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Anotace 

V předloţené práci je zpracováno téma Recyklace a vyuţití odpadŧ z demolic, které 

poukazuje na správné zpracování a pouţití vhodné technologie pro stavební odpad. První 

část této práce se věnuje poţadované legislativě, která je dŧleţitá pro nakládání s odpady 

z demolic. Dále základní rozdělení odpadŧ a jejich vyuţití. Druhá část poukazuje na 

moţnosti nakládání odpadŧ z demolic, jejich vyuţití a recyklace.  Dále se zaobírám 

správnou technologii, která se pouţívá u těchto odpadŧ. Na závěr uvádím praktické vyuţití 

demoličních odpadŧ.  

Klíčová slova: stavební odpad, recyklace, zpracování, nakládání, stavební materiál. 

 

Summary 

Bachelor thesis -titled "Recycling and using waste of demolitions" deals with right 

treatment and using of suitable technology for building waste. The first caption of this 

thesis is focused in required legislation,which is important for treatment with demolition 

waste. Hereinafter,main allocation of waste and their utilizations. The second caption of 

this thesis contains the analysis of possibilities of using demolition waste,their utilizations 

and recycling. Next I deal with right technology,which is used for these wastes. The last 

part contains the practical utilization of demolition waste.  

Keywords: building waste, recycling, treating, disposal, building material. 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam pouţitých zkratek 

SDO   Stavební a demoliční odpad 

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí 

ČSN   Česká technická norma 

DCJ   Čelisťový drtič jednovzpěrný 

DCD   Čelisťový drtič dvouzpěrný 

DCJ-H  Čelisťový drtič hydraulický jednovzpěrný 

KCD   Kuţelový drtič 

ODN   Odrazový drtič 

EDT   Vibrační třídič 

RT   Rezonanční třídič 

HT   Hrubodrtiče 

VTP   Vibrační podavač 

PVC   Polyvinylchlorid 

PET   Polyethylentereftalát (plast) 

EPS   Expandovaný polystyrén 
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1 Úvod 

Stavební odpad je povaţován jako jeden z hlavních faktoru, který má vliv na 

ţivotní prostředí. Vznik stavebních a demoličních odpadŧ (dále jen SDO) přibývá a to 

hlavně při demolicích a zemních pracích, při výstavbách a opravách. Zároveň jde o odpady 

s vysokým potenciálem opětovného vyuţití a recyklace, a to jak samotných, tak ve 

směsích. Proto je nezbytné se recyklací a vyuţíváním těchto odpadŧ zabývat. Je dokázáno, 

ţe vyuţití recyklovatelných inertních minerálních stavebních materiálŧ má svá specifika, 

které je nutno při zabudování do stavby dŧkladně respektovat.  

Je mnoho aspektŧ, na kterých závisí recyklace stavebního materiálŧ. Dŧleţité je 

provést při demolici stavby kvalitní výběr jednotlivých sloţek vzniklého stavebního i 

demoličního odpadŧ k získání materiálu moţného k recyklaci. Zpŧsobilost recyklačních 

firem provádět kvalitní zpracování dodávaného stavebního odpadu pro finální kvalitní 

produkt (granulát, recyklovatelné kamenivo). Firma je povinná dodrţovat předepsaný 

technologický postup pro zpracování recyklovatelného materiálŧ do stavby. Odběratelé, 

kteří odebírají recyklovatelný minerální stavební odpad, musí mít jistotu, ţe jde o materiál, 

který splňuje mechanické vlastnosti (sloţení, zrnitost) a nemají obsah škodlivin [1]. 

 Recyklace je chytřejší neţ vyhazování cenných surovin na skládky.  

2 LEGISLATIVNÍ MOŢNOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z 

DEMOLIC 

Zajímáme-li se SDO, je nutno poznamenat definici, kterou nalezneme v základním 

dokumentu, věnujícímu se odpadŧm, kterým je zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech. 

Znění zákona „Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit (§ 3 zákona v platném znění)“. K podrobnějšímu zaměření se věnuje 

příloha č. 1 vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadŧ (viz příloha č. 1), Seznam nebezpečných odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadŧ (Katalog odpadŧ). Několik základních předpisŧ, které specifikují 

podmínky pro nakládání s odpady, které jsou součástí zákonu o odpadech, jsou: 
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 Vyhláška MŢP č.381/2001 Sb., Katalog odpadŧ 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečnosti odpadŧ 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách pouţívání upravených kalŧ na 

zemědělské pŧdě 

 Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB 

 Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpŧsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobkŧ 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadŧ na skládky a jejich 

pouţívání na povrchu terénu 

 Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bliţších podmínkách financování nakládání s nimi 

 Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadŧ [2]. 

2.1 Právní předpisy a dokumenty pro nakládání SDO 

2.1.1 Legislativa v České republice 

 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektŧ a o výkonu 

povolání autorizovaných inţenýru a technikŧ činných ve výstavbě 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonŧ 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonŧ 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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 Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu 

 Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadŧ 

 Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro zařazování prácí do kategorií, limitní hodnoty ukazatelŧ biologických 

expozičních testŧ a náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

 Vyhláška MŢP č. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpŧsobu provedení zpětného 

odběru některých výrobkŧ 

 Vyhláška MŢP č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadŧ na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

ve věcech stavebního řádu [2] [14]. 

 

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., které stanovuje technické poţadavky na vybrané 

stavební výrobky 

 Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

pro období 2015 - 2014 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích [2]. 

2.1.2 Legislativa Evropské unie 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic [2]. 

2.1.3 Technická legislativa 

 ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 

 ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy vozovek 

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

 ČSN EN 13055-1,2 Pórovité kamenivo 
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 ČSN EN 13139 Kamenivo do malty 

 ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 

pojivy pro inţenýrské stavby a pozemní komunikace 

 ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loţe [2]. 

2.2 Nebezpečné vlastnosti odpadů 

Nebezpečné vlastnosti odpadŧ jsou dodatkem v katalogu odpadŧ. Patří zde 

výbušnost, hořlavost, oxidace, toxicita, ţíravost a korozivita, infekčnost, ekotoxicita, 

radioaktivita.  

Výbušnost látky nebo odpadŧ, je látka pevného či kapalného pŧvodu, která je 

schopna chemické reakce, produkující plyn a mŧţe zpŧsobit poškození okolí. 

Hořlavost, především kapalin. Tyto kapaliny jsou kapaliny nebo jejich směsi nebo 

také kapaliny obsahující pevnou látku v roztoku nebo suspenzí (nátěrové hmoty). Kapaliny 

uvolňují hořlavé páry. 

Hořlavost pevných látek nebo odpadŧ, jiné neţ se klasifikují jako výbušné. Jsou 

to látky, které jsou vystaveny za určitých podmínek, snadno zápalné. Mohou zpŧsobit 

poţár, ale i přispět třením.  

Oxidační schopnost látek nebo odpadŧ, které nemusí být samy zápalné, ale mohou 

přinést kyslík nebo přispět ke spalování jiných materiálŧ.  

Ţíravost, korozivita jsou látky nebo odpady. Při styku s ţivou tkání mŧţou 

zpŧsobit poškození, ale i při úniku (dopravní prostředek, jiný materiál). Vedou s sebou 

mnoho dalších rizik.  

Infekčnost. Jsou to látky nebo odpady obsahující ţivé organismy a jejich toxiny. 

To vyvolává rŧzné patogenní onemocnění.  

Ekotoxicita. Látky nebo odpady představující okamţité nebo opoţděné riziko a to 

dopadem nepříznivého zatíţení ţivotního prostředí (biologická akumulace, jedovaté účinky 

na biotické systémy) [3]. 
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3 ZÁKLADNÍ DRUHY ODPADŮ PRO RECYKLACI 

Přehled produkce základních druhŧ odpadŧ popisuje příloha č. 2. Pojem recyklace 

vzniklo z anglického slova „recycling“ coţ znamená recirkulace, znovuvyuţití neboli 

vrácení zpět do cyklu. Recyklace má význam ekonomický (nízké náklady), technologický 

(časová ohraničenost), ekologický (ochrana ţivotního prostředí), energetický (úspora 

energie). Jde o proces cyklický, jinak řečeno postup, který se několikrát opakuje. Slovo 

recyklace rozumíme jako nakládání s odpadem, který je následně zpracován k dalšímu 

vyuţití. Proces recyklace mŧţeme povaţovat za jeden ze zpŧsobu ochrany ţivotního 

prostředí [4] [15]. 

 

Obrázek č. 1: Schéma zhodnocení odpadŧ a recyklace surovin [15] 
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3.1 Recyklace plastů 

Plasty tvoří 15% odpadŧ z komunálního odpadu, jejich základní surovinou je ropa. 

Plasty jsou téměř nezničitelné, lehké, pruţné, inertní, mají schopnost odolávat vodě, slunci, 

UV záření i mechanickému poškození. Kaţdý plastový materiál má rozdílné vlastnosti, 

proto musí splňovat rŧzné funkce. Velké mnoţství tohoto materiálŧ stěţuje druhově čistý 

sběr odpadu a některé postupy pro recyklaci plastŧ zatěţují ţivotní prostředí nebo jsou 

neefektivní, drahé.  

Recyklace plastu je dŧleţitá a slouţí k tomu ţluté kontejnery, které jsou určeny 

obzvlášť pro tento druh odpadu. Takto vytřízený odpad odváţí svozový vŧz na dotřiďovací 

linku a zde jsou ručně tříděny do tří skupin: 

 Duté obaly z HD – PE (polyetylen vysoké hustoty)  

 Folie z LD – PE (polyetylen nízké hustoty)  

 Směsi umělých hmot 

Plasty takto roztříděné se dále podle typu slisují a odvezou k dalšímu zpracování [5]. 

3.2 Recyklace skla 

Recyklace skla tvoří přibliţně 9% mnoţství celkového odpadu. Hlavní obsaţená 

sloţka skla je sklářský písek a k němu jsou dále přidávány přísady jako soda, ţivec, 

dolomit a vápenec. Sklo je významná druhotná surovina a lze ji stoprocentně recyklovat, 

na rozdíl od papíru a plastŧ, které nelze mnohonásobně recyklovat, kvŧli ztrátě svých 

vlastností. Sklo mŧţeme tavit a zpracovávat opakovaně a stále dokola. Výhodou recyklace 

skla je ušetření primárních zdrojŧ a energie.  

Ke třídění skla slouţí kontejnery zelené a bílé barvy. Bílý kontejner poukazuje na 

čiré sklo a zelený na zbylé sklo barvy zelené, hnědé a jinak zbarvené. Velice dŧleţité je 

třídit sklo na barevné a čiré, protoţe výroba bílé a barevné skloviny se zcela od sebe liší.  U 

třídění skla je také zapotřebí dbát na čistotu. Nedávají se do kontejneru věci jako porcelán, 

keramika či varné sklo. 

Sklo, správně vytříděné, je odváţeno do skláren, kde se ještě dotřídí na speciální 

lince. Speciální linka slouţí k odstranění nečistot, zejména kovŧ, porcelánŧ, kamenŧ apod. 
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Dále se čisté sklo recykluje tak, ţe se rozdrtí na střepy a drobný písek. Podrcený produkt se 

přidává do základní sklářské směsi neboli sklářský kmen, který se při teplotě vyšší neţ 

1 500 °C taví v tavicí vaně. Konečný produkt, ve formě láhví, se vyrábí z tekutého skla, 

které teče do dávkovače a stříhá se na kapky, které jsou podávány do forem a tak získá 

finální produkt svŧj tvar. Po té se sklo musí nechat zchladit v chladicí peci, kde produkt 

získá potřebnou pevnost [5]. 

3.3 Recyklace papíru 

Recyklace papíru tvoří přibliţně 8 – 25% odpadu z celkového mnoţství. Odpad 

tvoří převáţně noviny a časopisy a zbytek jsou papírové obaly, školní sešity a jiné. Taktéţ 

jako předchozí sklo a plast je papír významnou druhotnou surovinou. Pro výrobu papíru 

jsou charakteristické vlákna. Ty mohou být převáţně rostlinného anebo ţivočišného 

pŧvodu. 

Pro recyklaci papíru slouţí modré kontejnery, které vyváţí v pravidelných 

intervalech svozové vozy. Ty odvezou odpad na třídicí linku, kde se odstraní papír, který 

zde nepatří. To je především roztřídění jednotlivých druhŧ jako: novinový papír, časopisy, 

lepenka a kartony, směsný papír. Vytříděný papír dále putuje na lis ve slisovaných balících 

a pak do papíren. Zde se vlákna z rozdrceného dřeva a sběrného papíru promísí s vodou a 

dalšími přísadami. Tato směs se dále přesouvá do papírenského stroje, kde se vylisuje do 

tenkých listŧ a odstraní se voda a upraví se jejich povrch. Přichází fáze sušení na sítech. 

Takto upravená směs se stává základní surovinou pro výrobu nového papíru a lze jí dále 

upravit. 

Papír nelze recyklovat donekonečna, opětovně jej lze vyuţít přibliţně 5x aţ 7x. 

Výhodou recyklace papíru je její šetrnost k ţivotnímu prostředí. Jsou ušetřeny především 

samotné stromy [5]. 

3.4 Sběrný dvůr 

Sběrný dvŧr je místo ke shromaţďování odpadŧ od občanŧ. Slouţí pro 

shromaţďování těch odpadŧ, které není moţno odloţit do nádob pravidelného svozu 

odpadŧ. Ve sběrném dvoře je odpad vytříděn a předán k další recyklaci. Kaţdá obec má 

povinnost od občanŧ odebírat nebezpečný odpad, zeleň nebo objemný odpad. Záleţí na 
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obci, jaký zpŧsob zvolí, buď samostatnými svozy 2 x ročně nebo přes sběrné dvory. Kaţdý 

zpŧsob má své pro a proti. Sběrný dvŧr slouţí převáţně ke sběru odpadu objemného 

(nábytek, koberec apod.), elektrospotřebičŧ, stavebních odpadŧ, zeleně a nebezpečných 

odpadŧ [5]. 

3.5 Produkce odpadů  

Produkce odpadŧ za rok 2013 vzrostla. Na produkci závisí aktuální stav prŧmyslu, 

stavební činnosti a šetrnější ekologické postupy. Podíl a produkce jednotlivých skupin 

odpadŧ za rok 2013 nám ukazuje graf č. 1. 

 

 

 

 

 

 

4 MOŢNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z DEMOLIC – 

RECYKLACE, VYUŢITÍ (dřevo, kovy, cihly, beton apod.) 

SDO vzniká při výstavbě, údrţbě, rekonstrukci a odstranění staveb. Těchto odpadŧ se 

nelze jen tak zbavit vyhozením do popelnice na komunální odpad, ale měl by být odevzdán 

do recyklačních zařízení. Tyto odpady jsou zařazovány do skupiny 17 Katalogu odpadu 

(vyhláška č. 381/2011 Sb.). Jsou rozděleny do těchto základních podskupin: 

- 170100 – Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu. 

- 170200 – Dřevo, sklo, plasty. 

- 170300 – Asfalt, dehet, výrobky z dehtu. 

Graf č. 1: Podíl jednotlivých skupin odpadŧ na celkové produkci odpadŧ, 2013 [18] 
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- 170400 – Kovy, slitiny kovŧ. 

- 170500 – Zemina vytěţená. 

- 170600 – Izolační materiály. 

- 170700 – Směsný stavební a demoliční odpad. 

Materiálové vyuţití odpadŧ v ČR za rok 2013 bylo 76% všech vyprodukovaných 

odpadŧ. Kaţdým rokem se vyuţití odpadŧ pomalu navyšuje.  SDO jsou takto nejčastěji 

vyuţívány (72%), viz graf č. 2.  

 

 

 

 

 

4.1 Betonový recyklát 

Vznik betonového recyklátu je kombinace drcení a třídění na rŧzné frakce. Má určité 

odlišné vlastnosti, které lze přesně určit laboratorními, poloprovozními a výzkumnými 

výsledky a to následně: 

- konzistence betonové směsi nepříznivě ovlivňuje obsah drceného betonu, pro 

zachování potřebné konzistence je zapotřebí zvýšit dávku záměsové vody, 

- pevnost betonu je niţší ve srovnání s přírodním kamenivem, 

- pevnost v tlaku poklesne o 10 – 15%, 

- modul pruţnosti poklesne o 15 – 20%, 

- nepříznivou změnou je zvýšení součinitele dotvarování o 50%, 

- smršťování v betonu se také zvýší a to aţ o 20 – 40%. 

Graf č. 2: Materiálové vyuţití odpadŧ dle jednotlivých skupin, 2013 [18] 
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Vyuţití betonového recyklátu je opět jako plnivo do betonŧ, i kdyţ má horší vlastnosti 

neţ beton s kamenivem. Častější pouţití je v ochranných vrstvách silničních komunikací, 

pro obsyp a zásyp inţenýrských sítí, na lesní cesty… [2]. 

4.2 Asfaltový recyklát 

Tento materiál se zpracovává za studena za pouţití emulzí, případně v kombinaci 

s cementem. Dochází k obalení částic a tím ke sníţení nebezpečí znehodnocení odpadních 

vod a blízkého okolí. Asfaltový recyklát, vyrobený za studena mŧţeme vyuţívat těmito 

zpŧsoby: 

- bez přidání pojiva ve spodních podkladních vrstvách, zpevnění štěrkopískových 

podsypných vrstev a pro málo zatíţené vozovky, 

- vytváření nové stmelené podkladní vrstvy s přidáním hydraulického pojiva 

(cement, vápno), 

- s přidáním emulze k recyklovatelnému materiálu, 

- kombinovaný zpŧsob a to s přídavkem cementu i emulze [2]. 

4.3 Cihelný recyklát 

Podobný princip výroby jako u betonového recyklátu. Výroba probíhá ve třech fázích 

(předtřídění, drcení, třídění). Předtříděním se vyloučí cizorodé látky jako je dřevo, ţelezo a 

jiné. Drcení probíhá pomocí čelisťových nebo odrazových drtičŧ. A v neposlední řadě se 

roztřídí podle zrnitosti do tříd 0-8mm, 8-32mm, 32-85mm a 0-40mm. Recyjlační proces je 

znázorněn na obrázku č. 2.  

Tento recyklát je nejvíce vyuţíván jako zásypový materiál, zpracováním na cihlovou 

drť tzv. antuka (úprava sportovních hřišť). Další vyuţití je pro výrobu cihlobetonu, který 

má rozšířené vyuţití a to: 

- výplňové zdivo v monolitických konstrukcích, 

- pro přípravu prefabrikovaných, stěnových prvkŧ při výrobě vibrolisovaných 

tvárnic, 

- součást stavebních směsí (plnivo do malt pro zdění) s vyuţitím drobných frakcí, 
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- výroba nepálených lisovaných cihel [2] [13].  

 

4.4 Izolační materiál s obsahem azbestu 

 Silikátové minerály neboli azbest, se schopnosti vytvářet dlouhé tenké vláknité 

struktury. Tento materiál se pouţívá jako tepelně izolační a nejčastěji je vyuţíván jako 

součást protipoţární ochrany staveb. Moţný přehled stavebních materiálŧ s obsahem 

azbestu, který byl v minulosti vyráběn v ČR, nám umoţňuje tabulka v příloze č. 3. Azbest 

dělíme na dva typy: 

 Chryzotil – bílý azbest, skupina serpentinŧ, 

 Amozit – hnědý azbest, skupina amfibolŧ. 

Azbest je karcinogenní látka, která zpŧsobuje onemocnění plic, pohrudnice i nádorové 

onemocnění. 

Obrázek č. 2: Schéma recyklačního procesu [13] 



Kateřina Votočková, DiS.: Recyklace a vyuţití odpadŧ z demolic 

2014/2015  12 

 Práce s azbestem musí splňovat veškeré poţadavky pro zajištění bezpečnosti a 

ochranu zdraví osob, které přicházejí do styku s tím to materiálem. Azbest je řazen do 

nebezpečného odpadu, proto vyţaduje odbornou likvidaci prováděnou v souladu 

s legislativou [6]. 

K odstranění odpadu s obsahem azbestu se pouţívají pytle s barevným označením a 

štítkem určený pro azbestový odpad. Obsah pytlŧ by měl být vlhký a neměl by se plnit po 

okraj a také by měly být pečlivě utěsněné, aby v nich nezŧstával přebytečný vzduch. 

Odpad se vyjímá přechodovou komorou nebo také komora na pytle. 

Odpad zabalený a připravený k vynesení z uzavřeného prostoru musíme řádně 

zabezpečit, tak aby se zabránilo k vysypání odpadu. Jakmile je odpad odnesen z komory na 

pytle musí se dodrţovat: 

- odpad nesmí zŧstat bez dozoru, dokud není v bezpečném kontejneru, 

- přeprava odpadu do bezpečného úloţiště (kontejner, vozidlo) by měla být co 

nejkratší a jasně dána, aby jí bylo moţné po převozu zkontrolovat, 

- nepřeplňovat pytle odpadem, 

- pytle neplnit ostrými předměty, 

- co nejšetrněji manipulovat s odpadem, který je v uzavřeném pytli. 

Ukládání zabaleného odpadu s obsahem azbestu musí být řízen v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V současné době v České republice se tento 

odpad odstraňuje ukládáním na skládky [7]. 

4.5 Kovový odpad 

 Kovový odpad má tu vlastnost, ţe se dá neustále recyklovat a představuje 

druhotnou surovinu v hutnictví. Při recyklaci je kladen dŧraz na ekologii a energetické 

zatíţení. 

 Kovový odpad ocelový vzniká při zpracování ocelových materiálŧ (třísky, odřezky, 

zmetky). Tento odpad většinou obsahuje příměsi neţelezných kovŧ a dalších materiálŧ. 

Odpad se dělí podle chemického sloţení: 

 legovaný – více ceněný ocelový odpad (oceli třídy 13 – 17), 
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 nelegovaný – tzv. uhlíkové oceli třídy 10 – 12). 

Kovový odpad obsahuje doprovodný materiál, který je např.: sklo, plast, dřevo, 

neţelezné kovy, pryţ, provozní kapaliny… Pro potřebnou čistotu a kvality šrotu se provádí 

úpravárenské postupy. Šrot projde tříděním a případně ruční předpravou a dle potřeby 

rŧzné strojní procesy (lisování, stříhání, lámání, paketování, briketování. Drcení je 

nejúčinnější úpravárenský proces šrotu. 

Kovový odpad neţelezných kovů jsou odpady a zbytky z jejich výroby. Největší účast 

vytváří měď a její slitiny (bronz, mosaz), hliník a jeho slitiny a zinek a jeho slitiny 

(tombak, mosaz). Neţelezné kovy jsou nemagnetické. Šrot těchto kovŧ nahrazuje primární 

suroviny v metalurgickém prŧmyslu. Úpravárenské procesy jsou podobné jako u 

zpracování ocelového šrotu, ale jsou vyuţívány i speciální technologie (opalování, 

odtavování, odcínování) a hydrometalurgické procesy (převedení do roztoku, louţení, 

separace…). 

Kovový odpad vzácných kovů, kde zdrojem jsou elektronické a elektrotechnické 

zařízení s obsahem těchto kovŧ (konektory, jističe, desky plošných spojŧ, tranzistory, 

teploměry…). Tento odpad je s podíly Au, Ag, Pt, Ir, Rh, Pd a dalších.  Řadíme zde i 

fotografické odpady s obsahem stříbra. Rŧzné recyklační technologie závisí na druhu 

zpracovávaného kovu. Technologie mohou být třídění, metalurgické a hydrometalurgické 

zpracování, chemické rozpouštění, separace, sráţení, elektrolýza…. 

Kovový odpad litinový vzniká opotřebovanými výrobky z odlévaných ţelezných 

produktŧ a jejich částí a také odpad vzniklý při zpracování odlitkŧ. Litina obsahuje uhlík 

ve sloţení 1,8 – 4,3%, naopak ocel obsahuje pouze 1,8% uhlíku a to je jeho maximum. 

Zpracování litinového odpadu je obdobný jako u ocelového odpadu [9]. 

4.6 Výkopová zemina 

 Zemina je velmi dobře vyuţitelný materiál. Zeminu, kamení a vytěţenou hlušinu 

(odpad podskupiny 17 05) lze mimo místo vzniku (stavbu) vyuţívat k uzavírání a obnově 

skládek, zaváţení vytěţených povrchových dolŧ, lomŧ a pískoven nebo také k terénním 

úpravám. Dále se mŧţe také vyuţívat k rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou 
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činností postiţených pozemkŧ podle § 12, § 13 a § 14 vyhlášky číslo294/2005 Sb. [10] 

[11].  

Existují základní aspekty a moţná rizika spojené s nakládáním s odpadními 

výkopovými zeminami, které jsou: 

- velké mnoţství i velká hmotnost, 

- vysoká cena přepravy, 

- motivace zeminu odkládat na místech k tomu neurčených a zde ji ponechat, často 

jsou zatíţeny pozemky nic netušících majitelŧ či krátkodobých pronajímatelŧ, 

- náklady majitelŧ pozemkŧ na následné odvezení zeminy z nechtěné „deponie“ jsou 

v řádech stovek tisíc aţ miliónŧ korun, 

- případná kontaminace pouhým pohledem je obtíţně zjistitelná – zemina ať uţ 

kontaminovaná či čistá, vypadá na první pohled stejně, 

- kontaminovaná zemina znamená reálná rizika pro oblast, a to i do budoucnosti, pro 

povrchové a podzemní vody (obsah těţkých kovŧ, obsah ropných látek a další), 

- vysoká prašnost v oblasti „deponie“ (mnoho podnětŧ, které se stále opakují), 

- vysoká hlučnost v oblastech „deponie“ (opakované naváţení a odvoz), 

- na místech, kde je zemina dlouhodobě odloţena, vznikají často černé skládky, 

nejprve stavebního odpadu, potom i komunálního odpadu [10].  

4.7 Dřevěný odpad 

 Nemalou část recyklace stavebního materiálŧ tvoří zpracování dřeva z demolic.   

Dřevo bývá znečištěno od sutě, obsahu kovŧ, ale i napadení houbami, které se potom dá 

pouţít jako materiál pro spálení. Zpracování není moţné na rychloběţných štěpkovačích, 

právě pro takto znečištěné dřevo, které by mohlo poškodit funkci stroje. Proto je dŧleţité 

pouţít stroje určené pro zpracování znečištěného dřeva ze staveb nebo dřevěných budov a 

také pro nábytek, ale i dřevěných zbytkŧ. Hlavní forma zuţitkování dřevního odpadŧ je 

spalování v provozovnách a v domácnostech. Piliny, kŧra a odřezky se pouţívají na 

kompostárně, na skládku mŧţe přijít dřevo z demolic (stará okna apod.) [7]. 

Karton a papír se upravují lisováním (zmenší se jeho objem). Po tomhle procesu 

se odevzdává papírnám, kde se zpracuje na druhotnou surovinu pro výrovu recyklovaného 

papíru.  
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Plasty se zpracovávají drcením nebo lisováním. Drť je moţno vyuţít pro lisování 

výrobkŧ z plastu (plastová prkna, výroba plotu, venkovní podlahy, obrubníkŧ, kryt 

kanalizací a další). Nebo se dále zpracuje na granulát pro výrobu jakéhokoliv plastŧ [8]. 

5 DRUHY TECHNOLOGIÍ PRO ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍCH 

ODPADŮ 

SDO představují hlavní materiálový tok v oblasti odpadŧ. Rozvoj recyklace s cílem 

minimalizovat jejich objemy je proto velmi ţádoucí. Odpad je dle druhŧ a kategorie tříděn 

podle katalogu odpadŧ (viz kapitola 2). Technologii pro zpracování stavebních odpadŧ 

dělíme podle mobility – na mobilní a semimobilní (stacionární). U nás v ČR se recyklace 

SDO rozvinula zejména při pouţívání mobilních drtičŧ a třídičŧ. Materiál je více jak 

z 90% touto technologii recyklován [12]. 

5.1 Stacionární linky 

Stacionární zařízení se umísťují poblíţ místa těţby (štěrkovny, pískovny, 

kamenolom), pro produkci vysoce kvalitních recyklátŧ ve velkých objemech. Roční 

kapacita těchto linek je okolo 200 000 – 500 000 tun, ale i více. Linky jsou sestaveny 

z drtičŧ, třídičŧ a magnetických separátorŧ, ale součástí mohou být i odlučovače 

prachových částic a separátory lehkých částic. Na linku se materiál podává terénním 

pásovým dopravníkem nebo nákladním automobilem. Stacionární linka umoţňuje získání 

kvalitních frakcí. Materiál, zpracován těmito linkami má vysokou kvalitu a čistotu. Výkon 

stacionárních linek je efektivní při vyšších výkonech (200 – 1000 t/h). Dělení linek je pro 

práci jak v suchém, tak i v mokrém procesu [12].  

5.2 Mobilní linky 

Tyto linky se vyuţívají pro přímé nasazení na staveništi (při stavbě dálnic, u 

demolic prŧmyslových staveb, spádové oblasti s malým výskytem stavební suti). 

Nevýhoda mobilní linky je vysoké provozní náklady (transport, montáţ, výměna 

personálu), hlučnost, prašnost, obtíţná kontrola dodávané suti, omezený sortiment výrobkŧ 

(frakci). Tyto linky jsou sestaveny na kolovém podvozku a jsou vybaveny odrazovými, 

čelisťovými nebo kuţelovými drtiči. Linky, které jsou na pásovém podvozku, viz obrázek 
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č. 3, mají výbavu odrazových nebo čelisťových drtičŧ. Všechny drtiče jsou poháněny 

dieselagregáty [12]. 

 

 

 

5.3 Semimobilní linky 

Semimobilní (polomobilní) linky jsou sloţeny z několika transportovatelných jednotek. 

Jsou vybaveny třídiči vibračními, které se nacházejí na rámové konstrukci. Transport této 

linky se provádí demontáţí jednotlivých dílŧ a ty pomocí jeřábu jsou přesunuty na trajler. 

Výhody a nevýhody jsou podobné jako u mobilních linek [12]. 

5.4 Drtiče 

5.4.1 Čelisťové drtiče 

Jde o primární drtiče všech druhŧ kameniva včetně stavebního odpadŧ (beton, 

ţelezobeton, cihly, asfaltové úlomky). Jsou vyráběny v řadách o výkonu od několika tun aţ 

po více neţ 1000 tun/h. Čelisťové drtiče jsou charakteristické pro nízké provozní náklady, 

vysoký stupeň zdrobnění a jeho vysoký výkon. Na trhu je několik druhŧ drtičŧ a to: 

 čelisťový drtič jednovzpěrný DCJ (viz obrázek č. 4) – má vyšší stupeň zdrobnění, 

lepší tvarovou hodnotu zrn, niţší hmotnost, menší rozměry, 

 čelisťový drtič dvouzpěrný DCD – drcení extrémně pevných a abrazivních 

materiálŧ, 

Obrázek č. 3: Mobilní třídicí jednotka RESTA TH2 na pásovém podvozku [19] 
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 čelisťový drtič hydraulický jednovzpěrný DCJ-H – plně automatické 

(bezobsluţné) a mají automatické nastavování výstupní štěrbiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U drtičŧ jsou vynikající provozní náklady.  

 Je zaručena vysoká provozní spolehlivost,  

 jsou u nich nízké náklady na údrţbu a provoz,  

 opotřebené části drtičŧ lze snadno vyměnit,  

 robustní konstrukce a vysoký výkon, 

 stupeň zdrobnění je optimální, 

 příznivá spotřeba energie, 

 optimální geometrie drtícího prostoru [12]. 

5.4.2 Kuţelové drtiče 

Tento typ drtičŧ se zejména pouţívá pro sekundární a terciární drcení tvrdých, 

abrazivních, nelepivých materiálŧ (křemen, ţula, čedič). Kuţelové drtiče KDC, viz obrázek 

č. 5, mají výkon okolo několika desítek aţ po 800 tun podrceného materiálu za hodinu. 

Kaţdý dodávaný drtič má svou specifickou velikost vstupního otvoru. Výbavou drtiče je 

hydraulické zařízení, to umoţňuje jednoduché nastavení výstupní štěrbiny a snadné 

vyprazdňování drtícího prostoru. Vybavení, které je uvnitř drtiče chrání samotný stroj před 

přetíţením a také při prŧchodu nedrtitelného předmětu.  

Obrázek č. 4: Řez jednovzpěrným čelisťovým drtičem [20] 



Kateřina Votočková, DiS.: Recyklace a vyuţití odpadŧ z demolic 

2014/2015  18 

 

 

 

 

 

 

Charakteristickými vlastnostmi drtičŧ jsou: 

 vysoká provozní spolehlivost, 

 nízké náklady pro údrţbu a provoz, 

 vysoký stupeň zdrobnění a robustní konstrukce, 

 jednoduchá obsluha a snadná údrţba stoje, 

 lehké nastavení štěrbiny, 

 dálkové ovládání, 

 vysoká kvalita konečného produktu [12]. 

5.4.3 Odrazové drtiče 

Odrazový drtič ODN je vyráběn s vertikální i horizontální hřídelí rotoru, které jsou 

vyráběny z materiálŧ odolných proti opotřebení. V Cementářském prŧmyslu jsou vhodné 

pro jednostupňovou přípravu materiálŧ. Pomocí rotujících lišt a odrazem od pevných desek 

se materiál od sebe odpojuje. Výkon drtiče se pohybuje od několika tun po více neţ 1800 

Obrázek č. 5: Řez kuţelovým drtičem [20] 
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tun za hodinu. ODN se vyuţívá jako primární drcení středně tvrdých materiálŧ (vápenec). 

Lze je nasadit jako primární (jednostupňové drcení – vertikální mlýny) a sekundární (druhý 

a třetí stupeň drcení na středně tvrdé aţ tvrdé materiály) drtiče. Primární drtiče ODN jsou 

vybaveny třetí – dodrcovací deskou, uloţenou pod rotorem. Sekundární drtiče ODN a 

ODH jsou vybaveny rotory s pevnou fixací lišt. Mezi vynikající vlastnosti drtičŧ patří: 

 provozní spolehlivost, 

 nízké náklady pro údrţbu a náklady, 

 hydraulické otevírání skříně drtiče – snadné seřizování a výměna pracovních 

nástrojŧ, 

 rychlá výměna lišt, 

 s opotřebením lišt se výkon drtiče nemění, 

 vysoký výkon, snadná údrţba a obsluha, 

 nejvyšší stupeň zdrobnění, větší neţ u jiných typŧ drtičŧ [12]. 

5.5 Třídiče 

5.5.1 Vibrační třídiče 

Vibrační třídiče EDT se pouţívají na technologické a finální třídění zrnitých 

nelepivých materiálŧ pro suché a mokré technologie. Tříděný materiál mŧţe být drcené 

kamenivo, štěrkopísek, rudy, koks, vápenec, ţula. Třídiče vykonávají kruhový pohyb, viz 

obrázek č. 6. Jsou vybaveny řídicím systémem a blokem stejnosměrného brzdění, které 

umoţňuje rychlý prŧchod kritickou oblastí a tím minimalizuje nepříznivé rezonanční vlivy 

při rozběhu a doběhu. Je zde vysoká provozní spolehlivost, malé náklady pro údrţbu a 

provoz, mají vysoký výkon, lehce se dají vyměnit náhradní díly [12]. 
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5.5.2 Rezonanční třídiče 

Vyuţívají se pro finální třídění na 3 – 5 frakcí. Rezonanční třídiče RT se pouţívají 

na třídění za sucha, ale i za mokra. Provozní vlastnosti těchto třídičŧ jsou: 

 provozní spolehlivost, 

 nízké náklady pro údrţbu a náklady, 

 výměna náhradních dílŧ je snadná, 

 údrţba a obsluha je snadná, 

 vysoký výkon, 

 nízká výška stroje, 

Třídiče mají skříně, které kmitají samostatně proti sobě. Třídicí plochy drtiče jsou 

klasické ocelové síta, děrované plechy nebo lze pouţít speciální síta (s pryţovými 

Obrázek č. 6: Kruhový vibrační třídič [21] 
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plochami). Jsou to třídiče vodorovně pracující na rezonančním principu dvou oscilujících 

rámŧ spojených pruţinami. Rámy jsou uchycené v neutrálním bodě [12]. 

5.5.3 Hrubotřídiče 

Tento typ třídičŧ se pouţívá pro sekundární třídění hrubozrnného, primárně 

podrceného materiálu na 2 – 3 frakce. Hrubodrtiče HT lze dodávat buď samostatně nebo i 

jako semimobilní jednotky. Jednotka nemusí být kotvena a lze jí umístit na betonový 

základ nebo panely příslušné hmotnosti. Třídicí plochy jsou uchyceny na samostatných 

vyjímatelných třídicích rámech. Třídiče mohou být dvouplošné, ale i jednoplošné. Jejich 

pohyb je přibliţně kruhový vibrační.  

K hrubodrtičŧm se přiřazují i odličovací třídiče. Slouţí k primárnímu třídění 

materiálu, přičemţ se oddělí hlína a písek ještě před samotným drcením. Díky zařazení 

odlihňovacího třídiče do linky se odlehčí zatíţení na primárním drtiči a zvýší se výkon celé 

linky. Horní plocha třídiče je vyrobena z děrovaného plechu nebo roštnic s kaskádami. 

Horní se skládá ze sít nebo roštŧ [12]. 

5.6 Podavače 

5.6.1 Vibrační třídicí podavač 

Slouţí jako podavač rubaniny do drtičŧ a mají zároveň moţnost během podávaní 

částečně oddělit drobnou frakci. Vibrační podavače VTP mohou být jak pro mobilní, tak i 

semimobilní soupravy. Semimobilní podavač je uchycen ve spodní části děleného rámu, 

ten je uloţen na liţinách [11]. 

5.6.2 Vibrační roštnicový podavač 

Kontinuální podávání kusových, zrnitých a sypkých materiálu z násypky do 

drtících zařízení. Tento typ podavače je vhodný pro úpravu kameniva. Roštová plocha 

umoţňuje částečné odtřídění podštěrbinového zrna. Snadná výměna roštnic umoţňující 

změnu šířky štěrbiny [12]. 
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5.6.3 Ţlabový podavač 

Vhodný pro podávání kusových a zrnitých materiálu. V úpravnách hmot se pouţívá 

k podávání ze zásobníkŧ do drtičŧ. Změnou zdvihu či pomoci frekvenčního měniče lze 

regulovat podávané mnoţství. Konstrukce ţlabových podavačŧ je vhodná pro těţký provoz 

[12]. 

5.6.4 Článkový podavač 

Slouţí k podávání nebo dávkování kusových a zrnitých materiálu o teplotě do 200 

°C. Podavač je vhodný pro materiály menší zrnitosti (jiţ podrcené) [12]. 

5.7 Magnetické odlučovače 

Pracují na principu elektromagnetických vlastností kovových materiálu. Dochází 

k oddělení kovových odpadŧ od ostatních. Existují rŧzné zpŧsoby odlučování kovŧ. 

5.7.1 Magnetická separace pomocí vířivých proudů 

Separace probíhá po rozdrcení materiálu na jednotlivé frakce, na základě 

magnetického pŧsobení a vířivých proudŧ. Magnetická separace pomocí vířivých proudŧ 

je vhodná i pro znečištěné kovy. Lze třídit všechny druhy kovŧ (hliník, měď, mosaz, 

nerezová ocel).  

Separátory vyuţívajících vířivých proudŧ mají nekovový buben dopravníku, který 

je umístěn na rotoru (běţci) permanentního magnetu. Tím se vyvolá na povrchu bubnu 

střídavé magnetické pole. Kaţdý vodivý předmět, který vchází do proměnného 

magnetického pole, se zmagnetuje.  Elektricky vodivé částice tříděného materiálu, které 

projdou magnetickým polem, jsou vymrštěny z proudu materiálu. Lze nastavit rychlost 

pásu, otáčky rotoru, horizontální a vertikální pozice [12].  

5.7.2 Závěsný separátor 

Tento zpŧsob je jeden z nejpouţívanějších magnetických separátorŧ. Závěsný 

separátor, viz obrázek č. 7, se vyuţívá pro separaci ţelezných předmětŧ ze stavebního a 

demoličního odpadu, elektrických kabelŧ a automobilových pneumatik. Kolem magnetu se 

pohybuje pás, který nepřetrţitě odstraňuje zachycený materiál. Pás dopravuje přichycené 

předměty mimo magnetické pole a odpadnou. Dŧleţitý faktor těchto separátorŧ je chlazení. 

Teplý elektromagnet není tak výkonný jako studený [12]. 



Kateřina Votočková, DiS.: Recyklace a vyuţití odpadŧ z demolic 

2014/2015  23 

 

 

 

 

 

 

5.7.3 Detektory kovů 

Detektory kovŧ doplňují magnetické separátory. Detektory pracují na principu signalizace, 

která upozorňuje na přítomnost kovŧ, ale sám je neodstraňuje. Dokáţe reagovat na všechny 

druhy kovŧ, ale i částice obalené jiným materiálem. Detektor má snadnou údrţbu, je 

spolehlivý a odolný. Také je moţné kontrolovat materiál s vysokým obsahem kovových 

oxidŧ (strusky, magnetitu, oxidu hořečnatého). Bezproblémová produkce a chrání drtiče a 

mlýny [12]. 

6 PRAKTICKÉ VYUŢITÍ DEMOLIČNÍCH ODPADŮ 

Vyuţití recyklátŧ je celkem rozšířené, avšak plnohodnotné zajištění zatím není. 

V současné době převaţuje vyuţití recyklátŧ jako podkladního a zásypového materiálu. 

Nejčastější produkty jsou obsypy a zásypy inţenýrských sítí jako náhraţka tříděných 

štěrkopískŧ, podsypy parkovišť, silnic, zásypy předpolí mostŧ, podsypy betonových 

podlah objektŧ a hal jako náhrada štěrkodrtí a mnoho dalších [16].  

6.1 Energetické vyuţití odpadů 

Odpady jsou významným zdrojem energie. Energetické vyuţívání odpadŧ znamená 

vyuţití uvolněné energie ze spalování odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie. Lze 

tak nahradit výrobu tepla či elektřiny. Ve spalovnách, viz obrázek č. 8, se jako palivo 

pouţívá zejména komunální odpad, vybraný odpad z prŧmyslu i zdravotnický odpad. 

Obrázek č. 7: Závěsný separátor Topmag [22] 
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Komunální odpad se spaluje ve spalovnách komunálního odpadu (Praha, Brno, Liberec) a 

nebezpečné odpady včetně zdravotnického ve spalovnách nebezpečných odpadŧ. 

Součástí odpadŧ je obsah popelovin (popel, stavební odpad, zemina a další) a 

nebezpečné látky, které je potřeba ve spalinách redukovat. Tímto vyuţitím odpadu 

ušetříme často u nás pouţívaná fosilní paliva. Ve spalovně jsou separovány ze škváry 

ţelezné i neţelezné kovy a následně materiálně vyuţity. Zbytky po spálení lze vyuţívat ke 

stavebním účelŧm. Nejčastěji se jedná o podkladové materiály a při výstavbě komunikací., 

rekultivace krajiny, ale také jako materiál pro budování ochranných vrstev skládek. 

Materiál nemá ţádné škodliviny (především křemičitany a hlinitany), těch byl totiţ zbaven 

při procesu spalování [23].  

6.2 Vyuţití odpadů na rekultivaci a technického zabezpečení skládek 

Odpad se také mŧţe pouţívat na rekultivaci skládek v souladu s vyhláškou č. 

294/2005 Sb. Rekultivace se nejčastěji provádí na uzavření skládek, u těţebních ploch a 

oblasti kontaminovaných ploch. Lze vyuţít jemné frakce stavebního odpadŧ a zeminy 

k vyrovnání tělesa skládky po ukončeném skládkování. Následuje ochranná textilie, těsnící 

fólie a pokračuje se drenáţní vrstvou hrubého štěrku, podkornice a ornice, viz obrázek č. 9. 

U nás je vyuţíváno na rekultivaci skládek méně neţ 4% vyprodukovaného odpadu.  

Obrázek č. 8: Schéma spalovny odpadŧ [24] 
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Stavební odpad, který vyhoví příslušné výluhové třídě dle vyhlášky č. 294/2005 

Sb., se pouţije na skládce k hrázkování. Hrázkování je vytvoření na okraji skládky tak, aby 

odpad nepadal mimo těleso, dále k vyuţití pro tvorbu komunikací na skládce (k pohybu 

vozidel, aby nezapadala) a k denním překryvŧm (aby odpad nelétal mimo těleso skládky) 

[23].  

6.3 Recyklovaný cihelný materiál  

Cihelná drť je pouţívána pro výrobu cihlobetonu jako výplňové zdivo pro 

monolitické konstrukce. Pro výrobu vibrolisovaných tvárnic a stěnových prvkŧ (jejich 

slisování má výhodu v eliminaci dotvarování konstrukce). Dále se pouţívá jako plnivo 

Obrázek č. 9: Budování těsnících povrchových vrstev, drenáţe po obvodu skládky a 

finální úprava povrchu skládky [25] 

 

 



Kateřina Votočková, DiS.: Recyklace a vyuţití odpadŧ z demolic 

2014/2015  26 

malt pro zdění s vyuţitím drobných frakcí (< 4 mm). Výhoda těchto malt je vyšší tepelný 

odpor neţ u malt s přírodním kamenivem. Výroba drenáţního betonu pro plošné 

odvodnění a odvzdušnění, vyuţívají se frakce 4-8 mm nebo 8-16 mm s příměsí drceného 

betonu, cementu a popílku. Jako poslední bývá zkoušena výroba nepálených lisovaných 

cihel [6] [12]. 

Antuka vyrobená ze zlomkŧ cihel a především pálených střešních tašek. Je kladen 

dŧraz na kvalitu, čistotu, sloţení a vlastnosti materiálŧ. Vyuţívá se především pro výstavbu 

a pro údrţbu povrchŧ tenisových kurtŧ a jiných sportovišť. Materiál, který je hrubší, se 

vyuţívá pro úpravu cest, hrobŧ, podestýlka pro domácí zvířata a další. Výroba se provádí 

při frakcích, jemná (0-1mm), střední (0-2mm), hrubá (0-3mm) a drť (nad 3mm). 

Také se vyuţívá jako sypaný materiál pro úpravu povrchů (podkladní vrstvy 

cest, komunikací, vyrovnávání povrchu a další). Uplatňovat se mŧţe i v zahradní 

architektuře [13]. 

6.4 Recyklovaný betonový materiál 

Recyklovaný betonový materiál se vyuţívá jako zásypový, úpravy a zpevňování 

plání pro silniční a ţelezniční stavby (nestmelené podkladní vrstvy vozovek). Lze vyuţít 

upravený recyklovaný beton také jako kamenivo do betonŧ niţších tříd s nízkými 

poţadavky na kvalitu kameniva. Také se vyuţívá jako náhrada kameniva pro konstrukční 

beton. Dŧleţitá je pozornost na jeho nezávadnost a obsahu škodlivin a posuzovat ho podle 

ukazatelŧ pouţívaných pro kamenivo. Posouzení granulometrického hlediska je další 

dŧleţitou vlastností kameniva. Posouzení vhodného pouţití drobného betonu (do 4mm) a 

hrubého betonu (nad 4mm). Převládá vyuţití hrubého betonu. Další moţné vyuţití betonu 

je, při výrobě portlandského cementu. Pouţívá se převáţně recyklát hrubé frakce [17].  

6.5 Asfalt bez dehtu 

Materiál v silničním stavitelství se vyuţívá obzvlášť u vybouraných nebo 

vyfrézovaných asfaltových krytŧ vozovek. Ten se po dlouhou dobu přidával do směsi, 

které se vyráběly za horka v obalovnách. Nyní se praktikuje vyuţití recyklátu za studena, 

kdy se smíchá recyklovaný materiál s cementem, asfaltovou emulzí nebo pěnoasfaltem. 

V mobilní obalovně se upravuje materiál na patřičnou kvalitu s přidáním stabilizačních 
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pojiv (vyšší únosnost celé konstrukce vozovky). Je moţno i odstranit vady a obnovu 

vozovek pozemních komunikací [17].  

6.6 Polyvinylchlorid  

Polyvinylchlorid (PVC) se řadí mezi nejrozšířenější plasty. Uplatnění má ve 

stavebním prŧmyslu, výroba nábytku a bytových doplňkŧ, také v oděvním i obuvnickém 

prŧmyslu. Má velice dobré technické vlastnosti (pruţnost, nízká hmotnost, dobrá tepelná 

odolnost).  

Pro likvidaci PVC nastává problém, jak ho bezpečně zlikvidovat. Nejčastějším 

vyuţitím a zároveň odstraněním PVC je skládkování. Nejhorším zpŧsobem odstranění 

PVC je spalování a to proto, ţe do ţivotního prostředí se uvolňují nebezpečné látky 

(dioxiny, chlorovodík, hexachlorbenzen a polyaromatické uhlovodíky). A v neposlední 

řadě recyklace PVC. Velká snaha vinylového prŧmyslu, se v rámci Evropské unie 

zrecyklovalo v roce 2003 jen 2 – 3 % PVC. Předpokládá se, ţe v roce 2020 se v Evropské 

unii zrecykluje 9 – 18% PVC. Zároveň PVC odpad nepatří do směsného plastu, protoţe 

například jedna láhev z PVC mŧţe znehodnotit recyklaci 30 – 50 tisíc lahví z PETu [26].  

6.7 Recyklovaný Expandovaný polystyrén  

Expandovaný polystyrén (EPS) neboli pěnový polystyrén je vyuţíván ve 

stavebnictví. Je trvale zabudován do staveb nebo je součástí izolačních výplní panelákŧ, 

tepelná izolační vrstva podlah, stropŧ a střech. Aby EPS mohl být vyuţíván, musí se 

zpracovat do staveb.  

Mechanickým drcením vznikne čistý recyklát. Ten je zpracován technologii na 

blokový expandový EKO polystyrén (560 x 980 x 1980 mm). Vzniklé bloky se rozřezávají 

pomocí odporovým drátem na izolační desky a přířezy dle potřebných rozměrŧ. Pouţití je 

nejčastěji pro stavební izolaci. Nahrazuje materiály z prvovýroby, kde je základní surovina 

ropa. Drť se mŧţe pouţít i pro výrobu lehčeného betonu, do tepelných omítek i jako 

zásypový materiál.  

Povaţuje se za nejrozšířenější izolační, výplňový a obalových materiálŧ na světě. 

Poroto je jeho recyklace nezbytná [16].  
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6.8 Kontaminovaný odpad 

U kontaminovaných odpadŧ závisí odstranění podle kontaminantu. Na odpad 

kontaminovaný ropnými látkami se pouţívá biodegradace. Biodegradací se rozumí 

odbourávání ropného a organického znečištění. Vyuţívá se přírodních bakteriálních 

kmenŧ, které umoţňují přirozený rozklad kontaminantu. K biodegradaci, podle vyhlášky 

MŢP, jsou přijímány zeminy, stavební sutě a kaly znečištěné ropnými a organickými 

polutanty, dlouhodobé znečištěné místa z havarijních únikŧ, a také kaly z čistíren, 

odmašťoven i ze skladišť ropných látek. Odpad po biodegradaci mŧţe být pouţitý jako 

materiál pro technické zabezpečení skládky nebo při rekultivaci. Dekontaminovaná zemina 

mŧţe být vyuţívaná na zpětný závoz zachraňovaného místa.  

U kontaminace solemi těţkých kovŧ je to problém, nejčastěji se odváţí na skládku 

nebezpečných odpadŧ [27].  
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit téma recyklace a vyuţití odpadŧ z demolic. 

Měli bychom si uvědomit, ţe stavební a demoliční odpady nejsou odpady komunální, proto 

nejsou odstraňovány prostřednictvím systému města. Kaţdý, který tento odpad vlastní je 

povinen se o tento odpad postarat dle zákona a to i sám na vlastní náklady. Velkou roli 

hraje odpad s obsahem azbestu, na který je kladen dŧraz v posledních letech. Řadí se mezi 

nebezpečný odpad a jeho naloţení je v rámci legislativy a musí být pod dozorem.  

Pozornost jsem věnovala legislativě pro nakládání s SDO, které nelze jen tak 

vyhodit do popelnice, ale je zapotřebí, podle právních předpisŧ, takový odpad odevzdat do 

speciálních zařízení. Je dŧleţité se zabývat právní legislativou právě proto, abychom věděli 

jak správně naloţit s SDO.  

Podle uvedené legislativy lze SDO recyklovat. Recyklujeme pomocí vhodných 

technologií. Jak lze z bakalářské práce vyčíst je mnoho druhŧ technologie, které lze pouţít 

a je nutné zvolit správný technologický postup. Zpracování odpadŧ je proces, který 

eliminuje znečištění ţivotního prostředí. Kaţdým rokem se zdokonaluje a je snaha o co 

největší zpětný obrat těchto odpadŧ. Při recyklaci vznikají konečné produkty, o které se 

snaţíme, aby se dále mohly vyuţívat. Neupravené stavební a demoliční odpady (recykláty) 

nelze vyuţít na povrchu terénu, protoţe v této podobě nelze prokázat jejich obsah 

škodlivin.  
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11 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 

Stavební a demoliční odpad je zařazen podle katalogu odpadŧ pod skupinou 

17 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 
01 

Beton, cihly, tašky a keramika 

17 
01 
01 

Beton 

17 
01 
02 

Cihly 

17 
01 
03 

Tašky a keramické výrobky 

17 
01 
06* 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

17 
01 
07 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 
02 

Dřevo, sklo a plasty 

17 
02 
01 

Dřevo 

17 
02 
02 

Sklo 

17 
02 
03 

Plasty 

17 
02 
04* 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

17 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
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03 

17 
03 
01* 

Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 
03 
02 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 
03 
03* 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 
04 

Kovy (včetně jejich slitin) 

17 
04 
01 

Měď, bronz, mosaz 

17 
04 
02 

Hliník 

17 
04 
03 

Olovo 

17 
04 
04 

Zinek 

17 
04 
05 

Ţelezo a ocel 

17 
04 
06 

Cín 

17 
04 
07 

Směsné kovy 

17 
04 
09* 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 
04 
10* 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 
04 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 
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11 

17 
05 

Zemina (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěţená 
hlušina 

17 
05 
03* 

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 
05 
04 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 
05 
05* 

Vytěţená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 
05 
06 

Vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 
05 
07* 

Štěrk ze ţelezničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 
05 
08 

Štěrk ze ţelezničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 
06 

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 
06 
01* 

Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 
06 
03* 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 
06 
04 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 
06 
05* 

Stavební materiály obsahující azbest 

17 
08 

Stavební materiál na bázi sádry 

17 
08 
01* 

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
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17 
08 
02 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 
09 

Jiné stavební a demoliční odpady 

17 
09 
01* 

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 
09 
02* 

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující 
PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce 
obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

17 
09 
03* 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 
09 
04 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 
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Příloha č. 2 

Přehled produkce základních kategorií odpadŧ v jednotlivých krajích a v ČR za rok 2013 
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Příloha č. 3 

Přehled stavebních materiálŧ s obsahem azbestu, které byly v ČR v minulosti vyráběny 

 

Výrobek 

 

Doplňující údaje 

 

Místo výroby 

Ukončení 

výroby 

 

Střešní šablony 

Eternit, Beronit 

400x400x4 mm, 450x400x4 

mm, šedé, černé, červené i 

jiné barvy, ρ= 2100 kg/m3 

 

 

Beroun, Šumperk, 

Nitra 

1996 (od roku 

1912) 

Vlnitá střešní krytina 

typu A a B (podle 

velikosti „vlny“) 

desky šedé, černé, červené, 

zelené i jiné barvy, rŧzných 

rozměrŧ, ρ = 1800 kg/m3 

 

Beroun, Šumperk, 

Hranice, Nitra, 

Púchov 

 

1995 

Hřebenáče, tvarovky a 

střešní větrací prvky 

rŧzné doplňky k základním 

střešním prvkŧm 

Beroun, Šumperk, 

Hranice, Nitra 

 

1996 

Izolační šňŧra ø = 1- 50 mm Zvěřínek 1990 

Netkané textilie 

NETAS 

 

tloušťka 0,6 – 1,1 mm 

 

Zvěřínek 

 

1990 

Izolační deska ID a 

IDK 

 

Tloušťka 1 – 6 mm 

 

Zvěřínek 

 

1990 

Květinové truhlíky a 

zahradní doplňky 

 

Rŧzná velikost a tvar 

 

Beroun, Nitra 

 

1999 

Tlakové a kanalizační 

roury a tvarovky 

ø = 50 - 1000 mm, délek 500 

– 5000 mm 

 

Beroun, Hranice, Nitra 

 

1999 

Interiérové 

velkoplošné desky 

(Dupronit A, B, C, 

Ezalit A, B, C) 

 

tloušťka 6,8,10,12 mm ρ= 

600 aţ 1800 kg/m3 v přírodní 

světle šedé barvě 

 

Beroun, Šumperk, 

Nitra, Púchov 

 

1995 

2000 

Desky exteriérové a 

podstřešní  

(Dekalit, Lignát, 

Cembalit, Cemboplat, 

Unicel) 

 

tloušťka 6,8,10,12 mm ρ= 

600 aţ 2000 kg/m3 v přírodní 

světle šedé barvě 

 

Beroun, Hranice, 

Šumperk, Černousy, 

Púchov, Nitra 

 

 

1995 

Sendvičové desky 

s pěnovým 

polystyrénem 

  

Nitra 

 

1995 

 

Desky Pyral 

Poţárné oddolné sendvičové 

desky s vlnitou hliníkovou 

fólií v jádru 

 

Praha 

 

1992 

Desky Izomín, 

Akumín, Calothermex 

thermoizolační desky, ρ = 

250 - 400 kg/m3 

Nová Báňa, Báňská 

Štiavnica 

 

1992 
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Asfaltové pásy – 

např.: Aralebit, 

Bitagit, Cufolbit, 

Arabit-S, plastbit 

 

Výrobky s mikromletým 

azbestem 

 

Brno, Hostinné, Bělá 

pod Bezdědem 

 

 

1990 

Nástřikové hmoty 

Pyrotherm 

Protipoţární nástřiky zejména 

na ocelové konstrukce 

Praha, Dlhá Ves, 

Čičajovce, 

Parchovany 

 

1992 

 


