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A practical view on the issue of the evaluation of the risk of the use of 
wastes to the ground surface shaping.  
When meeting all the requirements stipulated by Regulation No. 294/2005 Coll. on the 
conditions of waste deposition onto landfills and waste use on the ground surface, ecological 
safety is ensured with a sufficient reserve at most sites and in practice the Regulation does not 
restrict more strongly the possibility of using wastes on the ground surface. When using clean 
excavated soils, the requirement for risk evaluation according to Point 4 of Annex No. 11 of 
the Regulation is often purely formal and therefore we recommend using the legal possibility 
of excluding clean excavated soils from the effect of the Waste Act to the maximum extent. 
 
 
1. ÚVOD 

 
Každým rokem u nás zbytečně končí na skládkách inertního a komunálního odpadu 

obrovské množství odpadů, které by bylo možné ještě využít. Týká se to především odpadů 
charakteru výkopových zemin a hlušin a stavebního a demoličního odpadu. Že se nejedná      
o zanedbatelné množství odpadů svědčí skutečnost, že stavební odpady, včetně výkopových 
zemin, činily v roce 2010 podle údajů ČSÚ cca 60 % všech evidovaných odpadů. Přitom 
většinu těchto odpadů je za určitých podmínek možné využít na terénní úpravy a rekultivace 
lidskou činností postižených pozemků (vyrovnávání terénních nerovností, úpravu svažitých 
pozemků, zavážení vytěžených povrchových důlních děl atd.). Využívané odpady v případě 
výkopových zemin většinou nevyžadují žádnou, v případě stavebních a demoličních odpadů 
pouze jednoduchou granulometrickou úpravu, jinak je lze použít v „surovém“ stavu. Ve svém 
příspěvku se nejdříve zmíním o legálních možnostech využívání těchto odpadů na úpravy 
povrchu terénu a následně o praktických zkušenostech s uplatňováním těchto možností. 

 
 

2. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ NA ÚPRAVY 
POVRCHU TERÉNU 
 

K legislativní úpravě využívání odpadů na úpravy povrchu terénu nebo k rekultivacím 
lidskou činností postižených území bylo přistoupeno v roce 2005 vydáním vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí 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. 

Podle § 2, písmeno j) této vyhlášky je využíváním odpadů na povrchu terénu, uvedeným 
v příloze č. 3 zákona o odpadech pod kódem R 10 (vyjma aplikace na zemědělskou půdu) 
rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu,  vytváření 
uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, zavážení vytěžených 



povrchových dolů, lomů a pískoven. Podle písmena n) jsou skládky, povrchové doly, lomy, 
odkaliště a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, 
rekultivacím a jiným povrchovým úpravám, zařízením na využívání odpadů, provozovaným 
podle § 14 odst. 1. 

 V případě používání stavebních a demoličních odpadů pro úpravy terénu je situace 
poměrně jasná. Nejsou-li použity jako certifikovaný výrobek (recyklát), vztahuje se na ně 
v plné míře zákon o odpadech, resp. jeho prováděcí vyhláška č.294/2005 Sb. U výkopových 
zemin je situace komplikovanější. Existuje několik legálních možností, jak výkopové zeminy 
vyjmout z působnosti zákona o odpadech. 

První možnost je uvedena přímo v zákoně č.185/2001 Sb. o odpadech. Z působnosti 
zákona je podle § 2 odst. 1 písm. j) vyloučena zemina vytěžená při stavební činnosti, pokud se 
použije v přirozeném stavu v místě stavby a zároveň její použití nepoškodí nebo neohrozí 
životní prostředí nebo lidské zdraví. Místem stavby se přitom rozumí staveniště podle § 3 
odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, tedy „místo, na kterém se provádí stavba nebo 
udržovací práce“. 

Druhou možností je případ, kdy se zeminou nakládá a dále ji využívá (byť třeba na jiné 
stavbě) stále ta samá stavební firma, při jejíž činnosti zemina vznikla (stejný původce odpadů 
dle zákona o odpadech). Aby se na výkopové zeminy vztahoval zákon o odpadech je totiž 
nutné, aby naplnily definici pojmu odpad. Odpadem podle ustanovení § 3 odst.1 zákona o 
odpadech je movitá věc, u které má její vlastník úmysl nebo povinnost se jí zbavit, což  při 
využití výkopové zeminy na jiném pozemku stejného vlastníka definici odpadu nenaplňuje. 
I v tomto případě musí vlastník zeminy prokázat, že její použití nepoškodí nebo neohrozí 
životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že je zemina předávána někomu jinému, a to 
i k využití, jedná se o zbavování se ve smyslu definice pojmu odpad. Znamená to tedy, že 
zemina se stane odpadem ve smyslu zákona o odpadech.  

Třetí možnost dává novela zákona o odpadech, provedená zákonem č.154/2010 Sb.           
V případě, že splní všechny podmínky, uvedené v § 3 odst. 5, respektive odst. 6 zákona 
o odpadech, lze výkopovou zeminu považovat za vedlejší produkt nebo za výrobek z odpadu     
(odpad, která přestal být odpadem) a zákon o odpadech se na ni nevztahuje. Využití výkopové 
zeminy je v tomto případě ale omezeno § 3 odstavcem 7 zákona o odpadech, který stanovuje, 
že pro konkrétní způsoby použití vedlejšího produktu či výrobku z odpadu, musí být splněna 
kritéria pro využití odpadů, pokud jsou stanovena. To znamená, že pro využití zeminy na 
povrchu terénu je nutné splnit podmínky uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Pokud vytěžená zemina nesplní požadavky na vyloučení z působnosti zákona o odpadech, 
pak je odpadem a je nutné s ní nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Výkopové zeminy 
je však možno využívat k terénním úpravám i v zařízeních podle § 14 odst. 2 zákona 
o odpadech, tj. v zařízeních, která nevyžadují souhlas krajského úřadu. V takovém případě je 
však nutné, aby byla terénní úprava výkopovými zeminami povolena rozhodnutím 
příslušného stavebního úřadu. V povolení musí být určeno, že v rámci úprav terénu bude 
využíván odpad daného katalogového čísla, v daném množství, a že budou splněny další 
zákonné požadavky, vztahující se k danému způsobu využití odpadu. Mezi tyto požadavky 
patří např. vedení evidence o odpadech, splnění požadavků vyhlášky č. 294/2005 Sb., která 
stanoví kvalitativní limity pro odpady, využívané na povrchu terénu, nebo povinnost ohlášení 
zařízení dle § 39 odst. 3 zákon o odpadech.   

Obecné a další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu 
definuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. v § 12 a § 14, kvalitativní 
požadavky uvádí její příloha č.10 a detailní podmínky příloha č.11. V této souvislosti bychom 
chtěli upozornit na jednu velice často opakovanou chybu. Zařízení na využívání odpadů na 



povrchu terénu není skládkou a režim jeho provozu se proto řídí jinými pravidly, než režim 
přijímání odpadů na skládky. Obě činnosti nelze vzájemně zaměňovat. Z těchto důvodů nelze 
pro posuzování přijatelnosti odpadů do zařízení na využívání odpadů na povrchu terénu 
použít přílohy č. 2, 3, 4 a 8 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (výluhové třídy, mísitelnost odpadů, 
podmínky pro ukládání odpadů na skládky, seznam odpadů a podmínky pro jejich přijetí na 
skládky bez zkoušek). 

Při praktickém uplatňování vyhlášky č.294/2005 Sb. dochází k nejčastějším 
nedorozuměním při aplikaci bodu 4 přílohy č.11, který požaduje v případě využití odpadů na 
povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků 
(s výjimkou rekultivace skládek) v daném místě v množství větším než 1 000 tun zpracování 
hodnocení rizika v dané lokalitě a to přiměřeně jako pro využívání odpadů v důlních dílech 
v souladu se zvláštními právními předpisy. Právě odkaz na zvláštní právní předpisy  bývá 
často kamenem úrazu. Jedná se totiž o báňské předpisy, týkající se důlních děl a hornické 
činnosti, takže se původci odpadů (a nezřídka i pracovníci správních orgánů) domnívají, že se 
na využívání odpadů na povrchu terénu nevztahují. Odkaz v bodě 4 přílohy č.11 vyhlášky 
č.294/2005 Sb. odkazuje na vyhlášku ČBÚ č.99/1992, která upravuje bližší podrobnosti pro 
zřizování, provoz, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech. 
Podle této vyhlášky je nutno pro zřízení a provoz úložiště odpadů nutno získat povolení podle 
vyhlášky ČBÚ č.104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování 
a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem 
a zpracovat integrované hodnocení podle přílohy č. 12 této vyhlášky. Příloha č.12 vyhlášky 
ČBÚ č.104/1988 Sb. podrobně popisuje požadovaný obsah hodnocení rizik. Podle přílohy 
č.12 musí integrované hodnocení úložiště obsahovat geologické hodnocení, geomechanické 
hodnocení, hydrogeologické hodnocení, geochemické hodnocení, hodnocení vlivu na zdraví 
lidí a složky životního prostředí, hodnocení provozní fáze, hodnocení z dlouhodobého 
hlediska a hodnocení vlivu přijímacích povrchových zařízení. 

Hodnocení rizika mohou provádět pouze osoby, které složily na Českém báňském úřadu 
Praha podle § 2, odst. h) vyhlášky č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci 
a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 
a o změně některých právních předpisů předepsanou zkoušku a byly zapsány do evidence 
hodnotitelů rizik ukládání odpadů, vedené  Českým báňským úřadem Praha. K datu 6.6.2011 
bylo v České republice 15 osob, vlastnících příslušné oprávnění. 
  
 
3. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM  HODNOCENÍ 
RIZIKA VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ NA ÚPRAVY POVRCHU TERÉNU  
  

Z více než 5 leté praxe hodnotitele rizika využívání odpadů na úpravy povrchu terénu 
můžeme zobecnit následující poznatky a zkušenosti: 

- I po více než 5 letech platnosti vyhlášky č.294/2005 Sb. je obecné povědomí o její 
existenci a požadavcích mezi dotčenými subjekty malé. Toto konstatování se netýká pouze 
stavebních firem a investorů, ale bohužel i stavebních úřadů a ostatních správních úřadů.        
I když všechna rozhodnutí správních úřadů o využívání odpadů na úpravy terénu nebo 
rekultivace lidskou činností postižených území, vydaná po nabytí účinnosti vyhlášky 
č.294/2005 Sb., tj. po 5.8.2005, by měla v plné míře respektovat tuto vyhlášku, je skutečnost 
jiná. Při počtu osob, oprávněných provádět hodnocení rizika a počtu staveb, při kterých jsou 
v rámci úprav terénu využívány nejrůznější odpady, by měly být oprávněné osoby zavaleny 
požadavky na zpracování hodnocení rizika. Ve skutečnosti tomu tak není. V praxi ještě 
přežívá povolování terénních úprav s použitím odpadů stavebními úřady a to i v případech, 
kdy jsou využívány kromě výkopových zemin i stavební a demoliční odpady a různé jiné 



odpady v množství více než 1 000 t na jedné lokalitě.  Objevují se i případy, kdy je využívání 
odpadů na úpravy povrchu terénu povoleno odbory ŽP správních úřadů, případně Obvodními 
báňskými úřady, rovněž bez požadavku na zpracování hodnocení rizika. Setkali jsme se 
i s případy, kdy bylo hodnocení rizika podle vyhlášky ČBÚ č.104/1988 Sb. nahrazeno 
zpracováním dokumentace E.I.A., nebo dokonce hodnocením rizika podle Metodického 
pokynu odboru ekologických škod MŽP pro analýzu rizika kontaminovaného území.  

-  Provozovatelé zařízení na využívání odpadů na úpravy povrchu terénu si někdy pletou 
tato zařízení se skládkami inertních nebo ostatních odpadů, jež se od klasických skládek liší 
pouze tím, že se z nich nemusí platit zákonné poplatky a nevztahují se na ně další požadavky, 
kladené na provozovatele skládek. Předpokládaná škála odpadů, které by měly být využívány 
pro úpravu terénu, případně rekultivaci na dané lokalitě, obsahuje někdy podstatnou část 
odpadů kategorie „ostatní odpad“, uvedených v Katalogu odpadů a to včetně odpadů, jejichž 
využití pro úpravy terénu je z hlediska jejich geomechanických vlastností již na první pohled 
nesmyslné. 

- Zejména v případě využívání čistých výkopových zemin je požadavek na hodnocení 
rizika podle bodu 4 přílohy č.11 vyhlášky často čistě formální a jejich využívání formou 
zařízení na využívání odpadů může pro stavební firmy a investory představovat zbytečnou 
administrativní zátěž. Doporučujeme proto v tomto případě v maximální míře využívat legální 
možnosti vyřazení čistých výkopových zemin z působnosti zákona o odpadech. 

- U odpadů ze skupiny 17- Stavební a demoliční odpady je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost výkopovým zeminám a demoličním materiálům, pocházejícím z demolic 
a přestaveb průmyslových a zemědělských areálů, rekonstrukcí kanalizační sítě a ČOV, 
skladů a výdejních stanic ropných látek, sanačních prací na odstraňování ekologických zátěží 
atd., obecně pocházejícím z objektů či areálů, ve kterých byly skladovány nebo ve výrobním 
procesu používány látky škodlivé životnímu prostředí. U odpadů z těchto objektů 
doporučujeme v souladu s „Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ z ledna 2008, vydaným odborem 
odpadů Ministerstva životního prostředí, aby zařízení pro tyto odpady požadovalo kromě 
dokladů vyžadovaných platnými předpisy (základní popis odpadu, výsledky chemických 
analýz) i doložení osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu z konkrétní stavby, 
vydaného v souladu s požadavky zákona o odpadech nebo čestné prohlášení původce odpadu, 
že odpady nejsou na základě stanoviska pověřené osoby odpadem nebezpečným. 

U odpadů katalogového čísla 170101 Beton, 170102 Cihly a 170103 Tašky a keramické 
výrobky dochází v praxi často omylem (nebo i záměrně) k záměně za odpady katalogového 
čísla 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, a keramických výrobků, 
neuvedené pod číslem 170106 nebo 170904  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 170901, 170902 a 170903. Zatímco u odpadu katalogového čísla 170107 tato 
záměna nepředstavuje významnější zvýšení rizika, neboť se liší pouze stupněm vytřídění, 
resp. převažujícího zastoupení jednotlivých složek, použití odpadu katalogového čísla       
170904 je v neupravené formě pro úpravy terénu zakázáno. Podle § 12, odst.1 vyhlášky 
č.294/2005 Sb. lze stavební a demoliční odpady na úpravy povrchu terénu využívat pouze 
upravené do formy recyklátu nebo po vytřídění nebezpečných složek a úpravě do podoby, 
umožňující odebrat reprezentativní vzorek. Způsob úpravy tohoto odpadu není právními 
předpisy detailně upraven, nicméně „Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ hovoří o tom, že úpravou 
umožňující odebrat reprezentativní vzorek se rozumí vytřídění využitelných a balastních 
složek (dřevo, sklo, kovy, plasty.....) a následná mechanická úprava a homogenizace odpadu 
tak, aby byl granulometricky (velikostně) a svojí strukturou srovnatelný se štěrkopísky nebo 
stavebním kamenivem. Úprava odpadů musí být provedena ještě před jejich využitím 
v zařízení (u původce, před odběrem vzorků). Seznam odpadů, které jsou považovány za 



stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci), dále odpady, které jsou podmíněně 
vyloučeny z úpravy nebo úplně vyloučeny z přijetí do zařízení sloužícího k úpravě odpadů, je 
uveden v příloze č. 1 citovaného Metodického návodu odboru odpadů.  

- Stanovení kvalitativních požadavků na využívané odpady podle tabulek 10.1. (nejvýše 
přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů) a 10.2. (požadavky na výsledky 
ekotoxikologických testů) přílohy č.10 vyhlášky č.294/2005 Sb. představuje z hlediska 
ekologické bezpečnosti velice konzervativní přístup. Výraznou rezervu na straně ekologické 
bezpečnosti představuje samotná metodika laboratorního stanovení. Při přípravě vzorku pro 
stanovení v sušině je pevný vzorek podrcen na jemný prášek o velikosti zrn < 0,25 mm 
a následně při stanovení obsahu stopových kovů rozkládán lučavkou královskou, při 
stanovení organických látek v pevné matrici jsou škodliviny z matrice extrahovány směsí 
extrakčních činidel (rozpouštědel). Je evidentní, že získané výsledky nelze pokládat za 
dostupné prostým vyluhováním přírodními vodami, neboť rozklad lučavkou královskou je 
mnohem účinnější než přírodní procesy a existenci extrakčních činidel (rozpouštědel) 
v případě organických látek lze v přírodním prostředí rovněž jen těžko předpokládat. 
K podmínkám, za kterých je obsah příslušného prvku v laboratořích stanovován, v přírodním 
prostředí (a to ani antropogenně ovlivněném) při použití odpadů na úpravy povrchu terénu 
nikdy nemůže dojít, z tohoto důvodu nelze pouze na základě stanovení totálního obsahu 
určitého prvku automaticky dovozovat možnost jeho vyluhování do životního prostředí. 

 Reálnější představu o množství příslušného prvku, které se může za normálních 
podmínek do životního prostředí uvolnit a tím o případném riziku zjištěného obsahu 
příslušného prvku v pevné matrici pro životní prostředí a po doplnění o stanovení ekotoxicity, 
i představu o riziku, které toto uvolněné množství pro živé organizmy představuje, dává 
stanovení ve výluhu. Ani v tomto případě podmínky přípravy výluhu ani zdaleka 
neodpovídají možným podmínkám na lokalitě. Pro stanovení obsahu sledovaných látek ve 
výluhu z pevné matrice se v případě odpadů opět provádí mechanická úprava vzorků, 
tj. vzorek se podrtí, sítuje a výluh se provádí následně z podsítného podílu, který je po dobu 
24 hodin protřepáván (promícháván) s příslušným množstvím destilované vody. Podrcením na 
velmi jemnou frakci se oproti přírodním podmínkám mnohonásobně zvýší povrch vzorku, ze 
kterého jsou látky vyluhovávány, intenzitu vyluhovávání zvyšuje i proudění vody při 
protřepávání, ke kterému v přírodních podmínkách prakticky nikdy nemůže dojít, neboť zde 
probíhá vyluhovávání téměř výhradně staticky. Aby bylo riziko stanoveno co nejpřesněji, 
měla by se v ideálním případě metodika stanovení ve výluhu co nejvíce přiblížit skutečným 
podmínkám v místě využívání odpadů na úpravy povrchu terénu (jak z hlediska charakteru 
vzorku, vyluhovací kapaliny, doby loužení a způsobu vyluhování). 

- Problematicky bývá někdy v praxi uplatňován bod 5 přílohy č.11 vyhlášky č.294/2005 
Sb., který umožňuje tolerovat překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých 
kvalitativních ukazatelů pro využívané odpady v případě, že jejich zvýšení odpovídá 
podmínkám charakteristickým pro dané místo a geologické a hydrogeologické charakteristice 
místa a jeho okolí, pokud využívané odpady při normálních klimatických podmínkách 
nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k 
uvolňování škodlivin do životního prostředí, a pokud jsou upravené limitní hodnoty, včetně 
kritických ukazatelů, neuvedených v bodech 1 až 3 přílohy č.11, stanoveny v provozním řádu 
příslušného zařízení. V případě využívání odpadů na úpravy terénu nebo rekultivace lidskou 
činností postižených území musí být navíc vždy zpracováno hodnocení rizika pro konkrétní 
lokalitu podle bodu 4 a základní popis odpadu podle § 12 odst. 4 vyhlášky č.294/2005 Sb. 
Tento bod je někdy vykládán tak, že v antropogenně ovlivněném území kvalitativní 
požadavky stanovené přílohou 10 vyhlášky č.294/2005 Sb. neplatí a provozovatel zařízení si 
může jejich hodnotu stanovit libovolně.  



- Hodnocení rizika využívání odpadů na úpravy terénu na konkrétní lokalitě je ve většině 
případů zpracováváno ještě před zahájením provozu zařízení na využívání odpadů, kdy 
provozovatel má představu o tom, jakou škálu odpadů by chtěl využívat, není však ještě znám 
jejich konkrétní původ ani konkrétní chemické a geotechnické vlastnosti. Některé kapitoly 
hodnocení rizika (např. geomechanické hodnocení, geochemické hodnocení, hodnocení 
z dlouhodobého hlediska) je možné proto zpracovat pouze v obecné rovině (formou stanovení 
vstupních podmínek), na základě vlastních zkušeností a analogie s obdobnými případy. 
Vypovídací hodnotu hodnocení rizika to však dle našeho názoru nesnižuje, neboť pro 
stanovení rizika na konkrétní lokalitě je nejpodstatnější zhodnocení přírodních podmínek 
lokality (geologické, hydrogeologické, hydrologické a geomorfologické poměry, posouzení 
vlivu na zdraví lidí a složky životního prostředí).   

 
 

4. ZÁVĚR 
 

Při respektování všech požadavků, stanovených vyhláškou č.294/2005 Sb., je na většině 
lokalit zajištěna při využívání odpadů na úpravy povrchu terénu s dostatečnou rezervou 
ekologická bezpečnost. Vyhláška přitom možnost využívání odpadů na povrchu terénu 
v praxi výrazněji neomezuje, podle našich zkušeností většina odpadů, vhodných pro 
využívání na úpravy povrchu terénu, kvalitativním požadavkům vyhlášky vyhoví.  
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