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Příloha č. 35 
(Příloha č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) 

 

Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu 
 

1. Odpady s výjimkou sedimentů mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné vrstvy kryjící 

těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, jestliže: 

a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními 

předpisy,17jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10 vyhlášky (příloha č. 34 příručky), tabulce č. 10.2, 

sloupec I, nebo ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy podle tabulky č. 10.4 

přílohy č. 10, jsou splněny požadavky stanovené ve sloupci I této tabulky, 

b) obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a 

organických škodlivin uvedené v příloze č. 10 vyhlášky (příloha č. 34 příručky), tabulce č. 10.1, 

c) pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné 

zúrodnění - biologická rekultivace skládky) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud jsou využívány 

biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin, musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění 

nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 

341/2008 Sb.  

2. Odpady s výjimkou sedimentů mohou být využity k rekultivaci vytěžených lomů, jestliže: 

a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními 

předpisy,17jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10 vyhlášky (příloha č. 34 příručky), tabulce č. 10.2, 

sloupec II a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky 

stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem), 

nebo ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy podle tabulky č. 10.4 přílohy č. 10, 

jsou splněny požadavky stanovené ve sloupci II této tabulky a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti 

minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I této tabulky, 

b) obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin 

uvedené v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 vyhlášky (příloha č. 34 příručky), 

c) odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - 

biologická rekultivace) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud jsou využívány biologicky 

rozložitelné odpady jako nositelé živin (např. kaly z čistíren odpadních vod), musí být prokazatelně upraveny ve 

smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k 

vyhlášce č. 341/2008 Sb.  

3. Odpady s výjimkou sedimentů mohou být využity na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím 

lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou rekultivace skládek), jestliže: 

a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními 

předpisy,17jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10 vyhlášky (příloha č. 34 příručky), tabulce č. 10.2, 

sloupec II a ve svrchní vrstvě (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu 

splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 (stimulace růstu řas a semene není 

omezujícím faktorem), nebo ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy podle tabulky 

č. 10.4 přílohy č. 10, jsou splněny požadavky stanovené ve sloupci II této tabulky a ve svrchní rekultivační 

vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I této tabulky, 
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b) obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin 

uvedené v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 vyhlášky (příloha č. 34 příručky), 

c) do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - biologická 

rekultivace) jsou využívány pouze odpady splňující podmínky stanovené v písm. a) a b) a biologicky 

rozložitelné odpady využívané jako nositelé živin, musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění 

nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 

341/2008 Sb.  

4. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 v daném místě v množství větším než 1 000 t musí být pro toto 

místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu se zvláštním právním předpisem19. 

5. Překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených v bodech 1 až 3 a 6 se toleruje 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, s výjimkou využívání sedimentů, stanoveny v provozním řádu 

příslušného zařízení. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 musí být navíc vždy splněny požadavky 

stanovené v bodě 4 a v § 12 odst. 4. 

6. Sedimenty mohou být využity na povrchu terénu, pouze pokud obsahy škodlivin v sušině sedimentu 

nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.3 

přílohy č. 10 vyhlášky (příloha č. 34 příručky) , s výjimkou případů, kdy jsou překročeny nejvýše přípustné 

hodnoty anorganických a organických škodlivin u nejvýše tří ukazatelů. V těchto případech mohou být 

sedimenty využity na povrchu terénu, pokud 

a) ve zkouškách akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními 

předpisy,17 jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II a ve svrchní vrstvě 

(rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené 

v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem), nebo 

b) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy podle tabulky č. 10.4 přílohy č. 10, jsou 

splněny požadavky stanovené ve sloupci II této tabulky a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 

m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I této tabulky. 

 
 

 
17)  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití 

pokusných zvířat. 
18)  Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb. 
19)  Vyhláška 99/1992 Sb. o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 
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