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Anotace 

Tato práce by m�la, �tená�e seznámit se základními vlastnostmi betonu, zkouškami, 

kterým se beton podrobuje kv�li zjišt�ní své kvality a možnostmi využití betonových 

recyklát�, které vznikají jako druhotná surovina p�i výrob� betonu nebo p�i demolicích 

stavebních objekt� atd. V dnešní dob� je mnoho možností jak využit recyklát, ale jen 

n�které z nich se využívají. Proto jsem poukázala na n�které doposud p�íliš nevyužívané 

metody zpracování recyklát�, které by mohly být v budoucnu �ešením p�i p�edcházení 

odpad�.  

Klí�ová slova: beton, betonový recyklát, využití 
 

 

 

Annotation 

This work should inform readers about basic properties of concrete, tests, which 

concrete has to pass due detecting its quality and opportunies of usage concrete recyclates. 

Which stem from production of concrete or demolition of constructions as a secondary 

product. Nowadays there are lot of opportunities how prosper from concrete recyclates, but 

only some of them are actually in use. That's why I have refered to some methods, which 

till now have not being utilized in large extent and can be a solution of waste prevention in 

future. 

 

Keywords : concrete, concrete recyclate, utilization 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod�kování 
 

Touto cestou bych cht�la pod�kovat vedoucímu práce doc. Ing. Vladimír �ablíkovi, 

Ph.D, za rady poskytnuté p�i vypracování této práce a Ing. Ji�ímu Šafratovi, který 

mi poskytl rozhovor ve spole�nosti �eskomoravský beton. 

 

 



 

 

 
Osnova: 

1. Úvod a cíl bakalá�ské práce ...........................................................................................1 

2. Sou�asný stav �ešené problematiky v  �R a zahrani�í ..................................................2 

2.1. Stav problematiky v �R.........................................................................................2 

2.2. Stav problematiky v zahrani�í ...............................................................................3 

2.2.1. Spojené státy americké ..................................................................................3 

2.2.2. N�mecko ........................................................................................................4 

2.2.3. Velká Británie ................................................................................................4 

2.2.4. Rusko .............................................................................................................4 

2.2.5. Belgie a Holandsko........................................................................................5 

2.3. P�íklady využití recyklát� v zahrani�í ...................................................................5 

3. Platné legislativní p�edpisy............................................................................................6 

4. Beton jako surovina .......................................................................................................8 

4.1. Historie betonu.......................................................................................................8 

4.2. Vlastnosti ...............................................................................................................9 

4.3. Složky betonu ......................................................................................................10 

4.4. Rozd�lení beton� .................................................................................................11 

4.5. Zkoušení betonu...................................................................................................12 

4.6. Koroze betonu......................................................................................................15 

4.7. Bikoroze betonu...................................................................................................16 

5. Faktory ovliv�ující produkci recyklát�........................................................................16 

6. Technologie využívané p�i recyklaci ...........................................................................18 

6.1. Cyklus recyklace..................................................................................................18 

6.2. Stacionární recykla�ní linky ................................................................................19 

6.3. Mobilní recykla�ní linky......................................................................................19 

6.4. Semimobilní recykla�ní linky..............................................................................20 

7. Druhy recyklát� ...........................................................................................................20 

7.1. Charakteristika recyklátu .....................................................................................20 

7.2. Vznik recyklát�....................................................................................................21 

7.2.1. Odpady ze staveniš�.....................................................................................21 

7.2.2. Silni�ní demoli�ní materiály........................................................................21 

7.3. Su�ové recykláty..................................................................................................22 



 

7.4. Betonové recykláty ..............................................................................................23 

7.5. Ceny recyklát� na trhu.........................................................................................25 

8. Možnosti využití betonových recyklát�.......................................................................25 

8.1. Využití betonového recyklátu v cementá�ském pr�myslu...................................25 

8.2. Vláknobetony s recyklovaným kamenivem.........................................................27 

8.3. Využití betonových recyklátu do vozovek ..........................................................28 

8.4. Využití recyklátu jako suroviny do nosných konstrukcí .....................................29 

8.5. Protihlukové st�ny ...............................................................................................29 

8.6. Recyklace �erstvého betonu.................................................................................30 

8.7. Beton z recyklované betonové drt�......................................................................30 

9. Využití betonových recyklát� do budoucnosti ............................................................32 

10. Firma �eskomoravský beton ....................................................................................32 

10.1. P�edstavení firmy.............................................................................................32 

10.2. Ochrana životního prost�edí.............................................................................33 

10.3. Nakládání s odpady..........................................................................................34 

11. Záv�r ........................................................................................................................35 

12. Seznam obrázk� .......................................................................................................36 

13. Literatura..................................................................................................................37 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Michaela Cabáková: Možnosti využití betonových recyklát� 

2009 1 

1. Úvod a cíl bakalá�ské práce 

Problematikou op�tovného využití materiálu se lidstvo zabývá již celou �adu let. 

P�i dnešním tempu vývoje ekonomiky, dochází k vzr�stání odpadních a druhotných 

surovin všeho druhu, mezi tyto odpady neodmysliteln� pat�í také beton. Nespornou 

výhodou výroby betonu je možnost recyklace vznikajících odpad�. Snaha znovu využít 

odpadní beton je dána pot�ebnou hospodárností a uleh�ení životnímu prost�edí. D�ležité 

je si uv�domit, že ani zásoby p�írodních surovin pro výrobu betonu nejsou nevy�erpatelné 

a faktory které vznikají p�i t�žb� p�írodních surovin také negativn� ovliv�ují životní 

prost�edí. Mám te� na myslí jednak náro�nost na spot�ebu energie a dopravu, ale také 

hluk, prašnost a produkci odpad�.  

Dnešní doba nám nabízí, možnosti jak vznikající odpad znovu využít. 

U betonových recyklát� je dnes na výb�r mnoho technologií, které zpracování betonový 

odpad jako druhotnou surovinu. Stále se však provád�jí nové experimentální práce, které 

by mohly nabídnout další možnosti a zvýšily tak využití tohoto odpadu. 

Ve své práci jsem se cht�la v�novat betonu, tedy surovin� z které vzniká odpad, 

který lze znovu využít. 
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2. Sou�asný stav �ešené problematiky v  �R a zahrani�í 

Problém s produkcí odpad� je celosv�tový. Hledají se stále nové možnosti 

jak využívat vznikající odpad jako druhotnou surovinu. Betonový recyklát, se díky 

možnostem uplatn�ní využívá pom�rn� hojn� jak v �R tak v zahrani�í. 

2.1. Stav problematiky v �R 

Použití recyklátu je podmín�no v �eské republice stejn� v podstat� dv�ma 

základními kriterii a to ekonomickým a ekologickým: 

• Z hlediska ekonomického hodnocení nesmí použitý recyklát dosáhnout ceny 

p�írodního hutného kameniva. To znamená, že z hlediska odb�ratele musí být 

pod cenou klasického kameniva a to nejlépe v�etn� dopravy. 

• Z hlediska ekologického se jedná o postupn� se zvyšující tlak na životní prost�edí. 

Je to t�žba základních surovin, v daném p�ípad� kameniva, která rozši�ováním 

stávajících a otevíráním dalších nových ložisek vytvá�í zásah do krajiny a omezuje 

floru i faunu [1]. 

V �eské Republice je problematika nahrazování p�írodních materiál� materiály 

recyklovanými rozpracována v dokumentu „Surovinová politika v oblasti nerostných 

surovin a jejich zdroj�“ schváleném vládou �eské Republiky 13. prosince 1999. V p�ípad� 

recyklace betonu a stavebních odpad� se jedná hlavn� o šet�ení p�írodních zdroj� a snížení 

ukládání odpadu skládky. Nejv�tší využití recyklovaných staviv se o�ekává v lokalitách 

s nedostatkem p�írodních zdroj�, protože p�írodní stavební hmoty, jako nap�íklad 

kamenivo, mají malou p�idanou hodnotu, tudíž je jejich cena ovlivn�na náklady 

na dopravu. Projektanti se, ale obávají snížení mechanických vlastností recyklovaných 

staviv, což brání jejich širšímu využití u nás [2]. Betonový recyklát pat�í mezi SDO 

(stavební demoli�ní odpady) nakládání s tímto odpadem upravuje na�ízení vlády 197/2003 

Sb. [3] o plánu odpadového hospodá�ství �eské Republiky. 
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 �eský statistický ú�ad provedl pr�zkum a na jeho základ� vypracoval statistiku, 

z níž vyplynul nár�st odpadu ve stavebnictví o 8,2 %. V �eské Republice se betonový 

recyklát stále nej�ast�ji využívá k zásypu inženýrských sítí, obsyp�m kabel�, vodovodních 

sítí nebo jako podkladová vrstva v živi�ných vozovkách. Využívání recyklátu ve stavbách 

není zatím p�íliš rozší�eno i když výzkumy ukazují, že recyklát se dá hojn� využít 

nap�íklad jako surovina pro protihlukové st�ny.  

Jemné frakce, které dosud nenacházely vhodné využití, mohou být používány 

p�i výrob� slinku, což se ukázalo díky výzkum�m, které jsou na recyklátech provád�ny [3]. 

2.2. Stav problematiky v zahrani�í 

Celosv�tová produkce betonu vzrostla v posledních 50 letech více než 12 krát 

a s ohledem na rostoucí po�et lidí a jejich zvyšující se požadavky bude nepochybn� 

pot�eba betonu stále nar�stat. Výroba betonu na jednoho obyvatele se ve vysp�lých zemích 

pohybuje mezi 1,5 – 3 tunami ro�n�. Z toho vyplývá obrovská spot�eba primárních 

neobnovitelných surovin (na výrobu cementu, t�žbu št�rk� a kameniva) a zna�ná spot�eba 

energie. T�žba surovin, transport, výroba stavebních prvk�, vlastní výstavba a další kroky 

životního cyklu jsou spojeny s produkcí škodlivých emisí (CO2, SO2 aj.) a spot�ebou 

energie Ze zahrani�ních stát� jsem vybrala  Spojené státy americké, N�mecko, Velkou 

Británii, Rusko, Belgii a Holandsko. V t�chto státech jsem stru�n� popsala problematiku 

betonových recykátu a jejich využití. 

2.2.1. Spojené státy americké 

V sou�asnosti využívají velké americké firmy p�i rekonstrukcích silnic s krytem 

z cementového betonu zásadn� recyklát starého krytu bu� do podkladních vrstev nebo 

na stavbu jiných objekt�, které mají p�im��ené požadavky na fyzikáln� mechanické 

vlastnosti vstupních hmot - kameniva. Zp�tné použití do vozovky se týká i devastovaných 

živi�ných kryt� vozovek a podkladních vrstev. Ve velkých m�stských aglomeracích jsou 

recyklá�ní centra umíst�na p�edevším ve st�ední �ásti m�sta. Stavební su� se dopravuje 

k místu výrobny a p�edrcený vyt�íd�ný materiál se prodává jako b�žné kamenivo [1]. 
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2.2.2. N�mecko 

Výzkum a systematické sledování recyklovaných stavebních hmot ukazuje, 

že nejsnazší recyklování p�edstavují cementové betony prosté, p�ípadn� slab� vyztužené. 

Ve skute�nosti to p�edstavuje v nejv�tší mí�e cementobetonové kryty vozovek. Bylo však 

zjišt�no, že ve starém betonu obtíže vytvá�ejí p�ítomnost chloridových solí, vzhledem 

k používání posypových solí v zimním období. P�ítomnost t�chto solí a dalších prvk�, 

které nasycují vozovkový beton v pr�b�hu jeho exploatace, omezují plné použití recyklát� 

ve Spolkových zemích [1].  

2.2.3. Velká Británie  

Velmi konzervativní p�ístup k recyklacím byl p�ekonán celou �adou staveb, kde bylo 

použito recyklované kamenivo. Došlo k situaci, že legislativa tém�� p�edb�hla praktické využití. 

I zde lze zaznamenat nejv�tší rozmach zejména v silni�ním stavitelství. Rovn�ž však je možno 

používat recyklovaný materiál z demolic pozemních staveb. Jako velice pokrokový je cen�n 

britský  p�edpis "British Standard Guide 6543 - Use of Industrial By Products and Waste 

Materialsin Building and Civil Wingineuring". Tento p�edpis umož�uje dokonce používat 

drcené cihelné zdivo do cementových beton� s ur�itou minimální pevností [2]. 

2.2.4. Rusko  

První doporu�ení vydal Výzkumný ústav pro beton a železobeton v Moskv� v roce 

1984. Podle tohoto doporu�ení lze použít hrubé recyklované kamenivo ze starých beton� 

pro tyto ú�ely: 

• podkladní makadamové vrstvy pod podlahy a základy budov, asfaltové koberce 

všeho druhu; 

• výrobu betonu a železobetonu s pevností v tlaku 5 - 15 MPa; 

• výrobu betonu a železobetonu až do pevnosti v tlaku 20 MPa, když je recyklované 

kamenivo mícháno s pevným drceným kamenivem v pom�ru 1:1. 
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Použití drobného drceného kameniva z recyklace pro výrobu nového betonu 

se nedoporu�uje [2]. 

2.2.5. Belgie a Holandsko 

Od �ervence roku 1977 probíhal v Belgii ve spole�ném st�edisku Wcenschappeljik 

en Technisch Centrum voor het Bourobedrijf (V�decko technické st�edisko 

pro stavebnictví) výzkumný program, který m�l dv� �ásti: 

• do�ešit otázky jak zbavit p�i recyklaci beton výztuže a neželezných kov� 

a jak zajistit dokonalou fragmentaci; 

• studium možností, jak uvedené fragmenty recyklovaného betonu co nejlépe 

zpracovat do nových cementových beton� s minimální újmou na ztrát� pevnosti. 

P�edpokládalo se, že získané poznatky povedou k maximálnímu využití 

recyklovaných beton� p�i výrob� nových cementobetonových sm�sí a k vytvo�ení 

legislativy pro používání recyklátu ve stavební výrob� [1]. 

2.3. P�íklady využití recyklát� v zahrani�í 

• Genzyme Center, Cambridge, Massachusetts, USA 

V roce 2003 byla dokon�ena 12 podlažní administrativní budova 

pro biotechnologickou firmu Genzyme. Více než 75 % materiál� použitých v konstrukci 

obsahuje recyklované složky a více než 90 % všech odpad� z výstavby bylo recyklováno. 

Budova Genzyme Center je jednou z prvních kancelá�ských budov, která získala nejvyšší 

platinové hodnocení v certifikaci LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) [46]. 

• Solaire, New York, USA 

Architekti Pelli Clark & Associates Architects a SLCE Architects navrhli 27 podlažní 

budovu Solaire na Manhattanu v New Yorku, dokon�enou v roce 2003. Jde o první výškový 

bytový objekt v USA, který byl postaven s respektováním sm�rnic pro výstavbu udržitelných 

budov (Green-Building Guidelines). V�tšina betonových konstrukcí je z betonu s  p�ísadami 

z recyklovaných odpadových surovin.  
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V základové konstrukci byl podíl recyklátu dokonce 40 %. Celkem kolem 50 % všech 

stavebních materiál� bylo založeno na recyklovaných surovinách [46]. 

3. Platné legislativní p�edpisy  

V této �ásti práce jsem se zabývala legislativou ovliv�ující r�znými zp�soby 

produkci recyklát�, jejich výrobu a zkoušky, které jsou používany p�i testování kvality 

recyklát�. Vybrala jsem n�kolik zákon�, vyhlášek a norem, které s recykláty souvisí. 

Zákon �. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon 

upravuje technické požadavky na výrobky [4].  

Zákon �. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech. Upravuje nakládání s odpady, práva 

a povinnosti osob, které s odpady nakládají. Dále upravuje p�sobnost orgán� ve�ejné 

zprávy [5].  

Zákon �. 9/2002 Sb. – technické požadavky na výrobky z hlediska emisí zvuku. 

Upravuje požadavky na omezení hluku v�etn� stavebních ploch [6]. 

Na�ízení vlády 312/2005 Sb. – upravuje na�ízení vlády 163/2002 Sb. O technických 

požadavcích na vybrané stavební výrobky. Na�ízení vlády nabylo ú�innosti 1. zá�í 2005 [7]. 

Vyhláška 294/2005 Sb. – o podmínkách ukládání odpad� na skládky. Tato vyhláška 

upravuje technické požadavky na skládky odpadu, odpad který lze ukládat a další 

parametry ovliv�ující tuto problematiku [8]. 

Na�ízení vlády 591/2006 Sb. – upravuje požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 

na staveništích [9]. 

Na�ízení vlády 163/2002 Sb. – upravuje požadavky na vybrané stavební výrobky [10].  

Na�ízení vlády 190/2002 Sb.– upravuje technické požadavky na stavební výrobky, 

které mají být uvád�ny na trh s ozna�ením CE (tato zkratka ukazuje, že produkt vyhovuje 

základním požadavk�m sm�rnic EU) [11]. 

�SN EN 12 620 -  Tato norma ur�uje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, 

získaného úpravou p�írodního, um�lého nebo recyklovaného materiálu a sm�si t�chto 

kameniv pro použití do betonu [12]. 
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�SN EN 13 043 - Tato norma stanovuje vlastnosti kameniva získaného zpracováním 

p�írodních, um�lých nebo recyklovaných materiál� pro použití v asfaltových sm�sích 

a povrchových vrstvách pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch [13]. 

�SN EN 13 055 – 1 Tato norma ur�uje vlastnosti pórovitého kameniva 

a pórovitého fileru jako kameniva, získaného úpravou p�írodního, um�lého 

nebo recyklovaného materiálu a sm�si t�chto kameniv pro použití v betonu, malt� 

a injektážní malt� v pozemních stavbách, silnicích a inženýrských stavbách [14]. 

�SN EN 13 055 – 2 Tato evropská norma ur�uje vlastnosti pórovitého kameniva 

a filer�, získaných z nich úpravou p�írodních, um�lých nebo recyklovaných materiál� a sm�si 

t�chto kameniv pro asfaltové sm�si a povrchové úpravy a pro nestmelené a hydraulicky 

stmelené aplikace pro jiné použití než v betonu, malt� a injektážní malt� [15]. 

�SN EN 13 139 - Tato norma ur�uje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, 

získaného úpravou p�írodního, um�lého nebo recyklovaného materiálu a sm�si t�chto 

kameniv pro použití v malt� [16]. 

�SN EN 13 450 - Tato evropská norma ur�uje vlastnosti kameniva, získaného 

úpravou p�írodního nebo um�lého materiálu nebo recyklací drceného nestmeleného 

kameniva pro použití na stavbu železni�ní trat�. Pro ú�ely této normy je toto kamenivo 

nazýváno jako kamenivo pro kolejové lože [17]. 

�SN EN 13 242 - Tato evropská norma ur�uje vlastnosti kameniva, získaného 

zpracováním p�írodních, um�lých nebo recyklovaných materiál� pro nestmelené sm�si 

a sm�si stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. 

Je uvedeno hodnocení shody výrobk� s touto evropskou normou [18]. 

�SN 72 1006 - Tato norma platí pro kontrolu mechanického zhutn�ní zemin 

v p�irozeném uložení a sypanin z rozpojených hornin (zemin) a nebo

odpadových materiál� vznikajících p�i pr�myslové výrob� a p�i úprav� nerostných surovin, 

použitých na budování zemních objekt� dopravních a vodních staveb, skládek odpad�, násyp� 

pro zakládání pozemních a pr�myslových staveb, zásyp� apod. Dále platí pro kontrolu 

zhutn�ní zemin zpevn�ných pojivy (stabilizace zemin). Tato norma stanoví metody kontroly 

odpovídající charakteru zeminy a ú�elu kontroly a jimi sledované parametry, dále ur�uje 

požadované a nebo doporu�ované hodnoty míry zhutn�ní, tj. hodnoty kontrolovaných 

parametr�, pro jednotlivé druhy staveb, pop�. konstrukcí [19]. 
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�SN 73 6121 - stanovuje požadavky na p�ípravu, provád�ní a kontrolu shody 

asfaltových hutn�ných vrstev. Navazuje na platné �SN EN pro asfaltové sm�si, materiály 

a výrobky, související s výstavbou asfaltových hutn�ných vrstev. Norma platí 

pro provád�ní hutn�ných asfaltových vrstev pozemních komunikací (v�etn� 

nemotoristických komunikací a jiných dopravních ploch), ochranných vrstev na mostech, 

letištních drah a ploch, skladovacích ploch; obecn� všech asfaltových hutn�ných ploch 

zat�žovaných dopravou, pokládaných mechanizovaným zp�sobem, zejména finišery [20]. 

�SN EN 13285 - Tato evropská norma p�edepisuje požadavky pro nestmelené 

sm�si použité pro provád�ní a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných 

dopravních ploch [21]. 

4. Beton jako surovina 

V následující kapitole jsem cht�la p�edstavit beton jako surovinu z níž zpracováním 

vzniká jako odpad surovina pro vznik betonových recyklát�. Popsala jsem základní 

vlastnosti, rozd�lení, zkoušky které se provád�jí k hodnocení kvality a vlivy které 

zp�sobují korozi a biokorozi betonu. 

4.1. Historie betonu 

První zmínky o použití um�lého kamene jsou známy již v roce 3600 p�ed n.l.  

kdy se využívaly pro stavbu sloup� v Egypt�. Z období st�edov�ku se zachoval záznam 

o používání sope�ného tufu, který po smíchání z vápnem tuhnul i pod vodou. V této dob� 

byly také zaznamenány první pokusy o vyztužení betonu a to bronzovými a železnými 

ty�emi [26]. 

Další záznamy po zániku  	íma jsou datovány až od roku  1756 až 1759, tehdy 

se v anglickém Edystonu použil beton pro opravu majáku a v roce 1791 byla vydána první 

kniha o betonu. J. Parker, který byl pravd�podobn� inspirován touto knihou v roce 1796 

získává anglický patent na tzv. románský cement, který je považován za první novodobý 

typ um�le vyrobeného hydraulického pojiva.  



Michaela Cabáková: Možnosti využití betonových recyklát� 

2009 9 

Období 19. století je považováno za dobu vzniku portlandského cementu dnešního 

typu, ten se vyvíjel postupnou p�em�nou hydraulických vápen [26]. 

Za vynálezce cementu je považován zedník Aspdin z Leeds v portlandském 

hrabství v anglii. Ten v roce 1824 p�ihlašuje patent na výrobu um�lého kamene a o rok 

pozd�ji zakládá továrnu na výrobu portlandského cementu. O praktickém rozší�ení 

betonového stavitelství se na p�elomu 19. a 20. st. [26]. 

U nás byl rozvoj železobetonových konstrukcí pomalejší. Za p�í�inu se velmi �asto 

považuje z�ícení zkušebního obloukového mostu, postaveného v roce 1892 u podolské 

cementárny v blízkosti Prahy, p�i které zahynul i jeho autor vídenský inženýr Diss. P�esto 

si beton od po�átku 20. století získává své místo i v �echách. V roce 1904 je u nás vydána 

první publikace o betonu a technologie betonu se stává samostatnou v�dní disciplínou [26]. 

4.2. Vlastnosti 

Pevnost: pevnost je jedna ze základních vlastností betonu. U betonu se zkouší 

pevnost v tlaku a v tahu, p�i�emž pevnost v tahu je menší než pevnost v tlaku. Pevnost 

betonu nám ovliv�uje mnoho �initel�. Mezi nejvýrazn�ji p�sobící pat�í zejména kamenivo, 

cement, voda a r�zné p�ím�sy [22]. 

Pružnost: pokud na beton p�sobí krátkodob� nap�tí, chová se potom jako pružná látka. 

Hodnotu pružnosti betonu stanovíme na základ� statických zkoušek. Podle zp�sobu zatížení 

m�žeme p�etvárné vlastnosti beton� rozd�lit na statické, dynamické a dlouhodobé [22]. 

Objemové zm�ny: mezi objemové zm�ny pat�í smrš�ování, nabývání na objemu, 

dotvarování a tepelné zm�ny. 

Kontrola jakost betonu se poté provádí pomocí destruktivních a nedestruktivních 

zkoušek [22]. 
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4.3. Složky betonu 

Kamenivo – K výrob� betonu se používají r�zná kameniva, hlavn� p�írodní, t�žená 

nebo drcená. Mohou se také používat um�lá lehká pórovitá kameniva, která se získají 

expandancí p�írodních surovin nebo aglomerací pr�myslových odpad�. Kamenivo musí 

být tvo�eno zrny r�zných velikostí, zrnitost by m�la být bu� plynulá nebo p�etržitá. 

Pro konstruk�ní betony je vhodné použít nejmén� t�i až �ty�i frakce kameniva. D�ležitý 

je p�edevším obsah jemných �ástic pod 0,1 mm, v malém množství mohou totiž p�isp�t 

k v�tší hutnosti betonu, ve v�tším množství by však mohly snížit pevnost beton� a mohly 

by zp�sobit nadm�rné smrš�ování. Maximální velikost zrna ovliv�uje p�edevším 

vzdálenost výztužných ocelových vložek od sebe [23]. 

Cement – cement tvo�í pojivovou složku �erstvé betonové sm�si. K výrob� beton� 

se používá všech druh� a t�íd cement� podle ú�elu jeho použití. P�i výrob� druhu a t�ídy 

cementu se vychází z požadavk�, které jsou kladeny na výsledné vlastnosti beton�, 

p�edevším  na jeho pevnost v tlaku a pevnost v tahu ohybem [23]. 

Voda – pro výrobu betonu je t�eba voda zám�sová, která je nezbytnou složkou 

betonu a voda ošet�ovací, ta je nezbytná pro pokra�ování procesu hydratace a tvrdnutí 

betonu. Zám�šová voda musí odpovídat požadavk�m �SN 732028, musí být �istá, málo 

tvrdá a dostate�n� teplá, nesmí obsahovat kyseliny a organické látky. Voda, kterou používá

me je d�ležitá p�edevším k vytvo�ení dob�e zpracovatelné sm�si a k hydrataci cementu. 

Pro hydrata�ní proces je pot�eba 19 až 23 % vody z hmotnosti cementu. Tato dávka nám 

zajistí p�em�nu slinkových minerál� z cementu v hydrogenk�emi�itany a hydrogenhlinitan 

v betonu. Dále se využívá tzv. ošet�ovací vody, ta je nezbytná pro udržení vlhkého stavu 

betonu v prvních 14 dnech po zatuhnutí [23].  

 

 

 



Michaela Cabáková: Možnosti využití betonových recyklát� 

2009 11 

4.4. Rozd�lení beton� 

Betony d�líme podle jejich vlastností, funkce kterou zastávají v konstrukci, 

zp�sobu jakým jsou zpracovávány a podle místa jejich výroby a dopravy [24].  

Podle objemové hmotnosti: lehký, oby�ejný a t�žký beton. Podle zp�sobu a místa 

uložení:  

• Monolitické – zde se �erstvá betonová sm�s uloží do bedn�ní, kde se musí zhutnit. 

Po�ká až sm�s zatvrdne, ošet�í se a poté co zatvrdne dokonale se m�že odbednit, 

aby plnila svou funkci. 

• Prefabrikované – konstruk�ní prvek se zde vyrábí p�ímo na staveništi 

nebo ve výrobn�. Až se prvek odformuje, uloží se na skládce k dozrávání, 

zde je dále ošet�ován a pak dopravován na stavbu [24]. 

Podle zp�sobu využití v konstrukci – d�líme beton na tepeln� izola�ní, nenosný, 

výpl�ový a nosný. Nosný beton pak m�žeme dále d�lit na prostý, vyztužený, p�edpjatý 

a s rozptýlenou kovovou nebo plastovou výztuží [24]. 

Podle zvláštních požadavk� na jeho funkci : 

• Trvanlivé – odolávají vliv�m prost�edí a pov�trnosti. 

• Vodostavební – odolávající p�sobení vody. 

• Mrazuvzdorné – odolávající st�ídavým ú�ink�m mrazu a vody. 

• Korozivzdorné – mají schopnost odolat ú�ink�m agresivního prost�edí. 

• Provzdušn�né – odolávají lepé ú�ink�m mrazu. 

• Rozpínavé – umožní nám �ídit rozpínání. 

• Ochra�ující proti zá�ení – chrání p�ed rentgenovými paprsky nebo radioaktivním 

zá�ením. 

• Tepeln� izola�ní – odolávají extrémním teplotám. 

• Žárovzdorné – odolávají ú�ink�m ohn� a žáru. 

• Vozovkové, silni�ní [24]. 
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Podle zp�sobu zpracování – na betony lité, st�íkané, vibrované, dusané, válcové, 

vibrolisované, vakuové, odst�e�ované, provzdušn�né [24]. 

Podle míry zpracovatelnosti – tekuté, velmi m�kké, m�kké, málo m�kké, zavlhlé, 

tuhé, velmi tuhé [24]. 

4.5. Zkoušení betonu 

Zkoušky betonu rozd�lujeme na pr�kazné a kontrolní. Zkoušky pr�kazné nám 

zjiš�ují zda lze vyrobit beton požadované kvality. Kontrolní zkoušky mají za úkol 

kontrolovat betonové konstrukce v pr�b�hu stavby. Dále provádíme zkoušky destruktivní 

a nedestruktivní [25]. 

Destruktivní zkoušky : 

• Zkouška pevnosti v tlaku podle �SN – zkouška probíhá na krychli, která je o rozm�rech 

150 x 150 mm. Zkouška probíhá tak, že krychli vložíme do lisu, kde jí vystavíme tlaku 

a sledujeme zde se n�jak poruší. Poškození m�žeme pozorovat po stranách krychle, 

zde dojde k odštípnutí materiálu po stranách krychle. Pevnost vzorku m�žeme 

poté spo�ítat z velikosti síly, která p�sobila p�i deformaci vzorku [25].  

• Zkouška pevnosti na válcích o pr�m�ru 150 – 300 mm – betonový válec vystavíme 

tlaku a pevnost spo�ítáme z velikosti síly, která zp�sobí popraskání válce 

po stranách [25]. 

• Zkouška pevnosti v tahu (pevnost v prostém tahu) – zkouška se provádí na trámech 

se �tvercovým pr��ezem. Neprovádí se p�íliš �asto, je totiž problém s uchycením 

válce. Pokud se zkouška provádí pevnost v tahu m�žeme vypo�ítat ze síly, která 

p�sobí na porušení vzorku v závislosti na ploše [25]. 

• Zkouška p�í�ným tahem – válec nebo krychli umístíme do lisu tak, aby podstavy 

válce byly kolmé na rovinu lisovacích desek [25].  

• Zkouška ohybem – provádí se na betonovém nosníku se �tvercovým pr��ezu. 

Vále�ky zatížíme deskou, kterou zatížíme uprost�ed silou [25]. 
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Nedestruktivní zkoušky : 

• Sklerometrické (tvrdom�rné) – používáme Schmidtovo  kladívko, Weitzmann�v 

tvrdom�r, Mašk�v špi�ák [25]. 

• Lokální porušení – p�i této zkoušce zabudujeme do betonu prvek, který se snažíme 

vytrhnout. Podle síly, kterou vyvineme na vytrhnutí prvku m�žeme usuzovat 

pevnost betonu [25].  

• Impulsní (dynamická) metoda – tato metoda je spíše metodou dopl�ující. Princip 

spo�ívá ve vyslání sondy, která ve zjkoušeném materiálu vybudí kmity z jejíž ší�ení 

v materiálu m�žeme poté získat údaje o kvalit� betonu [25]. 

Zkoušky �erstvého betonu – ov��uje se tak bu� vhodnost návrhu jeho skladby 

pro daný ú�el použití v konstrukci, pro p�edepsaný úkol ukládání a hutn�ní i pro jeho 

dopravu na staveništ�. Nebo se m�že u betonu p�edepsaného složení kontrolovat dodržení 

výrobního postupu, zvlášt� dávka vody. Zpracovatelnost �erstvého betonu se stanovuje 

zkouškami konzistence. P�esnost dávkování složek betonu se kontroluje m��ením 

objemové hmotnosti �erstvého betonu [26].  

Zkouška sednutím - zkouška je nazývána Abramsova, využívá se zde tuhá kovová 

forma ve tvaru kolmého kužele. Forma se pevn� zafixuje k nenasákavé podložce, naplní 

se ve t�ech vrstvách �erstvým betonem, p�itom musí být každá vrstva zhutn�na 25 vpichy 

ocelové ty�e. Pak se odstraní nástavec a povrch betonu se zarovná s horním okrajem 

formy, odstraní se beton na podložce a forma se odd�lí svislým tahem nahoru. Ihned 

po zvednutí formy se zm��í sednutí t�lesa, celá zkouška musí probíhat plynule a musí být 

ukon�ena do 150 sekund od po�átku pln�ní. Výsledek zkoušky je platný pokud je sednutí 

t�lesa asymetrické [26]. 

Zkouška Vebe - zkouška probíhá na konzistometru. Do ocelové, válcové, 

vodot�sné a dostate�n� tuhé nádoby, která je p�ipojena k vibra�nímu stolku se zhotoví 

pomocí formy t�leso. Po sejmutí formy se zaznamená stav sednutého t�lesa, na horní �ást 

se p�iloží kruhová pr�hledná deska menší než vnit�ní pr�m�r nádoby a zm��í se doba 

za kterou se vzorek betonu zatížený deskou p�etvo�í do válcového tvaru vlivem vibrace 

[26]. Na obrázku �. 1, vidíme konzistom�r pro zkoušku Ve - Be. 
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Obrázek �. 1: Konzistom�r pro zkoušku Ve - Be [28] 

 

Zkouška zhutn�ním - provádí se pomocí ocelové, tuhé a t�sn�né nádoby, obvykle 

je umíst�na na vibra�ním stole. Nádoba se naplní betonem, okraj se zarovná a pak se beton 

zhut�uje pomocí vibrací, dokud není jasné zmenšení objemu [26]. 

Zkouška rozlitím - základem je st�ásací stolek, složený z pevné spodní desky a pohyblivé 

horní desky. Pomocí formy zhotovíme zkušební t�leso, forma se odd�lí svislým tahem nahoru. Horní 

deska se pak nechává voln� padat na desku spodní, m��íme nejv�tší rozm�r rozlitého betonu [26]. 

Na obrázku �. 2 m�žeme vid�t stolek pro zkoušku rozlitím. 

 
Obrázek �. 2: Stolek pro zkoušku betonových sm�sí rozlitím [28]
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  Mezi další používané zkoušky pat�í L- Box test, J- Ring test, výtokové zkoušky, 

pevnost v tlaku a tahu [26]. 

4.6. Koroze betonu 

Koroze betonu je rozrušování betonu agresivními kapalinami �i plyny, které do n�j 

pronikají z okolního prost�edí. Dynamika tohoto d�je závisí na aktivit� agresivních �inidel 

a na druhé stran� na odolnosti betonu vystaveného korozi. Agresivita látek p�sobících 

na povrchu betonu je závislá na jejich koncentraci a na teplot� ve které tento d�j 

probíhá.Odolnost betonu je závislá p�edevším na druhu cementu ze kterého je vyrobena. 

U betonu rozlišujeme �ty�i typy korozních proces� [28]. 

Vyluhování – to zp�sobuje p�edevším m�kká voda, zvaná také hladová. V této vod� 

nejsou tém�� rozpušt�ny soli vápenaté a ho�e�naté. V p�írod� se tato voda vyskytuje jako 

voda srážková a �í�ní. Hladová voda z betonu odvádí rozpustnou sou�ást cementového 

kamene, tím se zmenšuje hutnost a pevnost betonu [28]. 

 Krystalizací n�kterých solí rozpustných ve vod� – zv�tšením objemu vlivem 

krystalických tlak� p�i vysychání roztok� nasáklých uvnit� beton� p�evážn� v kapilárách 

vzniká nap�tí, které není žádoucí. M�že to vést až k destrukci betonu [28]. 

Chemická reakce prost�edí s betonem – probíhá s n�kterou ze složek silikát�. 

K porušení dochází zejména p�sobením hydroxid� a uhli�itan� alkalických kov� [28]. 

Atmosférická koroze – je zp�sobena agresivními plyny v atmosfé�e, p�edevším 

CO2 a SO2, m�žeme jí proto považovat za subsystém koroze. Oxid uhli�itý napadá 

hydrata�ní produkty cementu za vzniku uhli�itanu vápenatého. Oxid si�i�itý také reaguje 

s hydrata�ními produkty, s t�mi poté vytvá�í síran vápenatý, který p�ijetím vody p�echází 

na sádrovec. Jeho krystaly mohou na beton p�sobit taktéž destruktivn� [23]. 
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4.7. Bikoroze betonu 

Biokoroze je pojem, který nám �íká, že se zm�nily vlastnosti hmoty. K této zm�n� 

došlo vlivem živých organism� nebo životnými pochody. Biokoroze má na beton 

destruktivní i nedestruktivní vliv. Tím nám tedy p�i použití takového betonu hrozí, 

že biokoroze ovlivní životnost stavby. Rychlost a pr�b�h biokoroze nám ovliv�uje mnoho 

faktor�. Mezi vnit�ní a vn�jší faktory, která nám biokorozi ovliv�ují pat�í zejména 

porozitost, pevnost a chemicko – mineralogické složení používaného cementu. Jedním 

z d�ležitých faktor� pro rychlost biokoroze je také lokalita ve které se stavební dílo nalézá. 

Proto je d�ležité se p�i volb� stanovišt� �ídit geologickými pr�zkumy, systému podzemních 

vod a na klimatických podmínkách [28].  

Mikroorganismy, které biokorozi zp�sobují se zadržují v pórech betonu a tam 

za r�zných teplot probíhají korozní procesy. P�i II. Typu koroze vzniká agresivní prost�edí, 

které vytvá�í s minerály rozpustné slou�eniny, které se postupn� vyluhují a vzniklé �inidla 

vytvo�í novotvar, který má v�tší objem. V d�sledku nárustu objemu, dochází k porušování 

betonu. Mezi nejvýznamn�jší skupiny zp�sobující biokorozu se �adí zejména bakterie 

železité, nitrifika�ní a sirné [28]. 

5. Faktory ovliv�ující produkci recyklát� 

Produkci recyklát� ovliv�uje mnoho aspekt�, v�tšina z nich spolu souvisí, pat�í 

mezi n�: 

• Kvalitou vstupní suroviny pro výrobu recyklát�. 

• Kvalitou použité výrobní technologie. 

• Dodržením technologického postupu p�i výrob� recyklátu. 

• Za�azením recyklát� do systému jejich hodnocení dle platné legislativy. 

• Kalkulací prodejní ceny z pohledu zákazníka i prodejce [30]. 

Kvalita vstupní suroviny: tuto kvalitu ovliv�ují p�edevším p�vodci odpadu, 

je d�ležité aby odpad, který p�et�ídili rozd�lili také do skupin podle vlastností, které odpad 

vykazuje. Nakládání s ním je pak jednodušší a odpad je p�ipraven k dalšímu odb�ru [29]. 



Michaela Cabáková: Možnosti využití betonových recyklát� 

2009 17 

Kvalita použité výrobní technologie: pokud má být získaná surovina kvalitní, 

je pot�eba aby i kvalita strojního za�ízení na n�mž se surovina zpracovává byla 

odpovídající. Drti�e a t�ídi�e by nám m�ly dostate�n� kvalitn� p�et�ídit recyklát, aby mohl 

být za�azen do p�íslušné zrnitostní t�ídy. Aby bylo dosaženo dostate�né kvality recyklátu, 

využívá se kombinace drti�� a t�ídi��. Schéma t�íd�ní vidíme na obrázku �. 3 [29]. 

 
Obrázek �.3: Schéma b�žn� používané pro t�íd�ní [30] 

 

Dodržování technologických postup� p�i výrob�: rozumíme zde komplexní systém 

nakládání se stavebním a demoli�ním odpadem u recykla�ní firmy.  Postup je na jedné stran� 

ohrani�en p�ijímáním stavebního odpadu a na druhé stran� okamžikem kdy recyklát opouští závod 

jako výrobek pro stavební ú�ely. V praxi je d�ležitou stránkou p�edevším správn� vedená 

dokumentace p�iváženého stavebního odpadu. Osv�d�ily se r�zné monitorovací systémy, na níž 

jsou záznamy uchovány a lze tak kontrolovat p�ijímání stavebního odpadu. Jedním z d�ležitých 

faktoru je i manipulace se stavebním odpadem [29]. 

Kalkulací prodejní ceny: ceny recyklátu jsou podstatn� nižší než ceny p�írodních 

zdroj�. Náklady na jejich zpracování jsou, ale mnohdy vyšší a proto se jejich cena nepatrn� 

zvyšuje. Bohužel se recyklace vyplácí spíše menším firmám, v�tší kolosy recyklují 

p�evážn� na žádost odb�ratele. Recyklace se jim v�tšinou nevyplácí a spoléhají 

na prov��ené p�írodní suroviny a postupy [29]. 
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6. Technologie využívané p�i recyklaci 

Ješt� p�ed n�kolika málo lety p�evládal názor, že pro recyklaci stavebních sutí sta�í 

využít libovolný �elis�ový nebo odrazový drti� p�íslušné velikosti, p�vodn� ur�ený 

pro zpracování nerudních surovin, dopln�ný separátorem železa, a za n�j p�i�adit v�tšinou 

dvousítný vibra�ní t�ídi�. Takto koncipovaná recykla�ní linka, v�tšinou s výkony 15 až 100 

t/hod, m�že splnit pouze požadavek zdrobn�ní a rozt�íd�ní recyklovaného materiálu, který 

lze následn� použít pouze pro zásypy, podsypy �i drobné terénní úpravy nevyžadující vyšší 

kvalitu používaných materiál�. 

6.1. Cyklus recyklace 

V celém procesu recyklace jednozna�n� platí, že kvalita recyklát� a efektivnost 

celého procesu je p�ímo úm�rná kvalit� demoli�ních prací, resp. t�íd�ní materiál� 

z demolice p�ímo v míst� jejich vzniku. Postup získání recyklovaného kameniva 

pro možnost dalšího uplatn�ní ve výstavb� je patrný z obrázku �. 4 [46]. 

 
Obrázek �. 4: Cyklus recyklace[46]. 

Demolice – 
p�et�íd�ní  

Odpad k 
recyklaci 

Sm�sný 
odpad 

Odstran�ní cizorodých materiál� 

Mletí, drcení, t�íd�ní 

Prachový odpad Kusový odpad 

Recyklovaný cement Recyklované kamenivo 
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6.2. Stacionární recykla�ní linky 

Sou�asné stacionární recykla�ní linky jsou charakteristické velmi rozsáhlým 

souborem stroj� – drti��, t�ídi��, vodních �i v�trných separátor�, kalového hospodá�ství 

atd. Uspo�ádání je voleno vždy tak, aby bylo co nejvíce variabilní a umožnilo reagovat 

na okamžité odlišnosti v požadavcích na výrobu recyklát�. Stacionární recykla�ní linky 

bývají z�izovány v místech, kde se p�edpokládá dlouhodob� stavební p�ísun odpadu. 

Vyzna�ují se v�tší kapacitou recyklace, mívají kvalitn�jší za�ízení a dodávají 

tak kvalitn�jší materiál. Stacionární linky mají nízká náklady na strojní za�ízení, mohou 

také dlouhodob� udržovat zásoby a mohou tak reagovat na zvýšení poptávky po recyklátu. 

Nevýhodou jsou zde v�tší nároky na dopravu, pronájem �í koup� pozemku [30]. 

6.3. Mobilní recykla�ní linky  

Jsou operativn� umis�ovány na místa, kde je t�eba zpracovávat v�tší množství 

odpadu, v�tšinou tedy k v�tším demolicím. V�tšinou se využívají pro mén� komplikované 

technologie. Nevýhodou je p�edevším vysoká prašnost a hlu�nost. Výhodou jsou však 

minimální nároky na p�edúpravu demoli�ního odpadu a menší výdaje na pozemek. P�íklad 

mobilní linky m�žeme vid�t na obrázku �.5 [30]. 

 
Obrázek �. 5: Mobilní drti� [31] 
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6.4. Semimobilní recykla�ní linky  

Jde o mobilní linky, které z�stávají na jednom míst� relativn� dlouhou dobu, 

obvykle jeden až t�i roky. Spojují se u nich výhody i nevýhody stacionárních a mobilních 

za�ízení. Na obrázku �. 6 vidíme p�íklad semimobilní za�ízení používané betonárnou [30]. 

 
Obrázek �. 6: Semimobilní betonárna [32] 

7. Druhy recyklát�  

V této  �ásti práce jsem se v�novala charakteristice, rozd�lení podle vzniku 

a možnosti využití recyklát�. P�edstavila jsem i základní su�ové recykláty, které vznikají 

p�i stavbách a obsahují �ásti betonu. 

7.1. Charakteristika recyklátu 

Z recyklace musí být vylou�eny nebezpe�né druhy odpad�, p�edevším s obsahem 

azbestu a dehtu. Zejména betonové recykláty a drobné kamenivo se t�ídí do výrazn� užších 

frakcí. Recyklovaná stavební su� má omezené využití a p�evážn� se používá jako zásypový 

materiál. Nap�íklad betonový recyklát se používá jako plnivo do živi�ných sm�sí. 

Je to dáno tím, že stavební (demoli�ní) recyklát obsahuje p�íliš velký podíl jemných 

prachových �ástic a nežádoucí cizorodé látky (d�ev�né t�ísky, �ásti papíru, lepenky, plast� 

aj.). V zemích s rozvinutým systémem recyklace stavebních sutí se separátory nežádoucích 

p�ím�sí staly b�žnou sou�ástí stacionárních recykla�ních linek, �ímž se získávají kvalitní 

certifikované recykláty deklarovaných vlastností, ur�ené zejména pro výrobu r�zných 

stavebních prvk� �i jako p�ísady do stavebních hmot (betony, živice, malty) [31]. 
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7.2. Vznik recyklát� 

V následující kapitole jsem popsala možnosti vzniku betonových recyklát�. Jejich 

rozd�lení a základní použití.  

7.2.1. Odpady ze staveniš� 

Jsou všechny zbytky, které vznikají p�i asanaci staveb a v nové výstavb�. Skládají 

se z minerálních složek, d�eva, železných a neželezných kov�, plast�, papíru, lepenky, 

organických zbytk�, skla i zvláštních odpad� (nát�rové hmoty, organická lepidla apod.). 

Nejv�tší podíl tohoto odpadu (více než 50 %) tvo�í inertní materiály (písek, kamenivo, 

zemina, zbytky betonu), další podíly (cca 33 %) spalitelné látky (d�evo, lepenka, papír), 

malé procento tvo�í plasty. [32]. 

7.2.2. Silni�ní demoli�ní materiály 

Mohou být na bázi asfalt� �i hydraulických pojiv a mohou obsahovat dehtové 

složky. Dále jsou to obrubníky, dlažební kostky, beton, písek, št�rk, zemina aj. Materiál 

lze bez jakékoliv úpravy použít jako sypný materiál na protihlukové valy a k vylepšení 

základní vrstvy a vrstvy spodní stavby komunikací. T�íd�ný materiál se používá 

pro silni�ní stavitelství. Recykláty lze bez problém� zpracovat gradery jako nosnou vrstvu. 

P�i dodržení technologických postup� lze z recyklátu vyráb�t základní stavební prvky 

vhodné pro stavby s menší náro�ností na pevnost v tlaku [32]. 
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7.3. Su�ové recykláty 

Su�ové recykláty jsou sm�sné, získávají se p�i r�zných demolicích stavebních 

objekt�, obsahují beton, cihelnou dr� i r�zné další p�ím�si. Mají r�zné využití, podle 

zrnitostní frakce na kterou jsou rozt�íd�ny bu� na míst� vzniku nebo pozd�ji. Na obrázku 

�. 7,  8 a 9 m�žeme vid�t su�ové recykláty podle jejich zrnitosti. 

 
Obrázek �. 7: recyklát 0 - 4mm a 0 -8mm (podsítná frakce) [35] 

Použití: Podsítné frakce recyklát� jsou velmi vhodné jako substitut zásypového písku 

pro zásypy inženýrských sítí a obsypy kabel�, vodovod�, kanaliza�ních �ad� apod. [34]. 

 
Obrázek �. 8: Recyklát 4 - 32mm, 8 - 32mm a 8 - 50mm (st�ední frakce) [35] 

Použití: Vynikající násypový materiál pro vytvá�ení podkladní vrstvy, pro náspy 

t�lesa komunikací, aktivní zóny komunikací podle �SN 721002 [33]. Materiál je možné 

používat pro konstruk�ní betony t�ídy A podle �SN 732400 [34]. 
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Obrázek �. 9: Recyklát 32 - 63mm a 50 - 63mm (nadsítní frakce) [35] 

Použití: Hrubé a st�ední frakce recyklát� lze s úsp�chem použít pro vytvo�ení 

povrchu obslužných a polních cest, kde je t�eba zamezit tvo�ení bláta a kaluží. Dále jako 

mezerovitý materiál pro zásypy a vytvá�ení drenážních vrstev. Materiál je možné použít 

pro konstruk�ní betony t�ídy A [34]. 

7.4. Betonové recykláty 

Betonové recykláty vznikají p�i demolicích živi�ných vozovek, podlah, pražc� 

a stavebních objekt�. D�lí se na zrnitostní t�ídy (frakce nadsítná, st�ední a podsítná), 

ty mají r�zná využití. Na obrázcích �. 10, 11 a 12 m�žeme vid�t vzniklý recyklát 

a možnosti jeho použití jako druhotné suroviny. 

 
Obrázek �. 10: Recyklát 0 - 4mm a 0 - 8mm (podsítní frakce) [35] 

Použití: Materiál je svými vlastnostmi velmi vhodný pro použití do násp� t�lesa 

komunikace, k zásyp�m inženýrských sítí, obsyp�m kabel�, vodovod�, kanaliza�ních �ad� [34]. 
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Obrázek �. 11: Recyklát 4 - 32mm, 8 - 32mm a 8 - 50mm ( st�ední frakce) [35] 

Použití: St�ední frakce betonového recyklátu nacházejí své uplatn�ní jako náhrada 

št�rku p�i vytvá�ení podkladových a podsypových vrstev, u nichž je vyžadována vyšší 

pevnost než pro standardní su�ový recyklát [34]. 

 
Obrázek �. 12: Recyklát 32 - 64mm a 50 - 64mm (nadsítní frakce) [35] 

Použití: Tento produkt je vhodný pro použití jako um�lé kamenivo p�i vytvá�ení 

podkladových vrstev komunikací s v�tší zát�ží než dovoluje recyklát vytvá�ený ze sm�sné 

stavební suti [34]. 
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7.5. Ceny recyklát� na trhu 

Ceník n�kterých recyklát�, dostupných momentáln� na �eském trhu je aktuální 

k 28.2.2009 [35]. 

Stavební sm�s (beton, cihly) 

frakce  0-12mm         100,-K�/t 

frakce   12-32mm          120,-K�/t 

frakce  32-63mm          120,-K�/t   

 

Betonový granulát 

frakce  0-12mm  120,-K�/t 

frakce  12-32mm  170,-K�/t 

frakce  32-63mm  170,-K�/t 

 

Živi�ná sm�s 

frakce  0-63mm  150,-K�/t 

8. Možnosti využití betonových recyklát� 

V�tšina recyklát� se i v dnešní dob� využívá hlavn� k zásypovým pracím 

nebo jako podkladový materiál nap�. p�i výstavb� vozovek.  Už v podstatn� menší mí�e 

se p�idává do beton�. 

8.1. Využití betonového recyklátu v cementá�ském pr�myslu 

B�hem zpracování betonového recyklátu vznikají jemné frakce, které nejsou p�íliš 

vhodné do betonu, protože obsahují velký podíl cementového tmele. Tyto podíly mají v�tší 

pórovitost a to u nich zp�sobuje vyšší nasákavost, to se projevuje v betonech zhoršením 

kvality proti p�írodnímu kamenivu. Chemické složení jemných frakcí se blíží surovinám 

používaným pro výpal slinku. Otázkou zda je možné nahradit v slinku surovinovou 

mou�ku betonovým recyklátem se zabývá již od roku 2002 fakulta stavební v Brn�.  
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Ve svém výzkumu fakulta sledovala chemicko – mineralogické složení vzork� 

odebíraných ze t�í linek po dobu t�í let. Z výsledk� analýz nebyly pozorovány žádné 

extrémní odchylky  v nejd�ležit�jších oxidech. Z výsledk� analýzy byla vybrána 

recykla�ní linka firmy Dufonet u níž bylo sledováno složení vzorku v rozmezí let 2002 -

2007. Chemické složení vzork�, m�žeme vid�t v tabulce �. 1 [36]. 

 
Tabulka 1: Chemická analýza betonového recyklátu firmy Dufonet [37] 

Chemická analýza recyklátu Dufonet Složky  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Pr�m�r Odchylka 

CaO 13,55 10 10,2 12,3 14,3 13,1 12,07 1,94 

SiO2 53,7 62,6 60,9  53,3 56,9 54,6 58,48 3,47 

Al2O3 10,2 11,3 11,6 10,7 9,32 10,9 10,62 0,91 

Fe2O3 3,49 3,53 3,64 3,04 2,79 3,35 3,32 0,37 

MgO 1,91 1,96 2,09 1,67 1,97 1,82 1,92 0,16 

Na2O 1,5 1,73 2,59 1,8 1,42 1,9 1,81 0,47 

K2O 2,94 3,23 2,67 3,1 2,73 2,85 2,93 0,24 

TiO2 0,39 0,34 0,35 0,34 0,34 0,37 0,35 0,02 

MnO 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,01 

Ztráta žíháním 11,97 4,65 6,12 8,19 9,31 10,27 8,5 2,84 


 99,73 99,43 100,24 99,52 99,17 99,24   

V tabulce vidíme, že rovnom�rnost sledovaného recyklátu je velmi dobrá. 

Z výsledk� byla vyhodnocena nejvhodn�jší frakce a poté byla stanovena nejvhodn�jší 

surovinová sm�s pro výpal slinku. Jelikož podíl CaO v recyklátu je nízký, je nutné 

ho kombinovat s vysokoprocentním vápencem. Pom�r recyklátu a vápence byl stanoven 

na 1: 2,25. Surovinová mou�ka se p�ipravila z betonového recyklátu a p�ešlo 

se k hodnocení vhodného pálícího režimu. Po ur�ení pálícího režimu na 1250 °C za 3-5 

hod., m�žeme �íci, že betonový recyklát je vhodný pro použití do nelitického slinku [36]. 
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8.2. Vláknobetony s recyklovaným kamenivem 

Mezi perspektivní konstruk�ní betony lze za�adit i betony s využitím 100 % plniva 

z betonového �i cihelného recyklátu spolu s rozptýlenou výztuží syntetických vláken. 

Jejich užití p�i výrob� kompozita m�ní k�ehkou strukturu betonu na houževnatou, 

schopnou odolávat tahovým namáháním a to i po vzniku trhlin. Využívání recyklátu 

p�i výrob� vláknobetonu se jeví jako p�ínosn�jší než využívání recyklátu k zásypovým pracem. 

Vláknobeton s recyklovaným kamenivem, zatím nemá využití, mohl by se ale využít nap�íklad 

p�i budování silni�ních a vodohospodá�ských zemních objekt�. Jako jedno z možných �ešení,  

se nabízí využití tohoto kompozitu pro zvýšení stability formou výztužných pás� z tohoto 

materiálu v zemních t�lesech (svahy, násypy, výkopy nebo koruny hrází). Experimentální 

program v roce 2007 navázal na výzkum a získané poznatky v roce 2006. Byly zkoumány 

vlastnosti vláknobeton� s betonovým recyklátem. Ov��ovaly se základní vlastnosti 

(p�edevším pevnosti) recyklátu a podmínky pro jeho vhodné uplatn�ní ve výrob� 

vláknobetonu s plnou (100 %) náhradou p�írodního kameniva. Bylo zjišt�no, že pevnosti 

vláknobenu vyrobeného z betonového recyklátu jsou dostate�né pro použití v zemních 

konstrukcích. [37]. Strukturu betonu s recyklovaným betonem m�žeme vid�t na obrázku �. 13. 

 

 
Obrázek �.13: Struktura vláknobetonu s recyklovaným betonem [38] 
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8.3. Využití betonových recyklátu do vozovek 

Použití betonového recyklátu ve vrstvách vozovek je pom�rn� rozší�ené. Recyklát 

se využívá jako mechanicky zpevn�ná zemina. Využití recyklátu v živi�ných sm�sích 

použitých pro výstavbu živi�ných vozovek se nejvíce sleduje v severských zemích, 

kde byla vystavena �ada úsek� s betonovými recykláty jako s hlavní složkou stavebního 

materiálu do horní i spodní vrstvy vozovky. Na základ� zkušeností a výzkum�, lze �íci, 

že materiál má �adu stejn� dobrých vlastností jako materiály b�žn� používané [39]. 

Betonový recyklát se jeví jako stabiln�jší, proto se využívá více než recyklát sm�sný (sm�s 

cihelného a betonového recyklátu). Sm�sný recyklát se m�že použít, ale spíše do spodních 

�ástí vozovek, jeho p�ítomnost totiž snižuje vlhkost a nasákavost kameniva. Pro použití 

do nestmelených podkladních vrstev je nutné vyhodnotit krom� zrnitosti také otlukovost 

a odolnost proti mrazu a vod� v konkrétním prost�edí uložení SDO do podkladní vrstvy 

pozemní komunikace. Na obrázku �. 14 m�žeme vid�t používaný betonový recyklát [39]. 

 
Obrázek �. 14: Betonový recyklát frakce 32/63 mm [40] 
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8.4. Využití recyklátu jako suroviny do nosných konstrukcí 

M�žeme p�edpokládat, že �ast�jší využití najde tento recyklát spíše v konstrukcích, 

které nebudou vystaveny agresivnímu prost�edí a dalším vliv�m, které mohou narušovat 

materiál a zp�sobit tak nap�íklad korozi materiálu. Pro návrh a posuzování recyklátu 

k nosných konstrukcích nejsou dána pevná pravidla.  „Postup výpo�tu odpovídá b�žnému 

betonu. K úpravám dochází ve form� zavedení reduk�ních sou�initel� pro fyzikáln�-

mechanické vlastnosti recyklovaného betonu“ [40]. 

8.5. Protihlukové st�ny 

Ú�elem protihlukových st�n je snížení intenzity ší�ení zvukových vln ú�inkem 

absorpce zvuku nebo zvukovou nepr�zvu�ností. P�i výrob� zvukupohltivého betonu, 

m�žeme využít betonový recyklát. Vn�jší vrstvu totiž tvo�í materiál s vysokým �initelem 

zvukové pohltivosti. Hodnota zvukové pohltivosti závisí p�edevším na pórovitosti 

materiálu, v pórech se dochází totiž k pohlcování akustické energie n�kolika zp�soby: 

• násobnými odrazy zvukového paprsku a pórech materiálu, 

• t�ením vzduchu p�enášejícího akustickou energii o st�ny pór�, 

• p�em�nou akustické energie na expanzní práci periodicky stla�ovaného vzduchu 

v pórech. 

P�i návrhu zvukupohltivého materiálu je d�ležité, aby m�l materiál co nejv�tší 

množství pór� a aby odpovídal požadavk�m na pohltivost v jistých frekven�ních oblastech. 

Jelikož má betonový recykláž velké množství jemných pór� a zrna mají pom�rn� hrubý 

povrch, je betonový recyklát mnohem vhodn�jší než p�írodní kamenivo. P�i návrzích 

se používá mnoho frakcí betonového recyklátu, ty se poté smíchají v takovém pom�ru, aby 

bylo dosaženo optimální mezerovitosti s vysokým podílem pór� pod 2 mm. Akustický 

panel je tvo�en ze dvou vrstev [41]. 

 Pohltivá vrstva – je tvo�ena ze dvou díl�ích vrstev na bázi betonového recyklátu. 

Základní vrstva je o tlouš�ce 50 mm je rovná a svrchní vrstva je o tlouš�ce 40 mm, 

je profilována ve tvaru ozub� nebo vlnovky. Profilovaná vrstva p�sobí zvýšení plošné 
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pohltivosti a zárove� jako difuzor na dopadající akustické vlny. Zvukovou pohltivost 

se zkouší na mezerovitém betonu, ten je sm�sí n�kolika zrnitostních frakcí [41].  

Nosná vrstva – o tlouš�ce 50 mm je tvo�ena hutnou železobetonovou vrstvou 

se zvýšenou objemovou hmotností pro vyšší nepr�zvu�nost akustického panelu [41]. 

8.6. Recyklace �erstvého betonu 

V�tšina betonáren recykluje �erstvý beton jelikož odpad vznikající p�i �išt�ní 

mícha�ek, automícha�� a �erpadel, dále pak �erstvý vrácený beton, který nebyl p�evzat 

odb�ratelem tvo�í 1 – 1,5 %. Existuje mnoho za�ízení, která umož�ují využít odpadní 

beton. V t�chto za�ízeních se odd�luje recyklovaná voda se zbytky jemných zrn 

od vypraného a vy�išt�ného kameniva.  

Recyklované kamenivo se používá bu� zp�tn� do betonu nebo k zásypovým 

pracím.Vzniklá recyklovaná voda v níž jsou obsaženy jemné podíly �erstvého betonu, 

které mohou mít urychlující nebo naopak zpomalující ú�inky na tuhnutí [43]. Proto se voda 

neustále promíchává, m�že být použita p�i výrob� betonu, podmínky jsou uvedeny v �SN 

EN 1008 [43]. 

8.7. Beton z recyklované betonové drt� 

Kvalita betonu z recyklátu závisí hlavn� na p�vodním složení betonu, na vhodné 

technologii, ale také na konkrétním použití recyklovaného betonu. Zejména drobné frakce 

obsahují velký podíl cementového kamene. Optimální  maximální velikost zrna je 16 -

22 mm. Pro zajišt�ní lepší pevnosti nového betonu je t�eba p�i t�íd�ní z recyklátu vylou�it 

cizorodé �ástice, zvlášt� organického charakteru. Beton vyrobený z recyklovaného betonu 

musí krom� ekologické nezávadnosti zajiš�ovat bezpe�nost na požadovanou dobu 

životnosti.  
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Z našich i zahrani�ních výzkumných prací vyplývají následující poznatky: 

• zrna drceného betonu mají pom�rn� dobrý tvar, nižší objemovou hmotnost a vyšší 

nasákavost, 

• hrubá frakce drceného betonu prakticky neovlivní zpracovatelnost �erstvého betonu 

ve srovnání s p�írodním kamenivem, 

• drobná a jemná frakce má zpracovatelnost horší, 

• nedoporu�uje se používat betonové drt� s vyšším obsahem jak 1 % SO3, 

• doporu�uje se používat maximální velikost zrna drt� 16 až 22 mm, jinak mohou 

vznikat trhliny, 

• dr� z betonu z nízkou pevností neovliv�uje pevnosti recyklovaného betonu, 

• p�i zm�nách teploty a vlhkosti se recyklovaný beton chová stejn� jako beton 

z p�írodního kameniva, 

• pevnost v tlaku recyklovaného betonu ve srovnání s tradi�ním betonem je nižší o 4 

až 20 %, 

• modul pružnosti recyklovaného betonu je o 10 až 30 % nižší, než betonu 

z p�írodního kameniva. 

Beton vyrobený z recyklované betonové drt� je dnes v pozemním stavitelství 

využíván výhradn� pro nenosné �ásti stavebních konstrukcí, nap�. jako beton 

pro konstrukce podlah, pop�ípad� pro výrobu tvárnic, pro výpl�ové zdivo apod. Významné 

možnosti uplatn�ní recyklovaného betonu jsou v inženýrském stavitelství p�i výstavb� 

místních komunikací  [42]. 
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9. Využití betonových recyklát� do budoucnosti 

Dá se p�edpokládat, že v budoucnosti se bude stále pracovat na možnostech, které 

by efektivn� využily betonové recykláty. Zamezilo by se tím ukládání odpad� na skládky 

a t�žení p�írodních surovin, jako je kamenivo. Ani p�írodní zdroje nejsou nevy�erpatelné, 

proto je t�eba stále vyvíjet nové metody a zajímat se o využití druhotných surovin.  

V zahrani�í je používání betonových recyklát� pom�rn� b�žnou záležitostí. Ur�it� 

by zvýšení recyklace pomohlo zapojení v�tších firem, které mnohdy bohužel nemají zájem 

recyklovat, p�evážn� z d�vodu obavy o kvalitu výstupní suroviny. Nabízí se nám mnoho 

možností jak betonové recykláty využít, je t�eba jen za�ít d�v��ovat kvalit� druhotných 

surovin a nebát se jejich využití v b�žných postupech. 

10. Firma �eskomoravský beton  

P�i vypracování této práce jsem navštívila sídlo firmy �eskomoravský beton 

v Ostrav�. Tuto firmu jsem ve své práci stru�n� p�edstavila. Jelikož má firma na trhu 

pom�rn� stabilní pozici zajímalo m� zda se v�nuje i recyklaci betonu. 

10.1. P�edstavení firmy 

Spole�nosti �eskomoravský cement, �eskomoravský beton a �eskomora-vský 

št�rk pat�í mezi p�ední výrobce cementu, transportbetonu a kameniva na území �eské 

republiky. Tyto t�i spole�nosti jsou sou�ástí silné mezinárodní skupiny HeidelbergCement, 

která je jedním z nejvýznamn�jších sv�tových dodavatel� stavebních materiál�. 

Spole�nosti �eskomoravský cement, �eskomo-ravský beton a �eskomoravský št�rk 

kombinují své dlouhodobé zkušenosti a znalosti podmínek místního trhu s vysokou 

profesionalitou a stabilním zázemím skupiny HeidelbergCement a svou vzájemnou 

spoluprací tak mohou soustavn� zvyšovat kvalitu svých produkt� a služeb.  

Prioritou spole�ností je spokojenost zákazník� dosažená vysokou kvalitou, spolehlivostí 

a inovací výrobk� a služeb a minimalizace vliv� výroby na životní prost�edí [44] . 
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Spole�nost �eskomoravský beton, a.s. je holdingovou spole�ností, která 

prost�ednictvím svých dce�iných spole�ností dodává transportbeton v široké škále 

pevnostních t�íd a druh� na území �eské a Slovenské republiky. Vznik skupiny 

�eskomoravský beton spadá do po�átku devadesátých let minulého století, kdy byla 

v Chomutov� uvedena do provozu první betonárna pod obchodní zna�kou TBG. 

Na obrázku �. 15 je ukázka betonárny [44]. 

 
Obrázek �. 15: Komplex betonárny [45] 

 

10.2.  Ochrana životního prost�edí 

Sou�ástí každé betonárny jsou moderní technické prvky a systémy, které významn� 

omezují negativní dopad výroby transportbetonu na okolní prost�edí a podílí se na bezodpadové 

technologii. Mezi ty podstatné se �adí automatické �ízení výroby, které vedle zabezpe�ení stálé 

kvality výroby omezuje na minimum riziko vlivu lidského faktoru na vznik ekologické havárie. 

V každé fázi výroby je snížena možnost vzniku úlet� jemných prachových �ástic do okolí 

p�edevším prost�ednictvím ú�inných filtr� a oplášt�ní výrobního za�ízení [45]. 

Významná pozornost je v�nována recykla�nímu za�ízení na likvidaci zbytk� 

�erstvého betonu s uzav�eným okruhem pro zp�tné využití kalových vod a vypraného 

kameniva pro následnou výrobu transportbetonu. V maximální možné mí�e jsou využívány 

i alternativní zdroje energie pro oh�ev vody a kameniva na jednotlivých provozech. Vedle 

zavedených ochranných prvk� existují i zásady, jejichž dodržování rovn�ž p�ispívá ke 

snižování ekologické zát�že. K t�mto zásadám pat�í vlastní umíst�ní betonáren mimo 

obydlené zóny a jejich citlivé za�len�ní do okolní krajiny nebo pr�myslové oblasti [45].  
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Nezbytnou sou�ástí zásad je i omezování hlu�nosti. Používají se bu� p�ímo stroje 

a za�ízení, která nezp�sobují nadm�rný hluk, nebo naopak hlu�né stroje jsou umís�ovány 

do výrobních prostor tak, aby nep�ekro�ily p�ípustné hladiny hluku dané legislativou. 

K p�eprav� samotného transportbetonu, ale i vstupních materiál� se využívají moderní 

dopravní prost�edky ekologicky šetrné k životnímu prost�edí [45]. 

10.3. Nakládání s odpady 

Výroba betonových sm�sí je �ešena jako bezodpadová. Zbytky t�chto betonových 

sm�sí jak z mícha�ky, tak i z autodomícháva�� jsou zpracovány následn� v recykla�ním 

za�ízení. Toto za�ízení je vybaveno výlevkou a podávacím šnekem pro vymývání mix� 

i betonových �erpadel. Sou�ástí recyklingu je nádrž na kalovou vodu, která vznikne 

separací složek zbytkového betonu. Kalová voda je dávkována zp�t do váhy vody jako 

složka zám�sové vody. Vyprané kamenivo se vrací zp�t do skládky kameniva. 

Vyprodukované komunální odpady jsou sváženy odbornou firmou, ostatní odpady jsou 

separovány a v souladu s platnou legislativou p�edány k dalšímu využití nebo likvidaci. 

Spole�nost se tedy v�nuje pouze recyklaci �erstvého betonu. Jak už bylo �e�eno, 

z recyklingu využívá zám�sovou vodu a kamenivo. K použití recyklátu se p�istupuje pouze 

pokud se jedná o v�tší zakázku a klient si p�ímo žádá využití recyklátu. 
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11. Záv�r 

V této práci jsem se snažila poukázat na využívání betonových recyklát� v �eské 

Republice i n�kterých zahrani�ních státech. Ze získaných informací vyplynulo, že použití 

recyklát� je více b�žné v zahrani�í než u nás. Ke zvýšení recyklace by z�ejm� mohla mít 

pozitivní �áste�n� vliv zm�na legislativy, kdy by se firmám vyplatilo recyklovat, protože 

poplatky za ukládání na skládky by byly o poznaní vyšší než doposud. Legislativa je tedy 

jedním z faktor�, které produkci recyklát� ovliv�ují, není ale jediný problém. Je zde 

i neochota stava�� využívat recykláty z obavy o jejich kvalitu. Recyklát� stále více a každý 

by si našel své uplatn�ní. Možnosti využití, je stále zkoumáno na mnoha pracovištích a p�ináší 

uspokojující výsledky. Nezbývá než doufat, že se v budoucnosti budou betonové recykláty 

využívat více a ušet�í se tak p�írodní zdroje. 
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