také recyklace jsem zmiňoval v předchozí kapitole, tudíž se jí 

zde již dále zabývat nebudu. Pouze shledávám za vhodné říci, jak je recyklát vnímán právními 

předpisy.  

Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu – materiálový výstup z úpravy stavebního 

a demoličního odpadu spočívající ve změně granulometrie a jeho roztřídění na velikostní frakce 

v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách), který může být uváděn na trh jako výrobek 

v souladu se zvláštními právními předpisy (zákon č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 
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Sb.) nebo využit jako upravený odpad na povrchu terénu v souladu se zákonem o odpadech 

č 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 294/2005 Sb. [20] 

Jinými slovy: Po rozdrcení SDO dojde pouze k rozmělnění odpadu, ale nestává se z něho 

recyklát v legislativním slova smyslu. Abychom upravený odpad mohli nazývat recyklát a dále 

ho tak využívat, musí splňovat požadavky dle platné legislativy. Pokud bychom chtěli recyklát 

použít například do podkladních násypů, je nutné, aby splnil požadavky ČSN EN 13 242 – 

Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a vozovky. 

V případě využití recyklátu jako kameniva je třeba splnit požadavky normy ČSN EN 12 620 – 

Kamenivo do betonu.  

4.2.3.2 Seznam povolených a vyloučených odpadů 

Ne všechny materiály je možné využívat k recyklaci. Jaký odpad je vhodný nebo vyloučený 

z procesu recyklace, určuje seznam odpadů vydaný v příloze č. 1 v Metodickém pokynu odboru 

odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování 

staveb. 

 Odpady, které jsou považovány za SDO vhodné k úpravě (recyklaci): 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 10 01 06 

17 02 02 Sklo 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace): 

Podmíněné vyloučení znamená, že mohou být využity k recyklaci jen v případě, kdy je součástí 

úprav i odstranění nebezpečných látek.  
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17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 

Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci): 

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 

4.2.3.3 Recyklační linky 

Z hlediska pohyblivosti se recyklační linky dělí na: 

 stacionární;  

 semimobilní; 

 mobilní. 

Stacinonární linky 

Jedná se o stabilní a nepřemístitelné linky, které se mohou nacházet jak ve venkovních 

prostorách, tak i v otevřených nebo lehce opláštěných halových stavbách. Tyto objekty se pak 

většinou situují do stávajících nebo bývalých kamenolomů. Mimo samotné recyklační linky zde 

najdeme různé bunkrové nebo podjezdné zásobníky, třídírny, správní budovy a častá bývá 

i zkušební laboratoř pro průběžné hodnocení kvality recyklátu.  

Takováto recyklační centra se budují poblíž velkých měst, kde je možné zaručit dlouhodobý 

přísun surovin a odbyt recyklátu. Další podmínkou je, že tyto zdroje by neměly přesáhnout 
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vzdálenost 35 km. U těchto technologií se udává roční kapacita zpracovaného materiálu 

200 000 – 500 000 tun s tím, že minimální rentabilní množství se pohybuje okolo 150 000 t/rok.  

Kvalita recyklátů ze stacionárních linek bývá zpravidla vyšší a to díky lepší technické úrovni 

zpracování. Tato úroveň je dosažena tím, že tento proces je neustále pod dohledem zaškolených 

a zkušených pracovníků. Mimo to se zde mohou vyskytovat i stroje na odlučování lehkých 

a prachových částic a linka pro hygienizaci. Tyto stroje však většinou součástí mobilních linek 

nejsou. Je ale nutné podotknout, že mnoho stálých recyklačních center používá paradoxně právě 

mobilní recyklační linky. Důvod je čistě praktický - lepší manipulace a přeprava strojů. 

Semimobilní linky  

Jedná se o recyklační linky, které se dají po určitém časovém úseku snadno demontovat na 

jednotlivé, dobře přepravitelné díly. Po převozu se linka opět smontuje a přizpůsobí dispozičním 

podmínkám dané lokality. Tuto technologii je nejvýhodnější použít v případě, kdy linku 

převezeme přímo na místo demolice a výsledný recyklát zde rovnou využijeme.   

Množství demoličního odpadu, které se udává jako ekonomicky rentabilní při této metodě, je 

minimálně 10 000 tun. V praxi pak recyklační firmy požadují minimálně 4 000 t garantovaného 

SDO pro převoz semimobilní nebo mobilní linky. Ze statistik vyplývá, že je u nás ročně touto 

metodou produkováno téměř 60% z celkové produkce recyklátů.  

Při využití recyklačních linek v místě demolice je třeba brát ohledy na sousední pozemky 

staveniště. Proces drcení je velmi hlučný a prašný, proto hrozí dočasné zhoršení životního 

prostředí v jeho okolí. Jako nevýhoda bývá uváděna nižší kvalita výstupního materiálu 

a v mnohých případech je tomu skutečně tak. Tomuto tvrzení musím ale i trochu oponovat 

a zdůraznit, že v dnešní době již existují kvalitní přepravitelné linky, které dokáží produkovat 

recyklát v kvalitě potřebné pro kamenivo do betonů. Pravdou ovšem je, že můžeme najít mnoho 

stavebních firem, jež semimobilní/mobilní linky provozují jen jako přídružnou činnost pro 

snížení svých nákladů. Kvalita takového recyklátu je pak samozřejmě nevalná. Výsledek je tedy 

vždy závislý na celkovém přístupu a použité technologii.    

Mobilní linky  

Jedná se o pohyblivé linky, které mají buď kolový, nebo pásový podvozek.  Charakteristika 

mobilních linek je shodná s těmi semimobilními, a tak zde již více vypisovat nebudu.  
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4.2.3.4 Technika pro recyklaci 

V kapitole 4.2.3.1. jsem zmínil, že v procesu recyklace je zavedený třísložkový postup – 

přetřídění, drcení a třídění. Těch postupů může být mnohem více a právě v této kapitole je 

zmíním. Techniky budu popisovat postupně, tak jak po sobě následují i v recyklačních 

procesech. 

 

Obrázek 3: Kompletní recyklační proces, vlastní zpracování 

 

Předtřídění  

Používá se v případech, kdy k recyklaci dostaneme směs stavební suti, ze které chceme vytřídit 

cizorodé látky a podsítnou frakci (jemné částice). Zároveň je možné roztřídit odpad na 

betonovou, cihlovou, živičnou nebo směsnou suť. 

 Rezonanční třídiče – Jedná se o velmi výkonné a spolehlivé stoje, s nenáročnou údržbou 

a nízkými provozními náklady. Na sítových plochách se používají ocelová síta nebo 

děrované plechy. Možné je použít i síta s pryžovými plochami. Třídič pracuje na 

rezonančním principu kmitání dvou oscilujících rámů spojených pružinami. Rámy, které 

jsou uchycené v neutrálním bodu, tak představují vyvážený systém s minimálními 
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dynamickými účinky do okolí. Využít se mohou pro konečné třídění na 3-5 frakcí. Jsou 

vhodné pro třídění suchých i mokrých procesů. 

 

Obrázek 4: Rezonanční třídič [21] 

 Vibrační třídiče – Mají podobné vlastnosti jako rezonanční třídiče - výbornou 

spolehlivost, vysoký výkon, snadnou a nenákladnou údržbu. Postupnou vibrací zůstává 

pouze nadsítná frakce, která je dále odváděna dopravníkem. Používají se pro roztřídění 

nelepivých zrnitých materiálů na 2-4 frakce, pro suché i mokré procesy. 

 Hrubotřídiče – Stejně jako v předchozích případech také hrubotřídiče jsou poměrně 

jednoduché a bytelné stroje, které charakterizuje jejich vysoká provozní spolehlivost 

spolu s nenákladnou údržbou. Jsou určeny pro sekundární třídění hrubozrnného, primárně 

podrceného materiálu na 2-3 frakce. Existují rovněž odhliňovací třídiče, jež slouží pro 

primární třídění vytěženého materiálu a odhlinění stavební suti před drcením. 
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Obrázek 5: Hrubotřídič [22] 

 Inovativní technologie – V procesu přetřídění se můžeme setkat ještě s různými 

moderními stroji, využívající inovativní technologické postupy. Z těchto strojů bych 

zmínil například Air Drum Separator (vzduchový buben). Tato technika je vyvinuta 

speciálně pro oddělení SDO a průmyslového odpadu. Stroj využívá technologie 

vzduchového nože v kombinaci s otočným bubnem, separátorem PE fólií a cyklonu pro 

zachycení jemných částic. Takové moderní stroje se pak mohou pochlubit variabilními 

režimy využití a nízkou spotřebou elektrické energie. Naopak se zvýší pořizovací cena 

a náklady na opravy. 

Separace  

Jedná se o magnetickou separaci náhodně se vyskytujících kovových předmětů v odpadu. 

Konkrétně existuje pět variant, jak separovat kovy. 

 Magnetické bloky – Jde o elektromagnetické bloky umisťované nad pásy nebo nad 

přesypy. Magnetické pole může být u bloků permanentní nebo dočasné po odpojení 

elektřiny. Jeho umístění nad pasem ovlivňuje tloušťka vrstvy zpracovávaného odpadu, 

charakter materiálu a  šířka dopravní cesty. Samozřejmě platí, že šířka bloku by měla být 

stejná jako šířka dopravní cesty a čím blíž je magnet odpadu, tím je jeho efektivnost 

lepší.  

 Závěsné separátory – Jedná se o další typ magnetického bloku, okolo kterého obíhá pás, 

jenž průběžně odstraňuje zachycený materiál. Kovové předměty jsou přitahovány 

k magnetu, poté je pás dopraví mimo separační zónu. V momentě, kdy opustí působení 

magnetického pole, odpadnou do bezpečné zóny mimo recyklační linku. Jedná se o jeden 

z nejpoužívanějších separátorů užívaných na linkách. Důležitým prvkem závěsných 
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separátorů, který je třeba sledovat, je chlazení, jelikož zahřátý elektromagnet má menší 

výkonnost.  

 Bubnové separátory a magnetické válce – Magnetické válce jsou umisťovány na konec 

pásového dopravníku, kde je prováděno třídění magnetických a nemagnetických 

materiálů. Válce jsou tvořeny permanentním magnetem po celém jeho obvodu. Základem 

bubnového separátoru je rovněž permanentní magnet, který se nachází uvnitř rotačního 

bubnu. Následně jsou kovové předměty přitahovány na povrch bubnu. Nekovové 

předměty, jež nejsou přitahovány, pak při otáčení padají dolů. 

 

Obrázek 6: Magnetický bubnový separátor [23] 

 Separace neželezných kovů – Zařízení je používáno pro třídění kovů, jako jsou: hliník, 

nerezová ocel, mosaz, měď apod. Separátor funguje na bázi vířivých proudů, kdy se 

každý vodivý předmět po vstoupení do proměnného magnetického pole na krátký čas 

zmagnetuje. Jejich polarita je ale oproti původnímu magnetickému poli opačná, a tak 

zmagnetované předměty díky odpudivým silám odskočí do vyhrazeného boxu. Zařízení 

umožňuje seřízení dopadu odmrštěných částic dle potřeby.  



63 

 

 

Obrázek 7: Separátor neželezných kovů [24] 

 Detektory kovů – Jedná se spíše o doplněk k magnetickým separátorům. Detektor kovy 

neodstraňuje, ale pouze ohlásí přítomnost kovů. Signál může být napojen například na 

klapkový separační systém. V okamžiku, kdy detektor zaznamená kov, se vysune klapka 

a odkloní kontaminovanou část mimo hlavní pás. Zařízení umí vyhledat i kovové částice 

obalené jiným materiálem.  

Drtiče  

Jedná se o hlavní část recyklace, kdy je materiál drcen na zrna (frakce). Na drtičích je možné 

zpracovat všechny stavební odpady, jako jsou cihly, beton, železobeton, asfalt, přírodní 

kamenivo a zeminy.  

 Čelisťové drtiče – Tyto drtiče jsou schopny výkonu od několika tun až po víc jak 

1 000 t/h. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších drtičů, používaný pro svoji spolehlivost, 

optimální geometrii drtícího prostoru, snadnou výměnu opotřebených částí, optimální 

stupeň zdrobnění a nízké náklady na provoz a údržbu. Také životnost čelistí je mnohem 

vyšší než u drtičů odrazových. Určeny jsou pro primární drcení nelepivých materiálů. 

Nehodí se pro drcení železobetonu, kdy dochází ke špatnému odstranění betonu od 

výztuže, která navíc může drtič ucpávat. Mimo železobetonu není vhodný ani pro 

asfaltovou suť, jež může drtič zalepovat. K nedokonalému drcení může docházet také 

u tenkých betonových desek, čemuž se dá zamezit zaplněním drtící komory na 70-80%.  

 

 

Čelisťové drtiče se mohou dále dělit na: jednovzpěrné (lepší stupeň zdrobnění); 

             dvouvzpěrné (na velmi pevné materiály); 

             hydraulické jednovzpěrné (bezobslušný provoz). 
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Obrázek 8: Čelisťový drtič [25] 

 

 Kuželové drtiče – Spolu s čelisťovými drtiči se vyznačují nízkými provozními náklady 

a vysokou spolehlivostí. Výkon už je o něco nižší a to od několika desítek tun až po 

800t/h zpracovaného materiálu. Drtiče mohou být dodávány v různých variantách 

v závislosti na rozměru vstupního otvoru. Stroj je vybaven ochrannou před přetížením 

a nedrtitelnými předměty. Hydraulické zařízení umožňuje jednoduché nastavení vstupní 

štěrbiny a vyprázdnění drtícího prostoru. Tyto drtiče jsou určeny k sekundárnímu 

a terciárnímu drcení tvrdých nelepivých materiálů o pevnosti v talku až 400 MPa. Vše je 

možné řídit automatizovaně na dálku.  
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Obrázek 9: Kuželový drtič [26] 

 Odrazové drtiče – V případě těchto drtičů se materiál rozpojuje pomocí rotujících lišt 

a odrazem od pevných desek. Hřídel motoru může být vertikální nebo horizontální, 

vyrobená z odolných materiálů. Jedná se o nejvýkonnější drtiče, které zvládají výkon od 

několika tun po víc než 1 800 t/h. Vyznačují se velkým stupněm zdrobnění materiálu, 

vyšším než u jiných typů. Nevýhodou je životnost lišt, která nepřesáhne 15 000 tun 

materiálu. U tvrdých materiálů je to výrazně méně. Jejich výměna je časově i finančně 

náročnější. Doporučuje se používat pro primární drcení středně tvrdých materiálů 

o vstupní velikosti až 1,5 m
3
. Dodrcovací deska (umístěná pod rotorem) upravuje 

výstupní velikost produktu.  
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Obrázek 10: Odrazový drtič [27] 

Odlučovač prachových částic  

Na rozdíl od jiných zemí EU u nás odlučovač prachových částic v recyklačních linkách běžně 

nenajdeme. Používá se například u recyklátů do betonových směsí, kde by prachové částice 

negativně ovlivňovaly vlastnosti betonu. Technologicky může jít například o cyklonové (vírové) 

odlučovače s ventilátorem. Jedná se tedy o zařízení, které umožňuje vylepšit vlastnosti recyklátu 

a učinit ho tak ve stavebnictví lépe použitelným.   

Hygienizace   

Dalším, ne příliš častým, procesem recyklace je hygienizace (omývání) recyklátu. Požadavek 

hygienizace vychází z předepsaných norem pro zdravotní nezávadnost recyklátu. Omývání je tak 

nutností například pro výrobky použité v bytové výstavbě (dlouhodobý kontakt s osobami). 

Hygienizace většinou probíhá ve více stupních. Prvním krokem je proplach nebo postřik 

hygienizačním prostředkem (obdoba Sava). V dalším kroku se materiál vystaví UV záření. 

Výsledkem je tak nezávadný recyklát použitelný ve stavební výrobě.  

Třídění  

V podstatě se jedná o obdobné stroje jako v případě přetřídění. Na principu vibrací a sít jsou od 

sebe odděleny jednotlivé požadované frakce. 
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Obrázek 11: Třídič [28] 

Podavače  

Slouží k podávání kusových nebo zrnitých materiálů do drtičů nebo na další pracovní a dopravní 

zařízení. 

 Vibrační třídicí podavače – Slouží k podávání materiálu do drtičů s možností částečného 

třídění frakcí. Vhodné pro mobilní i semimobilní sestavy.  

 Vibrační roštnicové podavače – Využívají se pro kontinuální podávání kusových nebo 

sypkých materiálů do drtiče nebo na další dopravní zařízení. 

 Žlabové podavače – Používají se k podání materiálu ze zásobníku do hrubotřídičů nebo 

drtičů. Tok materiálu se reguluje stupňovitě změnou zdvihu nebo plynule frekvenčním 

měničem.  

Postup recyklačního procesu není nijak pevně stanoven a výše zmíněný pouze ukazuje jednu 

možnou variantu při zapojení velkého počtu technologií. Až na základní prvky, jako jsou drcení 

a třídění, mohou být jednotlivé stroje z procesu vyjmuty a naopak některé postupy se mohou 

i opakovat. Vše záleží na vybavení recyklačních center a na požadované výsledné kvalitě 

recyklátu.   
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4.2.4 Možnosti využití recyklovaných stavebních materiálů 

V poslední kapitole teoretické části uvedu, jaké jsou možnosti využití stavebního a demoličního 

odpadu z hlediska základních stavebních materiálů. Využití recyklovaných materiálů nemá ve 

stavebnictví příliš velkou oblibu. Dle mého názoru za to částečně může nedostatečná propagace 

a také fakt, že spoustu lidí má recyklát zafixovaný jako méněcenný výrobek, který se hodí pouze 

tak do násypů. Toto tvrzení je ale mylné. Samozřejmě je pravdou, že výrobky z recyklátů mohou 

vykazovat velmi kolísavé vlastnosti a je potřeba celému procesu věnovat větší pozornost. Na 

druhou stranu v dnešní době existují již takové moderní technologie, které jsou schopné 

zpracovat odpad na opravdu vysoké úrovni. Není třeba se tedy recyklátům vyhýbat a je vhodné 

začít vnímat recyklát jako plnohodnotnou surovinu, jelikož dříve či později bude jejich využití 

nevyhnutelné.   

Některé uvedené možnosti berte prosím s rezervou, jelikož se může jednat o různé zkušební 

technologie, se kterými se v běžné praxi ještě několik let nesetkáme.  

4.2.4.1 Cihly 

Recyklát se nejčastěji vyrábí ve frakcích 0-16 mm, 16-32 mm a 32-80 mm. Po dohodě je možné 

vytřídit recyklát i v jiných frakcích. Prodejní cena recyklátu se pohybuje mezi 10-85 Kč/t.  

Cihlobeton  

Při dodržení technologické kázně by cihlobeton měl vykazovat vlastnosti zdiva z plných cihel. 

Beton je možné používat jako výplňové zdivo monolitických konstrukcí nebo do 

prefabrikovaných prvků – tvárnic a stěnových prvků.  

Plnivo do malt  

Využití drobných frakcí do 4 mm spolu se vzdušným či hydraulickým vápnem. Na rozdíl od 

malt s přírodním kamenivem mají vyšší tepelný odpor. V závislosti na zvoleném přídavku 

mohou malty dosáhnout pevností od 1 do 10 MPa. 

Stabilizační podklad 

Použití ve stabilizovaných podkladech a nestmelených vrstvách vozovek. 

Nepálené cihly  

Nachází se stále ve fázi zkušebních testů. Jedná se o nepálené lisované cihly o rozměrech 

300x150x100 mm, obsahující cihelný recyklát frakce 0-16 mm a směs hlíny. Příměsí může být 

i cement. V závislosti na kvalitě hlíny dosahovaly cihly v testech pevností až 8 MPa.  
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Cihlová drť  

Čistou cihlovou suť je možné použít jako zásypový materiál na povrchy kurtů a sportovišť – 

antuka. Při tomto využití je potřeba nadrtit cihly na velmi jemnou frakci 0-2 mm.  

4.2.4.2 Beton 

Stejně jako u cihelného recyklátu tak i betonový se dá vytřídit do mnoha požadovaných frakcí. 

Cena za recyklát v kvalitě pro násypy se pohybuje od 90 do 159 Kč/t.  

Podkladní vrstvy  

Velmi rozšířené je využití betonového recyklátu do podkladních vrstev vozovek stmelených 

cementem, také do ochranných vrstev silničních komunikací, do pražcového podloží a rovněž 

jako stabilizace podkladů. Takové použití je dokonce zakotveno i v některých normách.  

Náhrada přírodního kameniva  

Názory na využití betonového recyklátu jako plniva do betonu se ve stavebnictví velmi 

rozcházejí. Zkušební testy vzorků dosahují jak pozitivních hodnot tak i v mnohých případech 

negativních. Vlastnosti výsledného výrobku velmi ovlivňuje přidaný recyklát. Po přečtení 

dostupné literatury a konzultace s odborníky jsem toho názoru, že aplikace do betonů je možná.  

Jen je třeba pečlivě dodržovat všechny technologické postupy a hlavně použít co nejkvalitněji 

upravený recyklát.  

Oprava a výstavba živičných vozovek  

Využití recyklátu do živičných směsí pro výstavbu nebo opravu vozovek. 

Stavebně betonové směsi  

Velmi zajímavou technologii v oblasti využití odpadů přináší firma GB Energy Europe s.r.o. Ta 

nabízí technologii, která umí ze směsného SDO (beton, cihly, tašky, keramika) vyrobit 

konstrukční betonové směsi. Firma nabízí několik variant betonů s pevností v tlaku až 38,1 MPa. 

Osobně jsem měl možnost sejít se s hlavním tvůrcem této technologie, s panem Františkem 

Polákem. Výsledky dosahované jejich betonem jsou opravdu působivé, což dosvědčují 

protokolární zkoušky a stavebně technické osvědčení pro beton. Zároveň firma udává, že je touto 

formou možné ušetřit náklady na výstavbu ve výši 30-60% oproti použití klasických betonů. 

V současnosti je pro tuto technologii podán celosvětový patent a v roce 2017 by se měla na 

Slovensku rozjet první linka. 
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I tato metoda zpracování se ze začátku setkala s rozporuplným přijetím. Osobně ale tomuto 

zpracování velice fandím a doufám, že s postupem času si takové technologie vybudují své 

pevné místo ve stavebnictví. 

4.2.4.3 Asfalt 

Stejně jako cihly a beton i asfaltový recyklát může být vytříděn v různých frakcích podle přání 

zákazníka.  Cena takového recyklátu se může pohybovat od 40 Kč/t za netříděný recyklát, až po 

169 Kč/t za kvalitní tříděný recyklát o frakci 0-16 mm. Na základě mnoha testování bylo 

s postupem času prokázáno, že asfaltové recykláty je velmi vhodné využít pro technologie za 

studena, společně s použitím emulzí.  

Podkladní vrstvy  

Vhodné pro spodní podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev málo 

zatížených vozovek bez přidání nového pojiva.  

Provádění nových stmelených podkladních vrstev s přidáním hydraulického pojiva (cement, 

vápno, struska). 

Rekonstrukce vozovek  

Postup, kdy se k recyklovanému materiálu přidá emulze i cement, čímž se podstatně vylepší 

jejich vlastnosti. Je prokázáno, že tato technologie je srovnatelná se směsmi typu OK (obalované 

kamenivo) zpracovanými za horka.  

Možná je i technologie pro obnovu vozovek pomocí zpracování na místě za horka.  

4.2.4.4 Sklo 

Granulát z expandovaného skla  

Granulát se vyrábí z recyklovaného skla patentovanou technologií a na trhu ho najdeme pod 

názvem Liaver. Sklo je po jemném rozdrcení zhutněno a následně sinterováno a expandováno 

v pecích. Výsledkem je produkt, který je ekologický, zdravotně nezávadný, lehký, nehořlavý 

a tvarově stálý. Vyráběn je ve frakcích od 0,1-0,3 mm až po 8-16 mm. 

Materiál může být použit do suchých malt, lehčených omítek a betonů, izolačních betonů, 

násypů, hliněných stavebních materiálů (jako volné nebo pojené plnivo), prefabrikovaných 

produktů a do protipožárních desek. 
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Během zpracování je možné přetavení skla do desek, čímž vznikají zvukově izolační desky 

Reapor. 

Pěnové sklo  

Dalším využitím recyklovaného skla je pěnové sklo. Vyznačuje se především velmi dobrou 

pevností v tlaku, výbornými tepelně izolačními vlastnostmi, odolností vůči škodlivým látkám, 

nehořlavostí a nízkou objemovou hmotností. Pěnové sklo se vyrábí ve formě granulátu o různých 

frakcích nebo jako pevné desky. 

Používá se především jako tepelná izolace do podlah, střech, do tepelně izolačních omítek, 

k izolačnímu obsypu bazénů a díky své velké pevnosti v tlaku také jako izolace pod základové 

konstrukce.  

Skelná vlna  

Tepelná izolace ze skelné vaty je vyrobena z kombinace písku a až 80% recyklovaného 

odpadního skla. Jedná se tak o ekologický a léta osvědčený izolační materiál.  

Sklosilikátové desky  

Výroba těchto desek probíhá pomocí spékání recyklovaného skla v pecích. Výsledný produkt má 

velmi podobné vlastnosti jako sklo. Je tedy chemicky odolný, pevný, odolný proti teplotnímu 

šoku a má velice nízkou nasákavost. Pro svůj vzhled bývá nejčastěji používán ve formě desek 

jako obklady a dlažby. Na trhu se s ním můžeme setkat například pod označením Icestone.  

4.2.4.5 Plasty 

Alternativní palivo  

Při recyklaci plastů lze pomocí ropných derivátů získat zpět ropu různé kvality. První takovýto 

generátor byl spuštěný v roce 2009 v Americe. Z jedné tuny plastového odpadu je závod 

schopný získat 636 litrů ropy bez minerálních sedimentů. Náklady na jeden barel ropy přitom 

vychází na 10 dolarů oproti 53 dolarům za jeden barel surové ropy.  

Další možností je výroba velmi výhřevného paliva využitím depolymerizační technologie. 

V procesu této technologie dochází k rozkládání dlouhých molekulárních řetězců na krátké 

řetězce ropných uhlovodíků. K výrobě tohoto paliva se používají odpadní plasty a pneumatiky. 

U nás se touto technologií zabývají společnosti GB EMERGY HOLDING s.r.o. a PlastOil 

Europe.  
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V současnosti je už také patentována technologie pro výrobu paliva, které je podobné naftě 

z plastů.  

Různé plastové výrobky  

Recyklace plastů umožňuje opravdu široké využití, a tak je z odpadu možné znovu vyrobit 

výrobky, které mají ve stavebnictví široké uplatnění. Může se jednat o: 

 fóliové materiály; 

 podlahové desky, kryty, chráničky a přepravky; 

 trubky; 

 zatravňovací tvárnice; 

 vylehčující vložky do železobetonových monolitických konstrukcí; 

 plastové dřevo – různé desky, parkety a plotové díly; 

 plastová střešní krytina. 

4.2.4.6 Kov 

Jedná se o velmi běžné postupy, kdy se odpadní kov shromáždí, rozdělí podle materiálů 

a následně přetaví v pecích. Výsledkem je znovupoužitelný kov, se shodnými vlastnostmi jako 

původní.  

4.2.4.7 Dřevo 

Velikým překvapením pro mě bylo zpracování dřeva. Byl jsem toho názoru, že tak dobře 

využitelný materiál, jako je dřevo, si najde své široké uplatnění. Opak je ale pravdou. O odpadní 

dřevo je jen minimální zájem a ve většině případů za jeho recyklaci, či likvidaci ještě výrazně 

zaplatíte. Nicméně technologie a možnosti pro jeho zpracování tu jsou.  

Z neznečištěného odpadního dřeva je možné vyrábět štěpku, která může nalézt další uplatnění. 

Po rozdrcení na větší kusy projde dřevo pod magnetickým odlučovačem pro odstranění kovů. Po 

vyloučení kovů následuje rozdrcení a ruční odstraňování nežádoucích zbytků na pásech. Na 

konci tohoto procesu se ještě jednou zkontroluje výskyt kovů. Následně se rozdrcená frakce 

prosívá na sítech tak, aby se zbavila prachových částic a nadměrně dlouhých kousků. Hlavní 

frakce je pak přečišťována a dopravena na hromadu nebo do kontejnerů.  

Výroba dřevotřísky  

Výroba lepením recyklované drtě. 
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Mulčovací materiály  

Recyklovaná frakce může být použita pro terénní úpravy zahrad.  

Dřevoplastové kompozity  

Jedná se o kompozit spojující dřevní hmotu a termoplastickou matrici. Stejná technologie je 

zmiňovaná již u plastů. Výrobkem mohou být různé plotové díly nebo terasové palubky.   

Topivo  

Po rozdrcení na štěpku je možné vyrábět dřevěné peletky nebo brikety. 

4.2.5 Užití ostatních odpadů ve stavebních hmotách 

Další kapitolou, kterou zde jen lehce uvedu, je využití odpadů z jiných odvětví průmyslů ve 

stavebních hmotách. Zpracování tohoto druhu je velice ekologické i ekonomické. Odpad v tomto 

případě může plnit buď funkci plniva (obsah nad 30%), nebo funkci pojiva (obsah do 30%). 

Ve funkci plniva se může jednat o: 

 elektrárenský popílek; 

 popílek ze spaloven komunálních odpadů; 

 popel z odkališť popílku (směs popílku, škváry a popele); 

 škvára a vysokopecní struska; 

 odpadní slévárenské písky; 

 dřevěné piliny a třísky; 

 odpad z výroby umělého kameniva; 

 odpad z výroby pórobetonů; 

 pevné odpady z odsiřovacích procesů elektráren; 

 fluidní popely a popílky; 

 odpady z recyklace stavebních materiálů; 

 odpady z chemických výrob; 

 úlety z výroby feroslitin; 

 odpady z těžby a úpravy rud; 

 rozvlákněný odpadní papír; 

 odpadní pěnový polystyren. 

Ve funkci pojiva a přísady se pak může jednat o: 
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 fluidní popely a popílky; 

 energosádrovce z odsiřování spalin; 

 chemosádrovce a odpadní sírany z chemických výrob; 

 odpadní sírany z leštění skla; 

 vysokopecní strusky; 

 vápenné kaly z chemických výrob; 

 odprašky z cementáren a vápenek; 

 kaly z elektrotechnického průmyslu; 

 odprašky ze sléváren; 

 jemnozrnný a prachový odpad vzniklý prosevem komunálních odpadů; 

 jiné další odpady. 
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5 Analýza nákladů regenerace 

V praktické části jsem se rozhodl vytvořit jeden vzorový brownfield (reprezentant), který 

zasadím do pěti různých situací. Při vytváření jednotlivých specifikací jsem vycházel především 

z  kapitoly 3.8. Vzorový brownfield jsem rovněž vytvořil ve třech stupních kontaminačního 

zatížení – greyfield, brownfield a blackfield.  

Greyfield  

Jedná se o poměrně často se vyskytující opuštěné objekty, které nejsou nijak zasaženy 

kontaminací a ani neobsahují nebezpečné materiály. Záleží na aktuálních podmínkách dané 

oblasti, ale z hlediska ekonomické atraktivity by se tento BF dal zařadit do projektů s nulovou 

bilancí nebo s mírnou podporou. Objekt jsem situoval na okraji města.  

Brownfield  

I s tímto typem se v praxi můžeme často setkat. U tohoto typu objektu, se již vyskytuje určitá 

míra kontaminace i nebezpečných materiálů. Opět záleží na místních podmínkách trhu, ale dle 

ekonomické atraktivity je možné tento objekt zařadit do projektů s mírnou podporou nebo 

nekomerčních projektů. Brownfield jsem vytvořil ve dvou variantách. První varianta A je 

situována mimo hustě zastavěné území, v poměrně velké vzdálenosti od zpracovatelských 

středisek odpadů. Co se týká demolice a sanace horninového prostředí jsou podmínky ideální 

a ničím nelimitující. Ve variantě B je objekt situovaný v hustě zastavěném centru města, kde 

jsou zhoršené podmínky provádění demolic a sanací horninového prostředí.  

Blackfield  

Jde o ne příliš často se vyskytující objekty, které jsou silně až extrémně kontaminované. 

Blackfieldy se z hlediska ekonomické atraktivity zařazují do nebezpečných projektů, na jejichž 

regeneraci je třeba vyvinout velké množství finančních prostředků. Stejně jako v případě 

brownfieldů, i zde jsem vytvořil variantu A a variantu B. Podmínky jsou totožné 

s brownfieldem. 

Celkový koncept revitalizace jsem pojal tak, že po dokončení všech prací vznikne z opuštěného 

areálu greenfieldová plocha, která bude připravena na novou výstavbu. Pro tuto novou výstavbu 

jsem nenavrhoval žádné konkrétní budoucí využití. V závěru praktické části ovšem uvažuji s tím, 

že na zregenerované ploše vznikne projekt nové výstavby v hodnotě 50 milionů Kč. Výsledkem 
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výpočtů je tak obdoba nákladové mezery, jenž určí zvýšené náklady výstavby v důsledku 

demolic opuštěných objektů a odstraňování ekologických zátěží.  

5.1 Technický popis objektu 

Získat informace k nějakému existujícímu BF v takovém rozsahu, který by dostačoval pro 

potřeby výpočtu nákladů, by bylo velmi komplikované, ne-li nemožné. Proto jsem si pro tyto 

účely vytvořil svůj vlastní fiktivní brownfield - reprezentant. Při tomto postupu jsem vycházel ze 

skutečných údajů a hodnot, které zde uvedu. 

První důležitým údajem je rozloha areálu. Při výpočtu jsem vycházel z Národní databáze 

brownfields, vedenou CzechInvestem. V této databázi se nachází 2 355 objektů o celkové ploše 

11 000 ha. Z těchto údajů vychází průměrná plocha jednoho brownfieldu na 4,67 ha. Celkovou 

plochu svého areálu jsem tedy určil na 46 700 m
2
.  

Z hlediska rozdělení dle původního účelu jsem BF zařadil do opuštěných průmyslových objektů. 

S ohledem na to, že pracuji s různými variantami a zasazením, jsem druh průmyslové činnosti 

nijak nespecifikoval.  

Pro účely výpočtu výměr jsem vytvořil jednoduchou studii čtyř druhů objektů, vyskytujících se 

v areálu. Tato studie je součástí příloh.  

Při volbě materiálů a určení velikostí jednotlivých objektů jsem vycházel jednak ze svých 

zkušeností z oblasti stavebnictví a rovněž jsem se částečně inspiroval skutečným brownfieldem 

bývalé sklárny v obci Lenora na Prachaticku. Informace o objektu jsou dostupné po registraci 

v databázi CzechInvestu.  

5.1.1 Základní informace brownfieldu 

Místo stavby 

Greyfield -      adresa: E. Beneše, Plzeň-Doudlevce  

      katastrální území: 722464 Doudlevce 

Brownfield a Blackfield  

Varianta A -     adresa: K Lomu, Štěnovice, Plzeň jih 

      katastrální území: 763349 Štěnovice 
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Varianta B -     adresa: Denisovo nábřeží, Plzeň 3 

      katastrální území: 724981 Plzeň 

Údaje o území 

V areálu se nachází celkem 5 objektů – výrobní hala, 2x sklad, administrativní budova a budova 

vrátnice. Na pozemku se nacházejí upravené plochy – asfaltový povrch a betonové panely. 

Pozemek je rovinného charakteru. 

Celková rozloha pozemku:  46 700 m
2
 

Zastavěná plocha:   3 908,7 m
2
 

Upravená plocha:   12 837,4 m
2
 

Volná nezastavěná plocha:  29 953,9 m
2
 

Obestavěný prostor:   25 993,89 m
3
 

Údaje o objektech 

Výrobní hala 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Konstrukční systém je kombinace 

cihlových stěn se železobetonovými sloupy.  

Nad levým a pravým křídlem objektu se nachází plochá střecha. Nosnou konstrukci tvoří 

železobetonová deska o tl. 200 mm. V případě greyfieldu je povlaková krytina řešena 

asfaltovými pásy a v případě brownfieldu a blackfieldu asfaltovými pásy s příměsí azbestu. Nad 

střední části haly se je 25 ocelových příhradových vazníků o rozpětí 20 m. Vazníky nesou 

v případě greyfieldu a brownfieldu pozinkovaný trapézový plech a v případě blackfieldu  

eternitovou vlnitou krytinu.  

Výplně otvorů jsou následující:  1x  - ocelová vrata o rozměru 3,6x3,6 m 

     12x – ocelové dveře o rozměru 0,9x1,97 m 

     28x – ocelové okno o rozměru 1,8x1,1 m 

     32x – ocelové okno o rozměru 1,8x1,4 m 

Podlahy jsou betonové s kari sítí. 

V jedné z místností najdeme keramický obklad spolu se dvěma keramickými umyvadly.  



78 

 

Vnitřní vodovod je řešen ocelovými trubkami v případě greyfieldu. Brownfield a blackfield má 

vodovodní trubky olověné. Kanalizace je litinová, ve variantě blackfield azbestová. Plynovod je 

veden ocelovými trubkami. 

Veškeré klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. V hale zůstala po předchozích 

majitelích vyřazená zařízení. 

Vedení elektroinstalace je řešeno Cu+Al kabely. V objektu je též umístěno elektrorozvodné 

jádro.  

Půdorys a řez viz. příloha č. 2. 

Sklady 

Základy skladů jsou prosté betonové pasy. Konstrukční systém je stěnový z cihel.  

Nosná konstrukce střechy je tvořena deseti ocelovými příhradovými vazníky o rozpětí 15,3 m. 

Ve variantě blackfield jsou vazníky opatřeny protipožárním nástřikem Pyrotherm s obsahem 

azbestu. Střešní krytina je pozinkovaný trapézový plech.  

Výplně otvorů:   1x – ocelové dveře o rozměru 0,8*1,97 m 

    3x – ocelová vrata o rozměru 3,6x3,6 m  

    6x – ocelové okno o rozměru 1,5x1 m 

Povrch podlahy je betonový, vyztužený kari sítí. Rozvody elektřiny jsou vedeny Cu+Al kabely. 

Veškeré klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu.  

Půdorys a řez viz. příloha č. 3. 

Administrativní budova 

Budova je rovněž založena na základových pasech z prostého betonu. Konstrukční systém je 

stěnový z cihel. Objekt má 2 patra, která jsou propojena železobetonovým monolitickým 

schodištěm.  

Stropy jsou monolitické, složené z tvarovek Hurdis, betonu a ocelových I nosníků. Povrchy 

podlah jsou z poloviny keramické a zbytek z povlakového PVC.   

Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Ve verzi greyfieldu je krytina z tašek 

keramických – bobrovka. V případě brownfieldu a blackfieldu je krytina z eternitových šablon. 

Budova je zateplena EPS deskami na nosné konstrukci v půdním prostoru střechy o tl. 100 mm.  
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Výplně otvorů:  19x – dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi, 0,8x1,97 m 

    28x – okno s dřevěným rámem, 1,2x1,2 m 

Budova byla vytápěna litinovými radiátory. Jeden radiátor se skládá z deseti článků, celkem je 

sedmnáct radiátorů. Vodovod je v případě greyfieldu z ocelových trubek, u brownfieldu 

a blackfieldu je vodovod z olověných trubek. Kanalizace je ve všech případech litinová. Vnitřní 

hygienické vybavení se skládá z deseti splachovacích klozetů a deseti keramických umyvadel.  

Elektřina je rozvedena Cu+Al kabely. V budově se nachází jedno elektrorozvodné jádro. 

Veškeré klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu 

Půdorys a řez viz. příloha č. 4. 

Budova vrátnice 

Vrátnice je založena na prostých betonových pasech. Konstrukční systém je stěnový z cihel.  

Objekt je jednopatrový s plochou střechou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska. 

Povlaková krytina je z asfaltových pásů v greyfieldu, z asfaltových pásů s příměsí dehtu 

v brownfieldu a z asfaltových pásů s příměsí azbestu ve variantě blackfieldu. Střecha je rovněž 

zateplena EPS deskami o tl. 100 mm.  

Výplně otvorů:   7x – dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi, 0,8x1,97 m 

    11x – okno s dřevěným rámem, 1,2x1,2 m 

Podlahy jsou betonové s keramickou dlažbou. Elektřina je vedena Cu+Al kabely a v budově 

se nachází jedno elektrorozvodné jádro. 

V objektu vrátnice se nachází pět litinových radiátorů, každý o deseti článcích.   

Půdorys a řez viz. příloha č. 5. 

5.2 Kontaminace 

Stupeň a druh kontaminace pro brownfield a blackfield jsem určil na základě nastudované 

literatury. Nejpřínosnější v tomto ohledu byla publikace Regenerace průmyslových ploch, kde je 

možné se dočíst o nejrůznějších typech kontaminace a jejich vlastnostech. 

Velký problém ovšem nastal při následném určování sanačních prací a jejich nákladech. Ukázalo 

se, že něco takového, jako pevně stanovené ceny za sanační metody neexistují. V praxi se 
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vyskytuje nespočet faktorů, které výslednou cenu ovlivňují a tak se každá sanační práce 

kalkuluje individuálně. Pokud se již k nějakým orientačním ceníkům dostanete, nastane další 

problém v podobě určení, které z metod zvolit. 

Metody se nejčastěji kombinují v různém pořadí a intenzitě. Výběr technologie tak vyžaduje 

hluboké znalosti v oboru a hlavně přesnou specifikaci daného území. Proto byla nutná rada 

odborníků.  

Danou problematiku jsem konzultoval s RNDr. Alenou Polenkovou z firmy GEOtest, a.s., která 

mi v tomto ohledu byla velmi nápomocná. Na základě mého zadání jsme sestavili sanační 

metody, které by v dané situaci připadaly v úvahu, i s jejich náklady. Ceny nákladů za sanační 

práce, je ale třeba brát pouze jako odborné odhady, jelikož skutečnost může být velmi odlišná 

a mnoho faktorů bylo stanoveno jen na základě určitých domněnek.  

5.2.1 Kontaminace brownfieldu 

Vyskytující se škodliviny: 

 Ropné látky 

 Polyaromatické uhlovodíky 

Jedná se o přípovrchovou kontaminaci do hloubky 0,6 m. Kontaminace se vyskytuje na 10% 

pozemku. Jedná se o znečištění zeminy, podzemní voda nebyla zasažena.  

Varianta A 

Optimální podmínky provádění sanací a demolic. Středně propustné horninové prostředí. 

Kontaminace se již dál nešíří – smršťující se kontaminační mrak.  

Varianta B 

Málo propustné horninové prostředí. Jedná se o lokalitu v centru města, kde jsou zvýšené 

náklady na umístění stavby. Kontaminace se šíří dál – rozšiřující se kontaminační mrak. 

5.2.2 Kontaminace blackfieldu  

Vyskytující se škodliviny: 

 Aromatické uhlovodíky (benzen) 

 Chlorované alifáty (PCE) 
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Kontaminace dosahuje větších hloubek okolo 1,5 m. Nebezpečné látky se vyskytují na 35% 

pozemku. Přestup znečištění do podzemních vod. 

Varianta A 

Optimální podmínky provádění sanací a demolic. Středně propustné horninové prostředí. 

Kontaminace se již dál nešíří – stabilní kontaminační mrak.  

Varianta B 

Málo propustné horninové prostředí. Jedná se o lokalitu v centru města, kde jsou zvýšené 

náklady na umístění stavby. Kontaminace se šíří dál – rozšiřující se kontaminační mrak. V části 

lokality je tak intenzivní kontaminace PCE, že tvoří volnou fázi, která se kumuluje na bázi 

propustnějších poloh.  

5.3 Postup demoličních prací 

Jak jsem zmiňoval již v teoretické části, při demolicích budov má přednost recyklace materiálů 

před jejich úplnou likvidací. Proto, aby bylo dosaženo efektivní recyklace, je třeba demolici 

provádět postupně a důsledně třídit materiál. Na základě konzultace s paní Petrou Kaldovou, 

jednatelkou ze společnosti AZS98, s.r.o., která se zabývá jak recyklací, tak demolicemi, jsem 

sestavil takovýto všeobecný postup demoličních prací:  

 Zařízení staveniště 

 Přistavení kontejnerů – pro ukládání nežádoucích příměsí 

 Úklid objektu – komunálního odpadu, vyřazených zařízení a veškerého nechtěného 

odpadu 

 Rozebírání nežádoucích příměsí – jedná se o tzv. „oholení“ stavby, kdy dojde 

k demontáži oken, dveří, vrat, topení, klempířských konstrukcí a dalších materiálů 

a konstrukcí, které by při demolici překážely. Vše se vytřídí do kontejnerů. 

 Postupná demolice těžkou mechanizací – přesun nejobjemnějších materiálů jako je beton, 

cihly a ocel na dočasné skládky na stavbě, odkud budou průběžně odváženy do 

příslušných zařízení. Průběžné třídění materiálů. Zvýšené pozornosti je třeba dbát 

u azbestových materiálů, které podléhají zvláštnímu zacházení a předpisům. 

 Demolice venkovních povrchů – demolice asfaltových ploch a betonových panelů, včetně 

jejich průběžného odvážení. 

 Sanace horninového prostředí 
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 Zemní práce 

 Úklid a likvidace staveniště 

5.4 Nakládání s jednotlivými materiály 

Na základě vytvořené studie jsem vypočítal materiálové toky plynoucí z jednotlivých konstrukcí 

při demolici. Viz. přílohy č. 6 až 8. Při výpočtu hmotností jsem vycházel z tabulky v příloze č. 9. 

Po určení hmotností materiálů jsem vše přehledně přepsal do tabulek spolu se zpracováním 

jednotlivých materiálů a jejich případným nákladem nebo výnosem. Přílohy č. 10 až 12.  

Zpracování jednotlivých materiálů jsem volil na základě možností zařízení, která se zabývají 

nakládáním s odpady v Plzni a blízkém okolí, kam je brownfield situován. Zároveň jsem se držel 

předepsané legislativy a pokud to bylo možné, volil jsem ekologicky přínosnější způsoby 

zpracování.  

Beton  

V tomto případě jsem volil převoz do recyklačního centra společnosti AZS98, s.r.o, která je 

největším zpracovatelem recyklátů v okolí. Jedná se o nejšetrnější způsob nakládání s odpadem. 

Šetrnější už by bylo pouze zrecyklování materiálu a využití přímo na místě. Společnost si za 

zpracování betonové suti účtuje 129 Kč/t, což je i ekonomicky výhodné oproti skládkování, za to 

si společnosti účtují okolo 500Kč/t. Recyklát po zpracování splňuje požadavky pro kamenivo 

nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a vozovky. 

Cihly  

Stejný případ jako u betonu. Zvolil jsem odvoz do recyklačního centra AZS98. Za zpracování si 

centrum účtuje 159 Kč/t.  

Ocel  

Jedná se o poměrně výhodnou komoditu, která se dá zpeněžit ve výkupech. Nejenom že tedy 

ušetříte za zpracování/skládkovné, ale plyne z toho i určitý zisk. Pro tento výkup jsem zvolil 

KOVOŠROT SUDA s.r.o., který vykupuje velké množství kovů a nabízí příznivé ceny. Cena 

výkupu oceli za 1 kg je 3,5 Kč.  

Pozinkovaná ocel  

Stejný případ jako u oceli – výkup KOVOŠROT SUDA. 
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Ostatní kov  

Pod položkou ostatní kov se skrývají kovy jako je měď, zinek, hliník, měď a mosaz, které se na 

stavbách mohou vyskytovat. Pro výkup jsem zvolil firmu RECYKLO, spol. s.r.o., která v tomto 

ohledu nabízí o něco málo příznivější ceny než konkurence a firmu využiji pro výkup ještě 

dalších materiálů. Cenu za výkup jsem určil průměrem výkupních cen výše zmíněných kovů – 

44 Kč/kg.  

Litina  

V případě mého BF se jedná o litinové trubky a topení. Pro výkup jsem zvolil opět firmu 

RECYKLO, spol. s.r.o. Výkupní cena činí 2,9 Kč/kg. 

Dřevo  

Jedná se o poměrně problematický materiál. O odpadní dřevo je jen minimální zájem a tak ve 

většině případů je jeho zpracování zpoplatněno. Ve sběrném dvoře Marius Pedersen zaplatíte za 

odběr 1 Kč/kg. Za uložení na skládku společnosti EKODEPON s.r.o. zaplatíte 1 100 Kč/t. Za 

spálení ve spalovně Chotíkov zaplatíte 1 750 Kč/t. Nejvýhodnější likvidaci dřeva nabízí 

KRUML-POZEMNI STAVBY s.r.o., u kterého je uložení dřeva zdarma.Proto jsem zvolil tuto 

společnost.  

Keramika  

Odvoz do recyklačního centra AZS98 spolu s cihlami. V mém případě se jedná o malé množství, 

které ve výsledku cihelný recyklát nijak nepříznivě neovlivní. Zpracování 159 Kč/t. 

Plast  

Tvrdý plast nebo fólie je možné prodat do výkupů, které se zabývají recyklací plastů. Cena se 

pohybuje okolo 1 Kč za kilo. V mém případě se v brownfieldu vyskytuje jen minimální množství 

recyklovatelného plastu. Většinu tvoří podlahy z PVC, které recyklovatelné nejsou. Z toho 

důvodu jsem zvolil likvidaci ve spalovně Chotíkov, která si účtuje 2 600 Kč/t. Jedná se 

o ekologičtější způsob než skládkování.  

Papír  

Další surovina, u které je možný výkup. Ve většině případů demolic brownfieldů se s papírem ve 

větším množství nesetkáte.  Tato možnost ale není vyloučena a setkat se tak můžete i s variantou, 

kdy bude třeba zlikvidovat i několik tun papíru – např. různé papírové pytle. Tento materiál jsem 

do demolic zapojil spíše jen pro pestrost. Výkup provede KOVOŠROT SUDA za 0,5 Kč/t.  
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Kabely  

Vykupuje společnost RECYKLO v rozmezí 2-30 Kč/kg. Pro výpočty jsem zvolil průměrnou 

cenu 16 Kč/kg. 

Sklo  

Nejvýhodnější nabídku jsem našel ve sběrném dvoře Marius Pedersen, kteří si sklo odeberou 

zdarma. V jiném případě je možnost zaplatit skládkovné 1 250 Kč/t u firmy KRUML-POZEMNÍ 

STAVBY. 

Komunální odpad  

Jedná se o neočekávaný, ale také často se vyskytující druh odpadu v opuštěných budovách. Pro 

likvidaci jsem zvolil spalovnu Chotíkov, která nabízí cenu likvidace 1 725 Kč/t. Je to o něco 

dražší variantu než v případě skládkování, ale tato metoda je ekologičtější a plyne z ní i určitý 

energetický přínos. Ceny skládkování se pohybují okolo 1 100 Kč/t.  

Asfalt  

Obdobné jako beton a cihly. Odvoz do recyklačního centra AZS98. Cena za zpracování je 129 

Kč/t. 

Asfaltové pásy  

Asfaltové pásy se dají likvidovat na skládce jako odpad kategorie O. Cena uložení se pohybuje 

okolo 1 100 Kč/t. V mém případě jsem zvolil dražší, ale přínosnější způsob likvidace ve 

spalovně. Přesnou částku se mi bohužel nepodařilo zjistit. Ve spalovně společnosti SUEZ v Plzni 

se asfaltové pásy pohybují v kategorii, kde je cena spalování v rozmezí 7-23 Kč/kg. Pro potřeby 

mé práce jsem cenu za spálení pásů stanovil na 15 Kč/kg.  

Zvláštní položkou jsou pak asfaltové pásy obsahující dehet. Tento materiál je třeba likvidovat 

jako nebezpečný. Pro jeho zpracování jsem zvolil společnost BIO SYSTÉM spol. s.r.o., která se 

zabývá likvidací odpadů. Cena za uložení nebezpečného odpadu se pohybuje v rozmezí 600 až 

13 000 Kč/t. Pro potřeby práce jsem cenu stanovil 6 000 Kč/t.  

Polystyren  

V plzni existuje společnost, která recykluje polystyren. Bohužel se recyklace netýká fasádního 

polystyrenu, který zpracovat neumí. Opět jsem tak zvolil možnost spalovny společnosti SUEZ. 

Stejně jako v případě asfaltových pásů se zpracování pohybuje v rozmezí 7-23 Kč/kg. Z tohoto 

rozptylu jsem stanovil cenu na 9 Kč/kg.  
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Vyřazená zařízení  

Jedná se o různé elektromotory a vyřazená stroje (kovový šrot). Společnost Recyklo garantuje 

odkup v rozmezí 6-25 Kč/kg. Pro svoje zařízení jsem zvolil cenu 10,5 Kč/kg. 

Azbest  

Jedná se o velmi nebezpečný materiál, který podléhá zvláštnímu zacházení. Pro jeho likvidaci 

jsem zvolil společnost BIO SYSTÉM, která zpracovává nebezpečný odpad v cenovém rozsahu 

600-13 000 Kč/t. Běžná cena uložení azbestu na skládkách se pohybuje okolo 2 300 Kč/t. 

V rámci výpočtů jsem cenu likvidace stanovil na 3 000 Kč/t.  

Nebezpečný odpad  

Tento materiál spadá do širokého cenového rozpětí v závislosti na jeho nebezpečnosti. 

U společnosti BIO SYSTÉM, kterou jsem opět pro likvidaci zvolil, platí stejné cenové rozpětí 

jako v případě azbestu 600-13 000 Kč/t. Cena uložení nebezpečného odpadu na skládkách se 

pohybuje okolo 8 000 za tunu. Odhadem jsem pro svoji práci stanovil cenu na 8 600 Kč/t.  

5.5 Rozbor rozpočtových variant 

5.5.1 Greyfield 

Jedná se o finančně nejméně náročnou variantu, která řeší pouze demolice opuštěných objektů 

obsahujících standardní materiály. Vzdálenosti do zpracovatelských středisek jsou následující: 

 Recyklační centrum AZS98 – 7,6 km 

 Spalovna společnosti SUEZ – 3,5 km 

 Spalovna Chotíkov – 10,1 km 

 KOVOŠROT SUDA – 8 km 

 RECYKLO – 4,5 km 

 Sběrný dvůr Marius Pedersen – 3,7 km 

 KRUML-POZEMNÍ STAVBY – 2,8 km  

Nejnákladnějšími položkami rozpočtu jsou demolice, bourání základů a samozřejmě přesuny 

hmot do jednotlivých středisek. Významnou položku rovněž tvoří zasypání ploch zeminou po 

demolici asfaltových a betonových povrchů.  
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Dle informací poskytnutých RNDr. Polenkovou a Ing. Janem Vaňkem, MBA se náklady na 

průzkum takto velkého areálu mohou pohybovat od 100 do 600 tisíc Kč. Na základě toho jsem 

stanovil náklady průzkumu greyfieldu na 150 tisíc Kč. Náklady na zařízení staveniště tvoří 2% 

z výsledné ceny.  

Celková částka za demolice a sanační práce činí 10 131 501 Kč. Viz. příloha č. 13. 

5.5.2 Brownfield – varianta A 

V tomto případě jde o středně kontaminovaný areál, situovaný ve větší vzdálenosti od 

zpracovatelských středisek. Nachází se na okraji obce, kde nejsou demolice a sanační práce 

ničím limitovány. Vzdálenosti do středisek jsou následující: 

 Recyklační centrum AZS98 – 18,1 km 

 Spalovna Chotíkov – 18,2 km 

 Spalovna společnosti SUEZ – 10,6 km 

 KOVOŠROT SUDA – 15,7 km 

 RECYKLO – 11,6 km 

 Sběrný dvůr Marius Pedersen – 9,7 km 

 KRUML-POZEMNÍ STAVBY – 10,9 km 

 BIO SYSTÉM – 11,5 km 

Sanace horninového prostředí - Zvolena je metoda biodegradace ex-situ a to odvozem 

kontaminované zeminy na biodegradační plochy. U biodegradace počítám s ideálními 

podmínkami a tak celý proces dekontaminace zeminy bude trvat 4 měsíce. Cena sanačních prací 

je 4,1 milionu Kč.  

V této variantě se již začínají potvrzovat zkušenosti z praxe a to, že dekontaminace území tvoří 

nejvyšší nebo značnou část celkových nákladů při revitalizaci brownfieldů. V tomto případě 

tvoří téměř třetinu z celkové rozpočtované částky. 

Díky umístění lze také spatřit rozdíly v nákladech za přepravu odpadu, které jsou zhruba o 400 

tisíc Kč vyšší než v případě lokality v centru. 

Průzkum středně kontaminovaného areálu jsem stanovil na 300 tisíc Kč. Náklady na zařízení 

staveniště tvoří 2% z celkových nákladů. 
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Celková částka za demolice a sanační práce činí 15 323 301 Kč. Viz příloha č. 14. 

5.5.3 Brownfield – varianta B 

Stejně jako u varianty A, tak i zde se jedná o středně kontaminovaný brownfield, který je ale 

umístěn v centru rušného města. Projeví se zvýšené náklady v souvislosti s umístění stavby. 

Vzdálenosti do zpracovatelských středisek jsou: 

 Recyklační centrum AZS98 – 9,8 km 

 Spalovna společnosti SUEZ – 4,4 km 

 Spalovna Chotíkov – 9,1 km 

 KOVOŠROT SUDA – 7 km 

 RECYKLO – 5,2 km 

 Sběrný dvůr Marius Pedersen – 4,2 km 

 KRUML-POZEMNÍ STAVBY – 2,1 km  

 BIO SYSTÉM – 2 km 

Sanace horninového prostředí – Pro dekontaminaci bylo v tomto případě zvoleno promývání 

povrchově aktivními látkami spolu s podporovanou biodegradací in-situ.  Aplikace metod ex-situ 

byla zamítnuta z důvodu nepříznivého vlivu na své okolí hlukem a prašností. Cena sanačních 

prací je 7,3 milionu Kč s tím, že by trvaly 1 rok.  

I přes snížené náklady za dopravu stavebního odpadu jsou celkové náklady podstatně vyšší než 

v předchozí variantě a to z důvodu zhoršených podmínek provádění sanačních prací, které se tak 

navýšily o více jak 3 miliony Kč.  

Rozpočet se také navýšil o náklady umístění stavby v podobě větších bezpečnostních opatření, 

kropení vodou proti prašnosti a odhlučnění některých procesů. Tyto vlivy tvoří 1,5% z celkových 

nákladů. Zařízení staveniště je jako v předchozích případech ve výši 2% z rozpočtovaných 

nákladů. Průzkum areálu je stanoven na 380 tisíc Kč. 

Celková částka za demolice a sanační práce činí 18 308 627 Kč. Viz příloha č. 15. 

5.5.4 Blackfield – varianta A 

Jedná se o silně kontaminovaný areál, kde se hojně vyskytují nebezpečné látky i stavební 

materiály. Vzdálenosti do středisek jsou následující: 
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 Recyklační centrum AZS98 – 18,1 km 

 Spalovna Chotíkov – 18,2 km 

 Spalovna společnosti SUEZ – 10,6 km 

 KOVOŠROT SUDA – 15,7 km 

 RECYKLO – 11,6 km 

 Sběrný dvůr Marius Pedersen – 9,7 km 

 KRUML-POZEMNÍ STAVBY – 10,9 km 

 BIO SYSTÉM – 11,5 km 

Sanace horninového prostředí – Část nejvíce kontaminované zeminy se odtěží a odveze na 

skládku nebezpečných odpadů. Pro uložení na skládku bude třeba odtěženou zeminu ještě před 

odvozem stabilizovat (např. solidifikace).  Dočištění zbývající kontaminace bude provedeno 

reduktivní dechlorací spolu se současným promýváním. Cena za likvidaci zeminy je 28 milionů 

Kč. Reduktivní dechlorace s promýváním vyjde na 6,2 milionu. Celkově tedy 34,2 milionu Kč. 

Doba trvání se odhaduje na 2 roky.  

Charakteristiky nákladů jsou v podstatě shodné jako ve variantě brownfieldu. Rozdílné jsou 

pouze částky. Z předchozího odstavce je jasné, že se razantně navýšily ceny za sanační práce. 

Významně se také navýšily náklady za zpracování SDO. Navýšení o zhruba 270 tisíc Kč. 

Můžeme zpozorovat také navýšení za demoliční práce objektů, což je zapříčiněno větším 

množstvím nebezpečného materiálu.  

Průzkum silně kontaminovaného areálu jsem stanovil na 520 tisíc Kč. Náklady na zařízení 

staveniště tvoří 2% z celkových nákladů. 

Celková částka za demolice a sanační práce činí 48 085 000 Kč. Viz příloha č. 16. 

 

5.5.5 Blackfield – varianta B 

Tato je nejnákladnější ze všech variant. Silně kontaminovaný BF umístěný v centru města se 

ztíženými podmínkami provádění revitalizace. Vzdálenosti do zpracovatelských středisek jsou: 

 Recyklační centrum AZS98 – 9,8 km 

 Spalovna společnosti SUEZ – 4,4 km 

 Spalovna Chotíkov – 9,1 km 
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 KOVOŠROT SUDA – 7 km 

 RECYKLO – 5,2 km 

 Sběrný dvůr Marius Pedersen – 4,2 km 

 KRUML-POZEMNÍ STAVBY – 2,1 km  

 BIO SYSTÉM – 2 km 

Sanace horninového prostředí – V tomto případě jsem zvolil stejné sanační metody jako ve 

variantě A. Tedy odtěžení nejhůře kontaminované zeminy a následnou reduktivní dechloraci 

s promýváním. Cena se zvýší pouze u dechlorace a to na 8,3 milionu Kč. Celkově tedy sanace 

horninového prostředí vyjde na 36,3 milionu Kč.  Doba trvání se odhaduje na 4 roky. Zvolit by 

se dali i rychlejší metody, ale v tom případě by už tak velké náklady ještě značně narostly.  

Opět se jedná o shodné charakteristiky jako v případě brownfieldu s tím, že ceny jsou vyšší.  

Průzkum areálu je stanoven na 580 tisíc Kč. Náklady na zařízení staveniště tvoří 2% z celkových 

nákladů. Náklady na umístění tvoří 1,5% z celkové rozpočtované ceny. 

Celková částka za demolice a sanační práce činí 50 384 914 Kč. Viz příloha č. 17. 

5.6 Analýza zvýšených nákladů 

Posledním krokem v praktické části je stanovení zvýšených nákladů v závislosti na umístění 

brownfieldu oproti stavbě na zelené louce. Pro tyto potřeby jsem vytvořil tabulku (příloha 

č. 18), ve které jsou znázorněny finanční toky spojené s regenerací brownfieldového území. 

Zároveň jsem na zregenerované ploše počítal s novou výstavbou, které jsem stanovil fixní 

náklady 50 milionů Kč. Výsledkem jsou hodnoty procentuálního navýšení nákladů oproti 

klasické výstavbě. 

Vypočítané náklady vyšly podle očekávání se stoupající tendencí v závislosti na míře 

kontaminace BF.  

Ve výsledných výpočtech figurují poměrně velké výnosy ze zpracování odpadu. To je dáno 

relativně velkým podílem kovových materiálů a konstrukcí, které se dají zpeněžit. Opět 

připomínám, že se jedná o modelovou situaci. V praxi je možné, že ne všechen kov by byl 

v takovém stavu, aby se dal prodat za tyto částky. Výnos by tak byl logicky nižší.  
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Pro někoho by mohl být překvapující nižší výnos u greyfieldu oproti brownfieldu. Tuto částku 

v případě greyfieldu velmi ovlivňuje zpracování asfaltových pásů ve spalovně, které je sice 

ekologicky přínosnější, ale výrazně dražší oproti uložení pásů na skládky, jak je tomu v případě 

brownfieldu.  

Velký finanční skok nastává v přechodu mezi brownfieldem a blackfieldem z důvodu značného 

nárůstu škodlivin a nutnosti uložit velké množství kontaminovaného materiálu na skládku 

nebezpečných odpadů.   

Zvýšené náklady oproti výstavbě na zelené louce vyšly: 

 V případě greyfieldu – 18,49%, 

 brownfieldu varianta A – 28,63%, 

 brownfieldu varianta B – 34,60%, 

 blackfieldu varianta A – 100,31%, 

 blackfieldu varianta B – 104,91%.  
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6 Závěr 

Zvolené téma – Vliv umístění stavby na cenu a náklady stavebního objektu je poměrně široký 

pojem, na který se dá nahlížet z více stran. Mé pojetí tohoto tématu zahrnuje problematiku 

brownfields a jejich regeneraci.  

Jde o pojem někomu více či méně známý, ale v praxi jsme se s tímto druhem budov setkali již 

všichni. Řeč je tu o starých opuštěných objektech, které mají na své okolí nepříznivý 

ekonomický, ekologický a sociální vliv. Jedná se o dlouhodobý problém, který se v posledních 

letech sice znatelně zlepšil, ale i tak je v tomto ohledu stále co dohánět a zlepšovat. 

Na toto téma byla napsána již spousta prací a publikací, ale troufám si říci, že žádná z nich se 

komplexněji nezabývá tím, jaké jsou technické možnosti v oblasti revitalizace brownfieldů. 

S ohledem na tento fakt, jsem v tématu viděl šanci, jak přispět něčím novým a třeba tak i rozšířit 

povědomí o brownfieldech zase z poněkud jiného úhlu pohledu.  

V první třetině teoretické části práce se zabývám všeobecně problematikou brownfields 

a kontaminacemi, ze kterých vyplývá důležitost prvotních průzkumů a analýz, jež udělají jasnou 

představu o poměrech území a určí tak další směr, jak s nimi nakládat. 

Další důležitou kapitolou reflektující hlavní téma diplomové práce je ovlivnění nákladů 

v závislosti na umístění stavby. V rámci revitalizace brownfieldů má největší vliv na náklady 

stupeň kontaminace území, na kterém se objekt nachází a hydrogeologické podmínky. Tyto dva 

faktory mohou ve finále až neúměrně navýšit náklady.  

Téma brownfields je hodně spjato s udržitelnou výstavbou, která jde ruku v ruce s recyklacemi 

materiálů a šetrným zpracováním stavebních a demoličních odpadů. I tomuto tématu věnuji 

značnou část své práce a zmiňuji existující možnosti, jak odpad likvidovat nebo recyklovat.  

V současnosti panuje ve stavebnictví okolo recyklátů jistá nedůvěra, která je bohužel v některých 

případech oprávněná. Na druhou stranu dnes existují již takové technologie a firmy, které ze 

stavebního odpadu umí vytvořit plnohodnotné suroviny, použitelné v běžné výstavbě. Možnosti, 

jak kvalitně zpracovat druhotné suroviny, tu tedy jsou. Teď už je „jen“ třeba vyvolat tu správnou 

iniciativu. 

Dále bych rád poukázal na to, že sice jen velice pomalu, ale jistě se začínají prosazovat 

intervence, kladoucí důraz na trvalou udržitelnost výstavby spolu se snižováním produkce 
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odpadů a zvyšováním využití recyklátů. Příkladem toho je požadavek Evropské komise na 

postupné snižování skládkovaného odpadu až do roku 2024, kdy bude skládkování zakázáno 

úplně. Je to tedy o důvod víc, proč bychom se měli zajímat o inovativní technologie, protože je 

jen otázka času, kdy budou šetrné likvidace odpadu a využití recyklátu nedílnou součástí 

stavebnictví.  

V praktické části práce jsem pak analyzoval zvýšené náklady na výstavbu v důsledku 

revitalizace daného území. Pro účely toho výpočtu a pro pestrost výsledných hodnot jsem 

vytvořil reprezentativní brownfield, který jsem zasadil do pěti různých situací, jež se liší stupněm 

kontaminace a územními podmínkami.  

Ukázalo se, že nejnáročnější položkou revitalizace je sanace horninového prostředí a to jak 

finančně, tak množstvím potřebných informací a znalostí k určení vhodných metod. Stanovení 

sanačních postupů by jen na základě nastudované literatury a bez znalostí odborníků, bylo 

v podstatě nemožné.  

Zajímavou položkou je také určení nákladů a zisků na základě hmotnostních toků materiálů. 

Zvýšený podíl ocelových konstrukcí na navrhovaném brownfieldu generuje za výkup poměrně 

zajímavý zisk, který je schopen pokrýt náklady na zpracování zbylého SDO.  

Výsledný výpočet pak nevyšel nijak překvapivě a vykazuje značný nárůst nákladů v závislosti na 

zvyšující se kontaminaci. V případě blackfieldu se náklady vyšplhaly až na dvojnásobek toho, co 

bychom zaplatili v případě výstavby na zelené louce. Potvrzuje to tak poznatky z literatury, které 

sanační práce v případě kontaminovaných objektů označují za nejdražší položku celé regenerace. 

Zároveň je zde vidět, proč investoři takovéto projekty nepreferují a proč je v těchto případech tak 

důležitá intervence státu.  
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Seznam použitých zkratek 

BF - brownfield 

ČSN – česká technická norma 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

OP – operační program 

PCB – polychlorované bifenyly 

RC – recyklační centrum 

SDO – stavební a demoliční odpad 

SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst 
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