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Anotace 

Tato práce podává základní přehled o možnostech recyklace stavebních odpadů 

vznikajících při rekonstrukcích železniční infrastruktury. Nejprve je popsán mechanismus 

zajištění odpadového hospodářství při těchto stavbách a podán přehled souvisejících 

legislativních norem a druhů vznikajících odpadů. V další části jsou uvedeny možnosti 

recyklace jednotlivých stavebních a demoličních odpadů vznikajících v rozhodujících 

množstvích. Poslední část se podrobněji věnuje recyklaci štěrku z kolejového lože, 

popisuje jednotlivé používané technologie včetně konkrétních příkladů jejich nasazení, 

jejich výhody a nevýhody a hodnotí přínos jejich využití. 

.  

Klíčová slova: recyklace, odpady, rekonstrukce, železniční stavby, štěrk ze železničního 

svršku 

 

 

Summary 

This work presents basic possibilities of recycling construction and demolition 

waste, produced during reconstruction works on railway infrastructure. First the principles 

of waste management are described and basic view of produced waste and related 

legislative is given. Next part deals with possibilities how to reuse and recycle some most 

important types of construction and demolition waste. Mechanism of ballast bed recycling 

is described in detail, including examples of technologies for gravel recycling, practical 

applications and benefits of their use. 

 

Keywords: recycling, construction and demolition waste, reconstruction of railway 

infrastructure, gravel, ballast bed
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1 Seznam použitých zkratek 

TÚDC Technická ústředna dopravní cesty 

SČKL strojní čištění kolejového lože 

PTŽS  pláň tělesa železničního spodku 

TP   technické podmínky  

OTP  obecné technické podmínky 

PK  pozemní komunikace 

ŠL   štěrkové lože 

SŽDC s.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TK   temeno kolejnice 

TSS  Traťová strojní stanice (od roku 2005 Traťová strojní společnost) 



Tomáš Kořen: RECYKLACE ODPADŮ PŘI STAVBÁCH NA ŽELEZNICI 

2015  1 

2 Úvod 

Rekonstrukce železniční infrastruktury představují významnou část stavební 

výroby realizované v České republice. Objem investic do výstavby a údržby železniční 

infrastruktury dosáhl v roce 2013 téměř 18,5 miliard Kč, což odpovídá 32% veškerých 

výdajů do dopravní infrastruktury (1). Vzhledem k vysokému podílu spolufinancování 

výstavby dopravní infrastruktury evropskými fondy (pro příští období zejména Operačním 

fondem Doprava 2014-2020) a požadavkům těchto fondů na preferenci železniční dopravy 

lze očekávat, že objem investic do železniční infrastruktury bude značný i následujících 

letech. 

Hustota železniční sítě na našem území je jistě dostatečná (byť ne vždy trasování 

ideálně odpovídá požadovaným přepravním směrům), při stavbách na železnici se tedy 

jedná především o rekonstrukce stávajících úseků formou modernizace, optimalizace, 

racionalizace či revitalizace. To spolu s liniovým charakterem a obvykle značným 

rozsahem staveb způsobuje vznik velkého množství odpadů v průběhu stavebních prací. 

Navíc železniční systém v průběhu svého provozu kumuluje ekologickou zátěž, jejíž 

odstranění je v průběhu rekonstrukčních prací rovněž nezbytné. Při rekonstrukcích 

dopravní infrastruktury přitom lze relativně jednoduchými technologiemi upravit značnou 

část vznikajících odpadů k dalšímu využití. 

Cílem této práce je charakterizovat odpady běžně vznikající při rekonstrukcích 

železniční infrastruktury, uvést základní možnosti a podmínky dalšího nakládání s těmito 

odpady a především popsat možnosti jejich recyklace. Největší pozornost pak bude 

věnována problematice recyklace materiálu odtěženého z kolejového lože. Právě recyklace 

štěrku z kolejového lože totiž umožňuje opětovné využití většiny vznikajícího odpadu jako 

kvalitního a téměř plnohodnotného materiálu a dosáhnout tedy značných úspor primární 

suroviny i nároků na její další úpravu a přepravu. Dále budou popsány některé aspekty, 

které naopak nakládání s odpady při těchto stavbách znesnadňují a případné možnosti 

recyklace omezují. 



Tomáš Kořen: RECYKLACE ODPADŮ PŘI STAVBÁCH NA ŽELEZNICI 

2015  2 

3 Odpadové hospodářství staveb na železnici 

3.1 Základní charakteristiky probíhajících staveb 

Současná koncepce rekonstrukce stávající železniční sítě pochází z poloviny 90. 

let, kdy byla určena síť čtyř hlavních, tzv. koridorových tratí zařazených do celoevropské 

dálkové železniční sítě TEN-T. Právě do staveb na těchto koridorech směřovala 

v posledních dvaceti letech největší část finančních prostředků a tedy i objemu prací. 

Stavby na koridorových tratích jsou klasifikovány především jako modernizace, případně 

optimalizace (2). V obou případech dochází k výraznějším úpravám trasování, 

zdvoukolejňování úseků, poměrně časté jsou výstavby tunelů a rozsáhlých zářezů a náspů. 

Pro tyto stavby je tedy charakteristický velký objem zemních prací a tedy přebytku zemin i 

skalních hornin, který obvykle výrazně převyšuje objem odtěžovaného štěrku.  

S dokončením celého I. a II. a podstatných částí III. a IV. tranzitního koridoru se 

v současné době stále větší pozornost soustřeďuje na úpravy ostatních tratí, označované 

jako revitalizace, rekonstrukce, v případě tratí klesajícího významu pak racionalizace. Pro 

tyto stavby je vzhledem k menšímu dopravnímu zatížení charakteristické zachování 

původního trasování, takže objemy zemních prací jsou výrazně nižší. U těchto staveb tvoří 

nejpodstatnější část odpadů materiály demontované z železničního svršku, případně 

doplněné zeminou vznikající v rámci sanace tělesa železničního spodku. Prakticky stejnou 

skladby odpadů pak mají běžné práce stavební údržby tratí, prováděné průběžně dle jejich 

technického stavu a dostupných prostředků. 

S ohledem na produkci odpadů lze jako specifickou kapitolu vyčlenit 

rekonstrukce velkých železničních uzlů. Tyto stavby byly s ohledem na malý vliv na jízdní 

doby a velkou investiční náročnost doposud většinou odkládány i na jinak 

modernizovaných koridorech, vzhledem k jejich zhoršujícímu se technicko-

bezpečnostnímu stavu však bude v blízké době i jejich přestavba nezbytná. Pro tyto 

stanice, často s velkým objemem nákladní přepravy, přitom bývá typická značná míra 

kontaminace štěrkového lože i podkladních vrstev, znesnadňující další nakládání 

s produkovanými odpady.  
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3.2 Legislativní rámec odpadového hospodářství staveb 

Základním předpisem pro nakládání s odpady je Zákon č. 185/2001Sb. (3) Tento 

zákon v §11 stanovuje původci odpadů, jímž se stavebník při železničních stavbách stává, 

řadu povinností, z nichž jsou pro účely této práce nejpodstatnější povinnost zařazovat 

odpady podle druhů a kategorií, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi 

podle jejich skutečných vlastností, zajistit přednostně využití odpadů a v případě, že toto 

využití není možné, předat je k odstranění pouze osobě k tomu oprávněné. 

Dle požadavku §9 je nutné dodržovat při nakládání s odpady následující hierarchii 

(od nejvíce k nejméně žádoucímu způsobu) : předcházení vzniku odpadů, opětovné 

využití, recyklace, jiné využití, odstranění.  

Opětovné využití přímo, tedy bez další úpravy, přichází v úvahu prakticky pouze 

u prvků železničního svršku (kolejnice, pražce), obvykle pro méně vytížené tratě. Jako 

recyklace se dle §4 uvažuje jakýkoliv způsob úpravy odpadů, při kterém je odpad využíván 

v původní nebo pozměněné podobě, s výjimkou zpracování na palivo nebo zásypový 

materiál. Nadřazeným pojmem k recyklaci je pak materiálové využití, které mimo 

recyklaci zahrnuje právě i ve stavebnictví časté využití odpadů pro zásypy. Z jiných 

způsobů využití připadá v úvahu využití energetické (např. u drcených dřevěných pražců).  

Z výše uvedené hierarchie nakládání s odpady dle §9 tedy lze říci, že recyklace je 

zákonem preferovaná varianta a na skládce by tedy měly být odstraňovány pouze ty 

odpady, u nichž recyklace není z technologických nebo ekonomických důvodů vhodná. Ve 

skutečnosti však je nutné vypořádat se s požadavky §6 na recyklační proces, při kterém 

odpad přestává být odpadem a stává se výrobkem. Tyto požadavky jsou pro svou 

nejednoznačnost často omezujícím prvkem pro uplatnění recyklace daného druhu odpadu. 

Dalším zásadním požadavkem je využívání odpadů pouze v rámci zařízení 

povoleného dle §14 tohoto zákona, pro daný druh odpadu a daný způsob nakládání 

určeného. Pro mobilní recyklační zařízení je toto povolení vydáváno pro území 

jednotlivých krajů příslušnými Krajskými úřady.  

Z dalších předpisů je pro využívání stavebních odpadů podstatná zejména 

Vyhláška 294/2005Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu (4). Pro recyklaci odpadů jsou zásadní především ustanovení přílohy 11 
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tohoto zákona, stanovující podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu. Tato 

příloha stanovuje požadavky na maximální obsah škodlivin v sušině (dle tab. 10.1 

vyhlášky) a na maximální míru ekotoxicity odpadu (dle tab. 10.2 vyhlášky) při využívání 

odpadů pro rekultivace vytěžených prostor, terénní úpravy, vytváření překryvných a 

uzavíracích vrstev skládek apod.  Zároveň jsou však parametry vyjmenované v této příloze 

využívány i pro ověření, zda je splněna podmínka bezpečnosti výrobku pro životní 

prostředí a lidské zdraví ve smyslu §6 odst.3 písm.d) zákona (3).  

Po vynětí vytěžených zemin z působnosti přílohy č. 9 zákona o odpadech je 

možnost jejich dalšího využití často omezena nadlimitním obsahem arsenu, jehož hraniční 

hodnota 10 mg v kg sušiny je i v případě využití například pro rekultivací těžbou 

postižených ploch třetinová oproti limitu pro sedimenty využívané na zemědělských 

půdách, tedy přímo pro účely potravinářské výroby. Dle plošně prováděných terénních 

průzkumů přitom pozaďové hodnoty sledované v lesních půdách překračují základní limit 

10 mg/kg více než na 30% území ČR (5). V případě prokázání zvýšených hodnot 

přírodního pozadí sice lze tento limit navýšit, nicméně jde o časově i administrativně 

náročný postup, navíc vzhledem k obvykle výrazně negativnímu postoji místních 

samospráv v rámci správního řízení se značně nejistým výsledkem. 

Dále je nutné dodržovat požadavky dané vyhláškou 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady (6). Ta v části 1 stanovuje postup a nezbytné náležitosti 

pro vydání souhlasu k provozování zařízení pro využívání odpadů, jímž je i každá mobilní 

linka pro recyklaci odpadů, včetně povinnosti zpracovat provozní řád zařízení dle přílohy 

č. 1 této vyhlášky. Dále je v části 6 této vyhlášky popsán požadovaný způsob vedení 

evidence o nakládání s odpady v rámci dané provozovny (stavba nebo zařízení k využití 

odpadů). 

 Provoz recyklačních linek je dále vázán na zákon 201/2012 Sb. o ochraně  

ovzduší (7). Mobilní recyklační linky pro úpravu stavebních hmot jsou zde uvedeny jako 

střední zdroj znečištění ovzduší pod kódem 5.12 přílohy č. 2 tohoto zákona. Z toho 

vyplývá především povinnost provozovatele vést ve stanoveném rozsahu provozní 

evidenci zdroje znečištění ovzduší a 1 x ročně provádět hlášení souhrnné provozní 

evidence dle §17 odst. 3 písm. c.. Zařízení musí být provozováno v souladu s provozním 

řádem zajišťujícím ochranu ovzduší dle přílohy 12 zákona (7). 
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3.3 Postup zajištění odpadového hospodářství stavby  

3.3.1 Příprava odpadového hospodářství v rámci projektu stavby 

V rámci projektové přípravy železničních staveb je obvykle vliv stavby na životní 

prostředí řešen samostatnou částí projektu, jejíž částí je mimo jiné řešení odpadového 

hospodářství. U staveb většího rozsahu pak může být zpracován i samostatný projekt 

odpadového hospodářství. Ten jednak v obecné rovině popisuje povinnosti při nakládání 

s odpady v rámci stavby, dále pak uvádí přehled odpadů, které při stavbě s ohledem na 

charakter a rozsah prací pravděpodobně vzniknou, a způsoby nakládání s nimi. Vlastní 

požadavky na recyklaci jsou v projektu zapracovány obvykle pouze ve formě recyklace 

štěrku z kolejového lože, která je pak dále řešena v rámci jednotlivých stavebních objektů 

železničního svršku a spodku jako nedílná součást stavby. Recyklace ostatních druhů 

odpadů pak v projektu přímo řešena nebývá a zhotovitel ji obvykle provede v rozsahu, ve 

kterém má pro recyklovaný materiál v rámci stavby využití, případně její provedení 

přenese na oprávněné osoby, kterým odpady ze stavby dále předá. 

Ve vztahu k recyklaci štěrkového lože by měl projekt obsahovat geotechnický 

průzkum a chemické rozbory stávajícího štěrkového lože, nezbytné pro stanovení, zda a 

v jaké míře je stávající materiál kolejového lože vhodný pro recyklaci. Omezujícím 

parametrem může být jak nevyhovující petrografická charakteristika kameniva, tak jeho 

nadměrné znečištění chemickými látkami. Z těchto výchozích podkladů projektant stanoví 

předpokládané objemy vyzískaného recyklátu a způsob a místo jeho využití v nových 

konstrukcích.  

3.3.2 Vlastní realizace odpadového hospodářství v průběhu stavby  

Před zahájením stavby jsou vytipována místa možného lokálního znečištění tak, 

aby bylo možné kontaminované odpady odtěžit a dále s nimi nakládat odděleně od 

ostatních odpadů. Obvyklým zdrojem znečištění jsou ropné oleje používané v minulosti 

k mazání kluzných částí ve výměnách výhybek (od 90. let je k mazání používán nezávadný 

grafit) a úkapy nafty a olejů koncentrované v místech častého stání hnacích vozidel, v 

prostorech přečerpávacích stanic pohonných hmot, před vjezdovými a odjezdovými 
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návěstidly, v dílnách, depech a na odstavných kolejích. Tato místa lze určit ze situace 

stanice, její dokumentace a pohovory se staničními zaměstnanci. Dalším možným zdrojem 

znečištění jsou havárie s úniky provozních kapalin a přepravovaných hmot. Ty lze odhalit 

především z archivní dokumentace. Stupeň a rozsah kontaminace je ověřen odběry a 

rozbory vzorků, především s ohledem na obsah uhlovodíků s 10-40 uhlíkovými atomy v 

sušině, který je nejvyužívanějším kritériem pro stanovení znečištění ropnými látkami 

(zkouška dle ČSN EN 14039). Dalším obvykle sledovaným paramtrem je obsah 

polycyklických aromatických uhlovodíků, která rovněž dobře indikuje zvýšenou 

kontaminaci odpadu nebezpečnými látkami. 

Dále je určen rozsah odběru vzorků dle metodického pokynu Ministerstva 

životního prostředí (8), jako minimální nutný rozsah pro stanovení průměrné kontaminace 

v rámci liniových staveb mimo místa lokálního znečištění je stanoven odběr 1 

charakteristického vzorku na 1000m délky liniové stavby. V případě prací v železničních 

stanicích jsou vyžívány směsné vzorky z více kolejí s podobným dopravním režimem a 

zatížením. Obvykle jsou vzhledem k rozdílné míře znečištění zvlášť odebírány vzorky ze 

štěrkového lože z železničního svršku a zeminy ze železničního spodku. V případě 

recyklace štěrku ze železničního svršku jsou po jejím provedení odebírány vzorky i 

z jemné odpadní frakce (podsítného). V průběhu realizace jsou dále k rozborům odebírány 

vzorky v případě odhalení předem neočekávaných znečištění (odkryté kalové jímky, 

nádrže PHM apod.) a z důvodu naplnění požadavků legislativy při první dodávce odpadu 

v novém kalendářním roce. 

Na základě výsledků rozboru vzorků a projektové dokumentace stavby vypracuje 

odpadový hospodář Plán odpadového hospodářství stavby, vyhodnocující druhy 

vznikajících odpadů dle Katalogu odpadů (9), jejich předpokládané objemy a míru jejich 

znečištění. S využitím těchto vstupů určuje plán způsoby nakládání s jednotlivými odpady 

včetně možnosti jejich recyklace, případně jiných způsobů jejich využití. Tento plán je 

v průběhu realizace stavby pro zhotovitele závazný. Při provádění stavebních prací je 

vedena průběžná evidence o nakládání s odpady v rozsahu dle vyhlášky (6). Zvláštní 

pozornost je nutno věnovat nakládání o odpady zařazenými jako nebezpečné, především 

s ohledem na nutnost odděleného nakládání s nimi v průběhu jejich odtěžování ze stavby, 

skladování a odvozů tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolí stavby ani ostatních 

vznikajících odpadů.  
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Po ukončení stavby provede odpadový hospodář vyhodnocení odpadového 

hospodářství stavby a zpracuje o něm závěrečnou zprávu, která dále slouží stavebníkovi 

(SŽDC s.o.) jako doklad o provedení odpadového hospodářství stavby v souladu s platnou 

legislativou. 

3.4 Přehled běžně vznikajících odpadů  

Tato kapitola shrnuje odpady běžně vznikající při rekonstrukcích železničních 

staveb a popisuje možné a obvyklé způsoby nakládání s nimi. Zvlášť je vyčleněna 

problematika recyklace štěrku z železničního svršku (odpad 170508 štěrk ze železničního 

svršku neobsahující nebezpečné látky), zpracovaná podrobně v kapitole 4. Odpady 

spadající do kategorie „nebezpečný“ jsou označeny *. 

 

Odpady, jejichž recyklace je možná a je prováděna na recyklačních základnách : 

          kód odpadu název odpadu 

170101 beton z demolic objektů, základů TV 

170101 železniční pražce betonové 

170102 stavební a demoliční suť (cihly) 

170302 vybouraný asfaltový beton bez dehtu 

170504 vytěžené zeminy a horniny  

170504 kamenná suť 

 

Tyto odpady se na železničních stavbách vyskytují v největším množství, jejich recyklace 

je běžně prováděna buď přímo v rámci stavby mobilní recyklační linkou, nebo na stálých 

recyklačních základnách stavebních a demoličních odpadů. Problematice recyklace těchto 

odpadů se blíže věnuje kapitola 3.5. 

 

Odpady, jejichž recyklace je možná, vzhledem k malému množství vznikajícímu 

v rámci staveb jsou  k provedení recyklace předávány specializovaným subjektům : 

070299 pryžové podložky 

160214 trafa bez náplně PCB a škodlivin 
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160214 elektrošrot (vyřazená el.zařízení a přístroje) 

170202 sklo z interiérů rekonstruovaných objektů 

170203 plasty 

170203 polyetylénové podložky 

170401 odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) 

170402 odpad hliníku 

170405 železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. 

170405 rozvaděče kovové bez výzbroje 

170407 směsné kovy 

170411 zbytky kabelů a vodičů 

160601* olověné akumulátory 

160602* nikl-kadmiové akumulátory 

 

Tyto odpady vznikají v průběhu realizace v řádově menším množství, navíc 

technologie jejich recyklace je obvykle výrazně komplikovanější než u předešlé skupiny 

odpadů.  Proto jsou předávány firmám specializovaným na recyklaci daného druhu 

odpadu, případně kolektivně organizovaným systémům jejich sběru či zpětného výkupu. 

 

Odpady, jejichž recyklace je možná podmíněně, po odstranění nebezpečných 

vlastností (obvykle odbourání ropných látek biodegradací) : 

170106* kontaminovaná stavební suť a betony z demolic 

170503* zemina kontaminovaná ropnými látkami 

170507* štěrk z kolejiště obsahující nebezpečné látky 

 

S ohledem na míru kontaminace těchto odpadů, náročnost jejich dekontaminace a 

nízkou hodnotu pro další využití může být jako celkově efektivnější řešení zvoleno 

odstranění odpadů uložením na odpovídající skládku. 

 

Odpady, jejichž recyklace není možná : 

170201 dřevo po stavebním použití, z demolic 

170601* izolační materiály s obsahem azbestu 

170603* izolační materiály obsahující nebezpečné látky 
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170604 zbytky izolačních materiálů 

170605* stavební materiál obsahující azbest 

170204* železniční pražce dřevěné 

080111* odpadní nátěrové hmoty 

200399 odpad podobný komunálnímu odpadu 

 

Tyto odpady mohou být buď využity jiným způsobem než materiálovým, obvykle 

jde o využití energetické, případně jsou odstraňovány skládkováním. U energetického 

využití je nezbytné zachovat všechny podmínky stanovené pro provoz daného zařízení tak, 

aby nedocházelo k nadměrné zátěži životního prostředí plynnými ani pevnými produkty 

spalování. Odpady s obsahem azbestu jsou z dalšího využití zcela vyloučeny a je nutné je 

odstranit tak, aby bylo zamezeno dalšími uvolňování azbestu do ovzduší. 

 

3.5 Možnosti recyklace vznikajících odpadů 

3.5.1 Recyklace betonových a cihelných sutí 

Recyklace betonových a cihelných sutí je v současnosti běžná a dobře zvládnutá 

technologie. Při recyklaci cihelných a betonových sutí z demolic pozemních staveb jsou 

obvykle využívány stálé recyklační dvory v okolí stavby. Na nich jsou sutě upravovány 

drcením odrazovými drtiči s následným vytříděním mechanickými sítovými třídiči na 

jednotlivé frakce. Produktem recyklace je recyklované kamenivo, které by mělo splňovat 

požadované vlastnosti pro vydání prohlášení o shodě, především zrnitostní křivku G, tvar 

zrn SI, obsah jemných částic f, nasákavost WA24, minimální objemovou a sypnou 

hmotnost a odolnost proti drcení u hrubé složky. Obvykle vyráběnými frakcemi jsou frakce 

0/16, 0/32 a 0/63 využívané pro zásypy a násypové konstrukce, případně frakce 8/16 nebo 

16/32 v případě požadavku na zajištění propustnosti nebo drenážní funkce. 

 Recyklační základny jsou obvykle obsluhovány mobilními linkami. Velikost 

prvků na vstupu do drtiče je omezena hranicí 300-500mm, větší prvky musí být buď 

předem rozpojeny hydraulickým kladivem, v případě použití menšího odrazového drtiče je 

možné provést v prvním stupni předúpravu čelisťovým drtičem. Variantně mohou být sutě 
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upravovány i pouze čelisťovým drtičem, a to především při použití recyklátu pro hrubé 

zásypy, při kterých není na závadu dosahovaná zrnitost minimálně 0/63, případně 0/90. 

Výhodou úpravy čelisťovým drtičem je vyšší výkon linky a nižší náklady na recyklaci 

dané nižší spotřebou pohonných hmot i menším opotřebením drtících prvků, nevýhodou 

pak horší hutnitelnost hrubšího recyklátu a tedy menší dosahované únosnosti násypových 

konstrukcí.  

V případě nedostatku vhodného materiálu pro budování násypových konstrukcí 

v rámci vlastní železniční stavby a nasazení mobilní linky pro recyklaci štěrku 

z kolejového lože mohou být sutě výhodně recyklovány přímo na recyklační základně 

stavby. Odrazové drtiče používané pro recyklaci štěrku jsou obvykle bez problémů 

využitelné i pro recyklaci betonových a stavebních sutí, v případě využití kuželových 

drtičů je omezujícím parametrem maximální kusovitost materiálu na vstupu, která je u 

kuželových drtičů (stejně jako stupeň zdrobnění) poměrně malá a recyklaci betonových 

sutí prakticky vylučuje. Výhodou takové recyklace je kromě úspor primárních 

nakupovaných materiálů i výrazné omezení objemů přeprav, kdy mobilní recyklační 

základna stavby je obvykle v mnohem menší vzdálenosti od míst demolic než stálé 

recyklační dvory. 

Nezbytnou podmínkou pro dosažení požadované kvality recyklátu je provedení 

demolice takovým způsobem, aby nedošlo ke znehodnocení sutí ostatními odpady, tedy 

odstranění jiných odpadů před  vlastním bouráním stavebních konstrukcí (jde zejména o 

plasty, PVC, dřevo, sklo, izolační materiály apod.). Zásadní pozornost je nutné věnovat 

případné přítomnosti azbestu a jeho separovanému odstranění v souladu s požadavky 

legislativy tak, aby bylo zabráněno šíření vláken do ovzduší. 

3.5.2 Recyklace rozměrných betonových prvků 

Při rekonstrukcích železničních staveb vzniká kromě obvyklých betonových a 

cihelných sutí také značné množství betonových pražců a stožárů trakčního vedení. Tyto 

prvky z vysokopevnostního předpjatého betonu jsou běžnými drtiči poměrně obtížně 

zpracovatelné. Omezujícím prvkem je jednak jejich délkový rozměr (2,5m pražec, 8m 

trakční sloupy), jednak značný stupeň vyztužení tenkými profily (předpínacími dráty).  
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U betonových pražců je vhodné zajistit v případě jejich vyhovujícího stavebně-

technického stavu jejich opětovné využití v co největší míře. Pražce novějších typů (SB6 a 

následující) s vhodným způsobem upevnění kolejnic mohou být využity pro rekonstrukce 

železničních tratí nižších tříd, starší typy pražců pak lze využít jako prvky pro výstavbu 

zárubních a opěrných zdí, podkladní a základové konstrukce, případně pro zpevnění 

pojezdových a skladovacích ploch. U trakčních stožárů je možnost jejich opětovného 

využití minimální. 

 Recyklace těchto rozměrných betonových prvků předpokládá jejich předúpravu 

hydraulickými nůžkami. K drcení lze následně využít odrazových drtičů, vzhledem 

k velkému množství předpínací výztuže je však výkon linky značně omezený a náklady na 

recyklaci jsou tedy značné. Výhodné je při zpracování většího množství nasazení 

speciálních hydraulických střihacích a dodrcovacích zařízení určených přímo pro 

zpracování tenkostěnných prvků z předpjatého betonu. Ty jsou obvykle provozovány jako 

výměnná platforma na rameno dostatečně výkonného pásového rypadla. 

3.5.3 Využití recyklovaných sutí při výstavbě pozemních komunikací 

Problematiku využití stavebních a demoličních sutí do staveb pozemních 

komunikací řeší technické podmínky Ministerstva dopravy TP 210 (10). Tyto podmínky 

umožňují užití výrobku vzniklého recyklací SDO jako náhradu přírodního kameniva do 

konstrukčních vrstev, případně do zemního tělesa pozemní komunikace. V omezeném 

rozsahu je též možné využití recyklovaného kameniva k výrobě asfaltových směsí a 

cementových betonů do krytu vozovek pozemních komunikací. 

Stejně jako v případě ostatních využití recyklátu, požaduje TP 210 důsledné 

třídění tak, aby výsledný materiál plnil požadavky na maximální obsah jiných (jemnozrnné 

nečistoty, kovy, plasty, ozn. X), ostatních (nestavební odpady, papír, obaly, ozn. Y)  a 

plovoucích (dřevo, polystyren, ozn. FL) částic. S výjimkou směsného recyklátu je pak 

stanoven požadavek na kvalitu vzájemného odtřídění jednotlivých složek (cihla, beton, 

asfalt), z čehož tedy vyplývá i požadavek na oddělené vybourání a další nakládání s 

jednotlivými druhy hmot již při demoličních pracích. 

Pro odpady vznikající při rekonstrukci železniční infrastruktury se nejvíce uplatní 

využití betonového recyklátu.  Technické podmínky umožňují použití tohoto typu 
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recyklátu prakticky v celém rozsahu, s výjimkou náhrady kameniva do betonu pro vrstvy 

krytu vozovky. Jako nejvhodnější je pak uvažováno využití jako kameniva příslušných 

frakcí do podkladních nestmelených vrstev, tedy mechanicky zpevněné kamenivo (MZK), 

štěrkodrtě (ŠDA, ŠDB), případně i do stmelených podkladních vrstev (SV). Vhodné je i 

použití recyklátu jako náhrada přírodního kameniva pro výrobu směsí z asfaltového betonu 

do vrstev krytu PK.  Pro konkrétní materiál je pak v TP uvedeno i omezení nejvyšší třídy 

dopravního zatížení, pro kterou lze daný materiál z recyklovaného materiálu provést. Jako 

technicky vhodné, ale z hlediska vyšší kvality recyklátu ekonomicky méně vhodné se 

umožňuje využití betonového recyklátu do podloží a zemního tělesa. Pro toto využití s 

menšími požadavky na kvalitu (zejména nasákavost, namrzavost) je naopak doporučováno 

použití recyklátu ze zdiva, případně směsného recyklátu.  

Odpady ze stavbou vyvolaných přeložek či oprav pozemních komunikací lze 

využít buď jako recyklát z vozovek (podíl asfaltu do 30%), případně jako recyklát 

asfaltový (podíl asfaltu 30-95%) v prakticky stejném rozsahu jako recyklát betonový. 

Pokud v rámci stavby vzniká (nejčastěji odfrézováním nebo samostatným vybouráním 

asfaltového krytu) tzv. R-materiál (podíl asfaltu nad 95%), lze jej využít buď jako surovinu 

pro výrobu asfaltového betonu do obaloven vybavených odpovídající technologií, nebo v 

případě odfrézované drti za studena jako materiál pro výstavbu méně zatížených 

zpevněných ploch (odstavné a manipulační plochy, parkoviště apod.). 

3.5.4 Recyklace zemin a kamenných sutí 

Obvyklým způsobem nakládání s přebytečnými výkopovými zeminami je jejich 

využití pro terénní úpravy a rekultivace, tedy materiálové využití mimo rámec recyklace. 

Vzhledem ke značným objemům vznikajících přebytků (běžně stovky tisíc tun v rámci 

stavby) však může i u zemin v některých vhodných případech vést provedení jejich 

mechanické úpravy k technickému i ekonomickému přínosu, i když tato praxe není 

v současnosti příliš rozšířená. 

Jednou z indikací pro provedení této recyklace je nesplnění požadavků pro 

ukládku na povrch terénu dle přílohy 11 vyhlášky (4). V tomto případě je vhodné vytřídit 

jemnou frakci, která je hlavním nosičem znečištění. Tím dojde ke značnému snížení 

objemu zeminy, kterou je nutné uložit na řízenou skládku, zatímco kamenivo hrubší frakce 
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lze využít na povrchu terénu, navíc obvykle vzhledem ke zlepšeným mechanických 

vlastností  (zejména namrzavosti) i pro náročnější zemní konstrukce. 

Výhodu zlepšení mechanických vlastností zemin a hornin jejich tříděním je 

vhodné využít i v případě potřeby většího množství materiálu pro nové násypové 

konstrukce, pokud neupravený materiál nesplňuje vstupní požadavky. V případě možnosti 

využití celistvých skalních hornin (v poslední době zejména z přebytků materiálu při 

výstavbě tunelů na přeložkách tratí, např. stavby Modernizace trati Votice - Benešov u 

Prahy, Modernizace trati Tábor- Sudoměřice u Tábora) jsou tyto upravovány drcením na 

frakci 0/125 a využívány jako velmi kvalitní materiál pro násypové konstrukce. Vzhledem 

ke kusovitosti vstupního materiálu je používáno jednostupňové drcení čelisťovými drtiči, u 

materiálu z odstřelů s předúpravou hydraulickými kladivy na frakci 0/500. 

 

4 Recyklace štěrku z kolejového lože 

Recyklace štěrku z kolejového lože je v současné době prováděna v zásadě dvěma 

technologiemi. Starší a jednodušší metoda spočívá v prostém vytřídění jemné frakce ze 

stávajícího kolejového lože tak, aby pro další využití zůstalo kamenivo frakce 32/63.  

Výhodou této metody, označované jako strojní čištění kolejového lože, je především její 

rychlost a jednoduchost, dosahované parametry recyklace jsou však horší. Dnes je proto 

využívána především při pracích průběžné údržby svršku, prováděné bez snesení 

kolejového roštu u nás běžnou mechanizací. Je-li to vzhledem k charakteru a rozsahu prací 

výhodné, je při rekonstrukčních stavbách využívána metoda recyklace drcením  a tříděním, 

a to buď v ose, použitím speciální kolejové soupravy, nebo při použití technologie se 

snesením železničního svršku mobilní recyklační linkou. Tato metoda umožňuje dosáhnout 

lepších parametrů vyráběného recyklovaného kameniva i menšího množství dále obtížně 

využitelného odpadu, při rozsáhlejších pracích charakteru modernizace, optimalizace či 

rekonstrukce je tato metoda využívána nejčastěji a bude jí proto v této práci věnována 

největší pozornost.  
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4.1 Recyklace štěrku z kolejového lože strojním čištěním 

4.1.1 Princip recyklace štěrku strojním čištěním 

Technologie recyklace kolejového lože strojním čištěním (dále SČKL) je vázána 

především na práce průběžné údržby a obnovy železničního svršku prováděné kolejovými 

sanačními soupravami tzv. v ose, tedy pokud nedochází ke snášení kolejového roštu 

(výjimkou bývají úseky pro soupravu nepřístupné, obvykle jde o železniční přejezdy, 

mosty, oblasti nástupišť a výhybek, případně místa se závažnými lokálními poruchami 

tělesa železničního spodku). V souladu s článkem 231 předpisu S3 (11) má být tato 

technologie jako ekonomicky výhodná a technicky postačující volena vždy, je-li únosnost 

stávající pláně tělesa železničního spodku dostatečná, případně je-li možné její opravy 

zajistit nasazením kolejové sanační soupravy. 

Základním principem metody SČKL je vytřídění veškeré jemné frakce, která 

v průběhu času znečistila původní štěrk úzké frakce 32-63 tvořící kolejové lože. Původcem 

znečištění je jednak spad převážených sypkých substrátů z železničních vozů (zejména 

uhelný prach, jemná složka drceného kameniva, vápno, cement, popílky), jednak pronikání 

jemných hlinitých částic zespoda zpod pláně tělesa železničního spodku, zejména ve 

zvodnělých či jinak narušených místech. Na rozdíl od dále popsané technologie recyklace 

štěrku z kolejového lože tříděním a drcením celý proces probíhá přímo na speciální 

kolejové mechanizační soupravě, bez demontáže kolejového roštu. 

4.1.2 Technologie recyklace štěrku strojním čištěním  

Čisticí linka nejprve provede odtěžení stávajícího kolejového lože v tloušťce dle 

potřeby, obvykle v celé tloušťce stávajícího kolejového lože. Toto odtěžení je prováděno 

článkovým řetězem, vedeným z boku pevným žlabem a pod pražci demontovatelnou 

lištou. Zavedení řetězu pod ložnou plochu pražců se provádí rozpojením řetězu a lokálním 

odtěžením lože v potřebném místě (začátky a konce úseků, místa neprůchodná pro SČKL - 

mosty bez průběžného kolejového lože, nástupiště, přejezdy, výhybky). Vytěžený štěrk je 

dále pásovým pryžovým dopravníkem přesunut k vibračnímu sítovému třídiči. Vyčištěný 

štěrk frakce 32/63 (nadsítné) je vracen zpět do koleje, podsítná frakce menší než 32mm je 
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pásovým dopravníkem přesunuta na připojené nákladní vozy k odvozu na deponii. Dříve 

běžně využívaná možnost rozprostření podsítného přímo na přilehlé drážní pozemky je 

dnes vzhledem k požadavkům odpadové legislativy pro ukládku na povrch terénu a 

obvyklému obsahu škodlivin v podsítném přinejmenším sporná a je realizována již jen 

výjimečně.   

Strojní čistička kolejového lože SČ600/600S (12) 

Strojní čistička SČ600 představuje nejúspěšnější typ strojní čističky vyvinutý a 

vyráběný na území ČR. Firma MTH Praha vyvinula prototyp tohoto stroje v období 1986-

1989, do roku 1995 pak bylo dodáno dalších 6 strojů pro jednotlivá pracoviště TSS, 4 

z nich jsou na našich tratích využívány do současnosti. Výrazný obchodní úspěch této 

konstrukce pak představuje dodávka 66 strojů pro Ruské železnice. 

 

 

Obr. 1 - strojní čistička SČ600 

 

Souprava je složena z energetické sekce, zajišťující prostřednictvím 

dieselelektrického agregátu pohon v cestovním i pracovním režimu, a z pracovní sekce, 

zajišťující vlastní těžení a úpravu štěrku z kolejového lože. Energetická sekce PA300 je 

osazena dieselelektrickým agregátem (původně 6S-150 z ČKD Hořovice o výkonu 309 

kW, později nahrazený modernějšími zahraničními motory Volvo Penta nebo Cumminns 

KTA  o výkonu 340 - 565 kW). Generátor zajišťuje elektrickou energii jak pro trakční 
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elektromotory zajišťující pohon soupravy v cestovním i pracovním režimu, tak pro pohon 

jednotlivých zařízení pracovní sekce. Páteř pracovní sekce tvoří zalomený nosný rám 

uložený na dvou dvounápravových podvozcích, nesoucí jednotlivá pracovní zařízení, 

pomocný zdroj energie a stanoviště obsluhy. Elektromotory poháněný těžicí řetěz zajišťuje 

odtěžení lože do hloubky až 800mm pod ložnou hranou pražce, odtěžený štěrk je pásovým 

dopravníkem vynesen k vibračnímu třídiči. Vyčištěný štěrk je vracen zpět do koleje, 

podsítné může být vyneseno otočným pásovým dopravníkem buď do přistavených 

zásobních vozů, nebo na těleso trati. 

Na základě strojní čističky SČ600 byla firmou MTH Praha začátkem 90. let 

vyvinuta sanační souprava SČ600S. Oproti SČ600 je navíc vybavena technologií pro 

zvýšení únosnosti pražcového podloží pokládkou sanační vrstvy ze štěrkodrti. Stroj 

umožňuje sanaci jednofázovým kontinuálním postupem, po odtěžení stávajícího lože je na 

zemní pláň položena separační geotextilie a na ni nasypána, rozhrnuta a zhutněna vrstva 

štěrkodrtě o maximální tloušťce až 200mm. Štěrkodrť je dodávána dopravníky ze 

zásobních vozů. Další proces zpracování a ukládky vytěženého štěrku je obdobný jako při 

strojním čištění. V letech 1992 - 1995 byly vyrobeny a TSS dodány 3 exempláře. 

Vzhledem k provozním zkušenostem, kdy pokládka sanační vrstvy ze štěrkodrti obvykle 

nevedla k dosažení požadovaného zvýšení únosnosti podloží, jsou soupravy dnes 

využívány jako pouze jako strojní čističky štěrkového lože.  

Tab. 1 - provozní parametry linky SČ600/SČ600S 

   maximální hodinový výkon linky při čištění 200 m/hod 

maximální hodinový výkon linky při sanaci 60 m/hod 

kapacita těžby a úpravy štěrku při čištění 450 m3/hod 

kapacita těžby a úpravy štěrku při sanaci 200 m3/hod 

maximální hloubka sanace pod TK 1200 mm 

 

4.1.3 Výhody a nevýhody technologie strojního čištění 

Výhodou technologie SČKL je především možnost provedení recyklace přímo 

v ose, tedy v České republice běžně dostupnou kolejovou sanační linkou bez nutnosti 

snesení kolejového svršku. S tím souvisí i rychlost provedení, která je výrazně vyšší než 
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při technologii s kompletním snesením kolejového svršku i lože. To má i zásadní vliv na 

dobu trvání výluky provozu, která zejména při rekonstrukcích jednokolejných tratí plně 

určuje míru dopadu stavebních prací na železniční dopravu. Odpadá nutnost přesunů 

vytěženého štěrku z KL na recyklační základnu a návoz recyklátu zpět, postup je tedy 

ekonomicky úspornější a eliminuje riziko poškození PTŽS staveništní dopravou.  

Nevýhodou je naopak vyšší podíl vytříděné jemné odpadní frakce oproti recyklaci 

tříděním a drcením. To je dáno tím, že výstup z čističky je využíván přímo jako kamenivo 

frakce 32/63, tedy je nutné jako odpad vytřídit veškerá zrna menší než 32 mm. Odpad do 

podsítného při strojním čištění dosahuje běžně 50 až 60%, oproti 20-30% u recyklace 

tříděním a drcením. Tento nárůst objemu odpadu, který je obvykle nutné odvézt z převážné 

většiny na sládku, jednak do značné míry eliminuje úsporu z odstranění vnitrostaveništních 

přeprav, jednak navyšuje cenu prací o náklady na ukládku podsítného na skládku 

příslušnou dle míry jeho znečištění. Druhou hlavní nevýhodou technologie SČKL jsou 

horší parametry vyráběného recyklovaného kameniva. To je dáno tím, že zrna větší než 

32mm přecházejí do recyklátu bez další mechanické úpravy drcením. Oproti úpravě 

s drcením tedy nedochází zejména k obnovení ostrohrannosti, která je jednou z hlavních 

podmínek dobré únosnosti kolejového lože a jeho odolnosti vůči změnám geometrické 

polohy koleje. 

Obě výše uvedené nevýhody jsou přímo důsledkem principu SČKL. Jedinou 

možností jejich odstranění při zachování výhody spočívající v možnosti recyklace bez 

demontáže kolejového roštu je využití speciální kolejové sanační linky, schopné provádět 

kompletní recyklaci štěrku včetně drcení. Tyto linky jsou sice ve světě vyráběny a běžně 

používány, vzhledem k rozsáhlejší mechanizaci jsou ale výrazně komplikovanější. Vysoké 

pořizovací i provozní náklady způsobují, že nasazení těchto linek není pro údržbové práce 

menšího rozsahu ekonomické a nejsou tedy tuzemskými stavebními firmami vlastněny ani 

příliš často využívány. Nasazení těchto souprav v případě odůvodněné potřeby na stavbách 

většího rozsahu je popsáno v kapitole 4.3. 



Tomáš Kořen: RECYKLACE ODPADŮ PŘI STAVBÁCH NA ŽELEZNICI 

2015  18 

4.2 Recyklace kolejového lože tříděním a drcením mobilní linkou 

4.2.1 Princip recyklace tříděním a drcením mobilní linkou  

Recyklace štěrku z kolejového lože jeho mechanickou úpravou na kamenivo 

opětovně použitelné do konstrukčních vrstev železničního svršku a spodku je na našich 

železnicích využívána od počátku 90. let. 20. století. K výraznému rozvoji této 

technologie, včetně zakoupení potřebné mechanizace provádějícími stavebními firmami, 

došlo ve druhé polovině 90. let se zahájením výstavby koridorů. Tato technologie je 

prakticky výhradně používána při stavbách většího rozsahu, především charakteru 

modernizace, optimalizace, případně revitalizace, kdy je vzhledem k úpravám trasování a 

rozsáhlejším sanacím tělesa železničního spodku volena technologie se snesením 

kolejového roštu, při které je stávající štěrk z tratě odtěžen a odvezen na recyklační 

základnu stavby.  

Na rozdíl od technologie strojního čištění je při recyklaci mobilní linkou 

prováděno nejen vytřídění jemné odpadní frakce, ale nadsítná frakce je dále zpracována 

drcením na plnohodnotné recyklované kamenivo.  Z dovezeného odtěženého štěrku je 

nejprve mobilním drtičem odtříděna jemná odpadní frakce, nejčastěji 0-8mm. Nadsítná 

frakce je následně upravena mobilním odrazovým nebo kuželovým drtičem na recyklované 

kamenivo pro opětovné použití na železničních stavbách, a to buď pouze na frakci 0/32 

(štěrkodrť do podkladních vrstev), nebo na frakce 0/32 a 32/63 (štěrk do ložné vrstvy 

kolejového lože).  Přehled parametrů vyráběného kameniva zjišťovaných kontrolními 

zkouškami a jejich vyhodnocení dle OTP SŽDC je zřejmý ze zkušebních protokolů 

uvedených v příloze 7. 

V současné době je držitelem nezbytného osvědčení (13) pro výrobu 

recyklovaného kameniva 32/63 BI celkem 10 recyklačních linek vlastněných 8 různými 

firmami, pro výrobu recyklované štěrkodrtě 0/32kv jde o 14 linek vlastněných 10 různými 

subjekty (stav ke konci roku 2013). Tyto počty jsou sice výrazně menší než množství 

schválených výrobců kameniva nového (67 pro alespoň jednu z frakcí), vzhledem k tomu, 

že jde bez výjimky o linky mobilní, je však tento počet pro pokrytí celého rozsahu 

výstavby dostatečný. Při průměrné výrobní kapacitě jedné linky cca 800 tun/den a 250 

pracovních dnech ročně vychází celková roční kapacita pro recyklaci štěrku 4.800.000 tun, 
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což skutečnou potřebu recyklace štěrku na probíhajících stavbách převyšuje přibližně o 

řád. Tento přebytek kapacity je dán tím, že převážná většina mobilních linek schválených 

pro recyklaci štěrku z KL není vlastněna přímo stavebními společnostmi zajišťujícími 

výstavbu tratí, ale společnostmi specializovanými na úpravu kameniva, které kromě 

recyklace štěrku jednotlivé komponenty běžně využívají i pro úpravu nového drceného 

kameniva v kamenolomech. 

 

 

Obr. 2 - Mobilní linka pro recyklaci štěrku z kolejového lože 

(kuželový drtič Terex Pegson 1000SR + dvojsítný třídič Extec) 

 

4.2.2 Technologie recyklace tříděním a drcením mobilní linkou 

Technologie recyklace mobilní linkou je založena na zpracování štěrku na 

recyklační základně vhodně situované v blízkosti stavby, obvykle dočasně zřízené pouze 

pro potřeby dané stavby. Štěrk ze stávajícího kolejového lože je kompletně odtěžen 

pomocí kolových otočných rypadel a nákladními auty odvezen na recyklační základnu. 

V případě práce na vícekolejné trati je možné využít i odvoz štěrku železničními vozy po 

zachované koleji, je-li to vzhledem k povaze provozu na trati a poloze recyklační základny 

možné. Po navezení štěrku z dané etapy prací je na recyklační základnu dovezena mobilní 

linka sestávající obvykle z mobilního sítového třídiče, odrazového nebo kuželového drtiče 
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s integrovaným třídičem a kolového čelního nakladače. Jednotlivé stroje linky jsou 

přepravovány na silničních návěsech, pohon linky je zajištěn zabudovanými dieselovými 

agregáty (technologie závislá na elektrické energii se v praxi vzhledem k obvyklému 

situování dočasných recyklačních základen mimo dosah rozvodné sítě a komplikovaném 

postupu při zřízení dočasného odběrného místa s poměrně velkou potřebou příkonu 

nepoužívá).  

Štěrk je kolovým nakladačem nakládán do sítového třídiče. Vstup do sítové 

komory je obvykle chráněn roštem pro zachycení velkých prvků (nejčastěji betonové 

hektometrovníky, patníky, větve). Na výstupním pasu třídiče je prováděna magnetická 

separace cizorodých prvků ze železných kovů, především šroubů, matic a dalších prvků 

upevnění kolejnicového pásu, které by jinak mohly poškodit drtič. Třídění je prováděno na 

vibračních sítech s nadkritickými kmity třídiče. Vzhledem k účelu třídění (vytřídění pouze 

na dvě frakce) postačují stroje pouze s jedním sítem, i když jsou v praxi často používány i 

univerzální dvou- či třísítné třídiče. K vytřídění je používáno síto s rozměrem ok 8mm, 

případně většími (viz bod 4.2.3). Podsítná odpadní frakce je vynášecím pásem sypána na 

hromadu, nadsítná frakce postupuje dalším vynášecím pásem přímo do násypky drtiče. 

Drcení je prováděno kuželovým nebo odrazovým drtičem. Odrazové drtiče jsou vhodné 

především v případě výroby obou frakcí, tj. 0/32 i 32/63, při výrobě pouze frakce 0/32 se 

velká část předrceného materiálu vrací jako nadsítné zpět do drtiče, výkon linky tedy 

rychle klesá a ekonomika výroby se zhoršuje. Výhodou zpracování odrazovým drtičem je 

dosažení lepšího tvarového indexu a ostohrannosti zrn frakce 32/63, přitom zejména 

ostorhrannost je pro únosnost štěrkového lože velmi podstatná. Kuželové drtiče jsou 

naopak výhodné především pro výrobu frakce 0/32, kdy dosahují výrazně vyšších výkonů 

při nižší měrné spotřebě nafty. Rovněž opotřebení pláště kužele je na vyrobenou jednotku 

menší oproti opotřebení odrazových lišt a obložení komory odrazového drtiče. Pro výrobu 

frakce 32/63 je nasazení kuželových drtičů podmíněno použitím vhodně tvarovaného 

kužele a systému regulace šířky štěrbiny. Dnes obvykle používané mobilní kuželové drtiče 

optimalizované pro výrobu drtí frakce 4/8, 8/11, 8/16 apod. v kamenolomech nejsou pro 

výrobu frakce 32/63 použitelné a jejich nasazení je tedy omezeno na větší stavby, kde je 

využití pro odpovídající množství štěrkodrtí, především pro sanace PTŽS. 
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Drtiče jsou vybaveny integrovaným, případně závěsným třídičem, který zajišťuje 

požadovanou zrnitost výstupních frakcí, případné nadsítné vrací zpět do drtící komory. Na 

vynášecích pasech třídiče bývají osazeny tenzní váhy k evidenci vyrobeného materiálu. 

V případě, že velikost plochy určené pro recyklaci nepostačuje pro postavení 

drtiče a třídiče tak, aby materiál z výstupního pasu třídiče přepadával rovnou do náspky 

drtiče, je možné provést nejprve pouze odtřídění podsítného a nadsítnou frakci poté 

separátně předrtit na recyklát. Tato situace obvykle nastává u tratí v horském a 

podhorském terénu, kde s výjimkou nákladišť v železničních stanicích nebývají v blízkosti 

stavby k dispozici dostatečně rozsáhlé plochy pro zřízení recyklační základny. Úspora na 

přepravě štěrku na vzdálenější plochy je provázena výrazným prodloužením doby 

recyklace (prakticky na dvojnásobek) a horší ekonomikou danou dvojí překládkou 

materiálu nakladačem. 

4.2.3 Provozní parametry recyklace tříděním a drcením mobilní linkou  

Recyklace štěrku mobilní linkou je obvykle vázána na harmonogram stavebních 

prací probíhajících ve výluce železničního provozu, je tedy kladen důraz na minimalizaci 

doby trvání recyklace. Obvyklý je požadavek na využití vyrobeného materiálu ve stejné 

etapě, ve které byl vytěžen, takže je nutné provést recyklaci v době mezi ukončením 

odtěžování štěrku a zahájením navážení podkladních vrstev pláně. V závislosti na 

náročnosti v mezidobí probíhajících prací na umělých objektech je tím určena nejdelší 

možná doba recyklace na cca 2-3 týdny. 

Výkon linky je omezen výkonností třídiče a výkonností drtiče. Výkonnost třídiče 

bývá obvykle větší než výkonnost drtiče, je však poměrně výrazně závislá na vlhkosti 

tříděného materiálu. Pro zpracování materiálu s optimální vlhkostí dosahuje výkon třídiče 

kolem 150tun/hod na vstupu (při 20% odpadu tedy 120tun na vstupu do drtiče) a 

omezujícím parametrem je tedy výkon drtiče, který se pohybuje kolem 70 - 90 tun/hod u 

odrazových drtičů, případně až 120 tun/hod u drtičů kuželových. V podmínkách realizace 

železničních staveb je však vlhkost materiálu ke zpracování plně určena klimatickými 

podmínkami v době odtěžování kolejového lože. Pokud je materiál příliš suchý, je 

problémem především zvýšená prašnost, kterou však lze bez obtíží řešit buď skrápěním 

deponie vodou, nebo skrápěcím rámem instalovaným na vstupním pasu třídiče. Výrazně 
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hůře řešitelnou, avšak obvyklou komplikací je naopak příliš vysoká vlhkost materiálu, 

zejména při odtěžování po skončení jarního tání sněhu, nebo při déletrvajících deštích. Při 

zpracování materiálu s příliš vysokou vlhkostí přitom dochází k přichycování jemných 

vlhkých zrn na oka třídícího síta a k postupnému zanášení těchto sít. Tím jednak klesá 

výkonnost třídiče a tím i celé linky, jednak je nutné síta často demontovat a čistit, což 

způsobuje další prostoje. Vzhledem k napjatým výlukovým harmonogramům obvykle 

nelze čekat na proschnutí materiálu za příznivějších klimatických podmínek, nasazení 

mobilních zařízení k sušení materiálu jsem ve stavební praxi nezaznamenal. Částečným 

řešením je používání co nejvhodnějších typů sít (tvary ok, profily prvků síta), při velké 

lepivosti materiálu je však obvykle nutné použít síta s větším rozměrem ok, obvykle 11 

nebo 16, případně až 22 mm. To sice vede k odstranění problému se zalepováním sít, 

negativním důsledkem je však zvětšení objemu produkovaného odpadu na úkor objemu 

dále využitelného materiálu, tedy snížení efektivity recyklace, a dále zhoršení průběhu 

křivky zrnitosti pro vyráběnou frakci 0/32 (důsledkem může být nedostatečný podíl 

jemnozrnných částic). Důležitá je i správná obsluha linky vyškoleným personálem tak, aby 

na změny jednotlivých parametrů chodu linky optimálně reagoval (rychlost přísunu 

materiálu, nastavení výkonu motorů, kontrola stavu sít a jejich včasné čistění).  

Nutným předpokladem dosažení optimální výkonnosti linky také je volba 

dostatečně výkonného kolového nakladače, který musí zajistit jak obsluhu vstupu do linky, 

tak i deponování všech výstupních frakcí, případně i nakládku vozidel materiál průběžně 

odvážejících.  

4.2.4 Výhody a nevýhody recyklace tříděním a drcením mobilní linkou 

Oproti technologii strojního čištění může být odtříděna pouze k dalšímu použití 

skutečně nevhodná jemná frakce, nejčastěji 0-8mm, zatímco frakce kameniva větší než 

8mm, tvořená převážně úlomky štěrku vzniklých drcením původních zrn frakce 32/63, 

může být využita pro výrobu recyklované štěrkodrtě. Z toho vyplývá jednak zmenšení 

objemu vznikajícího odpadu, který je nutno dále odvážet a ukládat na příslušné skládky, 

jednak větší množství vyrobeného recyklátu z daného vstupního množství oproti 

technologii strojního čištění. Rozsah této výhody však může být zmenšen v případě 

zpracování materiálu s vysokou vlhkostí, kdy je nutné použít při předtřídění síta s většími 
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oky (viz. bod 4.2.3), takže poměrné zastoupení odpadu vzrůstá. Naopak technologie 

strojního čištění je na vlhkosti zpracovávaného materiálu (vzhledem ke spodní mezi třídění 

32mm) prakticky nezávislá. Druhou výhodou recyklace drcením a tříděním mobilní linkou 

jsou lepší paramery kameniva frakce 32/63 oproti parametrům kameniva získaného 

strojním čištěním, zejména obnovení ostrohrannosti v průběhu drcení.   

Nevýhodou oproti technologiím prováděným tzv. v ose, tedy přímo 

v rekonstruované koleji, je nutnost převozu materiálu z místa odtěžení na recyklační 

základnu a zpět. S tím je spojené vysoké zatížení okolních komunikací těžkou nákladní 

dopravou, což vede zejména v místech trasování železniční tratě mimo silniční síť ke 

značným vyvolaným nákladům stavby (výstavba provizorních komunikací, opravy 

způsobených škod) a zároveň tyto přepravy představují podstatný nárůst zátěže životního 

prostředí v okolí stavby. 

4.3 Recyklace kolejového lože tříděním a drcením kolejovou 

soupravou 

4.3.1 Princip recyklace drcením a tříděním kolejovou soupravou 

Technologie recyklace štěrkového lože drcením a tříděním kolejovou soupravou 

v sobě spojuje výhody lepší kvality kameniva produkovaného recyklací drcením a tříděním 

s kratší dobou potřebnou pro provedení prací a odstraněním přeprav na recyklační 

základnu při zpracování přímo v ose. Kolejové soupravy umožňují provést bez demontáže 

kolejového svršku kompletní obnovu štěrkového lože, případně i sanaci vrstev 

železničního spodku s využitím recyklovaného materiálu. Princip práce těchto kolejových 

recyklačních a sanačních souprav zahrnuje odtěžení štěrku v ose, jeho komplexní recyklaci 

s tříděním a drcením odtěženého kameniva a jeho dalším přímém využití jak zpět do 

železničního svršku, tak i jako součást případných sanačních vrstev železničního spodku 

(14). 
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4.3.2 Technologie recyklace drcením a tříděním kolejovou soupravou 

Při pojezdu linky je článkovým oběžným řetězem odtěžen stávající štěrk zpod 

nedemontovaného kolejového roštu a ten je pásovými dopravníky přes zásobní vozy 

dopravován k recyklačnímu zařízení. Nejprve je provedena magnetická separace 

případných železných částic (upevňovadla, šrouby, matky), případně je jako ochrana 

třídiče zařazen válečkový rošt, na kterém jsou odstraněny nadrozměrné prvky (úlomky 

pražců, hektometrovníků apod.). Dále je ze štěrku na vibračním sítovém třídiči odtříděno 

podsítné. Podsítné je deponováno v zásobních vozech k odvozu na skládku, případně může 

být využito po smíchání s recyklovanou či dovezenou štěrkodrtí do sanačních vrstev tělesa 

železničního spodku. Nadsítné je dále předrceno v odrazovém či kuželovém drtiči a 

vzniklý materiál je na dalším dvousítném třídiči rozdělen na frakce 0/32 (recyklovaná 

štěrkodrť) a 32/63 (recyklovaný štěrk). Štěrk může být dále pročištěn ve vodním 

promývacím zařízení. Recyklovaná štěrkodrť je následně využita do sanačních vrstev 

železničního spodku, recyklovaný štěrk do spodní ložné vrstvy nového kolejového lože. 

Vrstvy železničního spodku i svršku jsou linkou zřizovány z recyklovaného materiálu 

s doplněním chybějícího materiálu (zejména nového štěrku pro horní vrstvy kolejového 

lože) ze zásobních vozů průběžně, během jednoho nebo dvou pojezdů soupravy. Konečnou 

fází úpravy je úprava směrových a výškových geometrických parametrů koleje, obvykle 

plně automatizovanou strojní podbíječkou tvořící součást linky. Pohon soupravy je zajištěn 

energetickou sekcí, vybavenou výkonným dieselektrickým agregátem. Ten vyrábí 

elektrickou energii potřebnou pro pohon trakčních elektromotorů i jednotlivých pracovních 

zařízení pro těžení, dopravu a zpracování štěrku. 

 

4.3.3 Kolejové soupravy používané na železničních stavbách v Evropě 

Souprava AHM 800-R (15) 

Souprava disponuje dvěma těžícími řetězy, jeden těží stávající štěrkové lože, 

druhý silně zahliněnou spodní část lože a zeminu z podloží na úroveň zemní pláně. 

Odtěžený štěrk je recyklován v kuželovém drtiči na štěrkodrť, která je využita do 

podkladních vrstev. Podkladní vrstvy tvořící především ochranu proti promrzání pláně jsou 
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zřízeny přímo při prvním pojezdu linky, potřebné množství nového materiálu je doplněno 

ze zásobních vozů v mísícím centru. Štěrkové lože je zřízeno výhradně z nového materiálu 

při druhém pojezdu linky. 

Tab. 2 - provozní parametry linky AHM 800-R 

   maximální hodinový výkon linky 60 m/hod 

průměrný výkon za 12 hod směnu 300 m/12hod 

kapacita těžby a úpravy štrěku 300 m3/hod 

kapacita těžby zeminy z pláně 500 m3/hod 

maximální hloubka sanace pod TK 1390 mm 

 

Souprava RPM 2002 a PM 200-2R (15) 

Souprava RPM2002 provádí těžbu dvěma řetězy stejným způsobem jako souprava 

AHM 800-R. Na rozdíl od ní je však produktem recyklace kromě štěrkodrtě do podkladní 

vrstvy i recyklovaný štěrk, který je použit do spodní ložné  vrstvy kolejového lože. Do 

obou vrstev je ze zásobních vozů přes mísící centrum doplněno potřebné množství nového 

materiálu. Potřebná vyšší míra odhlinění je dosažena využitím hvězdicových třídících sít. 

Podkladní vrstva i štěrkové lože je zřízeno během jednoho pojezdu soupravy. Souprava 

provádí i hutnění podkladní vrstvy a v případě potřeby pokládku 1 nebo 2 vrstev separační 

nebo výztužné geotextilie. Oproti soupravě AHM800-R dochází využitím recyklovaného 

štěrku do kolejového lože k úspoře štěrku nového, který je z důvodu vyšších požadavků na 

kvalitu výrazně dražší než štěrkodrť do podkladních vrstev.  

Souprava PM 200-2R je navíc vybavena vodním promýváním štěrku před jeho 

úpravou v drtiči, čímž je zajištěno dokonalejší odhlinění důležité pro využití štěrku 

v kolejovém loži. Štěrk je po odtřídění podsítného promýván vodou z vysokotlakých trysek 

(v množství 1000-1500 litrů na 1 tunu štěrku), jemné částice jsou následně z vody 

odstraněny gravitačním usazováním v nádrži uzavřeného vodního hospodářství a voda je 

opětovně využita. Na rozdíl od soupravy RPM2002 je instalován odrazový drtič, čímž se 

zvyšuje kvalita vyráběného štěrku a také poměr výroby recyklovaného štěrku ke štěrkodrti, 

čímž je zajištěna výraznější úspora nového štěrku. 
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Tab. 3 - provozní parametry linky PM 200-2R 
 

maximální hodinový výkon linky 110 m/hod 

průměrný výkon za 12 hod směnu 400 m/12hod 

kapacita těžby a úpravy štrěku 300 m3/hod 

kapacita těžby zeminy z pláně 800 m3/hod 

maximální hloubka sanace pod TK 1200 mm 

 

Souprava PM 1000 URM (15) 

Souprava PM 1000 URM provádí odtěžení 3 oběžnými řetězy, čímž je umožněno 

až 100% využití stávajícího štěrku pro recyklaci (oproti např. cca 70% u PM 200-2R). Do 

odpadu tak přechází pouze neúnosná zemina odtěžená z podloží na úroveň nové pláně 

třetím řetězem. Oddělené odtěžení horní (méně zahliněné) a spodní (více zahliněné) vrstvy 

štěrkového lože umožňuje využít čistý štěrk především pro výrobu recyklovaného štěrku 

do kolejového lože, spodní méně kvalitní vrstva je pak po přetřídění promísena se 

štěrkodrtí recyklovanou ze štěrku odtěženého z horní vrstvy, případně s novým 

materiálem, a využita pro výstavbu podkladních vrstev v rámci železničního spodku. 

Všechny vrstvy jsou zřízeny během jednoho pojezdu linky. 

Výhodou tohoto uspořádání je vyšší výkon linky, vyšší úspora nového materiálu i 

snížení produkce odpadu na nejnižší možnou míru (prakticky všechen vhodný materiál je 

opětovně využit). 

 

Tab. 4 - provozní parametry linky PM 1000 URM 

maximální hodinový výkon linky 110 m/hod 

průměrný výkon za 12 hod směnu 500 m/12hod 

kapacita těžby a úpravy štěrku 300 m3/hod 

kapacita těžby zeminy z pláně 1000 m3/hod 

maximální hloubka sanace pod TK 1300 mm 
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Souprava SMS 120.1 (16) 

Jde o jedinou sanační linku vyvinutou v ČR, a to společností MTH Praha ve 

spolupráci se stavební firmou ŽS Brno v letech 1999-2004.  První ze dvou těžících řetězů 

zajišťoval odtěžení horní vrstvy štěrkového lože, ta byla po předtřídění na dvousítném 

vibračním třídiči drcena odrazovým drtičem a recyklovaný materiál byl využit jako štěrk 

do ložné vrstvy, horní vrstva byla zřizována z nového štěrku. Druhý těžící řetěz odtěžoval 

zeminu ze sanovaného podloží. Do podkladních vrstev o tloušťce 0,3 - 0,4 m byla 

používána nová štěrkodrť. Během provozních zkoušek se však nepodařilo dosáhnout 

požadovaných výkonů linky a potřebných parametrů recyklátu, jediný vyrobený exemplář 

byl naposledy nasazen v roce 2008 a od té doby není dále využíván. 

4.3.4 Výhody a nevýhody nasazení kolejových souprav  

Nasazení kolejových souprav pro komplexní obnovu železničního svršku 

umožňuje provést kompletní obnovu kolejového lože i sanaci podkladních vrstev bez 

nutnosti demontáže železničního spodku, čímž je dosaženo zejména zásadního zkrácení 

prací, a tedy i dob výluk železniční dopravy oproti klasické technologii s demontáží 

kolejového roštu a odtěžení a odvozem na recyklační základnu. Na nejnižší možnou míru 

je snížen objem přeprav, zejména proti technologii se snesením lože a recyklací štěrku na 

recyklační základně, protože odpadá dvojitá přeprava štěrků na základnu a recyklátu zpět 

do trati. Na nezbytné minimum je redukováno i množství vznikajícího odpadu, zejména ve 

srovnání s technologií strojního čištění kolejového lože. Oproti této metodě je lepší i 

dosahovaná  kvalita recyklátu, která je plně srovnatelná s recyklací na stabilní recyklační 

základně, vzhledem k možnosti přímého mísení recyklátu s novým materiálem pak lze 

dosáhnout i lepší homogenity pokládaných vrstev. Díky přímé návaznosti odtěžení 

stávajících a pokládky nových vrstev je odstraněno riziko znehodnocení pláně a 

podkladních vrstev pojezdy nákladních vozidel a klimatickými podmínkami.  

Vysoká efektivita nasazení těchto strojů je bohužel vykoupena jejich výrobní 

složitostí i vysokými nároky na provozní nasazení jak po stránce technické, tak i 

ekonomické. Zatímco relativně jednoduché strojní čističky kolejového lože byly 

v tuzemsku vyvinuty, vyráběny a následně i běžně užívány (vývojová řada SČ100 až SČ-

600), výroba kolejových linek pro kompletní obnovu byla zvládnuta jen několika výrobci 
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na světě (v Evropě je předním výrobcem rakouská firma Plasser&Theuer) a jejich pořízení 

představuje velmi nákladnou investici s nutností zajištění vysokého ročního využití. V ČR 

se o vývoj vlastní linky pokusila firma MTH Praha, nicméně vyvinutý stroj SMS 120.1 

nedosahoval požadovaných parametrů a není dále provozně nasazován. Vzhledem k tomu, 

že v ČR probíhá rekonstrukce železničních tratí včetně těch nejvíce zatížených v poměrně 

dlouhých nepřetržitých výlukách (zčásti vyvolaných i značným rozsahem prací na 

rekonstrukci mostů a železničních stanic), není obvykle nasazení těchto strojů u nás 

ekonomicky odůvodněné. Jejich výhody vyniknou v plné míře při rekonstrukcích dlouhých 

mezistaničních úseků, bez rozsáhlejších prací na umělých objektech, s velkým tlakem na 

zkrácení výluk železničního provozu na nejnižší možnou míru. Při takovýchto stavbách 

plně vynikne výkon stroje umožňující značné úspory na poplatcích provozovateli dráhy za 

výluky železničního provozu, čímž se kompenzují vysoké náklady na vlastní práci stroje.  

V současné době žádná ze stavebních firem v ČR kolejovou linku vzhledem 

k nedostatečné poptávce po jejím využití nevlastní, v odůvodněných případech jsou 

nasazovány pronajaté soupravy vlastněné zahraničními firmami. V současné době firma 

Strabag plánuje nasazení linky AHM 800-R při rekonstrukci velmi vytíženého úseku tratě 

Praha Běchovice - Praha Úvaly. Dalším obvyklým pronajímatelem bývá rakouská 

společnost Swietelsky, případně Eurailpool. Nasazení sanační linky bylo také plánováno 

např. společností SKANSKA při optimalizaci tratě Stříbro - Planá u Mariánských Lázní, 

z ekonomických důvodů však byla nakonec zvolena varianta se snesením kolejového roštu. 

5 Závěr 

Stavební práce na rekonstrukcích železničních tratí s sebou nutně přinášejí vznik 

velkých objemů odpadů. Vzhledem k intenzitě prací představují takto vznikající odpady 

nezanedbatelný podíl celkové produkce odpadů. Možnosti omezit množství vznikajících 

odpadů jejich opakovaným využitím jsou limitované, naopak vhodným využitím 

recyklačních technologií lze velmi výrazně snížit množství odpadů, které je následně nutno 

odstranit například uložením na skládku. Přitom jsou při vynaložení únosných nákladů na 

recyklaci dosaženy úspory na spotřebě primární suroviny, na přepravách této suroviny i 

odpadů i na využití stále více omezované kapacity skládek. Tím je dosažen jak efekt 
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ekonomický, umožňující snížit cenu stavby realizovanou prostřednictvím veřejných 

financí, tak efekt ekologický v podobě omezení dopadu výstavby na lokality těžby kamene, 

skládek odpadů a v neposlední řadě formou menší dopravní zátěže i na vlastní okolí 

železniční tratě, která bývá často vedena relativně neporušenou přírodou, navíc obvykle 

obtížně přístupnou pro silniční staveništní dopravu. Všechny výše uvedené jevy jsou 

násobeny značným rozsahem prováděných zemních prací.   

Recyklace odpadů ze železničních staveb je realizována dvěma cestami. 

Materiály, které vznikají ve velkém množství, tedy především vytěžený štěrk, betonové a 

stavební sutě a v odůvodněných případech i výkopové zeminy, jsou recyklovány v přímé 

součinnosti se stavbou, na stálých či mobilních recyklačních základnách. Ostatní odpady 

vznikají v objemech výrazně menších, navíc jde převážně o odpady s technologicky 

komplikovanějším procesem recyklace, a jsou proto předávány specializovaným firmám, 

které se recyklací daného typu odpadu zabývají ve větším měřítku. Ve spojení 

s materiálovým využitím, obvyklým především u zemin a hornin používaných k terénním 

úpravám a rekultivacím ploch zasažených těžbou, tak recyklace umožňuje zásadně snížit  

množství odpadů předávaných k ekologicky nejméně žádoucímu energetickému využití 

nebo odstranění na skládce.   

Štěrk z kolejového lože může být kromě nasazení běžné mobilní linky recyklován 

také přímo v ose, bez nutnosti demontáže svršku speciální kolejovou soupravou. Čištění 

štěrku strojní čističkou je u nás při údržbových pracích běžně využíváno již od 70. let 20. 

století, stejně tak recyklace štěrku mobilní linkou se na koridorových stavbách rozšířila 

během 90. let a dnes jde o úspěšně zvládnutou a standardně využívanou technologii. 

Naopak komplexní recyklace štěrku nasazením kolejových sanačních souprav není zatím 

vzhledem k charakteru prací v ČR příliš rozšířena. Při rekonstrukčních pracích s nutností 

velkého rozsahu prací na umělých objektech (mosty apod.) se snižuje význam takto 

dosaženého zkrácení doby provádění prací a převažuje tedy negativní vliv značné 

ekonomické náročnosti nasazení těchto investičně nákladných a provozně náročných 

souprav. Větší potenciál pro nasazení těchto vysoce výkonných a v zahraničí velmi 

úspěšně využívaných zařízení zřejmě nastane v budoucnu, kdy nebude při údržbě dnes 

modernizovaných tratí nutné znovu zasahovat do již opravených umělých staveb a 

dosažené zkrácení prací, a tedy i dob výluk bude významnějším argumentem než 

v současnosti.    
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7 Přílohy 

Protokoly o zkouškách recyklovaného kameniva 32/63 BI ze stavby Modernizace trati 

Praha Bubeneč - Praha Holešovice, zkoušela laboratoř Arcadis CZ, zdroj Remex CZ 

 

Příloha č. 1 : Protokol o zkouškách recyklovaného kameniva 32/63 BI, část 1 

Příloha č. 2 : Protokol o zkouškách recyklovaného kameniva 32/63 BI, část 2 

Příloha č. 3 : Porovnání výsledků zkoušek s OTP pro kamenivo 32/63 BI 

 

Protokoly o zkouškách recyklovaného kameniva 32/63 BI ze stavby ŽST Litoměřice 

nákladové nádraží, zkoušela laboratoř Arcadis CZ, zdroj Remex CZ 

 

Příloha č. 4 : Protokol o zkouškách recyklované štěrkodrtě 0/32kv  

Příloha č. 5 : Porovnání výsledků zkoušek s OTP pro štěrkodrť 0/32kv 
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Příloha č. 1 : Protokol o zkouškách recyklovaného kameniva 32/63 BI, část 1 
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Příloha č. 2 : Protokol o zkouškách recyklovaného kameniva 32/63 BI, část 2 
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Příloha č. 3 : Porovnání výsledků zkoušek s OTP pro kamenivo 32/63 BI 
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Příloha č. 4 : Protokol o zkouškách recyklované štěrkodrtě 0/32kv  
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Příloha č. 5 : Porovnání výsledků zkoušek s OTP pro štěrkodrť 0/32kv 

 


