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Anotace 

Cílem práce je zpracovat rešerši využití ploch brownfield a dalších d íve 

využitých ploch jako místo pro vybudování za ízení s využitím obnovitelných zdroj  nebo 

jako lokalita vhodná pro p stování biomasy. Krom  popisu existujících p íklad  se práce 

zam í na klady a zápory jednotlivých typ  využití. 

Klíčová slova 
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Annotation 

The aim of the thesis is to process the search of the use of brownfield areas and 

other previously used areas as a place to build facilities using renewable resources or as a 

location suitable for growing biomass. In addition to describing the existing examples, the 

thesis focuses on the pros and cons of each type of use. 
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1 Úvod 

Vybrala jsem si téma o brownfields, protože jsem zatím celý život strávila na 

Ostravsku a všímám si, jak se n které lokality m ní. Ostravu, jako své rodné m sto mám 

ráda, a proto se zájmem pozoruji její novou tvá . V tomto industriálnim m st  najdeme 

mnoho lokalit, které již neplní své p vodní využití. Mne zajímá nejen výsledek nápad  lidí 

kte í se na zm nách Ostravska podílejí, ale také začátek a celkový pr b h t chto zm n. 

Ve své práci popisuji p íklady lokalit brownfiled  nebo bývalých brownfield  

využívaných pro fotovoltaiku, pro p stování biomasy nebo jiného druhu obnovitelného 

zdroje. Dále také zhodnocení klad  a zápor  p ípadn  p íležitostí nebo omezení r zných 

možností využití brownfield  pro produkci energie z obnovitelných zdroj . 

V první kapitole se zabývám vysv tlením, co to brownfield je a legislativou s ním 

spojenou. V následujících kapitolách se čtená  dozví o možnostech dočasného využití 

brownfield  jsou v České republice, pop ípad  i v zahraničí. V druhé části práce se 

společn  podíváme na konkrétní p íklady využití brownfield  a na výhody, pop ípad  

nevýhody t chto konkrétních p ípad . 

V této práci jsem se zam ila na možnosti a p íklady, které jsou v České republice a 

pomáhají k dočasnému využití brownfield , jejich obnovení, čišt ní a výrob  produkt , 

které kompenzují jejich aktuální ekologickou, ekonomickou a vizuální zát ž v prost edí. 

V posledních letech činí roční úbytky zem d lské p dy podle údaj  ČÚZK cca 5 

000 ha/rok, 14 ha denn  (viz Tabulka 1). Zvýšením účinnosti legislativních a 

ekonomických nástroj  ochrany zem d lského p dního fondu ĚZPFě a využíváním 

pozemk  brownfields je pot eba usilovat o snižování úbytk  zem d lské a lesní p dy a 

zmenšování plošných zásah  do horninového prost edí. Zpomalení erozního procesu 

p sobícího na degradaci p dy a zpomalení využívání již d íve využívaných lokalit jsou 

jednou z priorit ĚMinisterstvo životního prost edí, 2012ě. 
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Tabulka 1:  P ehled změn druhů za rok 2017 (Český ú ad zeměmě ický a katastrální, 201Ř) 

 

Jedním z významných faktor , který je spojován s n kterými typy brownfield  

Ěp edevším pr myslovýchě je kontaminace p dy a horninového prost edí škodlivými 

látkami, zp sobená p edevším lidskou činností.  

Tuto činnost fakticky rozd lujeme na pr myslovou činnost ve vazb  na staré 

ekologické zát že a zem d lskou výrobu. 

Staré ekologické zát že jsou spjaty s r znými druhy p edevším pr myslové výroby. 

Ministerstvo životního porst edí má zpracovanou metodiku pro jejich identifikaci a 

následné vyhodnocení., Jsou zmámé i chrakteristické kontaminanty pro r zné druhy 

pr myslu. Komtaminovaná, nebo potenciáln  kontaminovaná místa jsou evidována 

v Systému evidence kontaminovaných míst - SEKM. 

Pro zem d lskou činnost jsou sledovány n které vstupy, které p ímo ovlivňují 

kvalitu zem d lské p dy a následn  i hornin, jako pr myslová a vápenatá hnojiva, 

p ípravky na ochranu rostlin, kaly z čistíren odpadních vod, vyt žené sedimenty z vodních 

tok , rybník  a nádrží. Tyto vstupy je t eba sledovat a regulovat tak, aby v d sledku jejich 

p sobení na p du nedocházelo k poškození p dy a jejich vlastností a d sledkem toho k 

narušení zadržování vody v p d  a krajin  a dále ke zvyšování škodlivých látek typu 

anorganických rizikových prvk  a organických cizorodých látek v p dním a horninovém 

prost edí a následn  ve vodních tocích nebo podzemních vodách.  

V p ípad  poškození p dního a horninového prost edí musí dojít k obnov  jejich 

funkcí pomocí ochranných opat ení, jako jsou revitalizace Ěopat ení typu chemické, 

fyzikální a biologické povahy vedoucí k oživení p dyě, renaturalizace Ěnávrat p dy do 
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p vodního stavuě, rekonstrukce Ěnap . po sesuvech p dyě a sanace p dy, zemin a hornin po 

jejich znečišt ní nap . ropou ĚMinisterstvo životního prost edí, 2012). 

Využívání místních nerostných zdroj  a vod je reálnou podmínkou udržení chodu 

naší společnosti. Zejména v oblasti palivo-energetických nerostných surovin je d raz na 

p im enou sob stačnost ČR, odpovídající jejím možnostem, výrazem nerezignování státu 

na zajišt ní zásobování obyvatelstva i výrobní sféry elekt inou a teplem a p ihlášením se k 

zodpov dnosti státu za bezpečnost v této oblasti ĚMinisterstvo životního prost edí, 2012ě.  

Využití již d íve využitých lokalit a ploch pro výrobu obnovitelných zdroj  tak 

zajišťuje n kolik environmentálních faktor  - ochrana zem d lské p dy p ed zastav ním 

nap íklad zem d lských p d pro fotovoltaiku a zároveň naplňování principu sob stačnosti 

v energetické politice a podpora obnovitelných zdroj  jako druhý faktor.  
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2 Cíle práce a použité metody 

2.1 Cíl práce 

Cílem bakalá ské práce bylo charakterizovat a najít faktory úsp šné regenerace 

brownfields pro dočasné účely. K dosažení cíle  bylo  nutné čerpat  informace z odborné 

literatury, provést rešerši t chto  zdroj   a zabývat  se  problematikou brownfields  nejprve 

v obecné rovin , tzn. základními definicemi pojmu, klasifikacemi n kolika hledisek 

r zných autor  a p íčinami, které brownfields zp sobuji, stejn  jako d sledky, které 

brownfields zap íčiňují. Dalším d ležitým bodem byl popis regenerace brownfields, 

samotného procesu a následn  i porovnání možnosti využití. Zhodnocení klad  a zápor  

t chto typ  využití - instalace fotovoltaických elektráren a p stování biomasy. 

2.2 Metody 

Zpracovávání  teoretické  části,  literární  rešerše,  bylo  založeno  na vyhledávání 

a sb ru dat z dostupné české i zahraniční odborné literatury, internetových zdroj  a článk , 

týkajících se tématu brownfields v daném území. Dále byla využita metoda komparace 

možností využití a zhodnocení klad  a zápor  t chto typ  využití - instalace 

fotovoltaických elektráren a p stování biomasy. Pomocí logické metody abstrakce - 

konkretizace jsem došla p es obecný popis typ  využití brownfield  až po jejich konkrétní 

p íklady.  Tato práce se zabývá základními definicemi brownfields z pohledu r zných  

stát ; vznik t chto ploch, typy a rozd lení brownfields a zam uje se také na samotný 

dopad jejich existence nejen v České republice, ale i v zahraničí. 
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3 Termín brownfields, typy a jejich vlastnosti 

V následujících kapitolách se budu v novat termínu brownfields a r zným 

definicím a pohled m, které tento termín vysv tlují. Také popisuji kategorie, které jsou 

vhodné k dočasnému využití brownfield , model Cabernet, který nás uvede do 

problematiky konkrétního využití a ekonomického hlediska. Dále také legislativu s 

brownfieldy spojenou. 

3.1 Definice brownfields 

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti, které v pr b hu čas  ztratily sv j účel a 

z staly opušt né. Jsou to nevyužité plochy, které navíc často p sobí jako ekologická zát ž 

a leží uprost ed urbanizovaného prost edí. Jejich obnova je často nákladná a tyto zastaralé 

pr myslové objekty a plochy leží ladem.  

Brownfieldových nemovitostí se nachází ve m stech mnoho, trh o n  nemá zájem, 

nemovitosti nep inášejí p íjem, chátrají a stávají se nebezpečnými. 

Ministerstvem  pr myslu  a obchodu ve své Národní strategii regenerace 

brownfield , používá tuto definici: Brownfield  je nemovitost Ěpozemek,  objekt,  areálě,  

která  je  nedostatečn   využívaná,  zanedbaná  a m že  být  i  kontaminovaná.  Vzniká  

jako  poz statek  pr myslové,  zem d lské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. 

Brownfield nelze vhodn  a efektivn  využívat, aniž by prob hl proces jeho regenerace.  

Brownfieldy se v evropských m stech neustále objevují jako vedlejší účinky 

ekonomických, technologických a politických zm n. Tyto opušt né pr myslové zóny nebo 

bývalé dopravní uzly Ěželeznice, p ístavyě byly typicky postaveny koncem devatenáctého 

nebo začátkem dvacátého století na okraji starých m stských center. Kombinace nízkých 

hodnot nemovitostí s vysokými potenciálními nájemmi pozemk  obrátila tyto oblasti k 

d ležitým scénám atraktivní m stské transformace.  

Jednou z inovativních strategií pro boj proti koncepci p edb žného užívání navrhuje 

dočasné, společensky uv dom lé využití starých pr myslových nemovitostí, jejichž 

revitalizace není bezprost ední. V ideálním p ípad  jsou tato prozatímní použití navržena 

tak, aby byla mobilní nebo nestálá, takže mohou být p emíst na p i zahájení vývoje 

konečného použití. Tyto prozatímní projekty p edstavují ekonomicky životaschopnou 

alternativu k trvalému rozvoji konečného použití, neboť prozatímní využívání vyžaduje 
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podstatn  menší počáteční kapitál. Pat í zde nap íklad fotovoltaika anebo pop ípad  také 

p stování biomasy k následnému dalšímu zpracování či fytostabilizaci. 

Omezení použití zelených polí zaost uje zp t na d íve využité oblasti. To je 

dokonce považováno za prioritu, zejména pokud op tovné použití brownfieldu p ispívá ke 

snížení rozr stání m st a pokud lze využít stávající infrastrukturu.  

3.2 Typy a vlastnosti brownfield   

P edevším je t eba si uv domit, že není brownfield jako brownfield, a proto je k 

nim nutné p istupovat r zn . Z čist  ekonomického hlediska existuje n kolik druh  

brownfield  (Bergatt Jackson et al, 2005). 

V rámci evropské skupiny CABERNET (Concerted  Action  on  Brownfield and 

Economic  Regeneration  Network),  která  je  dnes  celoevropsky  uznávanou  autoritou v 

oblasti  p ístupu  k regeneracím  brownfields,  byl  vytvo en  model,  ve  kterém  jsou 

brownfields t íd ny (viz Obrázek 1.). Je to jedno z velmi často uvád ných t íd ní ABC (D) 

Model, který rozd luje lokality na ů, B, C a D (Bergatt Jackson et al, 2005). 

 

Obrázek 1: Model CABERNET A-B-C-D (Bergatt Jackson et al, 2005) 

O první druh, (typ A) brownfields se vzhledem k jejich velmi dobré lokaci postará 

sám trh. Nemá cenu do nich investovat ve ejné prost edky, i když je možné poskytnout 

ve ejnou nepen žní intervenci, která pak zp tn  m že zvýšit výhody místní komunity 

(Bergatt Jackson et al, 2005). 
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Druhý druh (typ B), který už nemá tak exkluzivní lokaci, pot ebuje obvykle silnou 

ve ejnou podporu a intervenci buď ve form  nefinanční, nebo p ímo ve ejné prost edky, 

financující nákladovou mezeru projektu, jenž by se bez nich jinak nemohl uskutečnit. 

Pom r ve ejných a soukromých prost edk  je považován za jeden z hlavních indikátor  

efektivnosti takovéto ve ejné finanční intervence. Dalším indikátorem bývá počet nov  

vytvo ených pracovních míst (Bergatt Jackson et al, 2005). 

Ve t etím p ípad  (typ C) jde hlavn  o nekomerční lokace, u nichž je rozvoj veden 

více sociálními cíli či ochranou životního prost edí. V takovém p ípad  je pot eba počítat s 

vyšší intervencí ve ejných prost edk . Toto jsou také pravd podobn  projekty vhodné pro 

využití grant  strukturálních fond  (Bergatt Jackson et al, 2005). 

Ve čtvrtém p ípad  (typ D) jde o havarijní stav ohrožující zdraví a životní prost edí 

(Bergatt Jackson et al, 2005). 

Mimo tyto kategorie se bude také vyskytovat velké množství brownfields  

nekomerčních lokacích, u kterých dlouhodob  nebude nad je na jakoukoliv novou funkci, 

a to hlavn  kv li p evaze nabídky nad poptávkou. Jejich ešení si bude vyžadovat zvláštní 

program, který bude pravd podobn  nejčast ji spočívat v navrácení pozemk  do 

nezastav ných ploch s p írodním charakterem (Bergatt Jackson et al, 2005). 

3.3 Kategorizace brownfield  

Cílem kategorizace pro tuto práci je charakterizovat plochy, které se pro dočasné 

využití hodí pop ípad  by bylo velice nákladné je regenerovat, a proto je zde nejvhodn jší 

varianta nap .: fotovoltaika anebo již zmiňovaná fytoremediace. 

Zde je p ehled kategorií (viz Obrázek 2.), které aktuáln  existují pro rozd lení 

brownfields a dále také pot ebnému klíčování k jejich dalšímu využití. 
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Obrázek 2: Kategorie brownfieldů (Stalmachová et al, 2012) 

3.4 Brownfieldy vhodné pro dočasné využití 
Jednotlivé typy minulého využití mají své charakteristické vlastnosti. Nap íklad 

pozemky po hlubinné t žb  mají obvykle následující charakteristiky. Území po t žb  

nerostných surovin je využitelné jen částečn  v d sledku existence likvidovaných jam, 

p ekryvných substrát  – hlušin, sedimentačních nádrží apod. Kontaminace na t chto 

plochách není p íliš velkého rozsahu a je obvykle provozního charakteru v podob  úkap  

ropných produkt  a pohonných hmot. V blízkém okolí se mohou nacházet poz statky po 

úprav  vydobyté suroviny - kalové nádrže a hlušinové odvaly (Stalmachová et al, 2012). 

Proto se nap íklad pro fytoremediaci či fytoakumulaci – regeneraci pomocí 

biomasy tyto plochy hodí, jednak z výzkumného, tak i ekologického hlediska. 

V odborných textech existuje mnoho r zných rozd lení dle p vodu, p vodního 

využití brownfields, od r zných autor . Pro dočasné využití jsem kategorie cht la spíše 

zvýraznit pro naše účely. K instalaci fotovoltaiky, p stování biomasy nebo fytoremediační 

techniky jsem upravila následující rozd lení. 

Nevyužívané pr myslové zóny v urbanizovaném území k jejichž vzniku vedla  

zásadní  zm na  v orientaci  českého pr myslu - odklon  od  t žké  pr myslové  výroby  k 

orientaci na produkci spot ebního zboží, automobil , informační a komunikační techniky. 

Nevyužívané administrativní objekty ve vnit ních zónách m st jakožto budovy, na 

jejichž provoz a údržbu nem la obec či m sto finance a nepoda ilo se najít nového 

majitele. Dále zrušení vojenských posádek ůrmády ČR a tím pádem nevyužívané objekty 
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kasáren apod. Nevyužívané zem d lské objekty a také  po roce 1řŘř v n kterých oblastech 

poz statky ukončené d lní činnosti t žby nerostných surovin 

Plochy po pr myslové výrob  se vyznačují velkou r znorodostí, jak co do velikosti, 

tak co do kontaminace. Opušt né  vojenské objekty jsou území ve m stech a obcích Ěnap . 

Bílina, Bruntál, Česká T ebová, Frenštát pod Radhošt m, Jeseník, Klášterec nad Orlicí, 

Libavá, Milovice, Mimoň, Mladá Boleslav, Olomouc, Stráž pod Ralskem, Šumperk, 

Trutnov, Turnov, Vysoké Mýto aj.) na nich z staly zčásti použitelné a vybavené a zčásti 

vybydlené a zdevastované bytové domy, se kterými se obec musí zabývat (Stalmachová et 

al, 2012). 

3.5 Legislativa k brownfield m 

Z hlediska v cného lze pot ebnou legislativu rozd lit do následujících skupin: 

Vlastnictví brownfieldu upravují zákony: Zákon č.265/1řř2 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných v cných práv k nemovitostem, ve zn ní pozd jších p edpis  + 

provád cí p edpisy a Zákon č.344/1řř2 Sb., Zákon o katastru nemovitostí České republiky 

Ěkatastrální zákoně, ve zn ní pozd jších p edpis  + provád cí p edpisy. P ed jakýmkoliv 

dalším krokem je t eba ov it reálné vlastnictví nemovitosti a všechna k ní zapsaná práva. 

Územní plán upravuje: Zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

ádu Ěstavební zákoně ve zn ní pozd jších p edpis  + provád cí p edpisy. Nezbytným 

dokumentem v tomto kroku je platný územní plán vytvo ený podle požadavk  uvedeného 

zákona p íslušnou obcí, která je vlastníkem katastru, kde ešený brownfield leží. Na 

základ  územního plánu pak lze rozhodnout, zda uvažované využití brownfieldu je v bec 

možné, nebo jestli bude pot eba žádat o zm nu územního plánu a jestli tato žádost má 

nad ji na úsp ch.  

Environmentální hodnocení výchozího stavu je komplexní „sm s“ legislativy 

životního prost edí podle typu ešeného problému. Samoz ejm  p jde o hodnocení rizik 

pro ŽP ve výchozím stavu problému a to ve vztahu ke všem relevantním složkám ŽP 

Ěp da, voda, ovzduší, biodiverzita, krajina atd.ě Platná legislativa je shrnuta v tabulce v 

p íloze k tomuto textu. P i ešení problematiky starých zát ží se rovn ž uplatní metodické 

pokyny MŽP pro pr zkum a sanaci t chto zát ží (Ministerstvo životního prost edí, 2012ě. 

Je nutné stavební hodnocení výchozího stavu a to pokud je součástí ešeného 

problému n jaká stavba nebo už provedené terénní úpravy, je op t nutno respektovat 

požadavky zákona 1Ř3/2006 a jeho provád cích p edpis . Rovn ž je nutné prozkoumat 
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ešené území kv li možné p ítomnosti stávajících inženýrských sítí Ěrozvody vody, plynu, 

elekt iny, dopravní komunikace atd.ě.  

3.5.1 Brownfieldy a zákony 

Voda a kanalizace - zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve zn ní 

pozd jších p edpis  + provád cí p edpisy 

Elekt ina a plyn - Zákon č. 45Ř/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odv tvích a o zm n  n kterých zákon  Ěenergetický zákoně, 

ve zn ní pozd jších p edpis  + provád cí p edpisy 

Dopravní systémy - vn jší komunikace - Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon  Ězákon o silničním provozuě, ve 

zn ní pozd jších p edpis , železniční komunikace – zákon 266/1994 Sb. o drahách, ve 

zn ní pozd jších p edpis  + provád cí p edpisy 

Do této kolonky pat í rovn ž zjišťování, zda se nejedná o stavbu památkov  

chrán nou podle zákona č. 20/1řŘ7 Sb., o státní památkové péči, v platném zn ní + 

provád cí p edpisy. 

Pro posuzování vliv  na životní prost edí je základním p edpisem pro tuto oblast 

zákon 100/2001 o posuzování vliv  na ŽP, který v české legislativ  pokrývá jak 

problematiku posuzování zám r  ĚEIůě, tak posuzování strategií a koncepcí ĚSEůě. Tento 

zákon se p i ešení problematiky brownfields m že uplatnit n kolikanásobn  - p i 

posouzení vlivu navrhovaného postupu ešení i p i posuzování vlivu konečného stavu. 

Také se m že objevit SEů p i posuzování požadované zm ny územního plánu 

(Stalmachová et al, 2012). 

Dopravní obslužnost zajišťují platné p edpisy pro pozemní komunikace i drážní 

dopravu byly již zmín ny v bod  4. Další možností p i využití n kterých území je vodní 

doprava, p ípadn  letecká. Letecká doprava - Zákon č. 4ř/1řř7 Sb., o civilním letectví ve 

zn ní pozd jších p edpis  + provád cí p edpisy Vodní doprava - Zákon č. 114/1řř5 Sb., o 

vnitrozemské plavb , ve zn ní pozd jších p edpis  + provád cí p edpisy. 

Další úpravy v rám,ci legislativy najdeme v částech zákon  v novaných životnímu 

prost edí Ěviz P íloha 3.: Oblasti ŽP upravené legislativou). 
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3.6 Ministerstva zabývající se brownfieldy a jejich implementační 
organizace 

Mezi hlavní aktéry v aktivitách spojených s brownfields pat í: 

- Ministerstvo životního prost edí ĚMŽP) 

- Ministerstvo pr myslu a obchodu (MPO) 

- Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 

- Ministerstvo zem d lství ĚMZ) 

Další akté i a majitelé brownfields, které ovšem zmiňuji pouze okrajov , protože se 

má práce netýka tématu,k terým se p ímo tato ministerstva zabývají.  

- Ministerstvo obrany (MO) 

- Ministerstvo vnitra (MV) 

3.6.1 Ministerstvo životního prost edí 

SEKM - Systém evidence kontaminovaných míst: Informační systém SEKM 

umožňuje dle pokyn  Evropské agentury pro životní prost edí ĚEEůě systematickou 

evidenci informací o kontaminovaných a potenciáln  kontaminovaných místech i 

ekologických újmách. Data SEKM jsou využívána také jako jedna část územn  

analytických podklad  dle stavebního zákona. 

CENIA - Česká agentura životního prost edí: Česká informační agentura životního 

prost edí, která je p ísp vkovou organizací Ministerstva životního prost edí ČR. 

Shromažduje, hodnotí, interpretuje a distribuuje informace o životním prost edí. 

3.6.2 Ministerstvo pr myslu a obchodu 

VCPD - Výzkumné centrum pr myslového d dictví - Fů ČVUT v Praze mapuje 

pr myslové d dictví, památky techniky a pr myslu na území České republiky z hlediska 

historie a teorie architektury, památkové péče a urbanismu (Brownfieldy, 2018). 

Také agentura CzechInvest pro podporu podnikání a investic spadá pod 

ministerstvo pr myslu a obchodu. Jedná se o státní p ísp vkovou organizaci pod ízenou 

Ministerstvu pr myslu a obchodu ČR. Dojednává do České republiky tuzemské a 

zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. 



Klára Moravcová: Dočasné využití brownfields 

2018  20 

 

Podporuje malé, st ední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a 

inovace (CzechInvest, 2018). 

V zahraničí CzechInvest propaguje Českou republiku jako vhodnou lokalitu pro 

umisťování investic. Je výhradní organizací, která nad ízeným orgán m p edkládá žádosti 

o investiční pobídky. Podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do 

dodavatelských et zc  nadnárodních společností (CzechInvest, 2018). 

Prost ednictvím svých služeb a rozvojových program  CzechInvest p ispívá k 

rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investor  i celkového podnikatelského 

prost edí (CzechInvest, 2018). 

CzechInvest o Brownfieldech 

Lokality brownfield  skýtají značný potenciál dalšího rozvoje. P estože jejich 

p íprava je časov  a finančn  náročná, jejich regenerace má pozitivní sociální a 

ekonomický dopad na danou oblast. ůgentura CzechInvest ve spolupráci s ve ejnými 

subjekty pracuje na realizaci Národní strategie regenerace brownfield , která si klade za cíl 

zajistit vznik funkčního prost edí pro tyto projekty (CzechInvest, 2018). 

Pojmem brownfield se rozumí nemovitost (území, pozemek, objekt, areál), která je 

nevyužívaná, zanedbaná a m že být i kontaminovaná. Vzniká jako poz statek pr myslové, 

zem d lské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodn  a efektivn  

využívat, aniž by prob hl proces jeho regenerace (CzechInvest, 2018). 

 

Služby CzechInvestu: 

- mapuje a identifikuje lokality vhodné pro realizaci projekt  v jednotlivých krajích 

České republiky - Národní databáze brownfield  

- ve spolupráci s dalšími ve ejnými institucemi CzechInvest p ipravil podklady 

Národní strategie regenerace brownfield  v ČR a podílí se na jejím naplňování 

- poskytuje informace a administruje programy podpory na regeneraci brownfield  

financovaných ze státního rozpočtu ĚProgram Regenerace a podnikatelské využití 

brownfield  a Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastrukturyě i ze 

strukturálních fond  EU ĚProgram Nemovitostiě 

- p ipravuje a organizuje prohlídky vytipovaných nemovitostí 

- po ádá seminá e a konference o regeneraci brownfield  

- spravuje webové stránky www.brownfieldy.cz 
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Program Regenerace a podnikatelské využití brownfield  

Program je určen obcím, m st m a kraj m pro revitalizace a oživení zastaralých a 

nevyužívaných areál  a jejich následného využití pro pr myslové a podnikatelské aktivity. 

Maximální rozloha nov  vzniklých podnikatelských lokalit je omezena na 10 ha 

(CzechInvest, 2018). 

Národní databáze brownfield  

Národní databáze brownfield  eviduje vybrané lokality, které odpovídají definici 

brownfieldu. Jejím účelem je poskytovat p ehled o počtu, charakteru a vývoji brownfield  

na území České republiky. Ve ejná část databáze slouží jako nabídka lokalit pro investory. 

Neve ejná část slouží pro statistické účely o sledovaných jevech a vytvá í p ehledy o 

podpo e regenerací brownfield . V současné dob  eviduje na 3 500 lokalit, z nichž více 

než 450 je publikováno na webu www.brownfieldy.cz (CzechInvest, 2018). 

Prost ednictvím p íjemného uživatelského rozhraní lze nahlédnout zcela zdarma a 

bez omezení na aktuální stav brownfield  v České republice a lze tak nap íklad najít místo 

pro vlastní realizaci projektu. 

3.6.3 Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj MMR ČR je na základ  své kompetence v oblasti 

urbánní politiky gestorem uplatňování konceptu Smart Cities v rozvoji m st. 

V rámci své kompetence vyvíjí aktivitu skrze tyto činnosti: 

- metodická podpora m st na základ  certifikované Metodiky Konceptu 

inteligentních m st, 

- vedení Pracovní skupiny pro Smart Cities pod RVÚR a koordinace relevantních 

rezort , 

- organizace odborných seminá  pro zástupce m st, 

- propagace konceptu Smart Cities, 

- zpracování a aktualizace p ehledu výzev v oblasti Smart Cities, 

- účast na odborných konferencích a organizace vlastních akcí. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2018)  
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4 P íklady lokalit brownfield  využívaných pro fotovoltaiku nebo pro 
p stování biomasy  
V následujících kapitolách se v nuji p íklad m dočasného využití brownfields, 

které je jak ekonomicky, tak i technicky proveditelné a zároveň p ínosné pro okolí 

brownfieldu. Popisuji princip fotovoltaiky, p íklady instalací na brownfieldech a také 

výhody i nevýhody s tímto spojené. Dále pak p stování biomasy, jako další možnost 

využití nebo stabilizace brownfieldu, a zároveň také esteticky p ínosné dočasné využití. 

4.1 Fotovolatika 

V rámci kapitol o fotovoltaice se nejprv  zam íme na pojem fotovoltaika a to, co 

p edstavuje včetn  jeho historie. Následují informace o tom, jak projekty s využitím 

fotovoltaiky uchopit a p evést do praxe. 

Fotovoltaika je p ímá konverze sv tla na elekt inu na atomové úrovni. N které 

materiály vykazují vlastnost známou jako fotoelektrický efekt, která zp sobuje, že 

absorbuje fotony sv tla a uvolní elektrony. Když jsou tyto volné elektrony zachyceny, je 

výsledkem elektrický proud, který je následn  využitý jako elekt ina. 

Fotoelektrický efekt byl poprvé objeven známým francouzským fyzikem, 

Edmundem Bequerelem, v 1Ř3ř, který zjistil, že n které materiály produkují malé 

množství elektrického proudu, po tom, co se vystaví sv tlu. V 1ř05, ůlbert Einstein popsal 

povahu sv tla a fotoelektrický efekt, na kterém je založena fotovoltaická technologie, pro 

kterou pozd ji vyhrál Nobelovu cenu za fyziku. První fotovoltaický modul byl postaven 

prost ednictvím Bell Laboratories v 1ř54. Byl p edstaven  jako „solární baterie“ a byl 

vytvo ený spíše pro zv davost, než pro široké využití, kv li jeho cen . V roce 1ř60, 

kosmický pr mysl začal vyráb t první moduly pro vážné využití této technologie k 

zajišt ní funkcí na palub  kosmické lodi. Díky vesmírnému programu, byla tato 

technologie zdokonale, zvýšena její spolehlivost a náklady začaly klesat. B hem 

energetické krize v sedmdesátých letech získala fotovoltaická technologie uznání jako 

zdroj energie pro mimo vesmírné aplikace. 

Více modul  lze kabelov  společn  tvo it matici. Obecn  platí, že čím v tší oblast 

modulu nebo pole, tím více elekt iny, která bude vyrobena. Fotovoltaické moduly a pole 

produkují stejnosm rný proud. Mohou být p ipojeny v obou sériových i paralelních 

elektrických uspo ádáních k výrob  jakékoli požadované kombinace nap tí a proudu.  
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Pozemky požadované pro určitý výkon, se liší v závislosti na umíst ní, na účinnosti 

solárních modul , sklonu místa a typu montáže. Pevná solární pole s využitím typických 

modul  o 15% účinnost na horizontálních místech, pot ebují asi 1 hektar/MW v tropech a 

toto číslo stoupá na více než 2 hektary v severní Evrop . Vzhledem k delšímu stínu je 

vhodné využít strm jší úhel, i když tyto podmínky se budou lišit v závislosti na zem pisné 

ší ky a topografii. Nejlepší místa pro solární parky, pokud jde o znovu využití pozemku 

jsou v rámci m st brownfields, anebo místa, kde není cenov  výhodn jší využití p dy.  

Návratnost a celý proces realizace fotovoltaického projektu je samoz ejm  do 

značné míry závislá na typu pozemku, to je pro investora klíčové. Velmi výhodné je, 

pokud se projekt nachází v pr myslové zón  či zón  vhodné pro výstavbu fotovoltaické 

elektrárny, protože pak není nutné ešit zm nu územního plánu, což významn  proces 

urychlí. Pro fotovoltaiku se p ímo nabízejí i četné pr myslové brownfields, kterých jsou u 

nás tisíce a jejich rozloha a poloha jsou leckdy pro fotovoltaiku jako stvo ené (Envi Web, 

2018). 

Fotovoltaické elektrárny zaujímají nejmén  jeden hektar pro každý megawatt 

jmenovitého výkonu, vyžadují tedy značnou rozlohu; která podléhá schválení plánování. 

Šance na získání souhlasu a související čas, náklady a podmínky, které se liší od jurisdikce 

k jurisdikci a umíst ní na místo.Na obrázku níže m žete vid t p ehled velkých FVE v 

České republice Ěviz Obrázek 3.ě.  

Mnoho ohled  na schválení plán  bude také uplatňovat podmínky pro zacházení 

s místem poté, co bude stanice vy azena z provozu. Profesionální hodnocení bezpečnosti a 

ochrany životního prost edí se obvykle provádí v pr b hu návrhu FV elektrárny, aby bylo 

zajišt no, že za ízení je navrženo a plánováno v souladu se všemi p edpisy HSE - Health, 

Safety and Environment. V poslední dob  je velmi častá instalace p evážn  na zem d lské 

p d . 
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Obrázek 3: P ehled velkých fotovoltaických systémů v ČR (Česká agentura pro obnovitelné zdroje, 
2017)  

4.2 Brownfieldy a fotovoltaika 

P íklady fotovoltaiky instalované na browfieldech v České republice  v mé práci 

jsou lokality: 

- FVE DIAMO I., odkaliště uranového dolu Rožná 

- FVE Libouchec 

- Areál OMGD, s. r. o., Kaznějov 

- Bývalý vojenský areál Na Posádce Dět ichov 

- FVE Chaba ovice-Vyklice I. 

Také ve své práci popisuji projekty ze zahraničí: 

- FVE Borna 

- Solární park Halemba 

- Bird Machine 4.6 MW 

- Billerica Dow Chemical 3.7 MW 

- Republic - Randolf 6.0 MW 

- Casella Waste 2.7 MW 

- FVEChattanoga 
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4.2.1 P íklady fotovoltaiky instalované na brownfieldech v České republice 

V České republice existují p íklady fotovoltaických instalací na brownfieldech, a to 

menší i v tší instalace. Ilustrace velké instalace je z projektu realizace fotovoltaické 

elektrárny DIAMO I. (viz Obrázek 4.), postavené na hrázi odkališt  uranového dolu 

Rožná, kdy se jedná o t žce kontaminované území, v podstat  jinak nevyužitelné. P esto i 

toto území m že p inášet svému majiteli p íjem (Magazín E15, 2017). 

  
Obrázek 4: FVE DIAMO I., odkaliště uranového dolu Rožná (Diamo I., 200Ř) 

 

Obec Libouchec se nachází v údolí Jílovského potoka, který odd luje České 

st edoho í od Labských pískovc . Již v 15. století byl z Libouchce vybudován vodovod do 

m sta Ústí nad Labem. V této obci se nachází další p íklad st edn  velké fotovoltaické 

instalace o výkonu 0.015 MW (viz Obrázek 5.). Moduly jsou instalovány na brownfieldu 

p ímo uprost ed obce , která mnoho jiných rozvojových p íležitostí pro využití svých 

brownfield  nemá ĚMagazín E15, 2017). 
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Obrázek 5: FVE Libouchec (Magazín E15, 2017) 

V Plzeňském kraji najdeme m sto Kralovice a v n m Areál OMGD, s. r. o., 

Kazn jov, který p vodn  sloužil pr myslovému využití. Nyní jsou budovy využívány jako 

sklad a částečné také jako fotovoltaická elektrárna o výkonu 4MW ( viz Obrázek 6.). 

 
Obrázek 6: Areál OMGD, s. r. o., Kaznějov (Databáze brownfieldů, 201Ř) 

Obec Lomnice leží v Olomouckém kraji jižním sm rem od m sta Bruntál. Obcí 

prochází silnice spojující Bruntál a Olomouc. Severozápadním sm rem od obce se 

rozkládá m sto B idličná, jižním sm rem leží obec D t ichov nad Byst icí a severním 

sm rem obec Valšov. Nachází se zde bývalý vojenský areál Na Posádce - D t ichov nad 
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Byst icí (viz Obrázek 7.). V současné dob  je část bývalého vojenského areálu, která je ve 

vlastnictví společnosti VůLLůTE energy s.r.o., využívána ke zpracování objemného 

d evního odpadu a dále k výrob  a sušení palivového d eva. St echa budov je zároveň 

využita pro umíst ní fotovoltaických modul . 

 
Obrázek 7: Bývalý vojenský areál Na Posádce (Databáze brownfieldů, 201Ř) 

Na obrázku níže (viz Obrázek 8.) m žeme vid t výstavbu v dnešní dob  již 

dokončené fotovoltaické elektrárny v lokalit  Vyklic u obce Chaba ovice, v Ústeckém 

kraji. Tato elektrárna je postavena na území bývalého Palivového kombinátu Ústí nad 

Labem, nacházejícím se na okraji severočeské hn douhelné pánve. S počtem 5 226 

solárních panel   její instalovaný výkon dosahuje 994,6 kWp. Na území tohoto 

brownfieldu jsou aktuáln  projektovány i další solární elektrárny, které mají postupn  

pokrýt celé, dnes již nevyžívané území ĚDatabáze brownfield , 201Řě. 

 
Obrázek 8: FVE Chaba ovice-Vyklice I. (Databáze brownfieldů, 201Ř)  
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4.2.2 P íklady fotovoltaiky instalované na brownfieldech v zahraničí 

Jeden z prvních brownfield  zregenerovaný a aktuáln  využivaný jako solární 

elektrárna je Espenhain, místo poblíž Lipska. Espenhain bylo úložišt m lignitového prachu 

- typu hn dého uhlí - a bylo tak kontaminováno. Na základ  tohoto p edchozího použití a 

množství kontaminace v usazovací oblasti, místo nenabízelo mnoho tradičních možností 

op tovného využití bez regenerace oblasti. Nicmén , solární elektrárna byla možnost. 

Lignit musel být nejprve pokryt 30 cm p dy než došlo k instalaci solárních panel  

(Deutsche Welle, 2018). 

Solární elektrárna Lipsko byla nainstalována na 19,8 akr  bývalého lignitového 

dolu v n meckém m st  Espenhain. Zpočátku, 5 MW fotovoltaická elektrárna byla tvo ena 

33 500 solárních modul  a energie šla p ímo do n mecké elektrizační soustavy. 

 Projekt, který funguje od roku 2004, byl iniciován a vyvíjen energetickou 

společností GEOSOL za cenu v p epočtu zhruba 54 milion  korun (Buchsbaum, 2015). 

Vysoce výkonné moduly, vyrobené z monokrystalické k emíku, zvládnou vysoké 

nap tí, stejn  jako p ináší vysoký energetický výnos. Každý panel produkuje 150 watt  

energie (Deutsche Welle, 2018). 

Podobný projekt v blízkosti Espenhain je Borna solární elektrárna (viz Obrázek 9.), 

za cenu v p epočtu zhruba 57 milion  korun na míst  továrny, která produkovala lignitové 

brikety, došlo k instalaci fotovoltaických modul . Borna Solar PV Park (viz Obrázek 

10.)generuje 3 500 000 kWh ročn  na míst  v N mecku d íve používaném k výrob  

lignitových briket (Buchsbaum, 2015). 

 
Obrázek 9: Továrna Borna  (Buchsbaum, 2015) 
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Obrázek 10: FVE Borna (Buchsbaum, 2015) 

Nedaleko polsko - české hranice Ěpoblíž Bohumínaě ve m st  Ruda Slaska leží 

jedna z nejv tších fotovoltaických farem v Evrop  o výkonu až 100 MW. Solární park 

vznikl na brownfieldu bývalého úhelného dolu Halemba (Solární novinky, 2015 

Nová elektrárna se proto bude jmenuje Halemba PV (viz Obrázek 11.). Na její 

realizaci se podíleli polská společnost Novavis a čínský investor. Již v roce 2014 

společnost Novavis informovala a plánu postavit první velkou elektrárnu ve Slezské 

vojvodství na jihu Polska. Společnost tímto projekt hodlá vy ešit problém s rekultivací 

bývalých černouhelných dol  v této oblasti, kde jsou dobré podmínky pro p ipojení do sít  

(Solární novinky, 2015). 

Tento projekt se adí mezi nejv tší svého druhu nejen v Polsku, ale i v Evrop  

(Solární novinky, 2015). 
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Obrázek 11: Solární park Halemba (Halemba PV, 2018) 

ůmerika využívá rozsáhlých brownfield  pro r zné druhy projekt . Jedním z nich 

se zabývá společnost Soltage. Pro obnovitelné zdroje energie, dokončila tato firma 

instalaci solární farmy o výkonu 4,75MW na brownfieldu Bird Machine ve m st  Walpole 

v americkém stat  Massachusetts. Nová solární farma postavená na bývalé pr myslové 

zon  využívá 14 600 panel  a vyrábí tém  6 000 000 kilowatt-hodin energie za rok. Zajistí 

tak energii zhruba 623 dom m za rok a kompenzuje tém  ř 300 000 liber Ěv p epočtu 

zhurba 26ř milion  koruně oxidu uhličitého (Solar power world, 2017). 

Bird Machine Solar Farm (viz Obrázek 12.) zahrnující asi 10 hektar  z celkových 

54 hektar  je ve vlastnictví Baker Hughes, GE Company (BHGE). BHGE je v partnerství s 

firmou Soltage a rozvoj této solární farmy je součástí závazku k udržitelnému rozvoji 

energie a jeho cílem je snížení emisí skleníkových plyn . Společnost zachovala 

zbývajících zhruba 40,5  hektar  cenného p írodního stanovišt , včetn  asi 24 hektar  

mok ad  (Solar power world, 2017). 
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Obrázek 12: Bird Machine 4.6 MW (Solar power world, 2017) 

V rámci projektu „Brownfields to brightfields“ pracovala firma Soltage také na 

následujících brownfieldech (viz Obrázky 13., 14. a 15.) a úsp šn  je transformovala na 

bývalé pr myslové plochy nyní poskytující solární energii pro státy USA - Massachusetts, 

New Jersey, Delaware, Maryland a další (Nysar3, 2017). 

 
Obrázek 13: Billerica Dow Chemical 3.7 MW (Solar power world, 2017) 
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Obrázek 14: Republic - Randolf 6.0 MW (Nysar3, 2017) 

 
Obrázek 15: Casella Waste 2.7 MW (Nysar3, 2017) 

Zvýšená koncentrace solárních panel  vystavených na brownfieldech se nachází 

taktéž ve stát  Tennessee. Jako p íklad m že sloužit bývalá továrna na výrobu atomových 

zbraní ve m st  Oak Ridge, která byla v období 2.sv tové války úzce propojena s 

Projektem Manhattan, zam eným na konstrukci atomových bomb. 
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V rámci iniciativy „Brownfields to Brightfields“ se na území nachází technologický 

park, v n mž stojí soustava solárních panel  s výkonem 200 kW (Energy.gov, 2005). 

Jako další p íklad lze jmenovat nejv tší solární park v Tennessee s kapacitou ř,5 

MW, vystav ný na území bývalé továrny na výrobu automobil  ve m st  Chattanooga (viz 

Obráázek 16.). I když se nejedná o enorm  výkonnou elektrárnu, jsou tyto panely sv tov  

nejv tší fotovoltaickou soustavou umíst nou na ploše automobilového závodu. Novodob  

areál továrny p evzala n mecká společnost Volkswagen, revitalizovala ji a energetické 

nároky své výroby z 12,5 % uspokojuje díky vystav ným solárním panel m (Media VW, 

2013). 

 
Obrázek 16: Chattanoga (Media VW, 2013) 

4.3 Biomasa  jako dočasné využití brownfield  

Biomasa je palivo, které je vyvíjeno z organických materiál , obnovitelného a 

udržitelného zdroje energie používané k výrob  elekt iny nebo jiných forem energie. 

N které p íklady materiál , které tvo í biomasu pro paliva jsou d evo, lesní suti, odpad z 

určitých plodin, hnoje a n které druhy odpadních zbytk . 

Biomasa je obnovitelný zdroj paliva pro výrobu energie, protože zbytky odpadu 

budou vždy existovat - pokud jde o odpadní d evo, zbytky mlýna a lesní zdroje; správn  

spravované lesy budou mít vždy více strom  a my budeme mít vždy plodiny a zbytkovou 

biologickou hmotu z t chto plodin. S konstantními dodávkami odpad  ze stavebních a 

demoličních činností; d eva, které není použité v papírenství, až po komunální pevný 

odpad - zelená výroba energie m že pokračovat na dobu neurčitou. 
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Energie z biomasy je uhlíkov  neutrální elekt ina vyrobená z obnovitelných 

organických odpad , které by jinak byly vyvezeny na skládky, otev en  spáleny, nebo 

ponechány jako „krmivo“ pro lesní požáry. Existuje p t základních forem využití energie z 

biomasy. Ěviz P íloha 4.: Formy využití a zpracování biomasyě. P i spalování se energie v 

biomase uvolňuje jako teplo. Už p i využití d eva pro vytáp ní domacnosti dochází 

k využití biomasy. V elektrárnách s biomasou, je d evní nebo jiný odpad spálen na výrobu 

páry, která pohání turbínu pro výrobu elekt iny pro pr mysl a domácnosti. Našt stí, nové 

technologie-včetn  omezování znečišt ní a spalovacího inženýrství postoupily k bodu, že 

veškeré emise ze spalování biomasy v pr myslových za ízeních jsou obecn  menší než 

emise vznikající p i použití fosilních paliv (uhlí, zemní plyn, olej). 

4.3.1 Zpracování biomasy na biopaliva  

Biopaliva mohou být pevná, kapalná, či plynná. Obecn  jsou však pod pojmem 

„biopaliva“ chápána biopaliva kapalná, která p edstavují náhradu fosilních pohonných 

hmot v doprav . Existuje celá ada biopaliv, avšak v ČR nejrozší en jšími jsou metylester 

epkového oleje ĚME Oě, který se využívá jako náhrada motorové nafty, a bioetanol, který 

se využívá jako náhrada benzínu. Uplatňování biopaliv je možné jednak v podob  

nízkoprocentních p ím sí do fosilních pohonných hmot, anebo jako vysokoprocentní sm si 

nebo čistá biopaliva využívaná ve speciáln  upravených pohonných jednotkách. V p íštích 

letech se počítá s výrobou a využitím tzv. biopaliv II. generace, která budou vyráb na z 

ryze nepotraviná ských surovin. 

Biodisel - použití rostlinných olej  pro spalování u vzn tových motor  se objevilo 

p ed více než 100 lety. Ve skutečnosti, Rudolf Diesel testoval sv j první prototyp na 

rostlinné oleje, které mohou být použity "syrové" v nouzi. I když je možné spustit vzn tové 

motory na syrové rostlinné oleje, obecn  oleje musí být nejprve chemicky transformovány, 

aby se podobaly více na oleje založené na ropném základu. 

Surový olej lze získat z r zných ročních a celoročních rostlinných druh . Trvalky  

pop ípad  jednoleté rostliny - mnoho z t chto rostlin m že produkovat vysoké výnosy 

biopaliva, s kladnou energetickou a uhlíkovou bilancí. Použití dieselových pohonných 

vozidel je široce rozší ené v celém sv t  a bionafta poskytuje ekologicky šetrné, CO2 

neutrální alternativu. Navíc výhodou pro uživatele je to, že jeho použití nevyžaduje zásadní 

zm nu stávajících vzn tových motor  (The Food and Agriculture Organization, 2018). 
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4.3.2 Firmy a jejich postupy p i zpracování biomasy 

Jako p íklad jsem si zvolila firmu Kawasaki Heavy Industry, která se svým hlavním 

sídlem v Japonském Tokyu p ichází se zajímavou možností zpracování biomasy jakožto 

fermentovaného produktu - p esn ji se jedná o zpracování mokré biomasy pomocí 

fermentačních systém .  

Smíšený systém fermentace biomasy v čistírn  odpadních vod m že být využit jako 

tepelná energie v za ízení, které snižuje spot ebu fosilních paliv a je velmi účinným 

zp sobem recyklace.  

P edzpracováním je t íd ní, drcení a smíšené metanové kvašení, což jsou vitální 

technologie d ležité v tomto systému (viz Obrázek 17.). Jako vedoucí společnost v této 

oblasti pro zpracování odpad  vybudovali závod fermentace smíšené biomasy, který m že 

zpracovávat odpadky, což je první závod tohoto typu v Japonsku v čistírn  odpadních vod 

ve  m st  Suzu v Ishikaw . Vyšší výkonnost výroby bioplynu je umožn na proložením 

biomasy a odpadu z lidksé produkce, tento plyn m že být následn  využit k sušení kal  a 

vede ke snížení spot eby fosilních paliv (Kawasaki Heavy Industries, 2018). 

 
Obrázek 17: Proces zpracování biomasy (Kawasaki Heavy Industries, 2018) 
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4.3.3 Fytoremediace - užitečný efekt p stování biomasy p i dekontaminaci 

p dy 

Fytoremediace je zp sob jak p du zbavit kontaminace prost ednictvím p írodní 

metody - využití schopnosti rostlin na sebe navázat polutanty. Je to technologie, jak z p dy 

odstranit t žké kovy, ropné látky a jiné kontaminanty. O zdrojích dekontaminace zde 

hovo íme p evážn  z antropogenní činnosti Ěviz P íloha 2.: Zdroje kontaminace ě. Rostliny 

p sobí jako jakési úložišt  a p du následn  není nutné odstranit na vysoké náklady a 

nahrazovat novou, nekontaminonavou. 

Proces „p irozeného snižování kontaminace“ Ě p irozená atenuace - MNA) je 

definován jako souhrn d j  p irozen  se vyskytujících v životním prost edí, které bez 

lidského zásahu vedou k omezení množství, toxicity, mobility, objemu nebo koncentrace 

kontaminant  (Chemické listy, 2008). 

Naproti tomu byly fytoremediace definovány jako využití zelených rostlin a s nimi 

asociovaných mikroorganism , p dních doplňk  a agronomických technik pro odstran ní 

či transformaci kontaminant  z životního prost edí. 

 

P i fytoremediacích se mohou uplatňovat čty i r zné procesy:  

- extrakce kontaminant  z p dy a vody Ěhlavn  t žkých kov  a radionuklid ě, 

- degradace organických sloučenin, 

- volatilizace organických sloučenin Ěale také anorganických jako nap . Hg, Se a ůsě, 

- stimulace mikrobiálního metabolismu v rhizosfé e. Ěchemické-listy.cz) 

Fytoremediační techniky se d lí podle typu kontaminantu a jeho zpracování 

rostlinami. Mechanismus fytoremediace t žkých kov  Ěviz P íloha 1. Fytominingě m že 

být zjednodušen  popsán jako odstran ní kov  z p dy jejich transportem do ko en , stonk  

a list . Rostliny jsou následn  sklizeny a odstran ny a plocha je op t osázena rostlinami do 

té doby, než se koncentrace kov  v p d  sníží na p ijatelnou hladinu (Chemické listy, 

2008). 

V p ípad  organických látek se enzymy v ko enech rostlin účastní degradace 

organických kontaminant . Fragmenty jsou pak zabudovány v nové rostlinné biomase. 

Fytodegradace využívá n které ze stejných enzym , které se podílejí na akumulaci v 

tkáních. 
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Enzymy schopné modifikovat organické látky tím, že vytvá ejí postranní skupiny 

na organických sloučeninách a tím zvyšují rozpustnost a umožňují konjugaci, hrají ve 

výchozích krocích fytodegradace významnou roli. Mezi tyto skupiny enzym  účastnících 

se fytodegradace pat í dehalogenasy, mono- a dioxygenasy, peroxidasy, peroxygenasy, 

karboxylesterasy, laccasy, nitrilasy, fosfatasy a nitroreduktasy (Chemické listy, 2008). 

Rostliny m žeme na kontaminovaných p dách p stovat v rámci velkého počtu 

účel . V praxi se p edevším ov ují dva základní postupy, a to vytvo ení trvalého 

rostlinného pokryvu, který zamezí dalšímu ší ení kontaminant  v trnou a vodní erozí a 

omezí p esun látek do povrchových vod. Této metod  se obecn  íká fytostabilizace. Toto 

ešení je v ad  p ípad  velmi účelné, ale je pouze dočasné (CZ  Biom, 2017). 

K trvalému ešení odstran ní kontaminant  je nezbytné nalézt takové rostliny, které 

jsou schopné hromadit vysoké obsahy kov  a současn  vytvá et vysoký výnos biomasy 

proto, aby mohlo být nadzemní hmotou pravideln  odstraňováno dostatečné množství 

kovu. Široké spektrum rostlin, včetn  plevel  bylo testováno pro jejich p íjem, transport a 

toleranci k t žkým kov m. Úsilí bylo v nováno k ížení rostlin se schopností vysoké 

akumulace kov  s t mi produkujícími vysokou biomasu (CZ  Biom, 2017). 

Genetická manipulace by mohla být ešením vedoucím ke zvýšení p ístupnosti 

t žkých kov , protože nár st p íjmu u hyperakumulujících rostlin je pravd podobn  

zprost edkován exudací p írodních chelát  ko eny t chto rostlin. Práv  pochopení 

produkce a složení rostlinami vylučovaných chelát  m že znamenat velmi významný 

posun v dalším rozvoji fytoextrakce. Významnou roli p i optimalizaci produkce bude hrát i 

studium vztahu mezi ko eny rostlin a p dními mikroorganismy (bakteriemi a mykorhizou) 

(CZ  Biom, 2017). 

4.4 P íklady p stování biomasy na brownfieldech 

P íklady brownfield  pro p stování biomasy popisuji na t chto lokalitách: 

- Westergasfabriek Park 
- Biomassepark Hugo 
- Gelsenkirchen 
- P íklad živé zdi za použití vrby 
- Markham Willow projekt 
- Elektrárna Orsted 
- Bývalá skládka Cromdale Grove 
- Haverton Hill oblast 
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Jeden z p íklad  úsp šného očišt ní brownfieldu pomocí rostlin je 

Westergasfabriek Park (viz Obrázek 18.), který vznikl na území bývalé plynárny nedaleko 

Amsterdamu. Na fytoremediaci zde byly využité vrby, což jsou p irozené 

hyperakumulátory. 

Park je propracovanou kombinací venkovních a vnit ních prostor. Se dv ma 

klíčovými dominantami, obrovským kruhovým plynojemem a táhlou budovou p vodní 

rafinérie nabízí možnost po ádat akce pro ve ejnost (Westergasfabriek, 2018). 

 
Obrázek 18: Westergasfabriek Park (Westergasfabriek, 2018) 

P íkladem pro p stování biomasy je bývalý d l Hugo v Gelsenkirchen. Na míst  

bývalého Bergwerk Hugo v Gelsenkirchen-Buer, vyvíjí Biomassepark Hugo (viz Obrázek 

19). Je to rozsáhlá, krátká rotace lesních plantáží na bývalém d lním území v Porú í. Park 

je oblast o velikosti p ibližn  22 hektar  osázen rychlerostoucími plodinami (Timmerhaus, 

2013). 
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Obrázek 19: Biomassepark Hugo, Gelsenkirchen (Timmerhaus, 2013) 

Dalším zajímavým p íkladem ze zahraničí  pro využití vrby jsou výstavby živých 

zdí (viz Obrázek 20.). Živá zeď je jedním z ešení pro tlumení hluku/ochrany soukromí, 

které zahrnuje ekologické principy spolu se strojírenskými postupy. Vegetace používané 

pro živé zdi, jako jsou vrby, mají schopnost rychle r st, a tak jsou v krátké dob  ozelen né 

povrchy, které chce využít. Živá zeď zp íjemní m stské a venkovské prost edí a zároveň 

poskytuje vynikající zvuková absorpce a také možnosti pro tvorbu nových drobných 

ekosystém  uprost ed urbanizovaných zón. Jedná se o novodobou napodobeninu malých 

zarostlých či zalesn ných oblastí známých jako remízy, které také poskytovaly útočišt  

mnoha živočišným druh m.  

Díky t mto živým zdem je tak možné také navrátit do m st n které živočichy 

Ěvrabec obecný apod.ě a podpo it životní prost edí, včetn : fotosyntéza, filtrace znečišt ní a 

stabilizace p dy. Využití je vhodné ve velkém i malém m ítku, jako jsou obchodní zóny, 

oblasti m stských park , podél silnic a dálnic. 
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Obrázek 20: P íklad živé zdi za použití vrby (Institut De Recherche En Biologie Vegetale, 2010) 

Výhody živých zdí: 

- ekologická náhražka cementových st n 

- vysoce efektivní jako zvuková bariéra 

- rychlé usazení a bezprost ední dopad 

- estetické, zlepšení terénní úpravy 

- odlučování CO2 Ě5 až 6 kg m-1) 

- graffiti-proof 

- vysoká úroveň sociálního p ijetí  

(Institut De Recherche En Biologie Vegetale, 2010) 

Regenerace 106 hektar  bývalého uhelného dolu Markham v Anglii se stala známá 

jako projekt „Markham Willow“ (viz Obrázek 21.). Cílem je provést obnovu pomocí 

stromové plantáže technokou, která se stala známou jako fytostabilizace - kde ko enový 

systém a p dní vrstva pracují jak fyzicky, tak chemicky na zajišt ní stability povrchu proti 

erozi a vrby navíc také slouží jako dekontaminační prost edek (Research gate, 2004). 
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Obrázek 21: Markham Willow projekt (Research gate, 2004) 

Dánsko aktuáln  také t ží z úsp ch  na poli využití p stované biomasy. Projekt 

konverzi závodu pro zvýšení efektivity využívané biomasy (viz Obrázek 22.). „Je to 

opravdu dobrá zpráva pro naše klimatické podmínky a prost edí, že jsme se nám poda ilo 

spojit síly s našimi zákazníky tepelných elektráren, aby Herning elektrárny byly ješt  

efektivn jší. Jakožto zelená elektrárna již b ží na využívání biomasy a teď budeme moci 

výrazn  snížit spot ebu paliva - sníží spot ebu d evních št pk  a pelet asi o 20 procent - a 

tím zajistit, aby elektrárna byla konkurence schopnou alternativou k fosilním paliv m." 

Thomas Dalsgaard, výkonný viceprezident a generální editel CEO of Bioenergy & 

Thermal Power v Orstedu, ekl v prohlášení.  



Klára Moravcová: Dočasné využití brownfields 

2018  42 

 

 
Obrázek 22: Elektrárna Orsted (Renewable energy world, 2018) 

Kombinovaná výroba tepla a elektrárny byla p vodn  využívána v osmdesátých 

letech jako uhlím pohán né za ízení, a to bylo p em n no na použití zemního plynu v roce 

2002 a pozd ji konvertováné zcela na spalování biomasy. Podle Orsted má za ízení 

kapacitu ŘŘ MW výkonu a 171 MJ/s dálkového vytáp ní. Nejnov jší aktualizace p idá v 

rámci projektu možnost kondenzace spalin v za ízení, které tak bude využívat zbytkové 

teplo a biomasa bude účinn jší ve stejné kvantit . Očekává se, že nový závod bude 

dokončen v roce 201ř (Renewable energy world, 2018). 

Také v Anglii nalezneme typický areál brownfieldu v Cromdale Grove (viz 

Obrázek 23.ě s travnatými pastvinami na m lké p d  Ě 10-30 cm hloubkaě p ekrývající 

bývalou skládku, která sloužila k ukládání domácího, pr myslového a také chemického 

odpadu Ěvčetn  popel a sutině v šedesátých a sedmdesátých letech. Nyní je bývalý 

brownfield ozelen n a obklopen obytnými budovami a lehkým pr myslem (French et al., 

2005). 
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Obrázek 23: Bývalá skládka Cromdale Grove (French et al., 2005) 

P t jednohektarových brownfield  v jihovýchodní ůnglii bylo osázeno vrbami, 

ozdobnicí čínskou, chrasticí rákosovitou a prosem. Po 3 až 5 letech postupn  docházelo ke 

sklizním. V oblasti hospodá ské a environmentální životaschopnosti výroby energie byly 

zkoumány tyto výnosy dosažené na brownfiledech, které mají potenciál pro p stování 

biomassy za účelem výroby biopaliva. Chrastice rákosovitá se jeví jako nejvhodn jší pro 

náročné p dní podmínky zajišt né na nezem d lských prostranstvích. P ekonává jiné 

druhy v jednoduchosti sázení, nákladech, času na stupeň vysp losti, výt žnosti a 

kontaminace (Arnoult et al., 2015). 

ůnalogie s marginální zem d lskou p dou naznačuje, že tento druh a p ístup by 

mohl pomoci zvýšit produkci biomasy a zároveň se vyhnout čerpání p írodnímu kapitálu, 

který má zachován originální charakter (Arnoult et al., 2015). 
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Obrázek 24: Haverton Hill oblast (The Journal, 2013) 

Pozemky Haverton Hill (viz Obrázek 24.) pat ící k lod nici a železnici, které leží 

na jílovitém podloží, proto zde bylo nutné zjistit, která rostlina bude tyto podmínky 

akceptovat a prosperovat p i nich (Arnoult et al., 2015). 
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5 Zhodnocení klad  a zápor  r zných možností využití brownfield  pro 
produkci energie z obnovitelných zdroj  

5.1 Biomasa a její výhody a nevýhody 

5.1.1 Výhody energie z biomasy obecn  

Biomasa existovala již d íve, než lidé začali hovo it o obnovitelných zdrojích 

energie a energetické účinnosti. Toto dlouhodobé užívání by nebylo možné, kdyby 

biomasa nem la žádný užitek. Vzhledem k tomu, že v tšina vlád vede kampan  k nalezení 

alternativních zdroj  pohonných hmot k fosilním paliv m, energie z biomasy i nadále 

vytvá í titulky jako možnou alternativu. Zde jsou výhody, které činí energii z biomasy 

dokonalou alternativou k fosilním paliv m. 

Energie z biomasy je považována za obnovitelnou formu energie, protože 

organické materiály použité k její výrob  jsou nikdy nekončící. Společnost neustále vyrábí 

organické materiály včetn  d eva, rostlinného odpadu, odpadk , kanalizačních kal  a 

hnoje. V kostce, op tovný r st t chto organických materiál  podporuje skutečnost, že 

biomasa je obnovitelné (Conserve energy future, 2018). 

Biomasa je uhlíkov  neutrální. Uvolňování obrovského množství uhlíku významn  

p ispívá ke zm n  klimatu. Energie z biomasy je p irozenou součástí kolob hu uhlíku na 

rozdíl od fosilních zdroj  paliva, jako je ropa, zemní plyn a uhlí. Výzkumní pracovníci 

íkají, že jediný uhlík vypoušt ný do životního prost edí z biomasy je množství, které bylo 

absorbováno rostlinami v pr b hu jejich životního cyklu. Tento aspekt činí biomasu 

jedinečn  čistou (Conserve energy future, 2018). 

Biomasa je široce dostupný materiál pro výrobu energie. Stejn  jako slunce a v trná 

energie, jsou zdroje energie v podob  biomasy št dré v zásobování. M žete je najít 

prakticky v každém kout  sv ta. Nicmén , je d ležité, abychom zachovali hojnost tohoto 

p írodního zdroje tím, že jej budeme zodpov dn  využívat (Conserve energy future, 2018). 

Biomasa je levn jší v porovnání s fosilními palivy. Výroba energie z biomasy 

nezahrnuje t žké kapitálové výdaje. Výroba fosilních paliv, na druhé stran , zahrnuje 

vysoké p edem kapitálové náklady, jako je vrtání k dosažení ropných vrt , výstavba 

plynovod  a sb r paliva z biomasy. Nízké náklady plynoucí z výroby paliva z biomasy 

jsou p eneseny na zákazníky. To znamená, že účty za energie zákazníka nebudou záviset 

na aspektech, jako jsou dostupnost a rozhodnutí dodavatelských firem. Nízké náklady na 
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biomasu činí tuto formu energie atraktivní pro výrobce, protože jsou schopni generovat 

vyšší zisky z extrémn  nízkého výkonu (Conserve energy future, 2018). 

Prakticky kdokoliv m že vyráb t energii z biomasy, protože suroviny jsou k 

dispozici všude. Tradiční formy elekt iny mohou být n kdy nespolehlivé kv li výpadk m 

napájení. Energie z biomasy vyrobená doma m že být dobrá záloha pro tradiční elekt inu 

(Conserve energy future, 2018). 

Výroba energie z biomasy snižuje množství odpadu na skládkách. V tšina odpad  

vyrobených v domácnostech je buď rostlinného p vodu anebo je biologicky rozložitelná. 

Tento druh odpadu m že sm ovat k výhodn jšímu využití. Výroba energie z biomasy 

využívá veškeré odpady, které by jinak našly pouze cestu na skládky. To minimalizuje 

dopady na skládkách. Minimalizací odpadu se rozumí zmenšení p dy určené na skládky, 

tedy v tší prostor pro lidská stanovišt . 

Biomasu lze použít k vytvo ení r zných produkt : energie z biomasy je také 

univerzální, protože r zné formy organické hmoty mohou být použity k vytvo ení r zných 

produkt . Etanol a podobná paliva mohou být vyrobeny z kuku ice a jiných plodin 

(Conserve energy future, 2018). 

5.1.2 Nevýhody energie z biomasy obecn  

Použití živočišného a lidského odpadu k pohonu motor  m že ušet it na emisích 

oxidu uhličitého, ale zvyšuje únik metanu do  ovzduší, který je také škodlivý pro zemské 

ozonové vrstvy. Takže v porovnání s fosilní variantou paliva se yde objevuje i toto riyiko a 

to také ovlivňuje životní prost edí (Conserve energy future, 2018). 

Zdroje energie z biomasy jsou obnovitelné, ale musí být využity udržitelným 

zp sobem (Conserve energy future, 2018). 

Zpracování biomasy vyžaduje velké množství vody. To je nejvíce neviditelná 

nevýhoda biomasy paliva. Všechny rostlinné hmoty pot ebují dostatečné množství 

vody,není-li dostatek vody k dispozici, je t eba vyvinout zavlažovací systémy, které by se 

mohly ukázat jako nákladné. Zavlažování m že také omezit dostupnost vody pro lidi a 

voln  žijící zví ata. 

Biopaliva jsou mén  efektivní ve srovnání s fosilními palivy. Navzdory skutečnosti, 

že energie z biomasy je p irozená v mnoha ohledech, neblíží se k fosilním paliv m, pokud 
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jde o efektivitu. N které obnovitelné zdroje energie, jako jsou biopaliva, jsou ve 

skutečnosti obohaceny o fosilní paliva, aby se zvýšila jejich účinnost. 

P estože stanovisko je rozd leno na celkovou udržitelnost energie z biomasy, 

faktem je, že je to levn jší alternativa a dobrá dotace pro tradiční elekt inu a jiné formy 

energie jí dává výhodu (Conserve energy future, 2018). 

5.1.3 P stování biomasy - výhody a nevýhody p i využití ploch brownfileds 

Jednou z nejv tších výhod p i aplikaci p stování biomasy je možnost 

fytoremediace. Fytoremediací je sníženo množství kontaminovaného materiálu, který je 

nutno likvidovat v porovnání s klasickým vyt žením kontaminované p dy.  

Dalšími výhodami t chto metod jsou: 

- aplikace in situ Ěnení pot eba transportovat kontaminovanou p duě, 

- pasivní metoda Ěpro čišt ní není pot eba lidského personálu, krom  setí a n kterých 

agronomických technik), 

- využívá solární energii Ěpro fotosyntézu, která je zdrojem energie pro všechny 

biochemické procesy v zelených rostlinách), 

- transfer kontaminant  je rychlejší než p írodní atenuace, 

- vysoce akceptovatelné ve ejným mín ním Ělidé mají mnohem více rádi zelenou 

p írodu než m síční krajinuě, 

- snížení plynných a vodních emisí Ěnap . snížení prašnostiě, 

- p da z stává na míst  a je možné ji využít k jinému účelu Ěnap . p stování 

energetických a technických plodin), 

- slučitelné s „klasickými“ dekontaminačními technologiemi Ěnap . fytoremediace 

jako konečná metoda pro dočišt ní na požadovanou úroveňě 

 

Na druhou stranu mají tyto metody samoz ejm  také mnoho nevýhod nebo 

omezení: 

- nízká tolerance rostlin v či polutant m Ěmnoho slou-čenin je toxických ve 

vysokých koncentracích, p estože jsou rostliny mnohem více rezistentní než zví ata 

či člov kě, 

- obvykle nízký transport kontaminant  z ko en  do nadzemních částí Ěd ležité 

protože jsme obvykle schopni sklidit pouze nadzemní část rostlině, 
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- malá velikost rostlin schopných remediace Ěkontaminanty redukují r st rostlin a 

hyperakumulátory jsou obvykle rostliny s nízkou produkcí biomasy), 

- chybí cena a provád cí údaje Ěpot eba kalkulace ceny), 

- neobeznámenost s technologií u dozorčích orgán  Ělidé a speciáln  ú edníci mají 

skepsi v či novým neznámým metodámě, 

- ukládání kontaminovaného rostlinného materiálu Ěpot eba speciálních skládek a 

nebo ízené spalováníě, 

- nebezpečí kontaminace potravního et zce Ěkontaminované rostliny mohou být 

spásány živočichyě, 

- kontaminace pod dosahem ko enové zóny Ěkontaminace m že být rozší ena mimo 

tenkou vrstvu p dy, ve které ko ení v tšina rostlině, 

- dlouhodobý proces Ěaž desítky letě, 

- kontaminant je v biologicky nedostupné form  Ěnap íklad hydrofobní organické 

sloučeniny, neroz-pustné anorganické sloučeninyě, 

- chybí rostlinné druhy vhodné pro remediaci (mnoho hyperakumulátor  roste v 

subtropickém pásmu) (Chemické listy, 2008) 

5.2 Fotovoltaika a její výhody a nevýhody 

5.2.1 Výhody fotovoltaiky 

Využívání solární energie je šetrné k životnímu prost edí - p i výrob  energie 

tohoto druhu nevznikají žádné emise, avšak nezapomínejme, že jisté množství emisí 

vzniká p i výrob  samotného systému, pon vadž se jedná o technologie pom rn  náročné. 

Solární systémy neprodukují exhalace. Pro zachování dobrých životních podmínek je t eba 

co nejvíce využívat alternativní zdroje energie a snižovat spot ebu fosilních paliv - zásob, 

které vytvá ely rostliny miliony let. 

Dle technických zpráv b hem stavebních prací dochází k negativnímu ovlivn ní 

životního prost edí zvýšenou hladinou zvuku a zvýšenou prašností. Prašnost negativn  

ovlivňuje okolní pozemky. Tomu realizační firma zabrání p im eným kropením. Stavba 

nevyžaduje kácení vzrostlé zelen , pouze odstran ní náletové zelen  malého vzr stu. 

Nezpevn né plochy jsou zatravn ny speciální sm sí, která dor stá maximáln  do výšky 10 

cm. Za oplocení jsou nasázeny d eviny, st ídav  se skupinami ke  ve složení líska, trnka, 

hloch, svída, ptačí zob, ešetlak,kalina. B hem stavby je nutné dbát nato, aby nedošlo ke 
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znečišt ní vod, zejména ropnými látkami. Tuhé nekontaminované odpady p i výstavb  

jsou soust eďovány do popelnic a pravideln  odváženy Technickými službami na skládku 

(EkoWATT, 2018). 

5.2.2 Nevýhody instalace fotovoltaiky na budovy 

Plocha pro instalaci je omezená. ůť už jde o panely na st eše nebo na fasád , je 

využitelná plocha daná architektonickým ešením budovy. Plocha je dále omezena 

p ípadným zastín ním - ať už sousedními budovami, stromy nebo vlastní budovou Ěk ídla, 

komíny, st ešní nástavby atd.ě Orientace je daná budovou. Nejvyšších výnos  se dosahuje, 

jsou-li panely orientovány na jih, se sklonem 35° (pomineme-li systémy s automatickým 

natáčením panel  za sluncemě. Odchylky od této polohy snižují výnosy. To zhoršuje 

ekonomiku.  

Pouze u budov s dostatečn  velkou plochou st echou lze panely umístit na 

konstrukci s optimálním sklonem a orientací. Fotovoltaika m že zhoršit vzhled budovy. 

Pohledná integrace panel  do budovy se n kdy nepovede. Typickým problémem je 

umisťování obdélníkových panel  na trojúhelníkové plochy st ech.  

U fasád je často problém najít panely, jejichž rozm ry budou ve vhodném pom ru 

ke stávajícím okn m, totéž se týká i st ešních oken a panel  na st eše.  

U panel  na šikmé st eše lze obvykle bez problém  kotvit nosnou konstrukci 

panel  do krovu. Existují r zné háky, které umožní pr chod taškovou nebo jinou krytinou. 

Panely nikdy nep esahují h eben, což snižuje i namáhání konstrukce v trem. P itížení je 

cca do 40 kg/m2, což zejména pro starší budovy není problém. U panel  na ploché st eše je 

nutno nosnou konstrukci panel  kotvit, zejména proti namáhání v trem Ěkonstrukce musí 

odolat v tru o rychlosti 130 km/hě. 

U menších konstrukcí lze použít gravitační kotvení pomocí betonových závaží. 

Podmínkou je však dostatečná nosnost st echy. To bývá obvykle jednodušší u tzv. 

obrácených st ech, kde je tepelná a hydroizolace p ekrytá nap . vrstvou oblázk  nebo 

dlažbou. U dvouplášťových st ech Ěna v tšin  panelových dom ě není n kdy vn jší plášť 

dostatečn  nosný. Pak je nutno konstrukci kotvit do stropních železobetonových panel . 

P itom hrozí poškození hydroizolace a následné zatékání. Jiným ešením je kotvit nosnou 

konstrukci fotovoltaických panel  do atiky (EkoWATT, 2018). 
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5.2.3 Výhody a nevýhody využití brownfield  pro fotovoltaiku 

V ČR nalezneme brownfields v tak ka každém v tším m st  a práv  jejich 

op tovné využití, nap íklad instalací solárních elektráren, m že p isp t k vyšší ekonomické 

samostatnosti m st a zefektivnit toto již nevyužívané území. I vzhledem k legislativ  a 

zákonu o obnovitelných zdrojích volba brownfields zajímavým alternativním ešením. 

Za výhodu také m žeme považovat ne velkou nutnost sanací a regerací p d na 

brownfieldech, na kterých instalujeme fotovoltaické panely. 

Nevýhodou instalace fotovoltaiky na brownfiledu m že být složitost kotvení. U 

staveb fotovoltaických instalací na brownfieldech t eba v novat zvýšenou pozornost 

nosným konstrukcím, aby se tak omezit vliv málo únosného a po demolicích nedostatečn  

zpevn ného nebo nehomogenního podloží. I tyto problémy lze v současné dob  efektivn  a 

ekonomicky ešit, nap íklad pomocí injektážních hmot. ešitelné jsou dnes i p ípady 

agresivního nebo kontaminovaného podloží, kde se osv dčují konstrukce na bázi 

kompozitních materiál , které nepodléhají korozi a v p ípad  dočasné stavby je lze velmi 

jednoduše odstranit ĚMagazín E15, 2017ě. 
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6 Záv r 
Cílem této práce byla analýza situace brownfields v České republice a zahraničí a 

jejich dočasné varianty využití. Díky teoretickým poznatk m získaným jak z knih, tak z 

dostupných internetových zdroj  je možné také porovnat zkušenosti aktuáln  takto 

regerovaných ploch, jejich výhody a nevýhody. Problematika brownfields se stále více 

dostává do pov domí občan , avšak ne každý toto slovo již n kdy slyšel. V tšina lidí si 

všímá starých polorozpadlých budov, ale už netuší, jaké mají tyto plochy označení. 

D vodem je možná fakt, že definice brownfields není nijak legislativn  ukotvena, a tak se 

s tímto pojmem setkáme málokde.  

Je pot eba zvýšit atraktivitu brownfields nejen n kolika milionovými až 

miliardovými investicemi, ale nabízí se nám práv  dočasné možnosti, které nenechají 

prostor ležet ladem a m sto, či majitel je tak m že efektivn  využívat.  

Obce by m ly podporu hledat zejména u státu, který by m l vytvo it restriktivní 

pravidla pro novou výstavbu a vytvo it tak ideální podmínky, které by ud laly regeneraci a 

revitalizaci brownfieds ekonomicky lákavou. V okolních zemích mají s brownfieldy 

dlouholeté zkušenosti, je tedy vhodné se inspirovat práv  jejich p ístupem k obnov  

chátrajících areál  -  N mecko, Velká Británie a také USů mají hodnotné zkušenosti s 

využitím práv  dočasných ešení, která jsem ve své práci uvedla jako p íklady. 

Tyto p íklady ukazují, že brownfieldy lze velmi efektn  vaužívat pro p stování 

biomasy a fotovoltaiku, p edevším je tento koncept u biomasy vhodný jako dočasné 

využití. 

Pro oba zp soby využití je hlavní výhodou eliminace využívání zem d lské p dy 

pro tyto účely a také p edevším u biomasy se jedná o zlepšení vzhledu a kladný vliv na 

okolí. 

Na základ  uvedených p íklad  lze konstatovat, že lokality brownfields a jejich 

dočasné využití pro energetické využití, by m lo být nedílnou součástí portfolia možných 

ešení t chto lokalit 



 

2018   

 

Seznam použité literatury 
 

1. ADEMOLA K. BRAIMOH, PAUL L.G. VLEK a EDITORS. Land use and soil 

resources. Dordrecht: Springer, 2008. ISBN 978-1-4020-6777-8 

2. ARNOULT, Stéphanie, Annabelle OBEUF, Linda BÉTHENCOURTA, Marie-

Chantal MANSARD a Maryse BRANCOURT-HULMEL. Miscanthus clones for 

cellulosic bioethanol production: Relationships between biomass production, 

biomass production components, and biomass chemical composition [online]. 2014 

[cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014006165 

3. BERGůTT JůCKSON, Jirina et al, Brownfields snadno a lehce: p íručka zejména 

pro pracovníky a zastupitele obcí, 2005. S.l.: IURS - Institut pro udržitelný rozvoj 

sídel // m že být jako tišt ný zdroj 

4. BROWNFIELDY [online]. [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: www.brownfieldy.eu 

5. BUCHSBAUM, L. (2015) Turning Brownfields into Greenfields: From Coal to 

Clean Energy[online] Available at: Http://www.powermag.com/turning-

brownfields-greenfields-coal-clean-energy/?pagenum=1 [online]. [cit. 2018-03-11]. 

6. CONSERVE ENERGY FUTURE [online]. [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: 

https://www.conserve-energy-

future.com/advantages_disadvantages_biomassenergy.php 

7. CZ BIOM [online]. [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://biom.cz/cz/odborne-

clanky 

8. CZECHINVEST [online]. [cit. 2018-01-13]. Dostupné z: 

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Nemovitosti-pro-

podnikatelske-ucely/Brownfieldy 

9. ČESKÁ ůGENTURů PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE [online]. [cit. 2018-03-20]. 

Dostupné z: http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika 

10. ČESKÝ Ú ůD ZEM M ICKÝ ů KůTůSTRÁLNÍ, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-

88197-02-7. ISSN 1804-2422. [online]. 2018 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 

http://cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-

fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2018.aspx 



 

2018   

 

11. DůTůBÁZE BROWNFIELD  [online]. 2018 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

https://brownfieldy.czechinvest.org/Aplikace/bf-public.nsf/bfs.xsp 

12. DEUTSCHE WELLE. Transition to renewable power sources - Germany Opens 

World's Biggest Solar Plant. In: Deutsche Welle [online]. 2004 - 2018 [cit. 2018-

04-02]. Dostupné z: http://www.dw.com/en/germany-opens-worlds-biggest-solar-

plant/a-1321857 

13. DIůMO, státní podnik: SůNůCE NÁSLEDK  T ŽBY A ÚPRAVY URANOVÉ 

RUDY V OBLůSTI DOLNÍ ROŽÍNKY [online]. [cit. 201Ř-03-20]. Dostupné z: 

http://slon.diamo.cz/hpvt/2008/sanace/S01.pdf 

14. EKOLOGICKÉ BYDLENÍ [online]. 2016 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/v-australii-spusteny-dve-nejvetsi-solarni-

elektrarny 

15. EKOWATT [online]. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: 

http://fotovoltaika.ekowatt.cz/nevyhody-fotovoltaiky-umistene-na-budovach.php 

16. ENERGY.GOV Brightfields: Redeveloping Brownfields with Solar Energy. 

[online]. 2005 [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: 

http://infohouse.p2ric.org/ref/45/44493.pdf  

17. ENVI WEB [online]. [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: Http://enviweb.cz/ 

18. FRENCH, Christopher J., Nicolas M. DICKINSON a Filip D. PUTWAIN. Woody 

biomass phytoremediation of contaminated brownfield land [online]. [cit. 2018-04-

07]. Dostupné z: www.sciencedirect.com 

19. HALEMBA PV [online]. 2018 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

http://halembapv.com/ 

20. CHEMICKÉ LISTY [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: 

Http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/index 

21. INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VEGETALE [online]. [cit. 2018-

03-11]. Dostupné z: http://www.irbv.umontreal.ca/chercheurs/michel-

labrecque/labrecque-projets 

22. KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES [online]. [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: 

https://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/detail/ba_c3070725-1.html 



 

2018   

 

23. KRUMM,R, (2013) Photovoltaic Energy Plant Mellin, Sulzbach,  [online] 

Available at: Http://www.powermag.com/turning-brownfields-greenfields-coal-

clean-energy/?pagenum=1 [online]. [cit. 2018-03-11].  

24. LIFELONG EDUCATIONAL PROJECT ON BROWNFIELDS [online]. EU 

Projects, 2006 [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: http://fast10.vsb.cz/lepob/index2/. 

P íručka. Fakulta stavební - VŠB-TUO - Vysoká škola báňská 

25. MAGAZÍN E15 [online]. [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: Http://magazin.e15.cz 

26. MAGAZÍN STAVEBNÍ FÓRUM [online]. [cit. 2017-11-10]. Dostupné z: 

Www.stavebni-forum.cz 

27. MEDIA VW [online]. 2013 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

http://media.vw.com/release/555/ 

28. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online]. 2018 [cit. 2018-04-07]. 

Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Aktivity-MMR 

29. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ [online]. [cit. 201Ř-03-11]. 

Dostupné z: 

Https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$

FILE/OEDN-statni_politika_zp-20130110.pdf.pdf 

30. NYSAR3 [online]. 2017 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

https://www.nysar3.org/uploads/Conference_2017_Presentations/1511192819_Mill

er_NYSAR.pdf 

31. POWER TECHNOLOGY [online]. 2014 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 

https://www.power-technology.com/projects/nyngan-solar-plant-new-south-wales/ 

32. RENEWABLE ENERGY WORLD [online]. 2018 [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: 

http://www.renewableenergyworld.com/articles/2018/03/fuel-efficiency-the-focus-

of-biomass-plant-conversion-in-denmark.html 

33. RESEARCH GATE [online]. 2004 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/264347817_Markham_Willows_Masterpl

anning 

34. SEIFRIED, Dieter. a Walter. WITZEL. Renewable energy: the facts. Washington, 

DC: Earthscan, 2010. ISBN 978-18-49711-59-3 



 

2018   

 

35. SOLAR POWER WORLD [online]. 2017 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

https://www.solarpowerworldonline.com/2017/09/soltage-completes-4-75-mw-

solar-farm-brownfield-massachusetts/ 

36. SOLÁRNÍ NOVINKY [online]. 2015 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

http://www.solarninovinky.cz/ 

37. STůLMůCHOVÁ, Barbara et al. Nejlepší praktiky v managementu brownfied . 

Část B = Best practices in brownfield management. Part B. 1. vyd. Ostrava: Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2012. 

ISBN 978-80-248-2797-1. 

38. THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION [online]. [cit. 2018-03-20]. 

Dostupné z: http://www.fao.org/home/en/ 

39. THE JOURNAL [online]. 2013 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

http://www.thejournal.co.uk/business/business-news/former-haverton-hill-

shipyard-become-4451084 

40. TIMMERHAUS, Hermann. Biomassepark Hugo, Gelsenkirchen [online]. [cit. 

2018-04-08]. Dostupné z: https://www.rag-montan-

immobilien.de/referenzprojekte/umwelt/biomassepark-hugo/ 

41. VOJVODÍKOVÁ, Barbara,ČESELSKÝ, Jan a ZůMůRSKÝ, Vit zslav. N které 

aspekty územního rozvoje. European Science and Art Publishing, 2014. ISBN 978-

80-87504-24-6. 

42. WESTERGASFABRIEK [online]. [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 

http://www.westergasfabriek.nl/en/locations/the-park/ 

  



 

2018   

 

Seznam použitých zkratek 
 

BF - brownfield 

CABERNET - concerted action on brownfield and economic regeneration network 

CENIA - česká informační agentura životního prost edí 

ČR - Česká republika 

ČÚZK - český ú ad zem m ický a katastrální 

EIA - environmental impact assessment 

FVE - fotovoltaická elektrárna 

HSE - health, safety and environment 

M O - metylester epkového oleje 

MMR - ministerstvo pro místní rozvoj 

MNA - monitored natural attenuation 

MO - ministerstvo obrany 

MPO - ministerstvo pr myslu a obchodu 

MV- ministerstvo vnitra 

MZ - ministerstvo zem d lství 

MŽP - ministerstvo životního prost edí 

SEA - strategic environmental assessment 

SEKM - systém evidence kontaminovaných míst 

VCPD - výzkumné centrum pr myslového d dictví 

ZPF - zem d lský p dní fond 

 

 

  



 

2018   

 

Seznam tabulek 
 

Tabulka 1:  P ehled zm n druh  za rok 2017 ĚČeský ú ad zem m ický a katastrální, 201Řě ........ 10 

  



 

2018   

 

Seznam obrázk  

 

Obrázek 1: Model CABERNET A-B-C-D (Bergatt Jackson et al, 2005) ........................................ 14 

Obrázek 2: Kategorie brownfield  ĚStalmachová et al, 2012ě ......................................................... 16 

Obrázek 3: P ehled velkých fotovoltaických systém  v ČR ĚČeská agentura pro obnovitelné zdroje, 
2017) ................................................................................................................................................ 24 

Obrázek 4: FVE DIůMO I., odkališt  uranového dolu Rožná ĚDiamo I., 200Řě ............................ 25 

Obrázek 5: FVE Libouchec (Magazín E15, 2017) ........................................................................... 26 

Obrázek 6: ůreál OMGD, s. r. o., Kazn jov ĚDatabáze brownfield , 201Řě ................................... 26 

Obrázek 7: Bývalý vojenský areál Na Posádce ĚDatabáze brownfield , 201Řě ............................... 27 

Obrázek Ř: FVE Chaba ovice-Vyklice I. ĚDatabáze brownfield , 201Řě ........................................ 27 

Obrázek 9: Továrna Borna  (Buchsbaum, 2015).............................................................................. 28 

Obrázek 10: FVE Borna (Buchsbaum, 2015) .................................................................................. 29 

Obrázek 11: Solární park Halemba (Halemba PV, 2018) ................................................................ 30 

Obrázek 12: Bird Machine 4.6 MW (Solar power world, 2017) ..................................................... 31 

Obrázek 13: Billerica Dow Chemical 3.7 MW (Solar power world, 2017) ..................................... 31 

Obrázek 14: Republic - Randolf 6.0 MW (Nysar3, 2017) ............................................................... 32 

Obrázek 15: Casella Waste 2.7 MW (Nysar3, 2017) ....................................................................... 32 

Obrázek 16: Chattanoga (Media VW, 2013) ................................................................................... 33 

Obrázek 17: Proces zpracování biomasy (Kawasaki Heavy Industries, 2018) ................................ 35 

Obrázek 18: Westergasfabriek Park (Westergasfabriek, 2018) ....................................................... 38 

Obrázek 19: Biomassepark Hugo, Gelsenkirchen (Timmerhaus, 2013) .......................................... 39 

Obrázek 20: P íklad živé zdi za použití vrby ĚInstitut De Recherche En Biologie Vegetale, 2010ě 40 

Obrázek 21: Markham Willow projekt (Research gate, 2004) ........................................................ 41 

Obrázek 22: Elektrárna Orsted (Renewable energy world, 2018) ................................................... 42 

Obrázek 23: Bývalá skládka Cromdale Grove (French et al., 2005) ............................................... 43 

Obrázek 24: Haverton Hill oblast (The Journal, 2013) .................................................................... 44 



 

2018   

 

Seznam p íloh 
 

P íloha 1.: Fytomining 

P íloha 2.: Zdroje kontaminace 

P íloha 3.: Oblasti ŽP upravené legislativou 

P íloha 4.: Formy využití a zpracování biomasy



 

2018  1 

 

P íloha 1.: Fytomining 

Jednou z možností využití fytoakumulace je fytomining. Fytomining využívá 

rostlin pro zpracování neekonomické rudy. „Rostlinohorníci“ budou p stovat a sázet 

hyperakumulující rostlinné druhy. Následn  sklidí rostlinnou biomasu a spálí ji a 

vyprodukují „bio-rudu“. 

Fytomining nabízí možnost využití rud a zrudn ných p d, které je neekonomické 

zpracovávat konvenčními metodami. Tato „bio-ruda“ je prakticky bezsirná a její tavba 

vyžaduje mén  energie než sulfidické rudy. Obsah kovu v „bio-rud “ je obvykle mnohem 

vyšší než v rud  b žné, a proto pot ebuje mén  skladovacího místa. Fytomining je „green“ 

technologie, která jako alternativa k povrchovému dolování pod adných rud, by umožnila 

nep esunovat p dní materiál (Chemické listy, 2008). 

Zvýšení účinnosti fytoremediace 

Fytoremediace je v podstat  agronomický postup a její úsp ch závisí nakonec na 

agronomických znalostech aplikovaných na plochu. Díky tomuto faktu jsou hnojení p dy, 

zvyšování biodostupnosti pomocí syntetických chelator , selekce rostlin, hustota rostlin p i 

výsadb , st ídání plodin a podpora plodin Ěhubení šk dc  a zavlažováníě schopny zlepšit 

účinnost fytoremediací. Velice d ležité jsou informace z výzkumu. Výzkum je pot ebný 

pro identifikaci fytoremediujících druh  schopných udržet stálou rychlost extrakce kovu. 

Mnoho informací je také pot ebných pro optimalizaci doby sklizn . Rostliny by m ly být 

sklizeny v dob , kdy se snižuje rychlost akumulace kovu rostlinou. To by mohlo 

minimalizovat dobu každého vegetačního cyklu a umožnit sklízet mnohem více biomasy v 

jedné sezón  ĚChemické listy, 200Řě. 

Transgenní rostliny mohou být novou a moderní cestou, jak zvýšit účinnost 

fytoremediací. Mnoho gen  se účastní p íjmu kov , translokace, ukládání a transferu. To 

m že vést k rozvoji transgenních rostlin v závislosti na strategii, pro kterou budou 

konstruovány. Nap íklad pro akumulaci vysokých koncentrací kov  ve skliditelných 

částech. Transfer nebo overexprese gen  povede ke zvýšení p íjmu kov , jejich lepší 

translokaci, uložení nebo mezibun čnému zacílení. Genetická úprava syntézy chelator  

kov  v rostlinách zlepší jejich schopnosti p ijímat kovy. Pro rozvoj účinných transgenních 
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rostlin pro fytoremediaci musí být do b žných rostlin vneseny geny z hyperakumulátor  

nebo jiných zdroj  ĚChemické listy, 200Řě. 

Výzkum se zam uje na metalothioneiny, fytochelatiny a chelatory kov , na 

transportéry kov , na enzymatické transformace a na alternativní metabolické dráhy nebo 

mechanismy oxidativního stresu a na zm ny v ko enech Ězvýšení ko enové plochy a 

v tvení ko en ě nebo na produkci biomasy (Chemické listy, 2008).
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P íloha 2.: Zdroje kontaminace  

Zdroje kontaminace pocházejí z antropogenní činnosti Ěchemické závody, 

metalurgie, energetika, doprava atd. ů v neposlední ad  pak m stská odpadní vodaě. 

Hlavní kontaminanty, které produkujeme a které kontaminují vodu, p du a ovzduší, jsou: 

- t žké kovy ĚCd, Pb, Cr, ůs atd.ě, 

- radionuklidy (uran, tricium, 60Co, 137Cs a 90Sr), 

- explosiva (TNT, NG atd.), 

- barviva a jejich prekurzory, 

- pesticidy, 

- PCB, 

- PAH, 

- „nové“ kontaminanty Ěfarmaka, v n , detergenty atd.ě. 

K r stu a dokončení životního cyklu pot ebují rostliny nejen makronutrienty ĚN, P, 

K, S, Ca a Mg), ale také esenciální mikronutrienty, jako jsou Fe, Zn, Mn, Ni, Cu a Mo. 

Rostliny vyvinuly vysoce specifický mechanismus p íjmu, translokace a ukládání t chto 

nutrient . Navíc citlivé mechanismy udržují intracelulární koncentrace iont  kov  uvnit  

fyziologického rozmezí. Obecn  lze íci, že mechanismus p íjmu je selektivní, rostliny 

up ednostňují p íjem n kterých iont  p ed jinými. Mnoho t žkých kov  jako nap . Zn, Mn, 

Ni a Cu jsou esenciální mikronutrienty. Rostliny neakumulují pouze vysoké hladiny 

esenciálních mikronutrient , ale také absorbují významná množství neesenciálních kov , 

jako je nap . Cd. Mechanismus akumulace Cd není dosud objasn n. Je možné, že p íjem 

tohoto kovu v ko enech je p es systém účastnící se transportu jiného esenciálního 

dvojmocného mikronutrintu, z ejm  Zn2+. Kadmium je chemický analog zinku a rostliny 

nejsou schopny rozlišovat mezi t mito dv ma ionty ĚChemické listy, 2008). 
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P íloha 3.: Oblasti ŽP upravené legislativou 

 

Ochrana p írody a krajiny: zákon 17/1řř2 Sb. o životním prost edí, zákon 114/1řř2 Sb. o 

ochran  p írody a krajiny + provád cí p edpisy 

Ochrana vod - zákon 254/2001 Sb. o vodách Ěvodní zákoně ve zn ní pozd jších p edpis  + 

provád cí p edpisy 

Ochrana p dy - zákon 334/1řř2 Sb. o ochran  zem d lského p dního fondu ve zn ní 

pozd jších p edpis  a zákon 2Řř/1řř5 Sb., o lesích Ělesní zákoně ve zn ní pozd jších 

p edpis  + provád cí p edpisy 

Ochrana ovzduší - zákon Ř6/2002 Sb. o ochran  ovzduší ve zn ní pozd jších p edpis  + 

provád cí p edpisy 

Nakládání s odpady - zákon 1Ř5/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis  + 

provád cí p edpisy, zákon o obalech 477/2001 Sb. o obalech ve zn ní pozd jších p edpis  

+ provád cí p edpisy 

Hluk a vibrace v ŽP - zákon 25Ř/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví ve zn ní pozd jších 

p edpis  a na ízení vlády 14Ř/2006 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a 

vibrací ĚMinisterstvo životního prost edí, 2012ě. 

  



 

2018  1 

 

P íloha 4.: Formy využití a zpracování biomasy 

Existuje p t základních forem využití energie z biomasy. Tou první je "tradiční 

domácí" použití v rozvojových zemích Ěd evo, d ev né uhlí a zem d lské zbytkyě pro 

domácí va ení Ěnap . "t i kamenné ohn "ě, osv tlení a prostorové vytáp ní. V této roli je 

účinnost p em ny biomasy na užitečnou energii obecn  mezi 5% a 15%. 

Za druhou považujeme "tradiční pr myslové" využití biomasy ke zpracování 

tabáku, čaje, surového železa, cihel a dlaždic atd., kde je surovina pro biomasu často 

považována za "svobodný" zdroj energie. Zde není tak možné efektinví využití biomasy 

efektivn , takže konverze suroviny na užitečnou energii b žn  dochází p i účinnosti 15% 

nebo mén . 

 T etí variantou je "moderní pr myslová". Pr mysl experimentuje s technologicky 

vysp lými technologiemi tepelné konverze, které jsou popsány níže. Očekávaná účinnost 

konverze je mezi 30 a 55%. Čtvrtou je nov jší "chemické konverze" technologie Ěpalivový 

článekě, který je schopen fungovat na principu Carnotova cyklu, popisuje maximální 

teoretickou účinnost konverze tepelné jednotky.  

A pátou, tedy poslední variantou je "biologické konverze" techniky, včetn  

anaerobního trávení pro výrobu bioplynu a kvašení na alkohol. 

P ímé spalovací procesy, kde použité suroviny jsou často zbytky jako št pky, 

piliny, k ra, hogfuel, černý likér, bagasa, sláma, obecní pevný odpad a odpady z 

potraviná ského pr myslu. P ímé spalovací pece mohou být rozd leny do dvou širokých 

kategorií a slouží k výrob  buď p ímého tepla nebo páry. Holandské pece, rozmetadla a 

palivové články pece fungují prost ednictvím dvou etap. První etapa je pro sušení a 

p ípadné částečné zplyňování a druhá pro úplné spalování. Pokročilejší verze t chto 

systém  používají rotující nebo vibrační rošty pro usnadn ní odstraňování popela, p ičemž 

n které vyžadují chlazení vodou (The Food and Agriculture Organization, 2018). 


