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ÚVOD 

Článek se zabývá specifikami při 
průzkumech a následné analýze rizika v oblastech 
tzv. brownfields, tedy v opuštěných či částečně 
opuštěných průmyslových areálech v intravilánech 
měst.  

Typovou lokalitou je objekt bývalých 
prádelen a čistíren, který se nachází v centru Brna 
na ulici Křídlovická. O objekt mají dlouhodobě 
zájem developeři, avšak výstavba je zde podmíněna 
průzkumem a sanací, jelikož se v oblasti nachází 
kontaminace zemin, podzemních vod a půdního 
vzduchu chlorovanými etylény. 

ANALÝZA RIZIK KONTAMINOVANÉHO 

ÚZEMÍ  

Analýza rizik představuje zhodnocení rizika, 
které plyne ze znečištění lokality a posouzení 
závažnosti těchto rizik na lidské zdraví a životní 
prostředí. Cílem analýzy rizik je komplexně popsat 
existující a reálná potenciální rizika plynoucí 
z přítomnosti znečištění.  

Součástí analýzy je i odvození maximálních 
přípustných limitů znečištění a návrh variant řešení 
pro minimalizace těchto rizik. Na základě výsledků 
analýzy rizik je rozhodnuto o nutnosti sanačního 
zásahu a jeho potřebné míře. 

Je doporučeno ji zpracovat v případech, kdy 
existuje podezření na existenci závažného ohrožení 
nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod 
nebo na další negativní dopady kontaminace na 
lidské zdraví čí jednotlivé složky životního 
prostředí.  

Platnost analýzy rizik je zpravidla 5 let, 
v případě změny funkčního využití území či 
většího časového odstupu je nutno zpracovat 
aktualizaci analýzy rizik či tzv. účelovou analýzu 
rizik zaměřenou např. na určitou část lokality či na 
určitý aspekt (může se jednat také o aktualizaci 
expozičních scénářů, z čehož vyplývá 
přehodnocení zdravotních či environmentálních 
rizik. 

V České republice je pro zpracování analýzy 
rizik závazný Metodický pokyn Ministerstva 
životního prostředí č. 1 Analýza rizik 
kontaminovaného území z roku 2011. 

Na Slovensku je závazná „Smernica 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7“, kde je 
analýza rizika znečištěného území definována jako 
„proces zahrňujúci popis a zhodnotenie 
východiskových podmienok na znečistenom území, 
vyhodnotenie súčasných a potenciálnych rizík 
s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia 
a navrhnutie variantov nápravných opatrení“. 

BROWNFIELDS  
Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, 

areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná 
a může být i kontaminovaná. Vzniká jako 
pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, 
vojenské či jiné aktivity. Jedná se o pozemky 
a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které 
ztratily svou funkci a využití, jsou opuštěné 
a podvyužité a často obsahují ekologickou zátěž 
a zdevastované výrobní či jiné budovy. 

Investice do revitalizace brownfields je pro 
vlastníky zpravidla mnohem nákladnější než 
výstavba tzv. na zelené louce (greenfields) a je 
spojena s celou řadou rizik. Investor musí do svých 
výdajů započítat likvidaci pozůstatků po 
předchozím využití lokality. Často se realizace 
záměrů oddaluje kvůli komplikovaným 
vlastnickým vztahům. 

Výhodou revitalizace brownfields je jejich 
poloha v již fungujících městských strukturách, 
v místech, kde již nemusí být jiná volná plocha 
k využití. Teorie udržitelného rozvoje 
upřednostňuje revitalizaci brownfieldů před 
výstavbou na zelené louce (greenfield), viz 
Athénská charta z roku 2003. 

Na území města Brna je evidováno ke konci 
roku 2014 128 lokalit tzv. brownfields o rozloze 
přibližně 378 ha. Revitalizace takových 
neefektivně fungujících lokalit je jednou ze 
základních podmínek udržitelného rozvoje. 
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ANALÝZA RIZIK V BROWNFIELDS  

O lokality brownfields je evidován zvýšený 
zájem developerů, jelikož se často jedná 
o pozemek, zpravidla v centrálních částech měst, 
který je vhodný např. pro výstavbu bytů, 
obchodních zón apod. – jedná se tedy často 
o změnu funkčního využívání lokality (v souladu 
s platným územním plánem). 

Před vlastní revitalizací brownfields má 
vlastník (právní zástupce, nabyvatel, kupující 
apod.) často za povinnost provést průzkum areálu 
včetně zpracování analýzy rizik. Tuto povinnost 
ukládá zpravidla obec, kde se brownfield nachází, 
případně Inspekce životního prostředí. 

V České republice byly v rámci privatizace 
(zpravidla u větších podniků) uzavírány tzv. 
ekologické smlouvy, na jejichž základě se zavázalo 
Ministerstvo financí (tehdy Fond národního 
majetku) financovat náklady spojené s průzkumem, 
analýzou rizik a sanací těchto areálů. 

V případě, že již neexistuje původce 
znečištění ani jeho právní nástupce, je možné pro 
průzkum a analýzu rizik podat žádost o dotace, 
například z Operačního programu životního 
prostředí. V případech, kdy se ekologická zátěž 
nachází na pozemcích státu, může průzkum 
a analýzu rizik zadat příslušné ministerstvo – 
zpravidla Ministerstvo životního prostředí či 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, v případě 
armádních pozemků Ministerstvo obrany. 

Případná dotace (resp. uznatelné náklady na 
dotaci) se po revitalizaci poníží o rozdíl mezi cenou 
pozemku po sanaci a cenou před sanací 
(zhodnocení pozemku) – k tomu je nutné zpracovat 
znalecký posudek. 

K závěrečnému vyhodnocení je u projektů 
soukromých žadatelů dokládáno zhodnocení 
pozemků, které je odečítáno od způsobilých 
nákladů. Případné další příjmy vzniklé v době 
udržitelnosti (např. z prodeje či pronájmu 
pozemků) jsou také následně odečteny. 

V době udržitelnosti je potřeba plnit 
následný monitoring lokality, který vychází 
z projektu, stanoviska MŽP apod. V době 
udržitelnosti projektu je možné na sanovaných 
pozemcích stavět; udržitelnost určuje poskytovatel 
dotace – zpravidla5 let. 

Relativně častým jevem, který komplikuje 
průzkumné a sanační práce, je přítomnost 
kulturních památek v rámci brownfields (např. 
v areálu Praga v Praze). S ohledem na tuto 
skutečnost je nutno přizpůsobit rozsah 
průzkumných a sanačních prací.  

Pro potřeby průzkumných a sanačních prací 
je nutno zajistit povolení ke vstupu na předmětné 
pozemky od všech majitelů, případně jim 
poskytnout finanční náhrady. Tato skutečnost 
výrazně komplikuje (často až úplně znemožňuje) 
provádění těchto prací a tedy eliminaci 
potenciálních rizik (např. lokalita Chemko 
Strážske). 

LOKALITA BRNO–KŘÍDLOVICKÁ  
Jedná se o jeden z tzv. brownfields, který se 

nachází v centrální části města Brna. Na předmětné 
lokalitě se v minulosti nacházela prádelna a čistírna 
oděvů, a to již od 20. let 20. století. Ve 30. letech 
zde bylo prováděno čištění benzínem 
a trichlorethylenem, v roce 1951 byl trichlorethylen 
(TCE) nahrazen perchlorem (PCE). Provoz byl 
ukončen v roce 1992. 

V roce 1995 a 1996 byl na lokalitě proveden 
hydrogeologický průzkum (GEOtest Brno, a.s.), při 
kterém byla zjištěna kontaminace PCE v podzemní 
vodě v blízkosti nádrží na perchlor v úrovni 38 400 
µg/l. Atmogeochemickým průzkumem bylo 
zjištěno ohnisko znečištění a šíření kontaminace 
primárně ve směru proudění k řece Svratce, dále 
pak východním směrem (existence pohřbeného 
meandru a čerpání vody). Situace byla označena za 
havarijní a byl navržen sanační zásah (odtěžení 
zemin, čerpání a vypouštění znečištěné vody do 
kanalizace, čerpání s následným čištěním vody 
a jejím vrácením zpět do horninového prostředí. 
Byly doporučeny cílové parametry sanace – NEL 
v podzemní vodě 5 mg/l, ClU v podzemní vodě 6,6 
mg/l a v zeminách 200 mg/kg. V roce 1997 bylo 
realizováno sanační čerpání, ale cílových limitů 
dosaženo nebylo. V roce 1998 byl vypracován 
projekt na pokračování sanačních prací, ale 
z finančních důvodů nebyly práce realizovány. 

V roce 1998 byly zjištěny vysoké 
koncentrace ClU (nad 10 000 µg/l) v podzemní 
vodě v blízkosti areálu čistírny. Celkový obsah ClU 
byl zjištěn v úrovni 100 000 µg/l, a to pod 
předmětným areálem – směrem k jihu, k místní 
erozní bázi. Plošný rozsah kontaminace ClU 
pocházející ze zdrojů v bývalé chemické čistírně 
byl odhadnut na plochu 120 000 m2.  

V roce 2007 byl v zájmovém území 
realizován další průzkum, v rámci kterého byly 
zjištěny velmi vysoké koncentrace ClU. V roce 
2010 byl proveden průzkum z důvodu výstavby 
objektu CVIDOS (Centrum výzkumu 
a doktorských studií Pedagogické fakulty 
Masarykovy university). V podzemní vodě byla 
zjištěna opět vysoká koncentrace ClU (110 688 
µg/l) a mírné znečištění toluenem. Znečištění bylo 
primárně tvořeno PCE (74 300 µg/l) a dále TCE 
(1 520 µg/l).  



Konferencie, sympóziá, semináre – Geochémia 2016 

3 

V souvislosti s realizací výstavby CVIDOS 
byl proveden v roce 2012 další průzkum 
(AQUAENVIRO s.r.o.). Celkový obsah ClU 
v zasakované podzemní vodě nesměl překročit 150 
µg/l, přičemž obsahy jednotlivých sledovaných 
členů (TCE, PCE) nesměly přesáhnout 100 µg/l, 
resp. 50 µg/l (cis-1,2-DCE). Množství odčerpávané 
vody se pohybovalo okolo 2–3 l/s. I přes odtěsnění 
východní a severní stěny stavební jámy docházelo 
k postupnému zvyšování koncentrací ClU 
v čerpané vodě vlivem natahování kontaminačního 
mraku do stavební jámy. Koncentrace ClU se 
pohybovaly od 1 506 µg/l do 5 618 µg/l. 

Zájmové území bylo v roce 2007 zařazeno 
do plošného monitoringu. Pravidelně byly 
zjišťovány vysoké koncentrace ClU v podzemní 
vodě (až 142 550 µg/l).  

V roce 2014 bylo zjištěno, že některé 
hydrogeologické objekty jsou v důsledku 
chybějícího poklopu zasypány odpadky, jiné úplně 
zlikvidovány či nebyly dohledány. Využitelné tak 
jsou v současnosti pouze dva vrty a jedna studna. 

Dle zprávy z monitoringu podzemních vod 
z roku 2015 je v současné době evidován 
v zájmové lokalitě zvýšený zájem developerů 
o areál bývalých Prádelen a čistíren, přičemž 
v případě přípravných prací pro novou výstavbu 
bude zapotřebí odstranit kontaminované zeminy 
a provést sanaci znečištění podzemních vod. 

Aktuální havarijní stav znamená problémy 
pro okolí – zejména ve smyslu omezení využití 
podzemní vody, nutnosti dekontaminace při 
stavebním čerpání, celkové zhoršení jakosti 
životního prostředí a omezení funkčního využívání 
lokality.  

ZÁVĚRY 
Snahou developera je zpravidla co 

nejefektivněji využít území brownfield – tedy 
v případě nutnosti revitalizace nalézt optimální 
řešení za minimální náklady. 

Vzhledem ke složitosti majetkoprávních 
vztahů a udržitelnosti projektu je v České republice 
časté samofinancování ze strany developera. Dále 
jsou využívány dotační programy či v případě 
uzavřené ekologické smlouvy financování státem. 

Při průzkumu ekologické zátěže 
v brownfields dochází často ke zjištění 
nepředvídatelných problémů, jako je např. přesun 
kontaminačního mraku na jiné pozemky (lokalita 
Brno–Křídlovická), rozvlečení kontaminačního 
mraku (např. vlivem čerpání), nalezení dalšího 
zdroje v rámci výstavby (Tebas Praha), přítomnost 
kulturních památek (Praga Praha), problém se 
vstupy na pozemky (Chemko Strážske). 

Průzkumy a revitalizace brownfields 
znamenají často politicky složitý proces, ač 
z odborného hlediska (geochemického, 
hydrogeologického apod.) není problém najít 
optimální řešení. Z tohoto důvodu mají revitalizace 
brownfields zpravidla velmi pomalý progres  
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