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Petr Válek 

Druhotné suroviny ve stavebnictví a jejich vliv na požárně technické charakteristiky 

stavebních výrobků 

Příloha č. 1. Evropské dokumenty s vazbou na politiku druhotných surovin 

 

 Environmentální výhled OECD do roku 2050 – tento důležitý dokument slouží jako 

odborný podklad pro přijímání strategických rozhodnutí EU i jednotlivých vlád, poradních 

panelů, rad a odborných skupin. S pomocí modelu OECD a Netherlands Environmental 

Assessment Agency vytváří prognózy vývoje společnosti v nejbližších desetiletích 

 Strategie udržitelného rozvoje EU – strategický dokument EU schválený v Göteborgu 

v roce 2001. Jeho součástí je mimo jiné přijetí opatření na zodpovědnější řízení a 

využívání přírodních zdrojů 

 Tematická strategie EU pro udržitelné využívání přírodních zdrojů – stanovuje pokyny pro 

činnost EU na dalších 25 let v oblasti využívání přírodních zdrojů. Je zde řešena též 

problematika druhotných surovin a nakládání s nimi 

 Doporučení rady OECD k materiálovým tokům a produktivitě zdrojů – dokument 

obsahující doporučení k řízení materiálové náročnosti ekonomiky 

 Sdělení Komise „Evropa 2020“ – desetiletá strategie EU zahájená v roce 2010. Určuje 

strategii pro dosažení hospodářského růstu a vyšší zaměstnanosti. Snaží se řešit nedostatky 

současného hospodářského modelu a vytvářet podmínky pro inteligentní a udržitelný 
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hospodářský růst. Za účelem dosažení tohoto úkolu je stanoveno 5 stěžejních „cílů“, které 

jsou naplňovány s pomocí 7 stěžejních „iniciativ“ 

 Zpráva Komise o tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci (z 

19. ledna 2011) 

 Sdělení Komise „Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 

2020“ (ze dne 26. ledna 2011) 

 Sdělení Komise „Řešení výzev v oblasti komoditních trhů a v oblasti surovin“ (ze dne 2. 

února 2011) 

 Sdělení Komise „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“ (ze dne 20. září 2011). 

 Sdělení Komise „Zajištění surovin pro budoucí prosperitu Evropy, Návrh evropského 

inovačního partnerství v oblasti surovin“ (ze dne 29. února 2012) 

 Sdělení komise „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu, Aktualizace 

sdělení o průmyslové politice COM (2012) 582 final“ (ze dne 10. října 2012) 

 Strategický implementační plán pro oblast nerostných surovin - Strategic Implementation 

Plan, přijatý Komisí EU dne 25. září 2013 
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Petr Válek 

Druhotné suroviny ve stavebnictví a jejich vliv na požárně technické charakteristiky 

stavebních výrobků 

Příloha č. 2. Legislativa ČR s vazbou na politiku druhotných surovin. 

 

Bezpečnostní strategie České republiky 2015 – jedná se o základní dokument Bezpečnostní 

politiky ČR. Vymezuje strategické postupy a koncepce k naplnění strategických zájmů ČR. 

Mimo jiné i zajištění a diverzifikaci surovinových zdrojů, výši strategických rezerv 

klíčových surovin pro národní hospodářství a další metodiky pro zajištění surovinové 

bezpečnosti ČR. 

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 – 

cíle a strategie pro zajištění dostatečného množství surovin pro průmysl tak, aby nebyla 

ohrožena mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

Státní energetická koncepce České republiky – dokument mimo jiné pojednává o 

problematice vedlejších energetických produktů, které jsou objemově velmi významnou 

druhotnou surovinou využitelnou ve stavebnictví. 

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky – strategický dokument, který 

klade důraz na podporu výzkumu, vývoje a inovace. Podpora vývoje recyklačních 

technologií na získávání druhotných surovin. 

Národní inovační strategie České republiky – dokument vychází z evropských 

strategických doporučení pro podporu inovací, vzdělávání, základního a aplikovaného 

výzkumu a spolupráci soukromého sektoru s výzkumnými pracovišti, vedoucí 

k naplňování strategických cílů v oblasti surovinové bezpečnosti. 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky – vliv druhotných surovin na 

naplňování cílů udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti. 

Plán odpadového hospodářství České republiky 2013-2022 – důležitý dokument 

propojující problematiku odpadového hospodářství ČR s Politikou druhotných surovin ČR. 

Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020. 
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Strategie regionálního rozvoje České republiky na období 2014 – 2020. 

Petr Válek 

Druhotné suroviny ve stavebnictví a jejich vliv na požárně technické charakteristiky 

stavebních výrobků 

Příloha č. 3. Světová produkce oceli v roce 2014. 
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Petr Válek 

Druhotné suroviny ve stavebnictví a jejich vliv na požárně technické charakteristiky 

stavebních výrobků 

Příloha č. 4. Produkce druhotných surovin v ČR v roce 2013. 

 

Produkce druhotných 
surovin     

              Generation of secondary raw materials 
v t 

 
Tonnes 

  
2013   

Druhotné suroviny celkem 18 721 648 Secondary raw material total  

z toho:  from: 

z drahých kovů 1 precious metals 

ze železných kovů (vč. oceli) 3 478 421 ferrous metals (inc. steel) 

z mědi a slitin mědi  
(mosaz, bronz) 29 740 

copper and copper alloys  
(brass, bronze) 

z niklu 9 986 nickel 

z hliníku 107 126 aluminium 

z olova 4 333 lead 

ze zinku 4 787 zinc 

z cínu 67 stannum 

z ostatních neželezných kovů 53 459 non-ferrous metals 

ze skla 244 331 glass 

z papíru a lepenky 571 660 paper and paper board 

z plastu 333 768 plastic 

z pneumatik 37 732 tyres 

z pryže (kromě pneumatik) 1 063 rubber (except tyres) 

z textilu 11 529 textile 

ze dřeva 81 440 wood 

z použitých (odpadních)  
minerálních olejů 799 

used (waste) 
mineral oils 

ze stavebních hmot 3 363 006 construction materials 

z křemíku 36 610 silicon 

z energetických procesů 9 775 422 thermal processes 

z ostatních nekovových materiálů 116 986 other non-metal materials 
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Petr Válek 

Druhotné suroviny ve stavebnictví a jejich vliv na požárně technické charakteristiky 

stavebních výrobků 

Příloha č. 5. Produkce minerálních SDO v ČR v roce 2013 (dle ČSÚ). 

 

  Produkce minerálních stavebních a demoličních odpadů v roce 2013 

          Generation of mineral construction and demolition waste; 2013   

v t 

    
 Tonnes 

  
Celkem 

Total 

v tom: 

  nebezpečné 
Hazardous 

ostatní 
Non-

hazardous 

Produkce stavebních a demoličních 
odpadů celkem 11 996 178 397 941 11 598 237 

Construction and 
demolition waste 
generation, total 

z toho:     
 

    

beton, cihly, tašky a keramika 17 01 1 864 387 28 411 1 835 976 
Concrete, bricks, tiles and 

ceramics 

asfaltové směsi, dehet a 
výrobky z dehtu 17 03 381 268 12 194 369 074 

Bituminous mixtures, coal 
tar and tarred products 

zemina (včetně vytěžené 
zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení a vytěžená hlušina 17 05 7 578 985 311 002 7 267 983 

Soil (including excavated 
soil from contaminated sites), 
stones and dredging spoil 

jiné stavební a demoliční 
odpady 17 09 277 637 17 556 260 081 

Other construction and 
demolition wastes 

 


