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pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů
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1. Úvod
Metodický návod naplňuje usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 22. 12. 2014, k provedení
nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období
2015–2024 a je vydáván s cílem:







omezit množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich
údržbě, změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby)
a odstraňování staveb,
sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní odpad)
u vznikajících stavebních a demoličních odpadů v souladu s § 6 zákona o odpadech
a jeho prováděcími předpisy /1/,
zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezit
podmínky pro přejímku odpadů do zařízení k jejich využívání,
minimalizovat riziko při nakládání se stavebními a demoličními odpady.

Jednou ze základních povinností stanovených osobám odpovídajícím za přípravu a provádění
staveb podle stavebního zákona /2/ je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, která je mimo
jiné vázána na předcházení vzniku a řádné nakládání s odpady vznikajícími při stavebních
činnostech souvisejících s uskutečňováním nových staveb a zejména se změnami
dokončených staveb a odstraňováním staveb.
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb,
nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební
a demoliční odpady“, mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a stanoveném nakládání
s nimi významným zdrojem úspor primárních surovin.
Předmětem tohoto Metodického návodu jsou doporučené postupy, které, pokud budou při
přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem,
autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem apod.)
dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení
rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.
1.1 Oblast použití
Metodický návod je určen osobám, které řídí a vykonávají činnosti při přípravě a provádění
stavby (stavebník, stavební dozor, projektant, stavbyvedoucí apod.) /2/ a odpovídají za soulad
těchto činností s požadavky obecně závazných právních předpisů včetně zákona o odpadech
/1/. Metodický návod je určen rovněž pracovníkům orgánů veřejné správy v rámci stavebního
řízení, odpadového hospodářství, osobám pověřeným k hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů a všem dalším osobám, kterým při jejich činnostech vznikají stavební a demoliční
odpady.
Metodický návod je zaměřen zejména na problematiku vzniku odpadů z údržby, změn
dokončených staveb a odstraňování staveb budov a staveb dopravní infrastruktury
provedených zejména z cihelného zdiva, betonových a železobetonových konstrukcí,
živičných materiálů (bez příměsí dehtu), kamene, štěrkopísků a dalších obdobných materiálů.
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Metodický návod je rovněž možné využít pro dřevostavby a stavby z jiných rostlinných
materiálů.
Využití návodu je doporučeno zejména pro:






přípravu dokumentace staveb, pro provádění staveb a zejména pro provádění jejich
oprav, změn dokončených staveb (stavebních úprav, přístaveb a nástaveb)
a odstraňování (bourání, demolice),
vydávání stanovisek správních orgánů ochrany životního prostředí,
hodnocení nebezpečných vlastností stavebních a demoličních odpadů pověřenými
osobami (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu),
další činnosti spojené se vznikem stavebních a demoličních odpadů a nakládáním
s nimi.

1.2 Používané pojmy
Stavební a demoliční odpad – odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při
změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu
odpadů /1.2/ (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály); výběr nejběžnějších
druhů těchto odpadů je uveden v příloze č. 1 tohoto návodu.
Stavby dopravní infrastruktury – stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť
apod. a s nimi související zařízení /2/.
Opětovné použití – použití částí stavebních výrobků a stavebních výrobků odnímaných
z původního místa ve stavbě při údržbě stavby, změnách dokončených staveb a odstraňování
staveb ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny (umístěním do stavby v případě,
že odpovídají požadavkům na stavební výrobky) bez nutnosti úpravy; v tomto případě se tyto
věci nestávají odpady; u výkopových zemin je jejich opětovné použití bez dalších podmínek
vázáno pouze na stavbu, kde zeminy vznikly.
Využívání odpadů – činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech /1/; pro potřeby
tohoto metodického návodu se jedná zejména o materiálové využívání odpadů – náhradu
prvotních surovin stavebními a demoličními odpady nebo využití látkových vlastností těchto
odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání
energie. Zejména se jedná o způsob uvedený v příloze č. 3 k zákonu o odpadech /1/ pod
kódem R 5 – Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů.
Úprava odpadů – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo
fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění
jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich nebezpečných vlastností
/1/. U stavebního a demoličního odpadu se jedná zejména o úpravu velikosti jeho složek
(drcení) a třídění (fyzikální úprava) včetně vytřídění kovů (např. armovací železo).
Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup ze zařízení k využívání
a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných
stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na
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velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených
(recyklačních linkách), který muže být uváděn na trh jako výrobek v souladu se zvláštními
právními předpisy /3/, /3.1/, /17/ nebo využit jako upravený odpad na povrchu terénu
v souladu se zákonem o odpadech /1/ a vyhláškou č. 294/2005 Sb. /1.4/.
Stavebník – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení
stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu,
terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího
stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel
stavby /2/.
Stavební podnikatel – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací /2/
jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona /2.5/.
Stavební dozor – odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou,
která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední
vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
/2/.
Projektant – fyzická osoba oprávněná k vybraným činnostem podle zvláštního právního
předpisu /2.4/.
Stavbyvedoucí – osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu /2/, /2.4/.
Pověřená osoba – právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem životního
prostředí nebo Ministerstvem zdravotnictví k hodnocení příslušných nebezpečných vlastností
odpadů /1/.
Vymezené části stavby – části stavby vymezené při prohlídce stavby před její údržbou,
změnou nebo odstraněním, vyhodnocené jako podezřelé z přítomnosti škodlivin, které byly
při prohlídce stavby určeny k odnětí ze stavby ve zvláštním režimu, zabezpečujícím vysokou
úroveň ochrany zdraví lidí a minimalizaci možnosti rozšíření škodlivin do životního prostředí
v souladu se zvláštními právními předpisy /1/, /4/.
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2. Doporučené postupy pro přípravu a provádění stavby ve vztahu k řízení předcházení
vzniku, využívání stavebních a demoličních odpadů a k nakládání s nimi
2.1 Příprava stavby
Odstranění
Vlastník stavby je podle § 128 odst. 1 stavebního zákona /2/ povinen ohlásit stavebnímu
úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle
§ 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje
základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění
stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické
ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo
ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací,
závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění
vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní
a technické infrastruktury.
Podle § 128 odst. 5 stavebního zákona /2/ je vlastník stavby povinen zajistit, aby odstranění
stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje
stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního
dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má
oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu /2.4/ (více
viz Metodický návod MŽP pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění
a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi /14/).
U všech druhů staveb, na které se vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci bouracích prací
k jejich odstranění (§ 128 stavebního zákona /2/) se doporučuje provést důkladnou prohlídku
všech prostor dotčeného objektu a jeho okolí. Doporučuje se, aby prohlídku stavby provedla
skupina osob tvořená stavebníkem, projektantem a osobou pověřenou k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů. Jako účelné je doporučeno doplnit skupinu oodborníka na
demontáže staveb (Osoba se stavebně-technickým nebo přírodovědným vzděláním vykazující
znalosti v oblastech bouracích prací a právních předpisů týkajících se odpadů a provádění
odstraňování staveb, zejména zákona o odpadech a stavebního zákona). V případě
odstraňování stavby, která k uskutečnění záměru vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu podle
ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) - e) stavebního zákona /2/ nebo stavby, která k uskutečnění
záměru nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení § 103
stavebního zákona /2/ se doporučuje provést prohlídku přiměřeně, tzn., že prohlídku uskuteční
stavbyvedoucí nebo osoba, která bude provádět při odstranění stavby stavební dozor.
Před prohlídkou stavby se doporučuje seznámit se:


s doklady o souladu existence stavby s požadavky stavebního zákona a o shodě
skutečného užívání stavby s účelem, s nímž byla stavba zřízena. Jedná se zejména
o následující doklady: dokumentace stavby ověřené stavebním úřadem při postupech
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podle stavebního zákona (ohlášení stavby, stavební povolení, povolení k užívání
stavby, změny v užívání stavby apod.), výpis z katastru nemovitostí, atd.;
s informacemi o historii objektu (stavby) – v písemné podobě nebo rozhovory
s pamětníky. Jedná se zejména o informace o změnách užívání stavby, změny
technologií užívaných v objektu, havárie (požáry), důsledky válečných událostí,
přestavby a opravy, které by měly být vždy alespoň rámcově datovány, zmínky
o původní nebo dodatečné aplikaci materiálů obsahujících azbest, jako jsou
protipožární izolace, těsnění, nástřiky. (Např. příčky s obsahem azbestových desek
byly často aplikovány až do dokončené stavby v rámci vnitřních úprav místností.);
s činnostmi uskutečňovanými v dotčené stavbě v minulosti dávné i nedávné,
se zaměřením zejména na suroviny, výrobky a odpady, s nimiž bylo v objektu
nakládáno, na druhy nebezpečných chemických látek a přípravků a na místa, kde bylo
s dotčenými věcmi nakládáno včetně míst jejich skladování;
se způsobem vytápění budovy (lokální vytápění, způsob odvodu spalin, identifikace
stavebních konstrukcí, které byly ve styku se spalinami), s druhem paliv spalovaných
ve zdrojích tepla, způsobem manipulace s palivy a způsobem a místem jejich
skladování;
se způsobem odvodu odpadních vod a s jejich kvalitou, s umístěním předčisticích
zařízení odpadních vod v budově (umístění sedimentačních jímek, odlučovačů olejů a
benzínu, odlučovačů tuků a čistíren odpadních vod) a trasováním a materiály
použitými pro zřízení kanalizace, umístění bezodtokých jímek apod.;
s ostatními zdroji znečišťování ovzduší a předčisticími zařízeními zajištujícími plnění
emisních limitů z těchto zdrojů i ze spalovacích zdrojů;
se zdroji vody v objektu (studny, materiál vodovodních potrubí s důrazem na olovo
nebo azbest) a se zásobníky a zařízením na úpravu vody;
s výsledky ekologických auditů, pokud byl dotčený objekt jejich předmětem.

Při prohlídce stavby se doporučuje:




zaměřit se na ověření tloušťky příček a podhledů a době jejich zabudování do stavby
(pomůcka pro identifikaci stavebních materiálů obsahujících azbest, více viz
Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění
a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi /14/);
jednoznačně identifikovat nosné prvky a překontrolovat jejich rozměry a provedení.
Při přípravě složitější dokumentace bouracích prací k odstranění stavby nebo jejích
částí se musí správně odhadnout skutečné působení sil na konstrukci stavby. Ačkoliv
je projektová dokumentace (pokud je k dispozici) užitečnou pomůckou, skutečné
provedení stavby jí nemusí zcela odpovídat.

Účelem prohlídky stavby je určení vymezených částí stavby, které se stanou po odnětí
ze stavby nebezpečnými odpady nebo mohou být zdrojem vzniku nebezpečných odpadů nebo
za účelem identifikace materiálů, které lze opětovně použít nebo recyklovat. Během prohlídky
by se měl identifikovat vzniklý stavební odpad a odpad z demolic a specifikovat postupy
rozebrání a demolice. To sestává z identifikace všech odpadových materiálů, které vzniknou
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při demolici, s určením množství, kvality a umístění v rámci stavby nebo civilní
infrastruktury; měly by být identifikovány všechny materiály a proveden přiměřený odhad
množství odpadu vzniklého při odstranění nebo změnách stavby. Seznam stavebních
a demoličních materiálů, které je potřeba ze stavby odstranit před demolicí je uveden v příloze
č. 3. Prohlídka stavby by měla poskytnout informace o materiálech, které se třídí u zdroje
(např. nebezpečný odpad), o materiálech, které je anebo není možné opětovně použít nebo
recyklovat, o způsobu nakládání s odpady a možnostech jejich recyklace.
Vymezené části stavby, pokud je to z důvodu statické bezpečnosti stavby možné, budou
v dokumentaci určeny k odstranění ze stavby odděleně. Tím se zabrání míšení odpadů
kategorie ostatní a kategorie nebezpečný. U stavby obsahující azbest je nutno věnovat zvláštní
pozornost určení vymezených částí obsahující azbestové materiály, a to provedením stavebně
technického průzkumu (inspekce) zjištění výskytu azbestu oprávněnou osobou, jehož součástí
je odběr vzorků a jejich následná analýza v akreditované laboratoři. (více viz Metodický
návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro
nakládání s nimi /14/).
Pozornost je třeba věnovat také nakládání s nebezpečnými látkami ve vztahu k podzemním
a povrchovým vodám. Při nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo
v případech, kdy je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové či
podzemní vody má uživatel závadných látek povinnost dle § 39 vodního zákona vypracovat
plán opatření pro případy havárie v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. /13.1/a předložit jej
ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.
Prohlídku stavby se doporučuje dokumentovat zápisem (protokolem), který je jedním
z podkladů pro zpracování dokumentace odstranění stavby. Zápis (protokol) z prohlídky
stavby je doporučeno doprovodit fotodokumentací. Doporučený obsah zápisu (protokolu)
o prohlídce stavby je uveden v příloze č. 2 tohoto metodického návodu. Vymezené části
stavby se doporučuje před zahájením stavebních prací zřetelně označit.
V případě pochybností se doporučuje odebrat při prohlídce nebo následně před zahájením
stavebních prací vzorky stavebních materiálů (budoucích odpadů) z vymezených částí stavby.
Odběr vzorků stavebních materiálů metodou vzorkování s úsudkem z vymezených částí
stavby, u nichž se předpokládá, že se stanou odpady, musí být dokumentován a proveden
v souladu s požadavky vyhlášky č. 94/2016 Sb. /1.1/.
Výsledky zkoušek odebraných vzorků z vymezených částí stavby jsou jedním z podkladů pro
zpracování dokumentace odstranění stavby a podkladem pro zařazení případně vzniklých
odpadů do příslušné kategorie (ostatní odpad nebo nebezpečný odpad) a zpracování
základního popisu odpadů.
Každá změna stavby nebo odstranění stavby musí být v etapě projektové přípravy dobře
naplánováno a při realizaci dobře řízeno. Přípravné činnosti jsou zvláště důležité v případě
větších staveb.
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Změna dokončené stavby, údržba stavby
Při přípravě prací, které v rámci změny dokončené stavby nebo údržby stavby vyžadují
odstranění některých částí stavby, se prohlídka stavby a zápis (protokol) o ní provádějí
obdobně jako v případě přípravy odstranění stavby jako celku. Prohlídka stavby by měla být
zaměřena zejména na identifikaci přítomnosti stavebních materiálů s nebezpečnými látkami
a materiálů s obsahem azbestu ve stavbě.
Stavby dopravní infrastruktury
Při přípravě odstraňování stavby, změny dokončené stavby nebo její údržby se doporučuje při
odběrech vzorků ze stavby využívat mimo metody vzorkování s úsudkem též metodu
systematického vzorkování. Za dostatečné pro ověření průměrné kvality budoucího odpadu
vzniklého odstraňováním liniových staveb je považován krok 1000 m pro odběr jednoho
reprezentativního vzorku ze stavby (vzorkovaná jednotka). Tento postup je doporučen
v případě, že provozováním stavby nedošlo v určeném úseku k mimořádnému bodovému
znečištění, např. v důsledku havárie. Dílčí vzorky (náběry) odebírané pro přípravu
reprezentativního vzorku z příslušného úseku stavby by měly být v místě odběru vzorku
odebírány s četností min. 1 dílčí vzorek na 1 m2 průřezu stavby kolmého na linii stavby
v daném místě. Nejméně dvě třetiny dílčích vzorků by měly být odebrány z míst více jak 0,5
m pod povrchem odstraňované stavby (pokud to provedení stavby umožnuje). Je doporučeno
odebírat dílčí vzorky (náběry) použité k vytvoření laboratorních vzorků (reprezentativních
vzorků) rovnoměrně (systematicky) po celém dotčeném úseku stavby. Při přípravě vzorkování
je nutné zvážit a v plánu vzorkování zohlednit heterogenitu materiálu, z něhož byla (je) stavba
zřízena a podle toho stanovit vzorkovací nářadí (vzorkovače použité při odběru) a minimální
hmotnost terénního vzorku, který bude při vytváření laboratorního vzorku zpracováván.
Vzorkování a jeho přípravu je nutné podřídit obecným požadavkům stanoveným
v technických normách – viz příloha č. 4.
Shrnutí
V souladu s § 128 odst. 1 stavebního zákona /2/ ohlašuje odstranění stavby její vlastník
stavebnímu úřadu podáním na formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15
k vyhlášce č. 503/2006 Sb. /2.1/. Mezi přílohy, které se připojují k tomuto ohlášení, náleží
u staveb, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e)
dokumentace bouracích prací, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb /2.3/, u ostatních staveb obsahuje dokumentace bouracích prací situaci
odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací a informaci o dodržení
požadavků dotčených orgánů, údaje o tom, jak se naloží s vybouraným materiálem a kam se
přebytečný materiál uloží. Dále se k ohlášení záměru odstranit stavbu připojují závazná
stanoviska dotčených orgánů k odstranění stavby, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována
- viz část B přílohy č. 15 k vyhlášce /2.1/.
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I v případě změn dokončených staveb podává stavebník žádost o stavební povolení
stavebnímu úřadu na formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce /2.1/
a mezi přílohy, které se připojují k této žádosti, náleží projektová dokumentace stavby
zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. /2.3/
a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována.
Rovněž pro ohlášení staveb uvedených v ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního
zákona /2/ včetně jejich změn, je předepsán formulář, a to v příloze č. 8 k vyhlášce /2.1/.
K ohlášení se také připojuje projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou
v rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Pokud mohou být ohlašovanou stavbou
dotčeny veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy, tak stavebník k ohlášení dokládá
závazná stanoviska dotčených orgánů s provedením stavby.
Od 1. ledna 2018 vydává dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech /1/ obecní úřad obce
s rozšířenou působností závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území,
k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání
s odpady. Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydal sdělení k vydávání závazných
stanovisek podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona
č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu
(stavební
zákon)
dostupné
na:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanovisko_ke_stavebnim_rizenim/$FILE/OOD
P-zavaznastanoviska-20180125.pdf, podle kterého se doporučuje obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností při vydávání závazných stanovisek postupovat.
Ke sjednocení postupu pověřených osob při prohlídce staveb určených k údržbě, změně
dokončené stavby nebo odstranění stavby a pro hodnocení nebezpečných vlastností
stavebních a demoličních odpadů při vydávání osvědčení o vyloučení nebezpečných
vlastností těchto odpadů byly upraveny požadavky na obsah příslušných školení pověřených
osob.
2.2 Provádění odstranění stavby nebo jejích částí
Při odstraňování stavby nebo jejích částí v rámci změny dokončené stavby nebo údržby
stavby je nutné postupně odstraňovat vymezené části stavby a ty části stavby, které je v rámci
základního materiálu stavby možno považovat za příměsi komplikující recyklaci stavební suti
a u nichž je to technologicky a ekonomicky možné (např. otvorové výplně stavebních
konstrukcí, kovové a dřevěné střešní konstrukce, podlahové krytiny a konstrukce z kovu,
plastu nebo dřeva, klempířské doplňky, rozvody médií, technologické zázemí staveb –
rozvaděče, transformátory, výměníky, vzduchotechnická zařízení, výtahy apod.). S těmito
věcmi je nutné nakládat samostatně jako se specifickými druhy stavebních odpadů.
Stavby je potřeba rozebírat selektivně a zejména s ohledem na další materiálové využití.
Hlavní toky stavebního a demoličního odpadu je nutné pečlivě třídit a shromažďovat
odděleně tak, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci
nebo opětovnému použití (například beton, cihly, omítka, krytiny a keramika). S cílem
umožnit opakované použití a recyklace je potřeba počítat s rozebráním stále širšího množství
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materiálů např. materiály z lehkých obvodových plášťů, otvorových výplní stavebních
konstrukcí tj. PVC, ploché sklo, kovy, obkladové materiály a sanitární výrobky, kotle
ústředního topení, ohřívače vody, radiátory, okenní rámy, lampy a stínidla lamp, ocelové
konstrukce a obkladový materiál. Další materiály, které je možné opětovně použít, nebo
recyklovat jsou: beton, sádra, minerální izolace, materiály pro zateplování fasád např.
z polystyrenu atd. V případě stavebních a demoličních odpadů na bázi sádry není vhodné
využití pro účely využívání odpadů na povrchu terénu. CaSO4 obsažený v těchto odpadech
může být za určitých podmínek (anaerobní prostředí, přítomnost organické hmoty a vody)
redukován až na toxický H2S. Prioritně se doporučuje zvažovat a hledat možnosti využití
použitých stavebních výrobků vznikajících při odstraňování stavby nebo jejích částí v rámci
změny dokončené stavby nebo údržby stavby přímo v místě jejich vzniku (v rámci stavby).
Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití v místě stavby bezpečné –
např. nejsou znečištěny škodlivinami. Tento postup je vyloučen u použitých stavebních
výrobků obsahujících azbest.
Stavební výrobky, které byly použity při stavbě, se nestávají odpadem v případě, že jsou
ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě použity opět jako stavební
výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, panely, nosníky, štěrk, písek), protože
nenaplňují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech /1/. V takovém případě nejsou
podřízeny zákonu o odpadech /1/ a jejich užívání je řízeno zvláštními právními předpisy /3/,
/7/.
Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů (např. betonové
a železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je doporučeno, v případě, že je není možné
využít jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, železobetonové nosníky apod.), využívat
nebo odstraňovat až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených
(recyklačních linkách).
Pokud u dřevěných částí staveb není možné jejich opětovné použití nebo materiálové využití
(např. opětovné použití trámu, dřevo jako surovina pro výrobu dřevotřískových desek)
doporučuje se jejich energetické využití v souladu se zákonem o odpadech /1/ a zákonem
o ochraně ovzduší /12/ nebo odstranění spálením v příslušném zařízení k odstraňování
odpadů. Jako paliva nemohou být spalovány dřevěné prvky stavby, které mohou obsahovat
halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu
dřeva (např. železniční pražce, krovy) nebo nátěrovými hmotami (např. rámy oken).
Odstraňování stavebních a demoličních odpadů charakteru biologicky rozložitelných odpadů
ukládáním na skládky je právní úpravou zakázáno.
Je vhodné využívat dostupné technologie pro zpracování stavebního a demoličního odpadu
s cílem třídění a následného využití odpadu jako zdroje pro výrobu paliva. Kromě dřeva
a výrobků ze dřeva, které nejsou vhodné pro opětovné použití nebo recyklaci, se dají
energeticky využít také plasty, izolační materiály na bázi organických látek nebo například
vodotěsné vrstvy z asfaltu, ale již výhradně ve stacionárních zdrojích povolených k tepelnému
zpracování odpadu dle zákona o ochraně ovzduší.
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Přítomnost obalových materiálů na staveništích by se měla co nejvíc minimalizovat
prostřednictvím optimalizace dodavatelského řetězce, například hromadnými dodávkami,
dohodami s dodavateli o zpětném odběru obalů atd. Všechen odpad z obalů, který vznikne
na staveništi, by se měl v co největší možné míře roztřídit podle druhu (např. na plasty, dřevo,
lepenku a kov). Správné přiřazení kódů odpadu k odpadu z obalů je důležité při rozlišování
obalů se zbytky obsahu, např. obalů od barev. Omezení množství vznikajícího nebezpečného
odpadu lze dosáhnout např. důsledným vyprázdněním obalů a případně i umožněním
vytvrzení nebo vyschnutí zbytků, které zůstaly v obalech. Obaly s vytvrzenými zbytky je
zpravidla možné zařadit podle Katalogu odpadů jako odpady kategorie „ostatní odpad“.
Nebezpečné odpady je třeba oddělovat a odstraňovat samostatně před samotnou demolicí. Je
nutné zabránit kontaminaci ostatních odpadů odpady nebezpečnými, k čemuž může během
demolice dojít v důsledku nevhodného nakládání. Mezi nejběžnější nebezpečné odpady, které
vznikají během stavebních a demoličních prací jsou odpady s obsahem azbestu, dehtu,
polychlorovanými bifenyly, olova nebo například izolační materiály obsahující nebezpečné
látky. Odstranění nebezpečných odpadů je nutné také z důvodu zabránění poškození
recyklovatelných materiálů nebezpečnými látkami. I když jsou nebezpečné látky obsaženy jen
ve velmi malém množství z celkových odpadních materiálů, jejich možná přítomnost může
ovlivnit výslednou kvalitu recyklovaných výrobků.
Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby
nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí /25/ v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje
grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem. Způsob a rozsah
označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 29 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/.
Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat
identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto
listem vybavit. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
/1.3/.
Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální
nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené
na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů vyhláškou č. 383/2001 Sb. /1.3/ a které
splňují požadavky stanovené zákonem o odpadech /1/ a zvláštními právními předpisy
na ochranu životního prostředí a zdraví lidí /5, 12, 13/. Na shromažďování nebezpečných
odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze přímo použitelného předpisu
Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů /26/ zákona, popřípadě stejné nebezpečné
vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní
předpis /9/, se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto
chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů.
Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo
zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno
se zvýšeným nebezpečím, je povinen dle § 39 vodního zákona /13/ a vyhlášky č. 450/2005

11

Sb. /13.1/ učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod
nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení.
V rámci stavební činnosti je nutné zaměřit se na snižování emisí prašnosti v souladu
se zákonem o ochraně ovzduší /12/ a s vydanými Programy zlepšování kvality ovzduší
(Opatření k omezování prašnosti ze stavební činnosti). Ke snižování emisí prašnosti lze
realizovat opatření stanovené v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební
činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 (kap. 3 Opatření k redukci prašnosti ze staveb)
dostupné na: https://www.mzp.cz/cz/castice_pm10.
Shromažďovací prostředky stavebních a demoličních odpadů musí splňovat základní
technické požadavky uvedené v odst. § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/. Při volbě
shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny
otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti
obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.
Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu určeného pro
nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být přepravním obalem nebo
může být umístěn nebo vyprázdněn do skladu jako skladovací prostředek nebo umístěn či
vyprázdněn do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo
odstraňování odpadů. Po vyprázdnění musí umožňovat čištění a desinfekci.
Jako sklady stavebních a demoličních odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky,
budovy, podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují technické požadavky kladené na
sklady odpadů uvedené v odst. 1 § 7 vyhlášky 383/2001 Sb. /1.3/, požadavky stanovené
zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí /5, 12,
13/ a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy. Sklady,
jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat základní technické požadavky
podle odst. 2 § 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
Sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k odstranění po dobu delší než 1 rok,
a sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k využití po dobu delší než 3 roky, musí
svým technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné
skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.
Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, jehož obsah je shodný s obsahem
provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady skupiny A, uvedeného v příloze č. 1
vyhlášky č. 383/2001 Sb.
2.3 Předcházení vzniku a nakládání se stavebními a demoličními odpady
V rámci naplňování cíle Plánu odpadového hospodářství ČR, stanoveného nařízením vlády
č. 352/2014 Sb. /1.5/ uvedeného v bodě 3.3.1.4 „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 %
hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních
odpadů“ a v souladu se zásadami uvedenými v písmenu a) „regulovat vznik stavebních
a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního
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prostředí“ a písmenu b) „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady
a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“ se doporučuje projektantům při zpracování
projektů staveb upřednostňovat využívání vhodných stavebních a demoličních odpadů
(v souladu se stanovenými požadavky na využívání odpadů na povrchu terénu /1.4/)
a výrobků z nich vyrobených, včetně recyklátů, splňujících požadavky na výrobky /3/, /3.1/.
Stavební a demoliční odpady lze využívat v zařízeních k tomu určených (recyklačních
linkách). V tomto směru se doporučuje zaměřit pozornost na tuto problematiku i dotčeným
správním úřadům podílejícím se na stavebním řízení.
Součástí Plánu odpadového hospodářství ČR je Program předcházení vzniku odpadů ČR,
který se zabývá snižováním množství a předcházením vzniku rovněž stavebních
a demoličních odpadů. V rámci plnění dílčího cíle 9 „V součinnosti s dalšími strategickými
dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních
a demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem
reálného snižování jejich produkce v následujících letech.“ jsou realizována následující
opatření:








zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro výrobce
stavebních materiálů, projektanty, investory, stavební firmy a občany a zveřejnit
stavební materiály s obsahem nebezpečných látek a látek mající negativní vliv
na lidské zdraví a zdraví ekosystémů;
vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek a materiálů
ve stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných látek ve stavebním
a demoličním odpadu a navrhnout jejich adekvátní náhrady bez omezení vlastností
stavebních a konstrukčních materiálů a prvků;
vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých materiálových
a konstrukčních celků demolovaných staveb k původnímu nebo jinému účelu při
zachování funkčnosti materiálu;
podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné
výstavby a rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních
a konstrukčních materiálech a předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.

Povinnost předcházet vzniku odpadů je dána zákonem o odpadech /1/. V praxi představuje
řadu komplexních opatření, která začínají již v etapě přípravy (projektování) stavby a vedou
k racionalizaci při výstavbě, ať už v úspoře materiálu spotřebovaného při výstavbě, odlehčení
konstrukcí, volbě použitých šetrných a recyklovatelných surovin a materiálů, volbě
konstrukcí, které mají delší životnost, umožňují snadnou údržbu, a které je možné snadno
obnovovat. Předcházení vzniku odpadů představují opatření přijatá předtím, než se látka,
materiál nebo výrobek stanou odpadem. V praxi to znamená, že je potřeba nacházet oblasti:





opětovného použití (např. prodej použitých stavebních výrobků v rámci stavebních
burz),
přípravy k opětovnému použití,
důkladného třídění k znovuvyužití na kvalitativně stejné úrovni,
omezení škodlivých látek v materiálech a výrobcích.
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Zdaleka největší vliv na množství a složení odpadů ve všech fázích stavby má především fáze
plánování (přípravy stavby). S potenciálními stavebními odpady (s opakovaně použitelnými
stavebními výrobky např. kamenivem, pískem) je tak nezbytné počítat od samého počátku
projektu.
Stavbu je tedy třeba uvažovat v širším kontextu. Při použití vhodných postupů a technologií je
možné vznik stavebního odpadu výrazně redukovat; dnešní podmínky umožňují materiály
opětovně použít v nezměněné podobě a případné odpadní materiály recyklovat. Použité
materiály odnímané ze stavby tak mohou být užitečné i po skončení životního cyklu stavby.
Pokud není možné využívat jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně k původnímu účelu,
doporučuje se odpad mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát (v zařízení k tomu určeném
a povoleném příslušným krajským úřadem) a ten dále využít, buď jako stavební výrobek
v souladu se zvláštními právními předpisy /3/, /3.1/, nebo materiálově využít jako upravený
stavební odpad v místě k tomu určeném jako náhradu primárních surovin, např. k uzavírání
a rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo
k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených
pozemků v souladu s požadavky § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/.
V takovýchto případech je třeba, aby bylo využití povoleno rozhodnutím příslušného
správního orgánu, (krajského úřadu, stavebního úřadu) a bylo v souladu s dalšími právními
předpisy /1/, /2/, /5/, /12/, /13/.
Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu lze využívat na povrchu terénu
pouze při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky. Odpad podskupiny
17 05 – Zemina kategorie ostatní odpad /1.2/ lze mimo místo vzniku (stavbu) využívat
na povrchu terénu v místech k tomu určených a povolených příslušným krajským úřadem,
např. k uzavírání a rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů
a pískoven nebo k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností
postižených pozemků v souladu s § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/. Vhodný
odpad (výkopovou zeminu) lze též využívat na povrchu terénu v zařízeních provozovaných
v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona o odpadech /1/, ale pouze v případě, že její
využití v tomto zařízení (např. terénní úprava) bude povoleno rozhodnutím příslušného
stavebního úřadu /2/, ve kterém bude stanovena podmínka pro možnost využití vhodné
výkopové zeminy, odpadu stanoveného katalogového čísla, v souladu s požadavky zákona
o odpadech /1/ a jeho prováděcích právních předpisů / 1.2/, /1.3/, /1.4/.
Chemicky ošetřené dřevo (např. použité dřevěné pražce a mostnice), u kterého neskončila
jeho využitelnost, nemusí být vždy odpadem, ale v případě další materiálové upotřebitelnosti
může být použitým výrobkem – ošetřeným předmětem ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích /19/ a zároveň předmětem
s možným obsahem dalších látek, jejichž používání je omezeno nebo zakázáno nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek (nařízení REACH) /20/.
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Pokud byly dřevěné železniční pražce a mostnice z důvodu prodloužení životnosti výrobku
napuštěny impregnačními látkami (dehtové oleje a destiláty – kreosotový olej) před 31. 12.
2002, pak pro jejich následný prodej a využití platí výjimka uvedená v příloze XVII, položce
31, odst. 2c nařízení REACH, v platném znění. Vzhledem k použití impregnační látky
(kreosotový olej obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky a fenoly, klasifikované jako
karcinogenní látky) je však po skončení upotřebitelnosti prodávaného zboží (impregnovaného
dřeva) nutno předpokládat existenci přetrvávajícího potenciálního rizika a nakládat s ním jako
s nebezpečným odpadem.
Použité dřevěné impregnované pražce a mostnice (použité výrobky z rostlého dřeva) je třeba
přednostně použít jako součást konstrukce kolejových polí, dráhy povrchových dolů tzn.
k upevnění kolejí při dodržení požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky /3/.
Ve stavebním polystyrenu v deskách z expandovaného resp. extrudovaného polystyrenu (EPS
resp. XPS), s ohledem na požadavky, které musí tyto výrobky splňovat z hlediska
protipožární ochrany, může být přítomen zpomalovač hoření hexabromcyklododekan
(HBCDD). Pokud se při provádění demolice nebo rekonstrukce staveb stávají polystyrenové
desky s HBCDD nebo jejich části, odpadem, je třeba zabránit vstupu této látky do nových
výrobků prostřednictvím recyklace a únikům HBCDD do prostředí. Nařízením Komise (EU)
č. 2016/460 /21/ ze dne 30. března 2016 se změnila od 30. září 2016 pravidla pro původce
odpadů (firmy a obce) o nakládání s odpadním stavebním polystyrenem v budovách a při
jejich výrobě. V případě, že obsah HBCDD v odpadním polystyrenu je v koncentracích
větších než 1000 mg/kg, může být pouze energeticky využit (cementárny nebo zařízení pro
energetické využití odpadů), spálen (spalovny odpadů) nebo upraven tak, aby se koncentrace
HBCDD v odpadním polystyrenu snížila pod limit 1000 mg/kg.
Při pochybnostech o obsahu HBCDD je možné prostřednictvím rozboru v akreditované
laboratoři prokázat koncentraci HBCDD v polystyrenu pod 1000 mg/kg. V případě, že se
prokáže, že koncentrace je nižší než 1000 mg/kg je možné odpadní stavební polystyren předat
k recyklaci nebo jinému způsobu nakládání s odpady. Výsledek rozboru je pak nutno
přikládat při přejímce odpadů do zařízení (příloha č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/).
V případě zbytků stavebního polystyrenu, které vznikají na současně realizovaných stavbách,
ve kterém již byl HBCDD nahrazen, se nepřítomnost HBCDD prokazuje prohlášením
výrobce tohoto polystyrenu.
Při nakládání s odpady s obsahem azbestu se doporučuje postupovat podle metodického
návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro
nakládání s nimi /14/.
Při přepravě odpadů jsou právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání povinny
postupovat v souladu s § 24 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech /1/. Každá přeprava
nebezpečného odpadu musí být ohlášena dle § 40 zákona o odpadech. Ohlašovací povinnost
má přednostně odesílatel odpadu, ale připouští se přesunutí této povinnosti na příjemce
odpadu. Ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů od jednoho odesílatele
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k jednomu příjemci z jednoho nebo více míst nakládky do jednoho místa vykládky je uveden
v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/.
2.4 Řízení a zabezpečování kvality
Řízení kvality je mimořádně důležité ve všech fázích procesu nakládání se stavebními
a demoličními odpady.
Environmentálně vhodné použití recyklovaného odpadu je možné zabezpečit zavedením
kontrol a nástrojů řízení kvality ve všech fázích procesu recyklace: 1. na místech demolice; 2.
po dobu přepravy a překládky odpadu; a 3. na místech recyklace stavebního a demoličního
odpadu. Pro všechny tyto fáze by měly existovat dokumentované postupy a měly by být
zavedeny přiměřené postupy identifikovatelnosti vznikajících produktů.
Doporučuje se využívat existující všeobecné systémy řízení kvality jako ČSN EN ISO 9001
/22/ a systémy environmentálního managementu jako ČSN EN ISO 14001 /23/ a EMAS /24/.
Systém EMAS je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, na který lze nahlížet jako
na nadstavbu systému řízení dle ČSN EN ISO 14001.
2.5 Přejímka stavebních a demoličních odpadů do recyklačních zařízení a jiných
zařízení určených k nakládání s odpady
Dodavatel odpadu (vlastník odpadu) musí poskytnout osobě oprávněné k provozování
příslušného recyklačního nebo jiného zařízení určeného k nakládání s odpady písemné
informace, a to v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek v jednom
kalendářním roce v souladu s bodem 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/. Opakované
dodávky v případě stavebních a demoličních odpadů se vztahují na dodávky z jedné konkrétní
stavby, kde odpad vzniká.
Recyklační linky je nutné provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší /12/ a taktéž
v souladu s platným souhlasem příslušného krajského úřadu vydaným dle § 14 odst. 1 zákona
a schváleným provozním řádem tohoto zařízení, u mobilní recyklační linky je třeba její
umístění projednat s příslušnými orgány státní správy před zahájením jejího provozu.
Odpady ukládané na skládky musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 4 vyhlášky
č. 294/2005 Sb. /1.4/. Provozovatelům skládek a dalších zařízení vyjmenovaných v § 2 písm.
n) vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění se poskytuje základní popis odpadů podle odst.
2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
V případě dodávky směsného stavebního a demoličního odpadu (např. směs zlomků cihel,
betonu, omítky), deklarovaného jako odpad kategorie ostatní odpad, je jedním z dokladů
o kvalitě přijímaného odpadu jako součást základního popisu odpadu (zpracovaného
v souladu s metodickým pokynem MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadu /11/):



osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů pověřenou osobou, nebo
čestné prohlášení původce odpadu doložené odkazem na zápis, nebo kopie zápisu,
z prohlídky stavby před rekonstrukcí nebo odstraněním (viz kapitola 2.1 tohoto
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návodu), že stavební a demoliční odpady z konkrétní stavby nejsou na základě
prohlídky stavby odpadem nebezpečným, nebo
čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že stavební a demoliční odpady
z konkrétní stavby nejsou znečištěny žádnými látkami způsobujícími jejich
nebezpečnost (nebezpečné chemické látky) a neobsahují azbest.

V příloze č. 1 tohoto návodu jsou uvedeny seznamy stavebních a demoličních odpadů, které
jsou:
• vhodné k úpravě recyklací,
• vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci odpadu, ve kterých není součástí recyklace
i oddělení a oddělené odstranění nebezpečných druhů odpadů,
• vyloučeny z přijímání do všech zařízení k recyklaci stavebních a demoličních odpadů.
2.6 Kvalita výrobků a normy pro výrobky
Kvalitu materiálů (výrobků) získaných recyklací stavebního a demoličního odpadu, včetně
tzv. vedlejších produktů, je třeba posuzovat v souladu s požadavky evropských norem pro
výrobky, pokud se na ně vztahují. Harmonizované evropské normy pro primární materiály/
výrobky platí i pro recyklované materiály. Pro harmonizované stavební výrobky platí
Nařízení o stavebních výrobcích 305/2011/EU stanovující harmonizované podmínky pro
uvádění stavebních výrobků na trh a poskytuje nástroje pro posuzování vlastností stavebních
výrobků. Pokud pro stavební výrobek existuje harmonizovaná norma, výrobce vydá
prohlášení o vlastnostech (PoV) a pro zajištění transparentnosti výrobek následně opatří
označením CE.
Pokud se na stavební výrobek evropské normy nevztahují, výrobce může požádat o vydání
evropského technického posouzení (ETA European Technical Assessment), ve kterém jsou
uvedeny informace o základních vlastnostech výrobku, následně výrobek opatří označením
CE. ETA jako dobrovolný nástroj umožňuje výrobci uvést na trh EU recyklované nebo
opětovně použité stavební výrobky.
V případě, že pro stavební výrobek neexistuje harmonizovaná technická specifikace
(harmonizovaná evropská norma nebo evropský dokument pro posuzování), výrobce může
požádat o posouzení shody v národním systému posuzování podle nařízení vlády č. 163/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších
předpisů. Posuzuje se shoda stavebních výrobků s požadavky určených norem nebo
stavebních technických osvědčení.
Příklady platných harmonizovaných norem a norem pro vybrané stavební výrobky a popř.
zkušebních norem jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto návodu.
Pro úplnost je nutno uvést, že pokud jsou výrobky ze stavebních a demoličních odpadů
využívány na povrchu terénu ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, je třeba na ně, v souladu s § 3 odst. 7 zákona
o odpadech, uplatňovat podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu podle zmíněné
vyhlášky. Zejména se jedná o dodržování limitů obsahu toxických kovů a ekotoxicity.
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3. Závěr
Orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství se v rámci jejich působnosti
doporučuje:










vytvářet podmínky umožňující a podporující využívání prokazatelně vhodně
upravených stavebních a demoličních odpadů v souladu s příslušnými právními
předpisy,
usměrňovat původce odpadů a oprávněné osoby s cílem prosazovat do praxe hierarchii
nakládání se stavebními a demoličními odpady v souladu s požadavky zákona
o odpadech /1/,
spolupracovat se stavebními úřady ve smyslu sjednocení přístupu k problematice
nakládání se stavebními a demoličními odpady a aktivně se zúčastňovat postupů
a řízeních vedených stavebními úřady podle stavebního zákona /2/,
v rámci kontrolní činnosti zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních
odpadů k úpravě terénu nebo rekultivacím a nakládání s nimi mimo zařízení
k nakládání s odpady,
spolupracovat s veřejnými vzdělávacími a vědeckovýzkumnými institucemi při
rozvoji a ověřování nových či inovativních postupů podporujících recyklaci
a opětovné využívání stavebních a demoličních odpadů.

Ministerstvo životního prostředí, vědomo si požadavku na dosažení co nejvyšší shodnosti
postupů směřujících k předcházení vzniku odpadů, k materiálovému využívání odpadů
a k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování
nebo ohrožení životního prostředí, vydává tento metodický návod. Jeho vydáním končí
platnost Metodického pokynu k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady
z rekonstrukcí a odstraňování staveb, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního
prostředí, ročník XVIII, částka 3 v březnu 2008 a vycházel z právní úpravy, která od doby
vydání pokynu doznala změn.
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Přílohy
Příloha č. 1
Seznam odpadů

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k 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 17 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 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
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
2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny recyklace:
Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich
přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení
a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů, které budou následně předány
oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění.
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
3. Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci:
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest
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Příloha č. 2
Doporučený obsah zápisu (protokolu) o prohlídce stavby
1. Popis stavby, historie stavby.
(Kdy byla stavba zřízena a k jakému účelu, kdy a k jakému účelu byla změněna)







Použité stavební materiály – materiály, které jsou součástí stavby, včetně odhadu
jejich hmotnosti.
Způsoby užívání stavby včetně vybavení stavby technologiemi (dopravní technologie,
výrobní technologie, užívané a skladované suroviny a výrobky s důrazem na chemické
látky a přípravky a místa, kde s nimi bylo nakládáno).
Způsob vytápění, větrání, klimatizace – používaná zařízení, paliva a místa jejich
skladování, odvod spalin, technologie chlazení a klimatizace včetně druhu provozních
náplní.
Rozvody (voda, plyn, elektřina, odpady – kanalizace, apod.) – popis použitých
materiálů a odhad jejich hmotnosti – množství).

2. Konstatování, zda byly nebo zda nebyly do stavby zabudovány výrobky obsahující
azbestová vlákna, olovo, dehet a zařízení obsahující nebezpečné chemické látky
a nebezpečné chemické přípravky (s důrazem na látky ohrožující ozonovou vrstvu /12/,
PCB /1.6/, nebezpečné závadné látky a zvlášť nebezpečné závadné látky pro vody /13/).
3. Popis případného znečištění stavebních konstrukcí.
 Popis vymezených částí stavby – důvod vymezení, popis znečištění (druh znečišťující
látky nebo přípravku, míra přítomnosti znečištění ve stavebních konstrukcích, např.
s odkazem na zkoušky odebraných vzorků).
 Popis znečištěných nosných konstrukcí, které nemohou být ze stavby odstraněny.
4. Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadu dle Katalogu odpadů.
 Množství a druhy odpadu z vymezených částí stavby.
 Množství a druhy odpadu z nevymezených částí stavby.
 Doporučení pro další nakládání s odpady.
5. Návrh postupu odstranění stavby, částí stavby v případě údržby nebo změny dokončené
stavby a postupu odstraňování vymezených částí stavby.
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Příloha č. 3
Seznam stavebních materiálů a materiálů z demolic, které je potřeba ze stavby odstranit
před demolicí a plán demontáže – příklad rakouské normy ÖNORM B3151
1. Stavební materiály a materiály z demolic představující nebo obsahující nebezpečné
látky:
 uvolněná umělá minerální vlákna (pokud jsou nebezpečná),
 složky nebo části obsahující minerální olej (například nádrž),
 detektory dýmu s radioaktívními složkami,
 průmyslové komíny (například šamotové žáruvzdorné bloky, cihly nebo obložení),
 izolační materiál ze složek obsahujících chlorofluorouhlovodíky (H)CFC) (jako jsou
sendvičové prvky),
 škvára (například škvára v mezistropech),
 zemina kontaminovaná oleji nebo jinak,
 suť po požáru nebo jinak kontaminovaná suť,
 izolace obsahující polychlorované bifenyly (PCB),
 elektrická zařízení se znečisťujícími látkami (například výbojky obsahující rtuť,
zářivky, energeticky účinné lampy, kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická
zařízení obsahující PCB, kabely obsahující izolační kapalinu),
 chladicí kapalina a izolace z chladírenských zařízení nebo klimatizačních jednotek
obsahujících chlorofluoruhlovodíky (H)CFC),
 materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) (například asfalt
s obsahem dehtu, dehtová lepenka, korkové bloky, škvára),
 složky obsahující sůl, olej, dehet, fenoly nebo těmito látkami impregnované (například
impregnované dřevo, lepenka, železniční podvaly, sloupy),
 materiál obsahující azbest (například azbestový cement, stříkaný azbest,
akumulátorová topná tělesa, azbestová podlaha),
 jiné nebezpečné materiály.
2. Plán demontáže s odhadem množství hlavních složek, které se mají třídit
1 Všeobecné
Tento formulář dokumentuje plánovanou demontáž, u níž předběžně vznikne více než 100 t
stavebního a demoličního odpadu, vyjma materiálu z výkopu.
Pro výpočet množství stavebního a demoličního odpadu se použije pouze součet hlavních
složek, vyjma materiálu z výkopu.
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1.1 Jednoznačná IDENTIFIKACE tohoto plánu demontáže:

1.2 OZNAČENÍ záměru demontáže:

1.3 STAVEBNÍK, jehož jménem bude záměr demontáže prováděn – jméno a adresa:

1.4 GLN
(pokud je registrován
v rejstříku eRAS):

1.5 ODBORNÍK NA DEMONTÁŽE resp. OPRÁVNĚNÁ ODBORNÁ OSOBA NEBO
ODBORNÁ INSTITUCE, která vyhotoví plán demontáže – jméno, firma a adresa:

1.6 OBESTAVĚNÝ PROSTOR plánovaného záměru demontáže – v metrech
krychlových (m3):
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2 Odhad množství hlavních složek, jež se mají třídit
Odhad množství
2.1 asfalt

TUN

2.2 beton

TUN

2.3 materiál z výkopu

TUN

2.4 dřevo

TUN

2.5 kovy

TUN

2.6 a

TUN

2.7a

TUN

2.8a

TUN

a

Zde se uvedou další hlavní složky, např. kompozitní materiály, zdivo, sklo, sádra apod.

3 Zjišťování škodlivých a rušivých látek
Bylo provedeno následující zjišťování škodlivých a rušivých látek (dokumentace je
přiložena):
□ orientační zjišťování škodlivých a rušivých látek
□ komplexní zjišťování škodlivých látek

4 Odstranění škodlivých a rušivých látek
4.1 PODNIK/Y, který provede / které provedou odstranění identifikovaných ŠKODLIVÝCH
A RUŠIVÝCH LÁTEK před strojovou demontáží – jméno a adresa:
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4.2 ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE k odstranění škodlivých a rušivých látek:

5 Strojová demontáž
Třídění hlavních složek
□ proběhne v rámci strojové demontáže na místě
□ provede/provedou navazující třídící zařízení – jméno, adresa, druh zařízení

6 Doplňující dokumenty
K formuláři přiložte následující dokumenty:
–
–
–

popis objektu
dokumentace zjišťování škodlivých a rušivých látek (formulář orientačního zjišťování
škodlivých a rušivých látek)
plán zázemí staveniště (je-li k dispozici)

Datum

Podpis odborníka na demontáže resp. oprávněné odborné osoby nebo
odborné instituce

24

Příloha č. 4
Příklady norem (ČSN, EN, ISO) pro vybrané výrobky, vedlejší produkty, odpady
a recyklované materiály v oblasti pozemních staveb
ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu
ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo – Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty
a injektážní malty (2004)
ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty
ČSN EN 14618 Umělý kámen – Terminologie a klasifikace
ČSN EN 771-5 +A1 Specifikace zdicích prvků – Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
ČSN EN 771-6 +A1 Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
ČSN EN 15342 Plasty – Recyklované plasty – Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů
ČSN EN 15346 Plasty – Recyklované plasty – Charakterizace polyvinylchloridových (PVC)
recyklátů
ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu
ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací,
letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 13242 +A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo
ČSN EN 13055-2 Pórovité kamenivo – Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a
povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace
ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace
ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
ČSN EN 13108 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály
ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy- Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou
suspenzí
ČSN EN 13877-1 – Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály
ČSN EN ISO 14688 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování
zemin, Část 1: Pojmenování a popis, Část 2: Zásady pro zatřiďování (a řada norem
souvisejících)
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ČSN EN 14227-15 – Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 15: Zeminy
stabilizované hydraulickými pojivy
ČSN EN 12697-42 Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu
ČSN ISO 11648 Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů
ČSN EN 58 Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv
ČSN EN 932-1 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 1: Metody odběru vzorků
ČSN EN 932-2 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva- Část 2: Metody zmenšování
laboratorních vzorků
ČSN EN 933-11 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 11: Klasifikace složek
hrubého recyklovaného kameniva
ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů Základní ustanovení
ČSN 01 5111 Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů
ČSN 65 0511 Vzorkování zrnitých hmot
ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu
vzorkování a jeho použití
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Příloha č. 5
Právní předpisy a další předpisy, ze kterých návod vychází
/1/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení.
/1.1/ Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění
pozdějších předpisů.
/1.2/ Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
/1.3/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
/1.4/ Vyhláška 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 nakládání s odpady.
/1.5/ Nařízení vlády 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro
období 2015–2024.
/1.6/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání
s polychlorovanými
bifenyly,
polychlorovanými
terfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetanem,
monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto
látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB).
/2/ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
/2.1/ Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu.
/2.2/ Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů.
/2.3/ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
/2.4/ Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů.
/2.5/ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
/3/ Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.1/ Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
/4/ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů.
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/5/ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
/5.1/ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli.
/5.2/ Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.
/6/ Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
/7/ Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
/8/ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
/9/ Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
/10/ ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy
programu vzorkování a jeho použití.
/11/ Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů, Věstník Ministerstva
životního prostředí, únor 2007, ročník XVII, částka 2.
/12/ Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
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ÚVOD

Obnovitelné zdroje energie přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů,
ke snížení energetické závislosti státu a jednotlivých regionů, k jejich rozvoji, k vytváření
nových pracovních míst a umožňují decentralizaci energetických zdrojů s ohledem na místní
podmínky.
V rámci společného evropského cíle se Česká republika zavázala, že podíl obnovitelných
zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie bude v roce 2020 činit 13 %. Dle vládou
schváleného Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů je
pro rok 2020 předpokládaný podíl obnovitelných zdrojů energie (dále „OZE“) na hrubé
konečné spotřebě energie 15,3 % (v roce 2016 činil 14,89 %). Podíl OZE na celkové
tuzemské hrubé výrobě elektřiny je pro rok 2020 předpokládán 15,2 % (v roce 2016 činil 11,3
%).
Jedním z předpokladů k dosažení tohoto cíle je sjednocení a zrychlení administrativního
postupu souvisejícího s povolováním realizace staveb a zařízení využívajících OZE. Mezi
opatření, která by k tomuto měla přispět, patří i tento metodický návod k preventivnímu
vyhodnocení možností umístění větrných (dále „VTE“) a fotovoltaických (dále „FVE“)
elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny na území krajů, obcí nebo jiných územních
celků.
Přes všechny přínosy ve smyslu menší zátěže životního prostředí oproti výrobě elektrické
energie z konvenčních zdrojů je výstavba VTE a FVE zásahem do krajiny, který se může
svým charakterem dotýkat zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), zájmů
chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, a zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Metodický návod proto stanovuje postup (princip) zpracování preventivního hodnocení, který
identifikuje zájmy, resp. limity ochrany přírody a krajiny i limity ochrany zemědělského
půdního fondu v regionálním měřítku, a formou negativního vymezení definuje území,
v nichž je výstavba VTE a FVE nevhodná, spíše nevhodná a obecně za posléze jasně
formulovaných podmínek vhodná.
Definování krajinných prostorů jako nevhodných, příp. spíše nevhodných pro výstavbu VTE
a FVE neznamená automaticky nemožnost umístění těchto staveb. Z jejich identifikace pouze
vyplývá základní informace, zda a do jaké míry se jedná o významnější území z hlediska výše
uvedených chráněných zájmů. Lze zde tudíž očekávat větší administrativní zátěž spojenou
s případným povolovacím procesem a zvýšené riziko nepovolení záměru. Definování obecně
vhodných území pro výstavbu VTE nebo FVE naopak neznamená automaticky kladné
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vyjádření příslušných úřadů ve věci umístění stavby a není ani pro správní orgány závazné.
Protože preventivní studie velkého krajinného prostoru (územního celku) zpracovaná na
základě tohoto metodického návodu nezná přesné parametry navrhovaných staveb, její
hloubka, resp. konkrétnost zpracování nejsou schopny postihnout všechny možné aspekty
vlivu navržených záměrů na přírodu a krajinu. Vše proto následně závisí na posouzení
každého konkrétního záměru a splnění všech zákonných podmínek pro umístění stavby.
Metodický návod je i jedním z podkladů pro předběžné zhodnocení dotčení výše uvedených
limitů konkrétními investičními záměry VTE nebo FVE. To však v žádném případě
nenahrazuje proces posouzení vlivů záměru či koncepce a územně plánovací dokumentace na
životní prostředí a následné povolovací procesy. Takové zhodnocení ale může být podkladem
pro další koncepční krajinně a územně plánovací dokumenty, zejména pak pro Zásady
územního rozvoje, územní plány, územní studie.

A CHARAKTER PŮSOBENÍ VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

A.1 Charakter působení větrných elektráren
Větrné elektrárny jsou technickým dílem, které vlivem působení své formy, rozměrů
a měřítkem budou vždy nepřehlédnutelným artefaktem. VTE je z povahy věci umělou
vertikální prostorovou dominantou. Nejvýznamnějším znakem, kterým na sebe upoutává
pozornost při vizuálním vnímání krajiny, je její výška. Velmi významným rysem VTE je
rovněž jejich dynamický charakter. Otáčející se vrtule na sebe upoutává pozornost ještě na
vzdálenost, na kterou statická věž o stejných parametrech již není patrná, a důležitým
aspektem je i světelné překážkové značení, které je viditelné na velkou vzdálenost a narušuje
především noční vizuální režim.
Jednou z důležitých charakteristik, kterou je třeba vzít v potaz při umísťování VTE
do krajiny, je proto rozsah vizuálně ovlivněného území. Jeho rozloha se pohybuje v desítkách
až stovkách km2. Podle parametrů VTE lze do vzdálenosti 3 - 5 km od stavby vymezit zóny
silné a zřetelné viditelnosti jako okruh bezprostředního uplatnění stavby v krajinném obrazu,
kdy stavba bude jednoznačně působit jako dominanta krajiny. Výše uvedené vlivy na krajinu
a její obyvatele se u většího počtu VTE (větrné farmy, parky) kumulují. Samostatně stojící
VTE nebo menší kompaktní skupina (3 – 5, příp. 7 VTE) může být považována za umělou
krajinnou dominantu. Soustředěný vyšší počet VTE a stejně tak menší skupiny VTE, které
jsou ve viditelných rozestupech umísťovány po krajině, však nelze chápat jako jednotlivé
dominanty, ale jako zcela novou plošnou (prostorovou) dominantu měnící charakter území.
Kromě vizuálního ovlivnění přírodních, kulturních a estetických hodnot krajiny, jejichž
nositeli jsou např. zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, přírodní parky (dle
zákona č. 114/1992 Sb.), památkově chráněná území a kulturní památky, architektonické
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a urbanistické hodnoty (dle zákona č. 20/1987 Sb.) i vztahy mezi nimi, mají často VTE dopad
i na další aspekty životního prostředí. Samotné umístění VTE nebo větrného parku musí proto
respektovat hodnoty území chráněné dle výše uvedených právních předpisů prostřednictvím
limitů ochrany přírody a krajiny (v textu dále).
Například z hlediska ochrany druhů a jejich biotopů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny se jedná o vlivy na určité druhy živočichů, zejména ptáky a savce z řádu
letounů. Výstavba VTE může způsobit ztrátu cenného biotopu těchto druhů a v některých
případech ohrozit i jejich samotnou existenci. VTE má charakter obtížně překonatelné
vertikální bariéry a přímo může způsobit jejich zranění či usmrcení při kolizi s listy VTE.
I malá míra kolizí může mít významný vliv na populaci druhu, zvláště pak jsou-li postiženy
velké druhy s nízkou mírou reprodukce. Zejména v případě ptačích oblastí a jejich okolí je
třeba zohlednit širší vazby v území a vyvarovat se umístění VTE do migračního koridoru
(tahových tras) druhů ptáků, které jsou jejich předměty ochrany.
Umístění VTE je třeba zvážit i s ohledem na přítomnost jedinců zvláště chráněných druhů
a jejich biotopu, neboť jeho zábor a sekundární ovlivnění může být zejména v případě
větrných parků z hlediska zachování populací těchto druhů značné. Některé druhy ptáků jsou
citlivé též na rušivý vliv provozu těchto zařízení či samotnou změnu struktury krajiny.
V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost i vlivům spojeným se samotnou fází výstavby
VTE a následného provozu. V rámci nich může docházet k významnému rušení jedinců
zvláště chráněných druhů a druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti. Tato území jsou vyhlášena z důvodu jejich významných nebo jedinečných
přírodovědeckých či estetických charakteristik a umožňují zachovat typy přírodních stanovišť
a stanovišť evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření v příznivém
stavu z hlediska ochrany.
Stavby VTE lze umísťovat v území pouze na základě vymezení plochy v územně plánovací
dokumentaci (ÚPD), jejíž podmínky využití takový typ staveb umožňují – zpravidla se jedná
o plochy výroby nebo smíšené výrobní. Stavby VTE nemohou být umisťovány
v nezastavěném území na základě ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona, tedy jako stavby
veřejné infrastruktury, neboť definice veřejné infrastruktury v § 2 odst. 1 písm. k) zákona
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona neuvádí výrobní jednotky, nýbrž pouze transportní
a transformační zařízení. Dále stavby VTE zpravidla nesplňují kritérium veřejného zájmu tak,
aby mohly být veřejnou infrastrukturou.
A.2 Charakter působení fotovoltaických elektráren
Fotovoltaické elektrárny, tvořené zpravidla sestavou jednotlivých velkoplošných zrcadlových
panelů, představují zcela nový, ryze technický typ utilitárních staveb netradičních rozměrů
a parametrů, které nemají v území našich tradičních sídel ani v kulturní krajině obdoby. Tyto
stavby, stejně tak jako jednotlivé panely (vč. panelů pro ohřev vody) se tak zcela zákonitě
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dostávají do výrazného kontrastu se stávající historickou urbanizovanou strukturou nejen
sídel, ale výrazně ovlivňují i charakter ostatní krajiny a její krajinný ráz.
Z vizuálního hlediska je nejvýznamnějším znakem plocha pokrytá fotovoltaickými panely.
Proto se FVE uplatňují v krajině jako plošně horizontální dominanty. Z kratších vzdáleností
upoutává pozornost technicistní, geometrický charakter stavby, ze středních a větších
vzdáleností působí FVE spíše jako homogenní plocha. Významný je i odlesk (efekt zrcadlení)
fotovoltaických panelů. Ten lze technickými opatřeními zmírnit.
Dále je důležitá i expozice pozemku, na kterém jsou panely umístěny a jeho orientace
vzhledem k relevantním znakům krajiny. Tyto atributy rozhodují o stanovení zón viditelnosti.
Obecně lze konstatovat, že oproti VTE je rozsah vizuálně ovlivněného území u FVE o řád až
o dva řády menší (jednotky až desítky km2).
Právě požadavky na relativně velkou rozlohu těchto staveb mohou vyvolávat potřebu plošně
rozsáhlých záborů přírodních a přírodě blízkých ploch, které jsou biotopem druhů, vč. ptáků
a druhů zvláště chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V případě druhů citlivých na vysokou kvalitu prostředí může výstavba FVE v blízkosti
druhem využívaného stanoviště znamenat rušivý element, který způsobí ztrátu atraktivity
biotopu a jeho opuštění. Dalším aspektem může být ovlivnění lokality a jejího okolí
případným použitím herbicidů za účelem potlačení růstu vegetace v okolí FVE (vliv
na entomofaunu i diverzitu místní flóry, potravní nabídku, změna mikroklimatických
podmínek a vodního režimu, atd.).
Rovněž hrozí plošně rozsáhlé zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) včetně půd nejvyšší
kvality, byť se jedná o tzv. dočasné zábory. Je třeba přednostně umisťovat tyto stavby na
nezemědělskou půdu, v nezbytných případech využívat při odnětí zemědělské půdy vždy
půdu méně kvalitní, viz § 4 zákona č. 334/1992 Sb. a vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení
tříd ochrany. Stejně tak je třeba při péči o pozemky pod FVE postupovat v souladu s § 3
zákona č. 334/1992 Sb.
Při umisťování staveb FVE v zastavěném území (jako samostatné stavby nebo jako součást
staveb na střechách budov, apod.) je nezbytné vzhledem k jejich charakteru dbát na ochranu
kulturně-historických i architektonických hodnot dle zákona č. 20/1987, o státní památkové
péči, dle § 12 a části třetí zákona č. 114/1992 Sb. Památkově chráněná území, architektonické
soubory staveb i jednotlivé památky, ale i zvláště chráněná území uchovávají svědectví
o našich dějinách, o znalostech a dovednostech stavitelů a stavebníků, o životním způsobu
společnosti. Historické stavby i celá území jsou součástí zažitého obrazu našich měst a vesnic
i naší kulturní krajiny. Hodnota některých míst spočívá nejen v tom, co v nich je, ale také
v tom, co v nich není. Primárním problémem umisťování fotovoltaických a solárních
panelů ve vztahu k architektonickému dědictví je poškození existujících hodnot, nikoliv
kvalita „nového obrazu“.
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Stavby FVE lze umísťovat v území pouze na základě vymezení plochy v územně plánovací
dokumentaci (ÚPD), jejíž podmínky využití takový typ staveb umožňují - zpravidla se jedná
o plochy výroby nebo smíšené výrobní. Stavby FVE nemohou být umisťovány
v nezastavěném území na základě ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, tedy jako stavby veřejné infrastruktury, neboť definice veřejné infrastruktury v § 2
odst. 1 písm. k) stavebního zákona neuvádí výrobní jednotky, nýbrž pouze transportní
a transformační zařízení. Dále stavby FVE zpravidla nesplňují kritérium veřejného zájmu tak,
aby mohly být veřejnou infrastrukturou.

B PŘEDMĚT A CÍLE METODICKÉHO NÁVODU

Metodický návod definuje zásady preventivního hodnocení území z hlediska ochrany přírody
a krajiny, zejm. z hlediska ochrany krajinného rázu, zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000 a druhů, a dále ochrany kulturních památek a ochrany zemědělského
půdního fondu, a to se zaměřením na umísťování větrných a fotovoltaických elektráren.
Metodický návod určuje princip identifikace přírodních, kulturních a historických hodnot
a funkcí přírody a krajiny jako limitů pro výstavbu VTE a FVE a pro predikci vlivu těchto
staveb (vč. jejich provozu) na přírodu a krajinu.
Metodický návod je určen pro hodnocení území krajů a obcí.
Metodický návod rozčleňuje hodnocené území z hlediska možnosti výstavby VTE a FVE na
území nevhodná, spíše nevhodná a obecně vhodná pro výstavbu VTE a/nebo FVE. Tato
území jsou graficky rozlišena na tzv. červenou, žlutou a zelenou zónu.
Výstupem bude preventivní hodnocení velkého krajinného celku na úrovni kraje, ORP či
jejich části, které však nepracuje s přesnými parametry potenciální výstavby VTE a FVE.
Proto metodika stanovuje obecné principy hodnocení, které budou v případě posuzování
konkrétních záměrů upřesňovány.
Vyhodnocení území tak bude využitelné jako specifický oborový podklad v procesech
územního plánování (zásady územního rozvoje, územní plány), případně jako podklad pro
další koncepční dokumenty (územní studie krajiny, krajská koncepce ochrany přírody
a krajiny, územní energetická koncepce a další).
Dále může preventivní hodnocení sloužit jako odborný podklad pro rozhodování dotčených
správních orgánů v rámci povolování staveb VTE a FVE a zároveň jako podklad pro
zpracovatele hodnocení dle § 67 a případně dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
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Výstup hodnocení zpracovaný dle tohoto metodického návodu bude zároveň představovat
podklad pro rozhodování investorů o účelnosti investic do přípravných prací v místech, kde je
realizace VTE a FVE limitována zájmy ochrany přírody a krajiny.

C PRINCIPY HODNOCENÍ

C.1 Projednávání hodnocení
Postup prací a zpracování hodnocení by měly být průběžně konzultovány a verifikovány
za účasti zadavatele, zpracovatelského týmu a dále zástupců dotčených orgánů státní správy.
Tabulka 1: Doporučené složení spoluúčastníků projednávání hodnocení
Spoluúčastníci projednávání hodnocení
1.

zadavatel

2.

zpracovatel,
(hodnotitel)

3.

orgán ochrany přírody

4.

orgán ochrany zemědělského půdního fondu

5.

orgán územního plánování

6.

orgán památkové péče

7.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

8.

Národní památkový ústav

resp.

zpracovatelský

tým

C.2 Principy hodnocení
C.2.1 Princip členění území
Metodický návod rozčleňuje hodnocené území na tři typy území z hlediska možnosti
výstavby VTE a/nebo FVE. Jedná se o:
o území nevhodná pro výstavbu VTE a/nebo FVE (tzv. červená zóna)
o území spíše nevhodná pro výstavbu VTE a/nebo FVE (tzv. žlutá zóna)
o území obecně vhodná pro výstavbu VTE a/nebo FVE (tzv. zelená zóna)
V případě území nevhodného pro výstavbu VTE, resp. FVE lze předpokládat, že výstavba
VTE, resp. FVE nebude pravděpodobně v rámci povolovacího procesu z titulu chráněných
zájmů povolena.

37

V případě území spíše nevhodného pro výstavbu VTE, resp. FVE je nutné počítat v rámci
povolovacího procesu s omezeními či podmínkami výstavby VTE, resp. FVE. Zda bude
celkové stanovisko dotčených správních orgánů kladné či záporné, bude záviset na
respektování limitů, umístění a rozsahu záměru, navržených kompenzačních opatření, příp.
způsobu provedení záměru.
Je-li území klasifikováno jako obecně vhodné pro výstavbu VTE, resp. FVE, nejsou
v preventivní studii predikovány bariéry výstavby VTE, resp. FVE. Zároveň však zařazení do
tzv. zelené zóny neznamená automatický nárok na povolení záměru.
C.2.2 Územní limity ochrany přírody a krajiny
Principem hodnocení dle tohoto metodického návodu je členění hodnoceného území
z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny.
Tabulka 2: Územní limity ochrany přírody a krajiny z hlediska umisťování VTE a FVE
Územní limity ochrany přírody a krajiny

Zkratka
používaná
v metodickém
návodu

Aspekty ochrany

Zvláště chráněná území

ZCHÚ (NP,
CHKO, NPR,
NPP, PR, PP)
PřP

Přírodní hodnoty, hodnoty
krajinného rázu

ÚSES (NRBC,
NRBK, RBC,
RBK)
VKP

Přírodní hodnoty

Přírodní parky
Skladebné části územního systému
ekologické stability
Významné krajinné prvky
Lokality soustavy NATURA 2000

NATURA (EVL,
PO)

Území významná pro ochranu ptáků,
netopýrů a velkých savců
Ostatní území s výskytem zvláště
chráněných druhů

Území významná pro ochranu krajinného
rázu
Ochrana zemědělského půdního fondu
Ochrana kulturních památek a památkově
chráněných území

Krajinný ráz

Přírodní hodnoty, hodnoty
krajinného rázu
Přírodní hodnoty
Přírodní hodnoty
Místa zvýšené koncentrace
nebo známého výskytu
ZCHD, u kterých by došlo
umístěním záměru ke
znehodnocení stanoviště,
případně rušení druhu
(Přírodní hodnoty)
Hodnoty krajinného rázu

ZPF

Půdy třídy I. a II. ochrany

PZ, PR,
UNESCO, NKP,
KP

Památkově chráněná území,
kulturní památky a jejich
kulturní a historické hodnoty
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Zobrazení plošných územních limitů ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského
půdního fondu je přístupné na mapovém serveru České informační agentury životního
prostředí (https://geoportal.cenia.cz/). Jejich schematické zobrazení je součástí přílohy
metodického návodu.
Územní limity ochrany přírody jsou dále dostupné v grafické podobě s možností zobrazení
vybraných překryvů např. na serveru Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
(http://webgis.nature.cz/mapomat)
Územní limity ochrany půd jsou dostupné na mapovém serveru Výzkumného ústavu
meliorací a ochrany půd, v.v.i. (https://geoportal.vumop.cz/)
Územní limity kulturních památek a památkově chráněných území jsou dostupné na serveru
Národního památkového ústavu (https://geoportal.npu.cz).
C.2.3 Území s ochranou hodnot krajinného rázu
V rámci hodnocení území jsou metodami prostorové a charakterové diferenciace krajiny
analyzovány přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu a možnost jejich
ovlivnění potenciální výstavbou větrných a fotovoltaických elektráren standardním postupem
ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Obvykle jsou takto
vymezeny tzv. oblasti a místa krajinného rázu, hodnoty krajinného rázu.
Účelem hodnocení je vymezení území s četnými významnými znaky přírodní, kulturní
a historické (i vizuální) charakteristiky a pohledově významných krajinných dominant,
horizontů apod., které by byly potenciální výstavbou VTE a FVE narušeny. Do těchto lokalit
je třeba zahrnout i památkově chráněná území a kulturní památky.
Pro jednotlivá takto vymezená území je vhodné definovat podmínky (regulativy) ochrany
hodnot krajinného rázu.
Navržená opatření odrážejí i únosnou kapacitu dané části krajiny z hlediska počtu a plochy
vertikálních či horizontálních dominant, jejich výšky, případně umístění. Opatření se týkají
základních parametrů větrných a fotovoltaických elektráren, významných z hlediska ochrany
přírody a krajiny.
U VTE jsou jimi:
o maximální výška tubusu a průměru rotoru,
o maximální, krajinářsky únosná kapacita území (počet větrných elektráren),
o maximální počet větrných elektráren v jedné kompaktní skupině.
U FVE jsou jimi:
o celková plocha FVE
o krajinářky únosná kapacita území vzhledem k ploše jedné FVE,
o krajinářsky únosná kapacita území vzhledem k počtu a plochám skupiny FVE.
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Vzhledem k tomu, že v preventivním hodnocení dochází u mapového zobrazení limitů ke
generalizaci jejich vymezení (v zájmu vytvoření kompaktních celků), je obecně nutné počítat
s jejich upřesněním v rámci vlastního povolovacího procesu.
C.2.4 Analýza viditelnosti záměrů, zóny viditelnosti
Jedním z východisek pro hodnocení možného ovlivnění krajiny/krajinného rázu větrnou nebo
fotovoltaickou elektrárnou jsou parametry viditelnosti těchto záměrů. Za tímto účelem jsou
zpracovány analýzy viditelnosti, které jsou prováděny nad digitálním modelem terénu
a terénním šetřením. Pomocí nich jsou stanoveny tzv. zóny (okruhy) viditelnosti takových
záměrů v území.
Analýzy viditelnosti byly metodicky vypracovány pro VTE o výšce stožáru (střed rotoru) 90 110 metrů. Navržené zóny viditelnosti odpovídají těmto rozměrům. Zóny viditelnosti jsou
vztaženy vždy k jedné větrné elektrárně. U více elektráren je nutné uvažovat se zvětšením
dosahu viditelnosti.
Analýzy viditelnosti pro FVE byly metodicky vztaženy k rozloze do 5 ha. U větších rozloh je
nutno uvažovat se zvětšením dosahu viditelnosti záměru.
Zároveň platí, že analýzy viditelnosti nejsou uvažovány u fotovoltaických panelů na střechách
budov určených výhradně pro vylepšování energetické bilance daného objektu.
Rozsah analýz je determinován i vymezením ochranného pásma vizuálního vlivu záměru na
zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo památkově chráněná území a památky, viz kapitola
C.2.5.
Pro analýzu viditelnosti jsou důležitá i tzv. kritická místa pohledu, tj. místa odkud se
uplatňuje nejvíce hodnot krajinného rázu, staveb v krajinné scéně, apod. Z těchto míst by byly
stavby VTE, resp. FVE nejvíce viditelné a mohlo by tak dojít k závažnému zásahu do
krajinného rázu.
Analýzu viditelnosti zpracuje hodnotitel vlivu záměru na krajinný ráz v rámci povinnosti
vyplývající z § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Bez analýzy
viditelnosti nelze vliv VTE a FVE na krajinný ráz dle § 12 zákona posoudit.
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Zóny viditelnosti
Tabulka 3: Zóny viditelnosti VTE a FVE
Zóna

Poloměr okruhu
viditelnosti (km)

Charakteristika zóny

VTE

FVE 

Silná
viditelnost

0–3

0 – 1,5

prostor, kdy stavba bude velmi dobře viditelná a
rozlišitelná od ostatních prvků krajiny

Zřetelná
viditelnost

3-6

1,5 – 3

okruh bezprostředního působení stavby, okruh
potenciální dobré viditelnosti stavby, stavba se
uplatňuje v krajinném obrazu zřetelně a
jednoznačně. Částečně může být potlačena, nebo
její projev ovlivněn či zmírněn jinými převážně
většími skladebnými prvky obrazu

Dobrá
viditelnost

6 - 10

3–5

okruh odkud se již stavba nebude tak výrazně
uplatňovat v krajinném obrazu, viditelná ale
bude, její projev na přímém pohledu bude
zmírněn jinými prvky krajinného obrazu

Slabá
viditelnost

10 - 20

5 – 10

okruh odkud se již stavba příliš neuplatňuje v
krajinném obrazu a je jen stěží rozlišitelná v
krajině pouhým okem, za ideální viditelnosti
může být mírně nápadná

 pozn.: v silné závislosti na expozici svahu
C.2.5 Ochranné pásmo vizuálního vlivu záměru na ZCHÚ nebo památky
Tvoří ho plochy, na nichž bude předpokládaná stavba VTE, resp. FVE viditelná z území
ZCHÚ, z území památkově chráněných a kulturních památek a může tak negativně ovlivnit
krajinný ráz uvnitř těchto území. Tato území metodika vymezuje jako spíše nevhodná pro
umístění VTE, resp. FVE.
Ochranné pásmo vizuálního vlivu bude vymezeno ve vzdálenosti od hranice chráněných
území, uvedené v Tabulce 4. Vzdálenost pro hodnocení vizuálního vlivu na uvedená území
byla diferencovaná v závislosti na kategorii či zóně zvláště chráněného území. Ochranné
pásmo bude upřesněno na základě vyhodnocení nad digitálním modelem terénu a terénním
šetřením.
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Tabulka 4: Ochranné pásmo vizuálního vlivu záměru na chráněná území

Kategorie chráněných
území

Vzdálenost pro
hodnocení vizuálního
vlivu na ZCHÚ a
kulturní památky
(km)
VTE

FVE

NP a CHKO

3

1

Národní přírodní
rezervace

1

0,5

Národní přírodní památka

1

0,5

Přírodní rezervace

1

0,5

Přírodní památka

1

0,5

Přírodní park

1

1

Památkově chráněné
území

3

1

Kulturní památka

1

0,5

Uvedené vzdálenosti pro hodnocení vizuálního vlivu jsou vzhledem k odlišnostem v rámci
jednotlivých kategorií chráněných území pouze orientační.
Ve fázi znalosti konkrétních záměrů VTE, resp. FVE bude provedena úplná analýza
viditelnosti a vizuální vliv záměrů bude ještě upřesněn či přehodnocen.
C.2.6 Princip kumulace staveb
Principem vyhodnocení území je také preference kumulace dominant typu větrných
a fotovoltaických elektráren v územích esteticky méně hodnotných (až degradovaných)
s cílem takto přispívat k zachování stávajících hodnot v krajinářsky hodnotných územích.
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D ETAPY HODNOCENÍ - POSTUP

D.1 I. ETAPA
D.1.1 Vymezení území nevhodných pro umisťování VTE (červená zóna)
Na základě limitů využití území vyplývajících ze současné právní úpravy jsou vymezena
území nevhodná pro umisťování větrných elektráren z hlediska jejich zákonné ochrany (viz
Tabulka 5). Jedná se o:
o Zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma (ZCHÚ) – dle § 14 a násl. zákona
č. 114/1992 Sb.
o Lokality soustavy NATURA 2000 (EVL, PO) - dle § 3 odst. 1 písm. r) a části čtvrté
zákona č. 114/1992 Sb.
o Přírodní parky (PřP) - dle § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.
o Územní systémy ekologické stability (ÚSES) - dle § 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o biocentra nadregionálního a regionálního významu.
o Území významná pro ochranu ptáků - dle § 5, § 5a a § 50 zákona č. 114/1992 Sb.
Zjištění významných lokalit z hlediska ochrany ptačích druhů a vyhodnocení možného
ohrožení těchto lokalit, resp. druhů umístěním a provozem VTE. Uvažovány jsou
významné lokality ptačích druhů, a to jak z hlediska hnízdění, tak z hlediska jejich
potravních nároků. Pro hodnocení významnosti lokalit pro ptačí druhy je k dispozici
Metodika monitoringu a sběru dat k určení významných migračních koridorů ptáků
a létajících savců na úrovni ČR. Samotné realizaci záměru musí vždy předcházet
provedení odborného průzkumu lokality.
o Území významná pro ochranu netopýrů - dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb.
Jsou-li známy významnější lokality výskytu společenstev netopýrů zranitelných
umístěním VTE, budou tato území zohledněna obdobným způsobem, jako území
významná z ornitologického hlediska. I v tomto případě je k dispozici výše citovaná
metodika a je nutný odborný průzkum, který zjistí případný výskyt netopýrů a určí
možnou míru jejich dotčení a vhodné podmínky pro jejich ochranu.
o Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců - dle § 50 zákona
č. 114/1992 Sb.
Tento územně analytický podklad představuje oblasti významné pro trvalý nebo
přechodný výskyt velkých savců, které zajišťují alespoň minimální konektivitu krajiny
i pro další druhy, které jsou vázány na lesní prostředí. Jejich narušení nevhodně umístěnou
VTE by proto negativně ovlivnilo jejich funkci ve vztahu k cílovým druhům živočichů, ať
už záborem plochy, a tedy jeho fragmentací, či v důsledku rušivých vlivů struktur
předmětných staveb.
o Území nevhodná z hlediska ochrany památek
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Památkově chráněná území a kulturní památky, vč. jejich ochranných pásem, jsou-li dle
§ 17 zákona č. 20/1987 Sb. stanovena.
D.1.2 Vymezení území nevhodných pro umisťování FVE (červená zóna)
Na základě limitů využití území vyplývajících ze současné právní úpravy jsou vymezena
území nevhodná pro umisťování fotovoltaických elektráren z hlediska jejich zákonné ochrany
(viz Tabulka 5). Jedná se o:
o Zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma (ZCHÚ) – dle § 14 a násl. zákona
č. 114/1992 Sb.
o Lokality soustavy NATURA 2000 (EVL, PO) ) - dle § 3 odst. 1 písm. r) a části čtvrté
zákona č. 114/1992 Sb.
o Přírodní parky (PřP) – dle § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.
o Územní systémy ekologické stability (ÚSES) - dle § 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o biocentra nadregionálního a regionálního významu
a biokoridory nadregionálního a regionálního významu (z důvodu plošného rozsahu,
z důvodu požadavku oplocení FVE, atd.)
o Půdy I. a II. třídy ochrany ZPF – dle § 3 a 4 zákona č. 334/1992 Sb.
o Území nevhodná z hlediska ochrany památek
Památkově chráněná území a kulturní památky, vč. jejich ochranných pásem, jsou-li dle
§ 17 zákona č. 20/1987 Sb. stanovena.
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D.2 II. ETAPA
D.2.1 Vymezení území spíše nevhodných pro výstavbu VTE (žlutá zóna)
Jedná se o:
o Ochranné pásmo vizuálního vlivu záměru na ZCHÚ, památkově chráněná území
a kulturní památky
Tvoří ho plochy, na nichž bude předpokládaná stavba VTE viditelná z území ZCHÚ,
území památkově chráněných a z jednotlivých kulturních památek (viz C.2.5).
o Územní systémy ekologické stability (ÚSES) - dle § 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o biokoridory nadregionálního a regionálního významu.
o Významné krajinné prvky (VKP) – dle § 3 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb.
o Území s ochranou hodnot krajinného rázu - dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
Vymezení území se znaky přírodní, kulturní a historické charakteristiky (případně některé
z těchto charakteristik), které by byly potenciální výstavbou VTE narušeny (viz C.2.3).
o Místa se zvýšenou koncentrací nebo známým výskytem zvláště chráněných druhů,
u kterých by došlo umístěním VTE ke znehodnocení stanoviště - dle § 49 a 50 zákona
č. 114/1992 Sb.
D.2 II. ETAPA
D.2.2 Vymezení území spíše nevhodných pro výstavbu FVE (žlutá zóna)
Jedná se o:
o Ochranné pásmo vizuálního vlivu záměru na ZCHÚ, památkově chráněná území
a kulturní památky
Tvoří ho plochy, na nichž bude předpokládaná stavba FVE silně viditelná z území ZCHÚ,
území památkově chráněných a z kulturních památek (viz C.2.5).
o Významné krajinné prvky (VKP) – dle § 3 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb.
o Území s ochranou hodnot krajinného rázu - dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
Vymezení území se znaky přírodní, kulturní a historické charakteristiky (případně některé
z těchto charakteristik), které by byly potenciální FVE narušeny (viz C.2.3).
o Území významná pro ochranu ptáků - dle § 5, § 5a a § 50 zákona č. 114/1992 Sb.
Zjištění významných lokalit z hlediska ochrany ptačích druhů a vyhodnocení možného
ohrožení těchto lokalit, resp. druhů umístěním a provozem FVE. Uvažovány jsou
významné lokality ptačích druhů, a to jak z hlediska hnízdění, tak z hlediska jejich
potravních nároků. Pro hodnocení významnosti lokalit pro ptačí druhy je k dispozici
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Metodika monitoringu a sběru dat k určení významných migračních koridorů ptáků
a létajících savců na úrovni ČR. Samotné realizaci záměru musí vždy předcházet
provedení odborného průzkumu lokality.
o Území významná pro ochranu netopýrů - dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb.
Jsou-li známy významnější lokality výskytu společenstev netopýrů zranitelných
umístěním FVE, budou tato území zohledněna obdobným způsobem, jako území
významná z ornitologického hlediska. I v tomto případě je k dispozici výše citovaná
metodika a je nutný odborný průzkum, který zjistí případný výskyt netopýrů a určí
možnou míru jejich dotčení a vhodné podmínky pro jejich ochranu.
o Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců – dle § 50 zákona
č. 114/1992 Sb.
Tento územně analytický podklad představuje oblasti významné pro trvalý nebo
přechodný výskyt velkých savců, které zajišťují alespoň minimální konektivitu krajiny i
pro další druhy, které jsou vázány na lesní prostředí. Jejich narušení nevhodně umístěnou
FVE by proto negativně ovlivnilo jejich funkci ve vztahu k cílovým druhům živočichů, ať
už záborem plochy, a tedy jeho fragmentací, či v důsledku rušivých vlivů struktur
předmětných staveb.
o Místa se zvýšenou koncentrací nebo známým výskytem zvláště chráněných druhů,
u kterých by došlo umístěním FVE ke znehodnocení stanoviště - dle § 49 a 50 zákona
č. 114/1992 Sb.
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D.3 III. ETAPA
Vymezení území obecně vhodných pro výstavbu VTE a/nebo FVE (zelená zóna)
Syntézou dat jsou definována „zbývající“ území, která nejsou ve smyslu metodického pokynu
a priori omezena z hlediska potenciální výstavby větrných a fotovoltaických elektráren. Jako
obecně vhodné území je definována lokalita, kde nedochází ke střetům se zájmy ochrany
přírody a krajiny podle stanovených limitů ani s ohledem na další hodnoty krajiny.

TYP
ÚZEMÍ

ZÓNA

ETAPA

Tabulka 5: Souhrn - Typy území z hlediska vhodnosti pro výstavbu VTE a/nebo FVE
TYP ÚZEMÍ A DŮVOD
PLOCHY ZAŘAZENÉ DO
ZAŘAZENÍ DO PŘÍSLUŠNÉ JEDNOTLIVÝCH ZÓN
ZÓNY
Území nevhodná pro výstavbu
VTE a FVE z důvodu jejich
ochrany dle zák. č. 114/1992
Sb.

I.

Zvláště chráněná území (NP,
CHKO, NPR, NPP, PR, PP) a
jejich ochranná pásma.
Lokality soustavy NATURA
2000 (EVL, PO).

Území nevhodná pro výstavbu VTE a FVE

VYMEZENÍ ČERVENÉ ZÓNY

Přírodní parky (území se
zvýšenou hodnotou krajinného
rázu).
Územní systémy ekologické
stability (NRBC ÚSES a RBC
ÚSES pro VTE i FVE, NRBK
ÚSES a RBK ÚSES pouze pro
FVE).
Území nevhodná pro výstavbu
VTE z důvodu ochrany ptáků,
netopýrů a velkých savců dle
zák. č. 114/1992 Sb.

Území významná pro ochranu
ptáků.
Území významná pro ochranu
netopýrů.
Biotop vybraných zvláště
chráněných druhů velkých
savců.

Území nevhodná pro výstavbu
FVE z důvodu jejich ochrany
dle zák. č. 334/1992 Sb.

Plochy zemědělské půdy
zařazené do I. a II. třídy
ochrany.
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II.

Území nevhodná pro výstavbu
VTE a/nebo FVE z důvodu
jejich ochrany dle zákona č.
20/1987 Sb.

Památkově chráněná území (PR,
PZ) a kulturní památky (KP,
NKP, UNESCO), vč. jejich
ochranného pásma, je-li
stanoveno.

Území spíše nevhodná pro
výstavbu VTE a/nebo FVE* :

Ochranná pásma vizuálního
vlivu na ZCHÚ a kulturní
památky, památkově chráněná
území (KP, NKP, UNESCO,
PR, PZ);

- z důvodu vizuálního vlivu na
ZCHÚ a památky;
- z důvodu ochrany ÚSES;
- z důvodu ochrany VKP;

Území spíše nevhodná pro výstavbu VTE a FVE

VYMEZENÍ ŽLUTÉ ZÓNY

- z důvodu ochrany krajinného
rázu;

VYMEZENÍ ZELENÉ
ZÓNY
Území obecně vhodná pro
výstavbu VTE a FVE

III.

- z důvodu ochrany zvláště
chráněných druhů.

Územní systémy ekologické
stability (NRBK ÚSES a RBK
ÚSES - pouze pro VTE);
Významné krajinné prvky
(VKP);
Území s ochranou hodnot
krajinného rázu;
Místa zvýšené koncentrace nebo
známého výskytu ZCHD, u
kterých by došlo umístěním ke
znehodnocení stanoviště.

Území spíše nevhodná pro
výstavbu FVE z důvodu
ochrany ptáků, netopýrů
a velkých savců dle zák. č.
114/1992 Sb.

Území významná pro ochranu
ptáků;
Území významná pro ochranu
netopýrů;
Biotop vybraných zvláště
chráněných druhů velkých
savců.

Území obecně vhodná pro
výstavbu VTE a/nebo FVE:

Ta část hodnoceného území,
která nezahrnuje území červené
- z důvodu nepřítomnosti limitů a žluté zóny.
ochrany přírody a krajiny, které
vylučují nebo výrazně omezují
vhodnost výstavby VTE a/nebo
FVE (vč. území se sníženými
hodnotami krajinného rázu až
s rysy degradace krajinné
scény).

* z důvodu jejich ochrany dle zák. č. 114/1992 Sb., dle zákona č. 20/1987 Sb.
Pozn.: Pro VTE a FVE se v hodnocení mohou, ale nemusí jednotlivé zóny překrývat.
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E SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ, PODKLADY
E.1 Seznam zkratek

EVL

evropsky významná lokalita soustavy Natura
2000

FVE

fotovoltaická elektrárna

CHKO

chráněná krajinná oblast

KP

Kulturní památka

Natura 2000

soustava chráněných území evropského
významu (EVL, PO)

NKP

národní kulturní památka

NP

národní park

NPP

národní přírodní památka

NPR

národní přírodní rezervace

NRBC
ÚSES

nadregionální biocentrum územního systému
ekologické stability

NRBK
ÚSES

nadregionální biokoridor územního systému
ekologické stability

ORP

obec s rozšířenou působností

OZE

obnovitelné zdroje energie

PO

ptačí oblast soustavy Natura 2000

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PR

památková rezervace (vesnická, městská
atd.)

PřP

přírodní park

PZ

památková zóna (vesnická, městská atd.)

RBC ÚSES

regionální biocentrum územního systému
ekologické stability

RBK ÚSES

regionální biokoridor územního systému
ekologické stability

UNESCO

památka nebo lokalita zapsaná na Seznamu
světového dědictví UNESCO

VKP

významný krajinný prvek
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VTE

větrná elektrárna

ZCHD

zvláště chráněné druhy

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZPF

zemědělský půdní fond

E.2 Výklad pojmů
Harmonické měřítko krajiny

vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá
harmonickému vztahu činností člověka a přírodního
prostředí, z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o
soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků (Vorel et
al., 2004)

Harmonické vztahy v krajině

vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí
(absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost krajiny,
harmonický soulad jednotlivých prvků krajinné scény
(Vorel et al., 2004)

Krajinný prostor, celek

část krajiny, území vymezené na základě určitých vlastností
krajiny

Krajinný obraz

obraz krajiny je celkovým vizuálním vjemem, skládajícím
se z panoramatických pohledů na krajinu, z dílčích scenérií
i z krajinných detailů

Kritická místa pohledu

významná místa vnímání krajiny – frekventovaná místa a
trasy (místa vstupů do krajinného prostoru), ze kterých by
se navrhované stavby neměly promítat do blízkosti nebo
zákrytu s relevantními znaky krajiny

Ochranná pásma vizuálního vlivu území, ve kterých může umístění VTE nebo FVE negativně
ZCHÚ
ovlivnit krajinný ráz uvnitř ZCHÚ
Ochranná pásma ZCHÚ
Ochranná
památek

pásma

Preventivní studie

ochranná pásma dle zák. č. 114/1992 Sb.

kulturních ochranná pásma dle zák. č. 20/1987 Sb.
vyhodnocení určitého území z hlediska identifikace hodnot
a funkcí přírody a krajiny dle zák. č. 114/1992 Sb.,
s ohledem na limity zákona č. 20/1987 Sb. a zákona č.
334/1992 Sb.

Územní limity ochrany přírody a limity ohraničující možnosti umístění VTE a FVE
krajiny
z hlediska ochrany přírody a krajiny
Území nevhodná pro výstavbu území, ve kterých je výstavba VTE a FVE vyloučena
VTE a FVE (červená zóna)
z titulu jejich jasně definované legislativní ochrany
Území obecně vhodné pro území kde nedochází k zásadním střetům se zájmy ochrany
výstavbu VTE a FVE (zelená přírody a krajiny podle stanovených limitů a s ohledem na
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zóna)
Území s ochranou
krajinného rázu

projev, význam a jedinečnost znaků a hodnoty dotčené
krajiny
hodnot území s přítomností hodnot krajinného rázu

Území s rysy degradace krajinné území s vizuálně vnímanými významnými negativními jevy
scény
a krajinnými dominantami s významným negativním
vizuálním projevem
Území spíše nevhodná pro území s významnými omezeními výstavby VTE a FVE
výstavbu VTE a FVE (žlutá zóna) z titulu ochrany přírody a krajiny
Území významná pro ochranu lokality výskytu společenstev netopýrů vyžadujících
netopýrů
zvýšenou pozornost zejm. ve vztahu k VTE, tahové cesty
Území významná pro ochranu lokality s výskytem ptačích druhů vyžadujících zvýšenou
ptáků
pozornost ve vztahu k VTE a FVE, tahové cesty
Biotop
vybraných
zvláště území zásadní pro trvalý výskyt velkých savců zejm. ve
chráněných druhů velkých savců vazbě na lesní biotopy a jejich propojení, dále krajinné
struktury důležité pro zachování dlouhodobě udržitelné
průchodnosti krajiny pro tyto druhy
E.3 Návrh metodiky a výklad pojmů vychází z následujících podkladů
o Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
o Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů
o Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
o Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů
o Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění vyhlášky č. 150/2013 Sb.
o I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička. Posouzení vlivu navrhované
stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, metodický návod, 2004
o I. Vorel, P. Sklenička. Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických
elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny, metodický návod, 2009
o Bartonička a kol. Metodika monitoringu a sběru dat k určení významných migračních
koridorů ptáků a létajících savců na úrovni ČR, certifikovaná metodika, 2016
(http://mzp.cz/cz/migracni_koridory_ptaku_savcu_cr)
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F PŘÍLOHA – SCHEMATICKÉ MAPY

Mapa:
„Hodnocení území pro realizace VTE z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny“
„Hodnocení území pro realizace FVE z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny“
„Hodnocení území pro realizace FVE z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu“

Schematické mapy jsou nedílnou součástí příloh této částky Věstníku.
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SMĚRNICE A DODATKY
Č. j.: MZP/2018/360/243

Dodatek č. 3
k 3. Výzvě Ministerstva životního prostředí
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu
Nová zelená úsporám – Rodinné domy
Tímto dodatkem č. 3 k 3. Výzvě Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí
o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy se vydává
nové znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená
úsporám – Rodinné domy v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí platné ode dne 13. září 2018
a účinné ode dne 15. října 2018.
Příjem žádostí dle podmínek stanovených v uvedených Závazných pokynech pro žadatele
a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy v rámci 3. Výzvy
k podávání žádostí platných ode dne 13. září 2018 bude zahájen dne 15. října 2018.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra a účinnosti dne 15. října 2018.

V Praze dne

13. září 2018

Mgr. Richard Brabec
ministr

Příloha - Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená
úsporám – Rodinné domy v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí platné ode dne
13. září 2018 a účinné ode dne 15. října 2018.

Nové znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená
úsporám – Rodinné domy v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí je nedílnou součástí příloh
této částky Věstníku MŽP.
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SDĚLENÍ
Sdělení
odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního
Ministerstva životního prostředí
k výkladu pojmu „přírodě blízké koryto vodního toku“ a pojmu „vodní
nádrž“ obsažených v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu
Za účelem správné aplikace ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 11a odst. 1
písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, je tímto sdělením upřesněn pojem „přírodě blízké koryto vodního
toku“ a pojem „vodní nádrž“.
I. Pojem „přírodě blízké koryto vodního toku“
Podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy
ze zemědělského půdního fondu, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata
zemědělská půda pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků.
Pojmem přírodě blízké koryto vodního toku užitým v ustanovení § 9 odst. 2 písm. c)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, se rozumí koryto nebo jeho část, které vzniklo na základě opatření k nápravě zásahů
způsobených lidskou činností, kterým došlo ke zlepšení morfologického a ekologického stavu
koryta vodního toku, přičemž pro existenci omezujících podmínek (např. střety vodního toku
a jeho nivy se zástavbou a důležitými prvky technické infrastruktury sídel) nelze odstranit
veškeré zásahy způsobené lidskou činností, a nelze tak z přírodního hlediska provést
revitalizaci či renaturaci nejlepším možným způsobem, tj. provést obnovu revitalizací či
renaturací, po níž lze považovat koryto vodního toku za přirozené.
Revitalizace vodního toku jsou stavební zásahy investičního charakteru, jasně definované
stavebními pracemi a postupy, realizované zpravidla podle stavebního povolení, kterými se
ve většině případů dříve technicky upravený vodní tok uvádí do původního přirozeného stavu
před úpravou, kdy vodní tok a niva opět plní své přirozené funkce (retenční, samočistící,
biotopová, protipovodňová atd.).
Renaturace vodního toku jsou žádoucí procesy degradace technických úprav a technického
vybavení vodních toků samovolným zpřírodňováním upravených koryt vodních toků a jejich
niv, kterými lze dosahovat srovnatelných efektů jako revitalizacemi, ovšem za podstatně
nižších nákladů, popřípadě zcela bez nákladů. Jako příklad lze uvést rozpad technického
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opevnění, rozvolňování koryta toku vymíláním do stran, zanášení splaveninami, zarůstání
bylinami a dřevinami, popovodňové změny koryt, bobří hrázování, aj.
Revitalizace a renaturace vodních toků jsou charakterizovány zejména následujícími
aktivitami:
•
•
•

obnovení přirozeně malé průtočné kapacity a malých hloubek koryt vodních toků,
obnovení přirozeně velké tvarové členitosti koryt vodních toků, tedy obnovení
hydraulické drsnosti, zároveň související s obnovou prostředí pro vodní biotu a
obnovení niv vodních toků, včetně břehových a doprovodných porostů dřevin.

Přirozené koryto vodního toku je definováno v ustanovení § 44 odst. 2 vodního zákona:
Přirozeným korytem vodního toku je koryto nebo jeho část, které vzniklo přirozeným
působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů nebo provedením
opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností a které může měnit svůj směr,
podélný sklon a příčný profil.
II. Pojem „vodní nádrž“
Podle § 11a odst. 1 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro vodní nádrže.
Pojmem vodní nádrž užitým v ustanovení § 11a odst. 1 písm. n) zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí objekt, který slouží
ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod,
vzniklý
a) vzdouvací stavbou na vodním toku,
b) využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo
c) ohrázováním části území.
Vodní nádrž je opatřena zejména hrází, výpustním zařízením, bezpečnostním přelivem; dle
typu nádrže, také obtokovým korytem, odběrným objektem, nátokovým korytem (náhonem)
či odpadním korytem, součástí vodní nádrže může být také rybí přechod.
Za vodní nádrž podle § 11a odst. 1 písm. n) zákona se nepovažuje využití umělé prohlubně
uvedené pod písmenem b), jestliže prohlubeň vznikne těžbou surovin. Při posouzení záměru
se vychází z charakteru vydobyté suroviny z prohlubně a z jejího následného využití.

Ing. Linda Stuchlíková, v. r.
ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny

JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., v. r.
ředitel odboru legislativy
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Sdělení
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Ministerstva životního prostředí
o zveřejnění aktuálního Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
Odbornou způsobilostí se dle § 6 odst. 1 zákona o integrované prevenci rozumí pověření
právnické osoby nebo fyzické osoby Ministerstvem životního prostředí k poskytování
odborných vyjádření podle § 11 tohoto zákona, a to zapsáním do Seznamu odborně
způsobilých osob podle § 6 odst. 2 tohoto zákona.
Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu
nebo Ministerstvem zemědělství podle oblasti jejich působnosti zapíše s uvedením věcně
vymezeného rozsahu odborné způsobilosti do Seznamu odborně způsobilých osob právnickou
osobu nebo fyzickou osobu, která prokáže způsobilost podle § 6 odst. 3 a 4 zákona
o integrované prevenci.
Požadavky na činnost odborně způsobilých osob jsou komplexně upraveny § 6, § 6a a § 6b
zákona o integrované prevenci, kde jsou podrobně vymezeny podmínky zápisu do Seznamu
odborně způsobilých osob, platnost zápisu, podmínky pro prodloužení a podmínky týkající
se výmazu ze Seznamu odborně způsobilých osob.
Dle ustanovení § 6a odst. 2 zákona o integrované prevenci je zápis do Seznamu odborně
způsobilých osob platný na dobu určitou, nejdéle na dobu 5 let. O prodloužení zápisu
do Seznamu odborně způsobilých osob má odborně způsobilá osoba povinnost požádat
nejpozději 6 měsíc před uplynutím stanovené doby platnosti vydaného osvědčení.
Pokud odborně způsobilá osoba nadále splňuje podmínky pro výkon činnosti odborně
způsobilé osoby, vydá Ministerstvo životního prostředí odborně způsobilé osobě nové
osvědčení s platností 5 let. V případě neprodloužení zápisu je možné o prodloužení žádat
nejdříve po uplynutí 1 roku.
Ve vazbě na povinnost odborně způsobilých osob vyplývající z ustanovení § 6a odst. 2
zákona o integrované prevenci provedlo Ministerstvo životního prostředí revizi Seznamu
odborně způsobilých osob. Odborně způsobilá osoba, která byla vymazána ze Seznamu
odborně způsobilých osob, může opětovně podat standardní žádost o zápis do Seznamu
odborně způsobilých osob.
Aktuální Seznam odborně způsobilých osob dle § 6 zákona o integrované prevenci (aktuální
k 31. srpnu 2018) je uveden v následující tabulce.

Evžen Doležal, v. r.
ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOBY
Obchodní firma nebo název, anebo
titul, jméno a příjmení:

Adresa sídla nebo místa podnikání

Kategorie přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, pro které byla
právnická osoba nebo fyzická osoba pověřena k poskytování odborných
vyjádření dle § 11 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

AGROPROJEKTA‚ spol. s r.o.

Na Splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště

6.4. a), 6.4. b) 1. – 3., 6.4. c), 6.6. a) – c)

Amec Foster Wheeler s.r.o.

Křenová 58, 602 00 Brno

1.2., 4.1. a) – k), 4.2. a) – e)

AQUATEST, a. s.

Geologická 4, 152 00 Praha 5 – Barrandov

4.1. a) – k), 4.2. a) – e), 4.3., 4.4., 5.4.

CENIA, česká informační agentura
životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3. a) – c), 2.4., 2.5. a), 2.5. b), 2.6., 3.1.
a), 3.1. b), 3.4., 3.5., 4.1. a), 4.1. b), 4.1. e), 4.1. h), 4.1. i), 4.1. j),
4.1.k), 4.3., 4.5., 4.6., 5.1. a) – k), 5.2. a), 5.2. b), 5.3. a) 1 – 5, 5.3.
b) 1 – 4, 5.4., 6.1. a), 6.1. b), 6.1. c), 6.2., 6.4. a) – c), 6.5., 6.6. a) –
c), 6.7.

České ekologické manažerské
centrum

28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10

1.1, 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. a) – c), 2.4., 2.5.a) 2.5.b), 2.6., 4.1.a),
4.1.h), 4.1.i), 4.2. a) – e), 5.1. a) – k), 5.2.a). 5.2.b), 5.3.a) 1 – 5,
5.3.b) 1 – 4, 5.4., 6.1 a), 6.1 b)

E.I.C., spol. s r.o.

Modřínová 1770/10, 182 00 Praha 8

1.1, 5.1 a) – k), 5.2. a), 5.2. b), 5.3. a), 1 – 5, 5.3. b) 1 - 4

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

Světská 1418, 198 00 Praha 9

5.1. a) – k), 5.3. a) 1 – 5, 5.3. b) 1 – 4, 5.4.

EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501, 530 02 Pardubice

1.1.

ENVIFORM a.s.

Závodní 814, 739 61 Třinec - Staré Město

1.3., 1.4. a), 2.1., 2.2., 2.3. a), 2.4., 2.5. a), 2.5. b) 5.1. a) – k), 5.3.
a) 1 – 5, 5.3. b) 1. – 4, 5.4., 6.4. b) 1 – 3

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

3.3., 5.4., 6.1. a, 6.1. b)

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s.

28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

1.1., 2.2.

Ing. Jan Šafařík

U Vodojemu 1275/34 , 693 01 Hustopeče

6.4. b), 6.5., 6.6. a) – c)

Ing. Václav Hammer

Hornoměcholupská 663/C60, 190 00 Praha 10

5.1. a) – k). 6.1. a). 6.1. b)., 6.11.

inoTEX, spol. s.r.o.

Štefánikova 1208, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

6.2.

RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

U Vodojemu 1275/34 , 693 01 Hustopeče

6.4. b) 1 – 3, 6.5., 6.6. a), 6.6. b), 6.6. c)

SVÚOM, s.r.o.

U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 –
2.3.c), 2.6., 6.7.
Holešovice

Tractebel Enginnering a.s.

Pernerova 168, 530 02 Pardubice

4.1. a) – k), 4.2. a), 4.2. b), 4.2. c), 4.4., 4.5., 4.6., 6.7.
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ÚJV Řež, a.s.

Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

1.1., 1.4. a), 5.2. a), 5.2. b), 5.4.

Výzkumný ústav zemědělské
techniky, v.v.i.

Drnovská 507, P.O.Box 54, 161 01 Praha 6 – Ruzyně

6.6. a) – c)
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