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ANOTACE 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou recyklace betonového 

stavebního odpadu, obecně charakterizuje stavební a demoliční odpad, dále analyzuje 

produkci stavebních odpadů a z nich vyrobených recyklátů na území naší republiky. 

Seznamuje s technologiemi pro efektivní zpracování betonového odpadu a také s širokým 

spektrem možností využití betonového recyklátu v řadě aplikací ve stavebnictví. 

Následující část práce zdůrazňuje pozitivní ekologický a ekonomický význam recyklace 

veškerých stavebních odpadů, z čehož vyplývá perspektiva využití recyklátů do budoucna. 

V závěru práce jsou definovány předpoklady a doporučení pro zefektivnění procesu 

recyklace stavebních odpadů u nás a pro vývoj recyklace do budoucna. 

Klí čová slova: stavební a demoliční odpad, betonový recyklát, recyklace a využití, 

ekologický a ekonomický význam recyklace. 

ANNOTATION 

The diploma paper is dealing with questions of concrete waste recycling, it also 

characterize construction and demolition waste in general, furthermore it analyses 

production of construction waste and subsequent production of recycled materials in the 

Czech Republic. The thesis presents technologies for effective concrete waste materials 

processing and also provides wide range of concrete recycled materials utilization in many 

construction industry applications. In the following part, positive ecological and 

economical functions of recycling all construction waste materials are stressed, which 

leads to main prospects of recycled materials utilization in the future. The conclusion 

includes presumptions and suggestions for increasing efficiency of the construction waste 

recycling process in the Czech Republic and for the recycling evolution in the future.  

Keywords: construction and demolition waste, concrete waste material, recycling and 

utilization, ecological and economical function of recycling. 

 
 
 
 



OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE  

1. Úvod………………………………………………………………………………... 1  

2.  Obecná charakteristika SDO a jeho recyklace……………………...................... 3 

 2.1. SDO v právních předpisech ČR a jeho charakteristika………………………… 3 

 2.2. Nakládání se SDO v ČR………………………………………………….......... 4 

 2.2.1. Produkce recyklátů a analýza nakládání se SDO v ČR………………... 5 

 2.2.2. Příčiny mající vliv na pokles produkce recyklátů ze SDO…………….. 8 

3.  Způsoby zpracování stavebního betonového odpadu…………………………… 9 

 3.1. Postup  pro  přípravu  a provádění  odstranění  stavby  ve vztahu  k předcházení  

vzniku SDO a nakládání s nimi………………………………………………... 9 

 3.2. Technologie úpravy SDO a recyklační linky pro recyklaci SDO…………….. 10 

 3.3. Recyklace SDO nekomplexní technologií……………………………………. 13 

4.  Význam a možnosti využití betonového recyklátu ve stavebnictví……………. 14 

 4.1. Betonový SDO, betonový recyklát a jeho využití ve stavebnictví…………… 15 

 4.2. SDO a rekultivace…………………………………………………………….. 19 

 4.3. Optimalizace MN pro řízení vzniku SDO a pro nakládání s nimi……............. 20 

5.  Ekologické a ekonomické aspekty recyklace SDO……………………………… 21   

 5.1. Ekologické aspekty recyklace SDO……………………………………........... 21 

 5.2. Ekonomické aspekty recyklace SDO…………………………………………. 23 

 5.2.1. Alternativy nakládání se SDO a jejich ekonomické zhodnocení……... 24 

 5.2.2. Cenové porovnání betonového recyklátu a přírodního kameniva……. 24 

 5.2.3. Ekonomické bariéry recyklace SDO…………………………….......... 26 

6.  Perspektiva využití betonových recyklátů do budoucna……………………….. 27 

 6.1. Projekty pro rozvoj recyklace SDO…………………………………………... 27 

 6.2. Obecně závazný systém řízení jakosti pro výrobu recyklátů ze SDO………... 29 

 6.3. Potřeba zkvalitnění statistických dat v oblasti SDO………………………….. 31 

 6.4. Doporučení pro zefektivnění nakládání se SDO………………………............ 32 

7.  Závěr……………………………………………………………………………..... 35 

Seznam použité literatury……………………………………………………............ 36 

Seznam tabulek………………………………………………………………………. 38 

Seznam grafů a obrázků……………………………………………………………... 38 

Seznam příloh………………………………………………………………………… 39 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ARSM - Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR 

BOZP  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

CBR - California Bearing Ratio (Kalifornský poměr únosnosti) 

ČSN - Česká státní norma 

DPH - Daň z přidané hodnoty 

EQAR e.V. - European Quality Association for Recycling e.V.  

ES - Evropská společenství 

F.I.R.  - Federation Internationale du Recyclage  

ISOH - Informační systém odpadového hospodářství 

KÚ - Krajský úřad 

MN - Metodický návod 

MZ - Ministerstvo zdravotnictví 

MZK - Mechanicky zpevněné kamenivo 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

N - Kategorie odpadů – nebezpečné 

NV - Nařízení vlády 

O - Kategorie odpadů – ostatní 

OH - Odpadové hospodářství 

OK  - Obalované kamenivo 

PCB      - Polychlorované bifenyly  

PD - Projektová dokumentace 

POH - Plán odpadového hospodářství 

POH ČR - Plán odpadového hospodářství České republiky 

POM - Průmyslové odpadní materiály 

SDO - Stavební a demoliční odpady 

S-IO - Skládka inertního odpadu 

S-OO - Skládka ostatního odpadu 

ŠD - Štěrkodrť 

ŠP - Štěrkopísek 

TP  - Technické podmínky  

ŽP - Životní prostředí



Bc. Miroslav Kovařík : Možnosti efektivního zpracování a využití betonových recyklátů ve stavebnictví 
 

2010 1

1. Úvod 
Vznik a nárůst objemu odpadu všeho druhu patří mezi doprovodné jevy ekonomicky 

rozvinuté společnosti a zároveň se řadí mezi problémy ochrany ŽP. Odpad v ekonomice 

lze považovat za negativní externalitu. Ta může přinést subjektům nechtěné náklady, ale 

podle mého názoru může být i příležitostí pro subjekty, které se zabývají nakládáním 

s odpady. V zemích s progresivní ekonomikou roste i produkce odpadů. Domnívám se, že 

jde o závažný problém, který je potřeba řešit. Postupně se však vyvíjí maloodpadové či 

bezodpadové technologie výroby. Také se vyvíjí tendence odpady zpracovávat a všechen 

odpad tak nekončí na skládkách, což je založeno na principech trvale udržitelného rozvoje. 

Celková produkce odpadů v EU činí cca 1,3 miliardy tun ročně (bez odpadů 

zemědělských). Celkové množství odpadů na osobu činí přibližně 3,5 tuny za rok. Celková 

produkce odpadů v EU je složena z pěti hlavních toků: odpady z těžby a lámání kamene 

(29 %), odpady z výroby (26 %), stavební a demoliční odpady (22 %), komunální odpady 

(14 %) a odpady ze zemědělství a lesnictví. Nebezpečné odpady představují 2%, což je cca 

26 milionů tun [16]. Na území ČR je rozdělení odpadních materiálových toků podobné. 

Exploatace a spotřeba přírodního bohatství se ve svém rozsahu stává neúnosnou, a to 

jak z aspektu ekonomického tak zejména ekologického. Za nutné považuji uvědomit si 

vyčerpatelnost nerostných surovin, energetickou náročnost na jejich získávání a negativní 

vlivy na ŽP při jejich těžbě, zpracování i následném využití. Se surovinovými zdroji je 

potřeba nakládat co nejšetrněji. Ve vyspělých zemích je trendem využití odpadů jako 

druhotné suroviny před jejich ukládáním na skládky – především z důvodu příznivého 

ekologického a ekonomického dopadu. Měli bychom si uvědomit, co to vlastně odpad je, 

zda se za všech okolností jedná o odpad, nebo jestli je to jen to, co nyní neumíme již dále 

využít. Nakládání s odpady se netýká pouze ŽP, ale má vliv i na náklady výroby. 

Stavebnictví na jedné straně zatěžuje ŽP těžbou surovin, energetickou náročností 

výroby stavebních hmot, dopravní náročností transportovaných materiálů, krátkodobě 

vlastním staveništěm (hlučnost, prašnost, vibrace, odpady) a dlouhodobě užíváním budov 

(trvalý zábor půdy). Podle mého názoru zároveň však umožňuje i odlehčit ŽP – schopností 

spotřebovávat vedlejší produkty průmyslové výroby nebo SDO. Právě SDO jsou velice 

důležitým zdrojem druhotných surovin, které mohou po případné úpravě vstoupit opět do 

materiálového oběhu ve stavebnictví jako plnohodnotné stavební materiály. 
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Cílem mé diplomové práce je zhodnocení potenciálu (zhodnocení ekologických  

a ekonomických aspektů) recyklace SDO, zejména recyklace betonu a následného využití 

betonových recyklátů ve stavebnictví. Dílčím úkolem je popsat současný stav recyklace 

SDO v ČR a případně najít nová řešení pro zlepšení stávajícího stavu této problematiky. 

Jelikož pracuji jako stavbyvedoucí v organizaci zabývající se výstavbou silničních 

komunikací, bude obsah práce mnohdy dáván do souvislosti s touto oblastí stavebnictví. 

Ke splnění cíle mi nepostačovaly pouze mé odborné znalosti ze stavební reality. 

Také bylo nutné se seznámit s problematikou pracovní náplně subdodavatelských partnerů 

naší organizace, kteří se pohybují v oblasti recyklace SDO. Dále bylo potřebné shromáždit  

a zhodnotit literaturu a informace vztahující se k tématu. Největší inspirací pro volbu 

tématu mi byla dosavadní činnost doc. Ing. Miroslava Škopána, CSc. (prezidenta ARSM) 

v oblasti recyklace SDO, z jehož několika článků a publikací jsem čerpal. Po shromáždění 

potřebných údajů a informací jsem přistoupil k vypracování této diplomové práce. 

V kapitole „Obecná charakteristika SDO a jeho recyklace“ uvádím právní předpisy 

týkající se problematiky této oblasti a obecně charakterizuji stavební a demoliční odpady. 

Dále analyzuji oblast nakládání se stavebními a demoličními odpady na území naší 

republiky a definuji příčiny mající vliv na pokles produkce recyklátů v posledních letech. 

V  kapitole „Způsoby zpracování stavebního betonového odpadu“ doporučuji postup 

pro prováděné demoliční práce s ohledem na minimalizaci a předcházení vzniku SDO. 

Dále specifikuji technologické prvky a celky pro efektivní zpracování betonového SDO, 

hodnotím jejich pozitiva a negativa a také jejich vlivy na recyklovaný materiál. 

V kapitole „Význam a možnosti využití betonového recyklátu ve stavebnictví“ 

specifikuji betonový SDO, betonový recyklát a uvádím možnosti jejich využití v řadě 

aplikací ve stavebnictví. Zdůrazňuji nevhodnost využití SDO k rekultivacím, navrhuji 

optimalizaci Metodického návodu pro řízení vzniku SDO a pro nakládání s nimi. 

V kapitole „Ekologické a ekonomické aspekty recyklace SDO“ hodnotím potenciál  

a perspektivu využití veškerých druhů recyklovaných stavebních odpadů do budoucna, a to 

právě pomocí analýzy těchto ekologických a ekonomických předpokladů recyklace. 

V kapitole „Perspektiva využití betonových recyklátů do budoucna“ uvádím kritéria, 

která bude potřebné zrealizovat pro dosažení budoucího vývoje této oblasti. Udávám  

i doporučení, jejichž aplikace může být předpokladem pro zefektivnění nakládání se SDO. 
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2. Obecná charakteristika SDO a jeho recyklace 

2.1. SDO v právních předpisech ČR a jeho charakteristika 

Odpad je definován v zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako "movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených  

v příloze č. 1 k tomuto zákonu" [13]. Obdobně je odpad definován i podle Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. 

SDO není zákonem o odpadech přímo definován. Obecně však mohu říci, že vzniká 

při zřizování a údržbě staveb, při změnách již dokončených staveb a odstraňování staveb  

a je uveden v  Katalogu odpadů pod sk. 17 (příloha č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů). Katalog odpadů a seznam odpadů uvádím v přílohách 1 a 2. 

SDO představují významný zdroj druhotných surovin, které je možno recyklovat a dále 

využít jako plnohodnotné stavební materiály. Proto bylo nakládání s nimi specifikováno 

jak v Surovinové politice ČR, tak i v POH ČR - NV č. 197/2003 Sb. a v krajských POH. 

POH ČR se zpracovává na období 10 let (2003 až 2012). Vyhodnocení plnění cílů POH je 

provedeno pomocí Soustavy indikátorů OH ČR. Hodnoty indikátorů vychází z dat 

databáze ISOH a za r. 2007 je uvádím v příloze 3. Roku 2008 byl vydán MN pro řízení 

vzniku SDO a pro nakládání s nimi s cílem zabezpečit materiálové využívání SDO. 

Významnou institucí, která je členem Evropské federace recyklace SDO (F.I.R.) je 

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM). Působí od roku 1995  

a její snahou je rozvoj recyklace SDO v ČR. Dále provádí výzkum v této oblasti a snaží se 

o popularizaci recyklace mezi odbornou veřejnost. K tomu slouží konference Recycling. 

Sdružuje 23 členů právnických osob. V roce 2003 byla pověřena MŽP, aby zpracovala 

Realizační program nakládání se SDO. Ten vychází ze Státní politiky životního prostředí 

ČR 2004 – 2010 (přijatá usnesením vlády ČR č. 235 roku 2004) a ze Strategie prevence  

a recyklace odpadů (Komise ES, Brusel 2003), navazuje na POH ČR a POH krajů. 

V roce 2006 bylo založeno v Berlíně Evropské sdružení jakosti pro recyklaci (EQAR 

e.V.), které spojuje jednotlivá národní sdružení a asociace. Jedním z členů je také ARSM. 

Cílem EQAR e.V. je zejména tvorba jednotného evropského systému řízení jakosti 

recyklátů ze SDO, podle kterého budou tyto produkty posuzovány jako výrobky 

s garantovanou jakostí. Další právní předpisy týkající se této oblasti uvádím v příloze 4. 
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SDO představuje v zemích EU i v ČR značný podíl na celkové produkci odpadů.  

U nás tento podíl od r. 2002 vzrostl z 23 % téměř na 40 % v posledních letech. SDO 

vznikající ve stavebnictví pokrývají celé spektrum materiálů, které nabízejí širokou škálu 

využití. Jedná se o nerostné anorganické materiály většinou inertní povahy, které nemají 

nebezpečné vlastnosti a nedochází u nich k žádné podstatné chemické, fyzikální nebo 

biologické přeměně. Mezi inertní minerální suroviny patří například ŠP a stavební kámen. 

Podíl jednotlivých složek SDO je odlišný především podle industrializace  

a urbanizace oblasti. Množství SDO vychází zejména z rozlohy oblasti, hustoty zástavby, 

technologie výstavby a průměrného stáří demolovaných objektů. Stavební odpady je 

možné rozčlenit na čtyři základní skupiny i s podíly jejich zastoupení v tomto odpadu: 

� výkopová zemina (nepojená zemina) – 65% až 75%, 

� materiál z demolice vozovek (z dopravních ploch bez zeminy) – 10% až 15%, 

� demoliční stavební minerální suť – 5% až 20%, 

� odpady ze stavenišť – 5% až 15%. 

Základní druhy recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů, se kterými běžně 

přicházím v praxi do styku a které se využívají v řadě stavebních aplikací, jsou následující: 

betonový recyklát, cihelný recyklát, asfaltový recyklát, recyklát z hornin a směsný 

recyklát. Možnosti využití betonového recyklátu ve stavebnictví charakterizuji v kap. 4. 

2.2. Nakládání se SDO v ČR 
Recyklace SDO se v 90. letech stávala v ČR běžnou technologií pro zpracování  

a využívání SDO. Podnětem bylo zaplňování skládek (původně určených pro nevyužitelné 

odpady – především komunální), zvýšení cen přírodního kameniva, nárůst cen za ukládání 

odpadů a řada ekologických opatření. Zpočátku byla k recyklátu nedůvěra. V té době se 

nabízel recyklát dokonce i zdarma, ale ani to odbyt nezvýšilo. V roce 1996 se konala  

1. Konference ARSM. Vzápětí došlo k „nastartování“ recyklace SDO. Impulzem bylo již 

běžné využívání recyklátů zahraničními investory, což přilákalo i domácí společnosti. 

Roku 1998 nabyl účinnosti zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech, který původcům uložil 

postupné snižování objemu odpadů a dále to, aby využívali jiných forem nakládání 

s odpady než jejich zneškodňování uložením na skládce. Postupně docházelo k přesunu ze 

skládkování či spekulativních rekultivací směrem k recyklaci SDO, při které se z nich 

vytvářejí stavební materiály (certifikované výrobky) nahrazující stavební kámen a ŠP. 
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Produkce recyklátů ze SDO měla v jednotlivých letech rostoucí tendenci, a to i ve 

srovnání s produkcí stavebního kamene a ŠP. Zároveň se zvyšovaly požadavky na jakost 

recyklátů. V posledních letech je však možno zaznamenat v ČR nárůst těžby přírodních 

materiálů, což vede v jednotlivých regionech k poklesu poptávky po recyklátech ze SDO. 

Podotýkám, že většina stavebního materiálu stále pochází z materiálu nově vytěženého. 

2.2.1. Produkce recyklátů a analýza nakládání se SDO v ČR 

V současné době se v ČR recyklací stavebních odpadů zabývá přibližně 35 firem, ty 

provozují cca 75 drtičů a 95 třídičů. Recyklační linky mají celkovou roční kapacitu 

přibližně 7.500.000 tun, což je více než o 50% vyšší než produkce recyklátů. Aby firmy 

udržely efektivitu využití svých zařízení, využívají mobilní drtiče a třídiče i při 

zakázkovém drcení a třídění kameniva v lomech nebo při třídění štěrkopísku v pískovnách. 

Roční produkce SDO v ČR, dle zprávy Evropské environmentální agentury z r. 2009, 

v letech 1998 až 2006 činí 800 až 1400 kg/ob. (u dat za ČR je zahrnuta celá skupina 17 

Katalogu odpadů – včetně výkopových zemin a kameniva). Z této zprávy pochází také údaj 

o produkci recyklátů ze SDO v ČR. V letech 2004 až 2006 dosahovala přibližně 250 kg/ob. 

za rok. Avšak podle databáze ARSM se tato hodnota pohybovala cca na dvojnásobné výši. 

Stanovit přesněji objem produkce recyklátů ze SDO je obtížné. Za příčinu považuji, 

že Informa ční systém odpadového hospodářství (ISOH) neobsahuje veškerá data. Je to 

způsobeno zejména tím, že evidované údaje o produkci SDO a způsobech nakládání s nimi 

neobsahují recyklaci materiálů, které vlastník po recyklaci sám využije. Jde o produkci 

recyklátů v místě stavby a recyklát nemění svého majitele. Proto není materiál, který 

vstupuje do procesu recyklace, chápán jako odpad. Takto vyprodukované recykláty 

zpravidla neprocházejí databází ISOH, ale přitom se jedná o značné objemy. Proto od roku 

1999 provádí ARSM pravidelný průzkum o produkci recyklátů u producentů v ČR (tab. 1). 

Z této tabulky jsem vyčetl, že celková roční produkce recyklátů z minerálních 

materiálů dle databáze ARSM je zpravidla paradoxně stejná nebo dokonce i vyšší než 

celková roční produkce SDO dle databáze ISOH (příloha 5). Po roce 2003 došlo 

k zpřesňování údajů v databázi ISOH, a proto se podařilo tento paradox postupně odstranit. 

V letech 2007 a 2008 došlo k výrazném nárůstu produkce SDO oproti roku 2006 (vč. let 

předchozích), a to téměř ve všech skupinách odpadů. Domnívám se, že tento nárůst může 

být způsoben právě zmiňovaným zpřesňováním údajů v databázi ISOH. 
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Tab. 1 Charakteristika zpracovávaných SDO v recyklačních linkách – zdroj dat [5] 

Druh recyklovaného odpadu 
Rok 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Cihelná suť 1408,9 1391,6 1664,3 1711,3 1615,9 1996 
Betonová suť 1013,9 1254,6 994,0 1233,4 1111,9 1611 
Asfaltové směsi bez dehtu 475,2 516,4 514,2 597,6 575,5 728 
Směsný stavební odpad 0,6 59,0 130,6 122,1 53,6 40 
Kamenivo 464,2 913,4 718,5 596,2 738,3 975 
Výkopové zeminy 339,4 452,1 432,3 298,2 590,0 691 
Ostatní 300,7 261,4 309,1 134,2 386,5 471 

Celkem 4003 4849 4771 4865 5072 6511 
Z toho minerální suť 
(cihelná suť + betonová suť                 
+ asfalty + směsný stavební odpad) 

2899 3222 3303 3664 3357 4375 

Zeminy a recyklované kamenivo 
celkem 

804 1366 1151 894 1328 1665 

Recyklace dalších odpadů         
(struska a uhelná hlušina) celkem 

300,7 261,4 309,1 134,2 386,5 311 

Celková produkce minerální sutě     
dle databáze ISOH (1701 + 1703      
+ 1709), způsob nakládání A00 

2295,4 3189,7 4141,5 3127,5 4002,3 4029 

Celková produkce minerální sutě dle 
odhadu ARSM (1701 + 1703 + 1709) 

4200 
až 

4700 

5000 
až 

5500 

5000 
až 

5500 

5000 
až 

5500 

5300 
až 

5700 

5700 
až 

6500 
(udávaná množství jsou v tisících tunách za uvedený rok) 

Graficky vyjadřuji produkci recyklátů ze SDO na obr. 1. Recyklace SDO měla od  

90. let do r. 2003 růstový trend. V letech 2004 až 2006 dochází ke stagnaci, přestože 

v produkci stavební výroby dochází k nárůstu. V r. 2006 poklesla produkce recyklátů 

z cihel a betonů oproti r. 2005 téměř o 8%, přičemž v oblasti těžby stavebního kameniva  

a ŠP dochází k trvalému růstu. Produkce asfaltových recyklátů setrvává na téměř totožné 

úrovni let předchozích. Mírný pokles tohoto recyklátu v r. 2006 oproti r. 2005 není 

podstatný, jelikož část produkce jde i mimo databázi ARSM. Nejsou zde zaznamenána 

odfrézovaná množství, která firmy využily pro stavbu komunikací. Zároveň dochází  

k nárůstu produkce recyklátů z výkopových zemin a kameniva, což má souvislost 

s realizací staveb dopravní infrastruktury. V r. 2007 však dochází k žádoucímu nárůstu ve 

všech skupinách recyklovaných SDO. Předpokládám, že tento nárůst může být způsoben 

zpřesňováním evidence firem působících v oblasti recyklace SDO. 

Údaje o množství a struktuře recyklovaných stavebních a demoličních odpadů 

v jednotlivých letech však považuji za přibližné, jelikož jsou získány na základě údajů 

firem, které není možno dále ověřit. Reálné hodnoty se mohou pohybovat oběma směry od 

hodnot uvedených, ale přesto lze považovat tyto údaje za dostatečně reprezentativní. 
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Graf 1 Graf produkce recyklátů z vybraných skupin SDO – zdroj dat [5] 

Objektivně mohu zhodnotit intenzitu využívání recyklátů ze SDO pomocí poměru 

produkce recyklátů k produkci stavebního kamene (ŠP). Domnívám se, že tento údaj je 

objektivnější nežli poměr produkce recyklátů k produkci SDO. Je to dáno tím, že 

hodnota produkce stavebního kamene je přesnější než hodnota produkce SDO a zároveň 

produkce stavebního kamene relativně přesně vypovídá i o produkci celé stavební výroby. 

Poměr produkce recyklátů ze SDO (asfalt, beton, cihly, tašky a keramika) k produkci 

stavebního kamene v letech 2002 až 2007 vyjadřuji na obr. 2. Z něj mohu zjistit, že se 

v ČR tento poměr pohyboval v letech 2002 až 2005 přibližně okolo 8%. V roce 2006 

poklesl ze 7,89% na 6,71%. To znázorňuje meziroční pokles tohoto poměru o 15% (beru-li 

v úvahu, že hodnota tohoto ukazatele byla v roce 2005 označena hodnotou 100% - číslo 

7,89 představuje 100%). Domnívám se, že tento problém je zapříčiněn změnou největších 

odběratelů recyklátů v posledních letech. Po roce 2000 byly totiž hlavními odběrateli 

firmy, které realizovaly zakázky převážně zahraničních investorů, pro které bylo běžné 

tento materiál využívat. Navíc recykláty jsou levnější než přírodní kamenivo a jeho použití 

vedlo k úsporám v nákladech. Nyní jsou aktuální dopravní stavby, kde je hlavním 

investorem stát. Za rozhodující kritérium ve výběrových řízeních na veřejné zakázky 

považuji cenu stavby. Bohužel tomu tak není. V roce 2007 však dochází k žádoucímu 

meziročnímu nárůstu tohoto poměru o 21% (vzhledem k roku 2006). 
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Graf 2 Srovnání poměru produkce recyklátů a stavebního kamene v letech 2002 až 2007 – zdroj dat [5] 

2.2.2. Příčiny mající vliv na pokles produkce recyklátů ze SDO 

Za příčiny vedoucí k poklesu produkce recyklátů ze SDO považuji zejména: 

� Neexistenci jednotného systému posuzování jakosti recyklovaných materiálů 

Na území ČR brání k vytvoření tohoto systému neochota zrealizovat systém jednotné 

certifikace recyklátů ze SDO a to ze strany naprosté většiny subjektů, které se podílejí 

na legislativní a normotvorné činnosti v oblasti materiálů pro stavebnictví [4]. 

� Přehnaný konzervatizmus projekčních firem 

Často se stává, že v PD jsou specifikovány materiály pro realizaci stavby v rozporu 

s příslušnou normou. V řadě ČSN je uvedena možnost použití kameniva určitých 

specifických vlastností a nezáleží, zda bude využito kamenivo přírodní či recyklované. 

� Lobbování producentů stavebního kameniva na investory a projektanty 

Producenti recyklátů jsou konkurencí pro producenty kameniva, avšak marketingové 

možnosti producentů primárních surovin jsou vyšší než možnosti producentů recyklátů. 

� Paradoxně minimální význam k nižší ceně stavební zakázky 

Použití recyklátů snižuje cenu stavby. Lze je uplatnit zejména u dopravních staveb, kde 

investorem je stát. Zde náklady paradoxně nejsou rozhodující. Projektanti jsou často 

honorováni zlomkem z ceny stavby, tím jsou „motivováni“ k využití dražších surovin. 

� Vyšší pracnost zpracování recyklátů na stavbě 

Recyklát musí být kvalitně zhutněn a v případě suchého stavu práší. Při zpracování 

musí mít optimální vlhkost, aby se dosáhlo požadované pevnosti po zhutnění. 
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3. Způsoby zpracování stavebního betonového odpadu 

3.1. Postup pro přípravu a provádění odstranění stavby ve vztahu  
k předcházení vzniku SDO a nakládání s nimi 

Při přípravě odstranění stavby, na kterou je povinnost zhotovit dokumentaci 

bouracích prací, doporučuji provést prohlídku objektu. Tu provede projektant, investor, 

osoba hodnotící nebezpečné vlastnosti odpadů a zástupce dodavatele (stavbyvedoucí). 

Účelem prohlídky je vymezit části stavby, které se po odnětí ze stavby stanou 

nebezpečným odpadem. Tyto části budou odstraněny odděleně, tím se zabrání smíšení 

odpadu kategorie ostatní (O) a nebezpečný (N). Prohlídku je potřeba dokumentovat 

zápisem a doplnit fotodokumentací. Vymezené části stavby navrhuji před započetím prací 

vyznačit. Nastanou-li pochybnosti, doporučuji před zahájením odebrat vzorky materiálů 

(budoucího odpadu). Výsledky zkoušek jsou podkladem pro zhotovení dokumentace 

odstranění stavby, pro zpracování popisu odpadu a pro zařazení do kategorie O nebo N. 

V případě dopravní stavby pro ověření kvality budoucího odpadu považuji za 

dostatečné odebrat po 1000 m jeden reprezentativní vzorek. Dílčí vzorky odebírané pro 

reprezentativní vzorek z daného úseku stavby by měly být odebírány s četností min. 1 dílčí 

vzorek na 1 m2 průřezu kolmého na podélný řez stavby. Alespoň 2/3 dílčích vzorků by 

měly být odebrány min. 0,5 m pod povrchem. Stavba dopravní infrastruktury je v případě 

demolice významným zdrojem SDO, které je možno z naprosté většiny recyklovat. 

Při provádění odstranění stavby doporučuji nejprve odstranit vymezené části 

stavby a ty části, které by komplikovaly recyklaci stavební suti (např. konstrukce z kovu, 

plastu a dřeva). Za prioritu považuji hledání možnosti dalšího využití těchto použitých 

stavebních prvků v rámci stavby, ale za podmínky, že neobsahují škodlivé či nebezpečné 

látky. Stavební prvky se nestávají SDO v případě, když jsou ze stavby odejmuty a následně 

využity v místě stavby či na jiné stavbě opět jako stavební prvky k původnímu účelu. 

Nelze-li využít jednotlivé konstrukční celky, doporučuji odpad mechanicky upravit 

na recyklát. Ten dále využít jako stavební výrobek (v souladu se zák. č. 22/1997 Sb.  

a NV č. 163/2002 Sb.) nebo jako upravený stavební odpad, např. k rekultivacím  

a k terénním úpravám (v souladu s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. a se zák. o odpadech). 

SDO neupravené do formy recyklátu nelze na povrchu terénu využívat, protože u nich 

nelze prokázat obsah škodlivin. Lze je pouze ukládat na skládky jako odpad. 
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Při zpracování dokumentace odstranění stavby bych projektantům doporučil 

preferovat využívání vhodných SDO a výrobků z nich vyrobených – vč. recyklátů, 

splňujících požadavky na výrobky. Dále navrhuji, aby se na tuto problematiku zaměřily  

i dotčené správní úřady, které jsou činné ve stavebním řízení. 

Při přejímce SDO do recyklačního zařízení má dodavatel odpadu povinnost 

poskytnout provozovateli zařízení základní charakteristiku odpadu a doklady o jeho 

kvalitě. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu řadu činností dle vyhlášky 

MŽP č. 383/2001 Sb. (např. kontrolu dokumentace o odpadu, vizuální kontrolu každé 

dodávky, namátkovou kontrolu, záznam množství a charakteristik odpadu přijatého). 

3.2. Technologie úpravy SDO a recyklační linky pro recyklaci SDO 
Z technologického hlediska se produkce kvalitních recyklátů skládá ze tří základních 

technologických operací – předtřídění, drcení, třídění (obr. 3). Po těchto operacích může 

následovat sekundární drcení a třídění. K tomuto schématu v ČR doporučuji připojit i další 

operaci – separaci lehkých a prachových částic, která se běžně využívá v řadě zemí EU. 

Předpokládám, že její přítomnost bude nezbytná – z důvodu zvyšujících se požadavků na 

recyklované materiály a jejich postupné certifikace. Předtřídění před samotným drcením je 

důležité z hlediska zatřídění jednotlivých druhů recyklátů (např. cihelný, betonový, 

živičný). V procesu konečného třídění dochází k roztřídění drtě na požadované frakce. 

Následně zhodnotím druhy používaných drtičů a jejich vliv na recyklovaný materiál. 

Nejčastěji využívanými typy drtičů pro rozmělňování betonové suti jsou drti če čelisťové 

nebo drti če odrazové. Použití jiných drtičů považuji za výjimečné. Čelisťové drtiče mají 

horší tvarové vlastnosti, ale obsah jemných částic u výsledného produktu je menší než 

v případě drcení materiálu odrazovým drtičem. U odrazových drtičů jsou tvarové vlastnosti 

materiálu výrazně lepší než u výstupního materiálu z čelisťových drtičů (obr. 4). 

Čelisťové drtiče (obr. 5) nejsou optimální k recyklaci ŽB. Dochází k neúplnému 

odstranění betonu z ocelové výztuže nebo může docházet k ucpávání drtiče touto výztuží. 

Problémy vznikají i při recyklaci asfaltů, protože dochází k zalepování drtiče. Dále nejsou 

vhodné pro recyklaci tenkých betonových desek z důvodu nedokonalého zdrobnění. Za 

pozitiva považuji nižší provozní náklady než u drtičů odrazových. Čelisti mají vyšší 

životnost než odrazové lišty nebo desky. Tyto drtiče je možno použít v blízkosti zástavby, 
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protože příliš nezatěžují své okolí hlukem a prašností. Na druhé straně však dochází 

k znehodnocování recyklovaného materiálu a ten je pak využit pro podřadné účely. 

Čelisťové drtiče se uplatňují při drcení tvrdých surovin. Recyklovaný materiál je 

drcen tlakem. Během pohybu pohyblivé čelisti proti čelisti pevné dochází k drcení 

materiálu roztíráním v prostoru mezi těmito čelistmi drtiče. V okamžiku, kdy dochází ke 

vzdalování se čelistí od sebe, padá drcený materiál dolů k výpustné štěrbině, jejíž šířku je 

možno měnit v daném rozsahu a tím získáváme produkt o požadované velikosti zrna. 

Odrazové drtiče (obr. 6) mají otáčecí lišty či desky, a proto jsou materiálově 

maximálně využity. Mají menší životnost než čelisti. Ta zpravidla nepřekročí 15 000 tun 

recyklovaného materiálu. Výměna odrazových lišt nebo desek je značně nákladná. 

Zdůrazňuji, že nelze brát v úvahu jen jejich cenu, ale také dobu prostoje drtiče. Tato doba 

je závislá na konkrétním typu drtiče a pohybuje se v časovém intervalu od 1 do 5 hodin. 

Tyto drtiče nedoporučuji využívat k drcení betonu, ve kterém je příliš rozměrná 

výztuž, protože při průchodu velkých materiálů drtičem dochází zpravidla k poškození 

těchto materiálů. Naopak u čelisťových drtičů je toto riziko nižší. Odrazové drtiče se 

používají v primárním a sekundárním stupni drcení. Tyto drtiče drtí recyklovaný materiál 

prudkými údery drtících lišt a nárazy zrn materiálu na nepohyblivé desky. 

Recyklační linky dělíme na mobilní, stacionární a semimobilní. V ČR se využívají 

zejména mobilní drtiče a třídiče, kterými je recyklováno více jak 90 % všech materiálů.  

U mobilních zařízení (obr. 7 - 9) drtiče a třídiče tvoří samostatné jednotky a do linky jsou 

sestaveny až v místě použití. Nyní se také využívají drtiče, na které je možno instalovat 

třídící nástavec, což je dle mého názoru řešení pro firmy, které nedisponují vlastním 

třídičem. Současným trendem je recyklace přímo na stavbě, bez potřeby materiál převážet. 

Proto bývají operativně umisťovány v místech, kde je potřeba zpracovat větší množství 

SDO, zejm. pro přímé nasazení na staveništi (při stavbě silnic a dálnic nebo u demolic 

průmyslových staveb). Dále vidím uplatnění těchto úpraven ke zpracování SDO, který se 

v delším časovém horizontu nashromáždí na skládce nebo i pro drcení kameniva v lomech. 

Tato zařízení lze přepravovat na pozemních komunikacích, proto jsou konstrukčně 

omezena. Mobilní linky pracují podle tohoto schématu – příjem materiálu, předběžné 

prosévání, rozmělňování, magnetické odlučování kovů a vynášení recyklátu vynášecím 

pasem, případně následné třídění recyklátu na pásovém třídiči na určité frakce. V případě 
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potřeby je možné linku rozpojit a následně drtič nebo třídič využít samostatně, jelikož tato 

zařízení nejsou energeticky na sobě závislá. Běžná kapacita těchto linek je 30 až 150 t/hod. 

Za výhodu těchto linek považuji minimální nároky na přepravu SDO a menší 

investiční náklady na pořízení. Naopak za nevýhodu předpokládám vyšší provozní náklady 

(transport a montáž zařízení), ztížená kontrola dodávané suti, omezený sortiment frakcí 

(výrobků), závislost na časovém průběhu demolice stavby. Dále mohou vzniknout lokální 

environmentální dopady spojené s emisemi škodlivin do ovzduší a nadměrnou hlučností. 

Pro recyklaci SDO menšího rozsahu v místě staveniště doporučuji využít drtící lžíci 

(obr. 10). Ta se namontuje namísto lžíce rypadla a je jí nabírán materiál určený k recyklaci, 

který se předrtí integrovaným drtičem na požadovanou maximální velikost zrna. Výkon 

tohoto zařízení je až 50 m3/hod. Drcený materiál se ukládá na hromadu, na dopravní 

prostředek nebo do stavební konstrukce. Za výhody považuji jednoduchost přepravy, 

odpadá potřeba nakládací mechanizace, snadná vyměnitelnost za jiné nástroje rypadla, 

nízké pořizovací náklady a uplatnění i pro firmy, které se recyklací SDO přímo nezabývají. 

Stacionární linky (obr. 11) se zřizují tam, kde se předpokládá dlouhodobý a stabilní 

přísun SDO – nejčastěji na okraji velkých měst. Připomínám, že důležité je zajistit 

podmínky provozu z hlediska dlouhodobého využívání. Zejména se jedná o snížení emisí 

prachu a hlučnosti. Tyto linky je nutné umisťovat dostatečně daleko od obytné zástavby. 

Předpokladem jejich provozování je vyloučení nebezpečných odpadů, zajištění zpracování 

či zneškodnění nerecyklovatelných odpadů, dodržování BOZP a zajištění hygieny práce. 

Dosahují kapacity recyklace až 300 t/hod. Mají více stupňů třídění. Mohou 

dlouhodoběji udržovat zásoby a tím flexibilně reagovat na změny v produkci SDO  

i v poptávce po recyklovaných materiálech. Mezi nevýhody řadím nutnost zajistit neustálý 

přísun SDO a možnosti jeho předzásobení. Provoz je hospodárný jen ve větších městech 

nebo u staveb velkého rozsahu, jinak jsou náklady na dopravu SDO příliš vysoké. Další 

negativa jsou náklady na pronájem či koupi pozemků a náklady na skladování materiálu. 

Semimobilní linky (obr. 12 - 14) jsou mezistupněm mezi předešlými variantami. 

V podstatě se jedná o mobilní linky, které na jednom místě setrvávají delší dobu (jeden až 

tři roky). Hlavní agregáty (předtřídění a drtič) jsou přidělány na ocelové konstrukci. 

V případě transportu se díly demontují a jeřábem naloží na trajler. Výhody i nevýhody jsou 

obdobné jako u mobilních linek, ale odpadá údržba podvozku a doba montáže je delší. 
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3.3. Recyklace SDO nekomplexní technologií 
Základní technologie recyklace SDO je složena z drcení materiálu a následného 

třídění získaného recyklátu. Drtiče a třídiče jsou většinou zkompletovány do jedné 

recyklační linky. Za negativum považuji, že v oboru recyklace SDO působí i firmy, které 

využívají jen část základní technologie. Dochází k provozování třídicích zařízení bez 

drtiče, v horším případě k provozování samotného drtiče bez prvotního předtřídění  

a následného třídění recyklovaného materiálu. K této nežádoucí skutečnosti dochází 

především ze snahy soukromých subjektů minimalizovat provozní náklady. Domnívám se, 

že využitím samostatných třídičů nemusí docházet vždy ke znehodnocení recyklovaných 

SDO. Jejich využití se osvědčuje například při recyklaci výkopové zeminy. 

Naopak využití samostatných drtičů nepovažuji za zcela optimální alternativu. A to 

z důvodu, že jsou provozovány zejména soukromými subjekty, které mají zájem 

minimalizovat náklady na zpracování nebo likvidaci SDO s pomocí vlastní mechanizace 

(mobilního drtiče) přímo v místě demolovaného objektu a takto vyrobený recyklát dále 

využít v místě následně realizované stavby. Takto získaný netříděný recyklát nemá 

odpovídající kvalitu a lze použít pouze na zásypy a jiné terénní úpravy. Nelze jej aplikovat 

do nosných vrstev komunikací. Jako jediný efektivní způsob zhodnocení SDO doporučuji 

jejich recyklaci specializovanou firmou, která disponuje odpovídající mechanizací. 

V posledních letech se na trhu recyklačních mechanizací objevil také zcela nový 

stroj, který obsahuje současně drtící a třídící část (obr. 15, 16). Tato inovovaná 

mechanizace by mohla být podle mého názoru alternativním řešením pro soukromé 

subjekty, které recyklují SDO neúplnou technologií. Za pozitiva považuji kompaktnost 

stroje i nižší pořizovací náklady (v porovnání se samostatným drtičem a třídičem) a také 

nižší provozní náklady. Jako nevýhodu hodnotím jejich vyšší hmotnost a rozměry  

(z důvodu umístění drtiče a třídiče), což přináší problémy s jejich transportem po veřejných 

komunikacích. Dále nemožnost využít pouze jediného stroje – zejm. samostatného třídiče. 
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4. Význam a možnosti využití betonového recyklátu ve 
stavebnictví 
Přírodní surovinové zdroje jsou neobnovitelné, proto je důležité je co nejefektivněji 

využívat. Z tohoto považuji za nutné podporovat recyklaci SDO. Odpadní materiály 

jakožto druhotné suroviny jsou významné z hlediska environmentálního, technologického 

a ekonomického. Mohou být použity jako náhrada primární suroviny nebo cíleně vzhledem 

ke svým pozitivním vlastnostem, které dokonce zlepší parametry výsledné stavební hmoty. 

Chceme-li využít SDO ve stavebnictví, je nutné provést komplexní analýzu 

odpadu, na jejímž základě se rozhodne, zda zkoušený materiál bude či nebude použit. 

Navrhne se několik variant finálního produktu a technologie jeho výroby. Provedou se 

zkoušky technologické a ekologické vhodnosti a zhodnotí se ekonomické ukazatele. Na 

základě těchto výsledků se vybere optimální varianta. Podotýkám, že výroba finálního 

produktu nesmí ovlivnit ŽP hůře než současný způsob zneškodňování daného odpadu. 

Zkoušky technologické vhodnosti posuzují chování odpadního materiálu při 

simulaci technologie výroby určitého produktu, dále chování ve vztahu k prostředí, ve 

kterém bude produkt dlouhodobě umístěn (např. tlak, vlhkostní a teplotní parametry  

a kombinace těchto faktorů). Zkoušky technologické vhodnosti zahrnují stanovení: 

� chemického rozboru, 

� fyzikálně-mechanických a fyzikálně-chemických vlastností. 

Zkoušky ekologické vhodnosti se provádějí za účelem vyloučení možného 

negativního vlivu finálního produktu na ŽP. Kritériem při volbě odpadního materiálu pro 

výrobu produktů je, že tyto materiály neohrozí jednotlivé složky ŽP. Tyto zkoušky se 

provádějí jak z pohledu odpadního materiálu, tak z pohledu finálního produktu, který je 

zhotoven z těchto odpadních materiálů. Zkoušky ekologické vhodnosti  zahrnují stanovení: 

� ekotoxicity, 

� hmotnostní aktivity přírodních radionuklidů, 

� nebezpečných látek ve výluhu nebo v sušině. 

Jsou-li výsledky zkoušek technologické a ekologické vhodnosti odpadního materiálu 

vyhovující, provede se návrh produktu. Následuje technologické a poté ekologické ověření 

vhodnosti výrobku. Dále je potřeba zhodnotit ekonomická kritéria výroby daného 

produktu. Jsou-li veškerá hodnocení pozitivní, je provedena certifikace produktu . 
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4.1. Betonový SDO, betonový recyklát a jeho využití ve stavebnictví 
Betonový SDO vzniká demolicí inženýrských staveb, betonových povrchů vozovek, 

betonových částí budov apod. Betony bývají čisté a představují relativně homogenní zdroj. 

Patří sem také železobeton. Komplikací může být jeho železná výztuž. Dochází k drcení 

železobetonových bloků a následně se výztuž odděluje magnetickým separátorem. 

Betonový recyklát představuje rozemletý betonový SDO o různé kvalitě. Svými 

vlastnostmi se podobá přírodnímu kamenivu. Jedná se o tvrdý a zrnitý materiál, rozdrcený 

na různé požadované frakce. Přesto má však narozdíl od přírodního kameniva řadu 

odlišných vlastností limitujících jeho využití. Za negativní vlastnosti tohoto recyklátu 

považuji zejména: vyšší nasákavost (o 5 - 10 %), nižší objemovou hmotnost zrn (2000 - 

2300 kg/m3), pevnost v tlaku je nižší o 10 - 15 %, modul pružnosti je nižší o 15 - 20 %, 

smršťování se navyšuje až o 20 - 40 % a součinitel dotvarování je vyšší až o 50 %. 

Betonové recykláty jsou vyloučeny z náročných aplikací, jako jsou intenzivně 

namáhané betony nebo značný vliv klimatických podmínek. Ze své praxe ve stavebnictví 

však vím, že tyto vlastnosti nebrání jejich využití k méně náročným účelům. Substituce 

v řadě aplikací je možná, jelikož u nichž recykláty splňují kvalitativní požadavky stejně 

jako stavební kámen či ŠP. Obavy projektantů z využívání recyklátů jsou neopodstatnělé. 

Významné je využití betonového recyklátu jako náhrada přírodního kameniva: 

� kamenivo do betonu (ČSN EN 12620) 

Drobné frakce je možno využít do konstrukčních betonů (beton tř. C 16/20 až C 45/55) 

exponovaných vlivu prostředí XO a XC. Hrubé frakce je možno využít do betonů 

nižších pevnostních tříd (beton tř. C 12/16 a nižší) exponovaných vlivu prostředí XO. 

� kamenivo pro malty (ČSN EN 13139) 

 Možné je využití drobných frakcí recyklovaného betonu. 

� kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch (ČSN EN 13043) 

Možné je využití drobných a hrubých frakcí betonového recyklátu. 

� kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace (ČSN EN 13242) 

Nároky na použití recyklovaného kameniva podle této normy jsou nižší, což přináší 

možnost širšího využití recyklátů. 
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Další možnosti využití betonového recyklátu přináší Technické podmínky TP 170 

„Navrhování vozovek pozemních komunikací“. Nehovoří se zde přímo o recyklovaných 

materiálech ze SDO, ale jsou tu specifikovány požadované stavebně-technické vlastnosti 

jednotlivých materiálů a konstrukčních vrstev vozovek. Můj názor je takový, pokud jsou 

dodrženy požadované hodnoty u recyklátů, není možné mít výhrady proti jejich použití. 

Stavební společnost, u které jsem zaměstnán, využívá při realizaci silničních 

komunikací betonového recyklátu v řadě aplikací dle uváděných ČSN, a to např. do: 

� hutněných asfaltových vrstev pro stavbu vozovek (ČSN 73 6121),  

� podkladů z kameniva stmeleného hydraulickým pojivem (ČSN 73 6124), 

� podkladů z nestmelených vrstev (ČSN 73 6126), 

� podkladů z prolévaných vrstev (ČSN 73 6127), 

� násypových zemních těles pozemních komunikací (ČSN 73 6133). 

Dále se setkávám s využitím tohoto materiálu např.: 

� do ochranných a podkladních vrstev sportovišť, parkovacích a jiných ploch, 

� ke zpevňování povrchu lesních a zemědělských cest, 

� u železničních staveb pro vytvoření pražcového podloží, 

� k vytvoření podkladní vrstvy pod základy nebo vyrovnávací vrstvy pod beton, 

� jako podkladní, obsypový a zásypový materiál při realizaci inženýrských sítí, 

� jako zásypový a násypový materiál (např. hutněné zásypy výkopu a další), 

� k výrobě protihlukových stěn ze zvukopohltivého betonu, 

� a k mnohým dalším specifickým aplikacím a úpravám. 

V silničním stavitelství se běžně setkávám s využitím širokého spektra materiálů, 

např. POM nebo recyklovaného SDO. Použití betonového recyklátu (obr. 17) se prověřuje 

zejm. v Norsku, kde bylo realizováno několik zkušebních úseků s využitím recyklovaného 

betonu jako základní stavební složky do spodní podkladní vrstvy silnic. Kvalita betonu, ze 

kterého je recyklát vyroben, ovlivňuje pevnost a únosnost recyklátu. Beton musí být bez 

nežádoucích příměsí, jinak dochází k degradaci vlastností celého recyklátu. Jeho pevnost je 

srovnatelná s přírodními materiály používanými do konstrukční vrstvy vozovek. Vlastnosti 

recyklátu doporučuji vyhodnotit pro dané prostředí, ve kterém bude využit. Vyhoví-li 

zkouškám, je nutné jej specifikovat do návrhových metod konstrukcí vozovek jako 

materiál, který je za daných podmínek vhodný pro použití do spodních podkladních vrstev. 
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Laboratorní zkoušky dokazují, že je kvalitativně srovnatelný s  přírodními materiály 

používanými do konstrukcí vozovek. Funkční zkoušky simulují chování zhutněných směsí 

lépe než empirické. Příkladem je cyklická triaxiální zatěžovací zkouška, která simuluje 

dynamické dopravní zatížení vznikající od náprav nákladních automobilů. Toto zatížení 

přenáší podkladní vrstva. Výsledkem je stanovení návrhového modulu pružnosti materiálu 

a jeho trvalé deformace. Zjištěné hodnoty modulů pružnosti přesvědčily, že recyklovaný 

beton je možné použít do spodních podkladních vrstev jako mechanicky zpevněná 

zemina nebo jako ŠDB (dle ČSN EN 13285). Předpokladem pro využití nestmelených 

směsí do konstrukčních vrstev je vhodnost zrnitostního složení materiálu. Podobnost 

kvalitního betonového recyklátu s běžně používanou směsí MZK či ŠD je dostatečná. 

Recyklovaný beton potvrdil optimální vlastnosti na zmiňovaném zkušebním úseku 

v Norsku. Zde byl použit kvalitní drcený beton frakcí 0/100 mm a 20/100 mm do spodní 

podkladní vrstvy na velmi zatížené komunikaci. Provedlo se mnoho měření při realizaci 

stavby a po jejím zhotovení. Zkušební vzorky prováděné po 100 dnech vykazovaly nárůst 

modulů pružnosti a odolnosti proti vzniku trvalé deformace. Stanovení poměru únosnosti 

CBR prokázalo dostačující hodnotu (CBR = 120 - 130 %) [3]. Absorpce vody  betonového 

recyklátu je vlivem značné pórovitosti větší než u přírodního materiálu. Přidáním vody se 

zlepšuje jeho zpracovatelnost a zhutnitelnost. Využití betonových recyklátů do vozovek 

hodnotím jako velmi dobré, jeho vlastnosti jsou srovnatelné s přírodními materiály. 

Vlastnosti betonového recyklátu na výrobu asfaltové směsi musí vyhovovat stejným 

požadavkům jako na přírodní kamenivo (dle ČSN EN 13043). Předem je však nutné 

uvažovat s některými jeho negativními vlastnostmi, které uvádím na str. 15. Na materiály 

používané do krytů vozovek jsou kladeny mnohem vyšší nároky než na ostatní vrstvy. 

Recyklované kamenivo získané drcením kvalitních betonů, přetříděné na požadovanou 

zrnitost, řádně skladované, bez možnosti znečištění jinými materiály, je svými vlastnostmi 

srovnatelné s přírodním kamenivem. Materiál je vhodný na stmelení hydraulickými  

a živičnými pojivy a je možné ho využít do asfaltových vrstev (kromě obrusných vrstev 

vysoce zatížených vozovek). Díky své praxi ve stavebnictví jsem měl možnost zjistit, že 

použití recyklovaného kameniva z  kvalitních betonů prakticky neovlivňuje dosahované 

hodnoty pevností, přetvoření, modulu pružnosti a odolnosti proti deformaci. Z tohoto mohu 

konstatovat, že betonový recyklát lze využít pro výrobu směsi, která vyhovuje 

požadavkům na kryty vozovek, a to také do obrusné vrstvy méně zatížených vozovek. 
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Betonový recyklát ve spojení s pojivem vytváří materiál vhodný ke konstrukčním 

účelům. Tento materiál má však omezené použití, protože je křehký jako prostý beton. 

Spojí-li se kvalitní recyklovaný beton s vlákny a pojivem, vzniká vláknobeton (obr. 18, 

19), se kterým se běžně setkávám v řadě aplikací na stavbách. Syntetická vlákna mění 

křehkou strukturu kompozita v houževnatou, se schopností odolat tahovým namáháním  

i po vzniku trhlin. Byly provedeny laboratorní zkoušky s cílem zjištění mechanicko-

fyzikálních vlastností vláknobetonů s aplikací betonového recyklátu, který tvoří plnou 

náhradu přírodního kameniva. Jednalo se o zjištění pevnosti v tlaku, zjištění Poissonova 

součinitele (poměr příčného a podélného přetvoření), pevnosti v příčném tahu, modulů 

pružnosti a pevnosti v ohybu a homogenity. Zkoušení vzorků se provedlo po 28 dnech od 

zhotovení. Hodnoty vláknobetonů z betonového recyklátu se výrazně neliší od hodnot 

vláknobetonů z přírodního kameniva, tudíž tento kompozit je vyhovující [10]. V praxi se 

setkávám s jeho použitím zejména pro vodohospodářské a silniční zemní konstrukce. 

Předpokládám, že zvýšení efektivnosti výroby kompozita lze docílit výrobou 

recyklátu široké frakce (např. 0-32 mm). Narozdíl od roztřízení recyklátů do běžných 

frakcí (0-4 mm, 4-8 mm a další) odpadá jejich třídění, oddělené skladování a dávkování při 

výrobě vláknobetonu. Toto musí vést k efektivnosti výroby, jelikož dochází k vyloučení 

několika činností v celém technologickém procesu. Při výrobě recyklátu široké frakce je 

nutné docílit toho, aby tato frakce obsahovala potřebné objemy zrn drobných a hrubých. 

Jemné frakce betonového recyklátu (0-4 až 0-8 mm) jsou pro výrobu betonu méně 

vhodné. Největší podíl původního cementového tmelu zůstává v těchto frakcích. Proto 

byly provedeny laboratorní testy se zaměřením na možnost využití jemné frakce 

betonového recyklátu v cementářském průmyslu. Betonový recyklát obsahuje oproti 

cementářské surovinové moučce nižší podíl CaO a naopak vyšší podíl SiO2. Aby bylo pro 

výpal slinku zajištěno podobné zastoupení podílu těchto oxidů, je doporučeno využít 

podsítného recyklovaného betonu s přídavkem vysokoprocentního vápence. Nejprve bylo 

nutné posoudit vhodnost chemicko-mineralogického složení jemných podílů betonových 

recyklátů k přípravě surovinové moučky pro výpal slinku. Byl proveden dlouhodobý odběr 

vzorků z několika recyklačních linek a z výsledků analýz je možno konstatovat, že podíly 

důležitých oxidů nevykazují značné odchylky. Testy potvrdily, že vypálené slinky (resp. 

z nich vyrobené cementy) mají vlastnosti jako nemodifikované belitické cementy [11]. 
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4.2. SDO a rekultivace 
Lidstvo svou činností zasahuje do krajiny, která se vlivem toho mění. Člověk tyto 

změny vytváří buď cíleně (např. výstavba komunikací), anebo současně při této záměrné 

činnosti vznikají další zásahy do krajiny (z velké části nežádoucí) – jedná se např.  

o pískovny a lomy, které zásobují realizované stavby nerostnými surovinami. Po vytěžení 

zdrojů surovin se pak člověk v rámci rekultivace (obr. 20) snaží o obnovu krajiny. Také 

však dochází k zavážení vytěžených prostor stavebním odpadem a k předčasnému 

otevírání nových těžebních prostor. Podotýkám, že po nenáročné úpravě lze z minerálních 

SDO získat nové materiály, které mají srovnatelné vlastnosti s přírodními surovinami. Je 

nutné si uvědomit, že o toto množství recyklátů bude vytěženo méně ŠP a stav. kamene. 

Zákon o odpadech uvádí, že každý má při své činnosti povinnost zajistit materiálové 

využití odpadů před jejich likvidací. Je-li neupravený SDO využíván pro rekultivace, tak 

stále zůstává odpadem a rekultivovaná plocha se stává skládkou S-IO či dokonce S-OO. 

Využívání SDO (kromě zeminy) k rekultivacím a k vyplňování různých prostor považuji  

z hlediska ekologického a ekonomického za naprosto negativní a nelogické. SDO 

doporučuji recyklovat a opětovně využít ve stavebnictví jako náhradu primárních 

nerostných surovin. Další stinnou stránkou nakládání se SDO je realita, že producenti 

odpadů zařazují betonový odpad, zdivo a vyfrézovaný asfalt do skupiny 17 05, a proto 

navrhuji pracovníkům státní správy důslednější přístup při kontrole využívání SDO. 

Dále zhodnotím, v čem by měla spočívat podstata rekultivace. Je evidentní, že 

vytěžené lomy a pískovny je potřeba rekultivovat, ale domnívám se, že tyto prostory není 

potřeba zavézt do nivelety původního terénu. Tato myšlenka obecně přetrvává u investorů, 

dodavatelů staveb, ale i řady pracovníků státní správy. Za ekologickou rekultivaci považuji 

tu, která se snaží nově vytvořený krajinný ráz dalšími úpravami uvést do stavu, který 

nebude dále poškozovat ŽP a narušovat krajinu. Zavážení těžebních prostor neupraveným 

SDO na původní niveletu terénu (nebo dokonce nad ni) bych spíše považoval za 

spekulativní rekultivaci. Původci odpadů doporučuji, aby si uvědomil, že může daný SDO 

recyklovat, tím jej zhodnotit a dosáhnout většího zisku – narozdíl od prostého uložení na 

černou skládku pod záminkou rekultivace. Naštěstí se v posledních letech od tohoto 

neekologického a neekonomického nakládání se SDO upouští, což podnítila zejména vyšší 

kontrolovatelnost tohoto nakládání se stavebními odpady ze strany orgánů státní správy. 
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4.3.  Optimalizace MN pro řízení vzniku SDO a pro nakládání s nimi 
Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku SDO a pro nakládání s nimi  

z r. 2008 ukládá, aby docházelo k recyklaci SDO téměř za každou cenu. Dále konstatuje, 

že neupravené SDO do podoby recyklátu nelze využívat na povrchu terénu (s výjimkou sk. 

17 05 Katalogu odpadů – Zemina vytěžená, kat. „O“) z důvodu, že u nich není možné 

zjistit obsah škodlivin ve vodném výluhu nebo v sušině. Jelikož nelze tento odpad hodnotit 

na základě jeho vyluhovatelnosti, je doporučeno jej pouze ukládat na skládky jako odpad. 

S tímto tvrzením nesouhlasím, protože upravenost SDO je neobjektivní. Doporučuji 

posuzování SDO z hlediska jeho konkrétní možnosti využití. Jako příklad uvádím čistý 

beton destruovaný přímo na stavbě. Jedná se o materiál, který je svým způsobem upravený, 

separovaný na kusy o určité velikosti a již v této podobě může být využit v určité aplikaci 

ve stavební výrobě. Nevidím důvod, proč by mělo docházet k podstatné investici času, 

energií drtiče, třídiče a dalších mechanizací, když se přitom může jednat o finální produkt. 

Dokonce i větší kusy betonové suti je možno okamžitě využít – např. na lesní či 

zemědělské cesty s vytlačenými kolejemi do značné hloubky. Za relativně krátkou dobu se 

do rozměklého terénu zajezdí i kusy o větších rozměrech. Domnívám se, že téměř každý 

čistý SDO je možné okamžitě využít. Vezměme v úvahu to, kdybychom tyto betonové 

bloky o větších rozměrech upravili na recyklát o určitých zrnitostních frakcích, došlo by ke 

znevýhodnění využití tohoto odpadu (respektive k energeticky náročné a v tomto případě 

zcela zbytečné recyklaci) a bylo by třeba exploatovat novou přírodní surovinu –  lomový 

kámen. Jsem toho názoru, že použití jen takových SDO, které jsou velikostně upraveny do 

jednotlivých zrnitostních frakcí, je neopodstatnělé, což vyvrací tento příklad. 

Metodický návod požaduje, aby docházelo k přednostnímu využívání jednotlivých 

konstrukčních stavebních celků. V tomto případě se nezabývá stanovením vyluhovatelnosti 

těchto celků, přitom SDO je na menší kusy „rozložený“ konstrukční stavební celek. 

Předtím než dojde k drcení materiálu, doporučuji zjistit, zda existuje potenciální odběratel, 

kterému by vyhovovaly větší kusy SDO. Pokud však neupotřebí veškerý tento SDO, tak 

zbytek se podrtí na určité frakce. V případě vyluhovatelnosti se domnívám, že ji 

nepotřebujeme znát ve všech případech (např. u obytných domů). Mají-li recykláty obstát 

v konkurenci s přírodními surovinami, měl by se brát takovýto přístup v potaz. 
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5. Ekologické a ekonomické aspekty recyklace SDO 

5.1. Ekologické aspekty recyklace SDO 
Produkce odpadních materiálů je středem zájmu z důvodů zdravotních, ekologických 

a ekonomických (kap. 5.2.). Zdravotní důvody mají vliv na kvalitu života a zdraví 

obyvatel, kteří žijí v blízkosti skládek, úpraven či spaloven odpadů. Jako ekologické 

důvody uvádím zejména znečištění ŽP, možnost úniku toxických látek a nedostatek ploch 

pro zakládání nových skládek. Opatření, která podněcují k navyšování podílu 

recyklovaných a opětovně využitých SDO, vedou k podstatnému odlehčení zatížení ŽP. 

Recyklaci SDO považuji za velice důležitou činnost. Na jedné straně eliminuje potřebu 

navyšování exploatace přírodních materiálů, které se využívají ve stavebnictví (např. 

písky, ŠP, stavební kámen), čili dochází ke snižování objemu vytěžených primárních 

nerostných surovin. Na druhé straně dochází ke snižování produkce odpadů a tím se 

výrazně snižuje objem jejich následného ukládaní na skládky. Je-li s odpadními materiály 

nakládáno nekvalifikovaně, dochází ke ztrátě cenné suroviny. Také dochází ke zbytečnému 

zaplňování skládek, které je možno použít pro nevyužitelné odpady (zejm. komunální). 

Ukládání SDO na skládky přináší negativní environmentální dopady, které dále 

dělím na přímé a nepřímé. Přímým dopadem jsou větší požadavky na skládkovací 

prostory, z čehož vyplívá několik následujících důsledků – např. zábor půdy pro vytváření 

nových skládek (převážně zemědělské půdy, ale i přírodních stanovišť), změna krajinného 

rázu (nepřirozený vzhled skládky), prach, hlučnost, znečištění ovzduší. Inertní SDO 

obvykle nevydávají zápach a nepodílejí se na kontaminaci okolí skládky toxickými 

látkami. Za dopady nepřímé považuji zejména to, že dochází ke ztrátě kvalitního 

inertního materiálu, kterým je možné nahrazovat primární přírodní suroviny z lomů  

a pískoven. Využívání recyklovaných SDO má pozitivní environmentální dopad. Mezi tato 

pozitiva řadím snížení celkového objemu těžby, vyloučení těžby v cenných lokalitách, 

zmenšení těžebních prostor a tím respektování limitů únosnosti krajiny. 

Také recyklace SDO má za následek určitá environmentální negativa pro ŽP  

v okolí provozování recyklačních zařízení. Mezi ně řadím zábor ploch a jejich devastace 

při provozování recyklační linky, nadměrná hlučnost linek a ostatní mechanizace, prašnost 

prostředí, možnost vzniku vibrací, znečištění ovzduší a jisté estetické dopady. Pro uvedená 

ekologická zatížení ŽP považuji za důležité udělat průzkum pro umístění recyklačního 



Bc. Miroslav Kovařík : Možnosti efektivního zpracování a využití betonových recyklátů ve stavebnictví 
 

2010 22

závodu na zpracování SDO. Zařízení musí splňovat požadovaná environmentální kritéria. 

Negativní dopady je možno pomocí technických opatření částečně eliminovat. Hluk  

a prašnost lze využitím různých technických prostředků minimalizovat. Recyklační 

zařízení (ale také skládky) doporučuji umisťovat v extravilánu, aby byl vyloučen negativní 

vliv jejich provozu na ŽP v okolí sídel. Jako velice účelné vidím zřizování recyklačních 

zařízení v již nevyužívaných objektech. Podle mého názoru je možno estetické dopady 

eliminovat umístěním recyklačních linek do krajinářsky méně atraktivní lokality. 

Při produkci SDO je nutné posoudit jejich potenciální negativní vliv na ŽP. 

Současná legislativa nařizuje několik testů, které se provádějí za účelem vyloučit možná 

rizika narušení ŽP. Tyto zkoušky ekologické vhodnosti se provádí jak z pohledu SDO, 

tak z pohledu finálního produktu, který je zhotoven z těchto odpadních materiálů. Zkoušky 

ekologické vhodnosti jsem specifikoval na str.14. Ekologická kritéria pro použití SDO ve 

stavebnictví definují metody zkoušení a jejich limitní hodnoty, které společně zabezpečí 

ekologickou vhodnost v příp. použití SDO do stavebních materiálů, výrobků a konstrukcí. 

Z vyhlášky č. 376/2001 Sb. vyplývá stanovení těchto nebezpečných vlastností 

odpadů: výbušnost, oxidační schopnost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, 

karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat toxické 

plyny ve styku s vodou nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 

životního prostředí, ekotoxicita. 

Využití recyklovaných materiálů podmiňují jejich ekologické vlastnosti. Z hlediska 

boomu oboru recyklace SDO jde o zásadní předpoklad, přesto však není posuzování těchto 

vlastností v rámci Evropy sjednoceno a kritéria jednotlivých států se značně liší. V ČR je 

možno pro vlastnosti recyklovaných materiálů využít hodnoty z vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Jedná se o limitní hodnoty ukazatelů – koncentrace škodlivin ve vodném výluhu odpadu 

buďto pro inertní odpad nebo pro ukládání odpadu na povrchu terénu. 

Evropské sdružení F.I.R. provedlo v r. 2006 srovnávací studii environmentálních 

požadavků některých evropských států na vlastnosti recyklovaných materiálů ze SDO. 

Předmětem posuzování byly hodnoty získané na základě výluhů. Zjistilo se, že limitní 

hodnoty výluhů pro jednotlivé země nebo dokonce produkty jsou značně odlišné. 

Limitní hodnoty pro ČR jsou jedny z nejpřísnějších v celé Evropě. Troufám si tvrdit, že 

důsledkem toho je menší využitelnost SDO ve stavebnictví a dochází k jeho skládkování. 
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5.2. Ekonomické aspekty recyklace SDO 
V kap. 5.1. jsem zmínil, že produkce odpadních materiálů je středem zájmu z důvodů 

zdravotních, ekologických a ekonomických. Mezi podstatné ekonomické důvody uvádím 

zejména ztrátu zdrojů, které je možno opětovně využít, dodatečné náklady související se 

skládkováním a spalováním odpadu nebo s řešením starých zátěží. Nakládání se SDO se 

tedy netýká jen ŽP, ale ovlivňuje i produktivitu stavební výroby a také její náklady. 

Důležitým faktorem při recyklaci SDO je ekonomické kritérium. Primární náklady 

na pořízení recyklačního zařízení jsou poměrně značné. Také jeho provoz je nákladný. 

Zásadou však je, že odbyt recyklátů bude zajištěn pouze v případě jejich nižší ceny ve 

srovnání s přírodními surovinami  a při současné garanci kvality těchto surovin. Dle 

mého názoru je možné tohoto dosáhnout zabezpečením: 

� dostatku zdrojů SDO v daném území, 

� vhodných technologických zařízení na recyklaci, 

� možnosti využití recyklovaných materiálů ve stavebním procesu, 

� dobrých kvalitativních vlastností recyklovaných materiálů, 

� vhodnosti území na umístění recyklačního zařízení. 

Z pohledu umístění výroby recyklátu můžeme rozdělit recyklaci na recyklaci in site  

a recyklaci off site. Tyto alternativy recyklací můžou probíhat za pomoci mobilních, 

semimobilních či stacionárních linek, a to při splnění následujících podmínek: 

� optimální recyklační sestava, 

� dostatečné množství vstupních materiálů (odpadů), 

� přiměřené dopravní vzdálenosti a s nimi související dopravní náklady. 

Optimální recyklační sestavu tvoří drtič, třídič, nakladač, dopravní prostředky. Za 

velmi nutné považuji provést analýzu ekonomicky nejoptimálnější varianty sestavy – 

varianty dosahující minimální náklady na jednotku produktu (recyklátu) . Musí být 

zajištěno dostatečné množství vstupních materiálů, aby nedocházelo ke vzniku prostojů 

z důvodu nedostatečného přísunu SDO určeného k recyklaci. Vysoké dopravní náklady 

mají negativní vliv na tvorbu ceny recyklátu. Rostoucí dopravní vzdálenosti (doprava 

recyklační linky k místu SDO) přímo úměrně zvyšují náklady na produkci recyklátu. 

Dopravní náklady omezují v první řadě producenty odpadů, kteří jsou zodpovědní za 

primární dopravu SDO na místo recyklace. 
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5.2.1. Alternativy nakládání se SDO a jejich ekonomické zhodnocení 

V naprosté většině případů je SDO nepříjemným vedlejším produktem stavební 

výroby, kterého se každý investor nebo dodavatel stavby chce rychle a zejména levně 

zbavit. Každý z těchto subjektů má na výběr několik alternativ , které následně analyzuji. 

První alternativou je, že SDO odvezeme na legální skládku, kde se odpad ukládá za 

určitý poplatek. Ten se pohybuje v rozmezí běžně 100 až 500 Kč/tunu. V případě stavební 

suti s nežádoucí příměsí činí poplatek za uložení až 2000 Kč/tunu. K tomuto poplatku je 

třeba připočíst i transportní náklady SDO z místa staveniště či demolice stavby na skládku. 

Nežádoucí možností je odvoz SDO na nelegální „černou“ skládku . Podnikatelský 

subjekt nakládající se SDO takto nezaplatí sice žádný poplatek za skládkovné, ale takovéto 

jednání je nevhodné z ekologického a ekonomického pohledu. Toto konání je potřeba dle 

mého názoru tvrdě postihovat a sankciovat, aby k němu v budoucnu již dále nedocházelo. 

Optimální alternativou je SDO recyklovat. Recyklát může využít sama firma, která 

provádí recyklaci, nebo jej může odprodat. Alternativu recyklovat SDO hodnotím 

z ekonomického hlediska za nejvýhodnější. Dochází k úspoře za uložení SDO na legální 

skládku (zmiňovaných 100 až 500 Kč/tunu) a také k úspoře dopravních nákladů. Do 

recyklace je potřeba investovat 100 až 150 Kč/tunu. Recyklát je možno odprodat přibližně 

za 50 až 150 Kč/tunu. Zanedbám-li dopravní náklady, pak je možno z uvedených dat 

vypočíst, že z každé tuny odpadu, který bude přeměněn na recyklát, získáme 50 až 500 Kč. 

5.2.2. Cenové porovnání betonového recyklátu a přírodního kameniva 

Subjekty státní správy musí důkladně hlídat nakládání se SDO. Zejména nesmí 

docházet k zavážení různých terénních nerovností nezpracovaným SDO. Recyklací těchto 

materiálů se navrací zpět do oběhu stavební výroby kvalitní a plnohodnotné suroviny, 

jejichž prodejní ceny jsou výrazně levnější než přírodní materiály. Prodejní ceny méně 

kvalitních recyklovaných materiálů, které jsou vhodné například na zásypy, se pohybují již 

od 10 do 50 Kč/tunu. Za kvalitnější tříděné recykláty vyšší frakce (např. 32 – 63 mm) 

zaplatíme běžně 120 až 150 Kč/tunu. Vzhledem k současným cenám primárních 

stavebních materiálů toto považuji za nezanedbatelnou skutečnost. 

Pokaždé, když dochází k náhradě klasického přírodního stavebního materiálu 

nějakým novým nebo recyklovaným materiálem, je důležitým kritériem hodnocení právě 

cenové porovnání klasického a alternativního materiálu. Cenovým porovnáním přírodních 
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materiálů, betonového a směsného recyklátu se zabývám v tab. 2. Rozdíl mezi cenou 

přírodního kameniva a recyklovaného kameniva je v současné době v poměru dvakrát až 

pětkrát vyšší (porovnáváno v cenách materiálů za tunu). 

Tab. 2 Orientační porovnání cen recyklátů ze SDO a přírodních materiálů 

(uvedené ceny vybraných zrnitostních frakcí jsou aktuální k 15.12.2009, zdroj dat – internetový 
průzkum cen u producentů recyklátů ze SDO a producentů přírodních materiálů) 

Sestavení kalkulace akceptovatelné prodejní ceny recyklovaného SDO je 

relativně obtížná. Je třeba si uvědomit, že původce SDO platí výrobci recyklátu poplatek. 

Jeho výše je různá, především podle druhu a čistoty inertní minerální sutě. 

Poplatek za čisté betony, které nevyžadují rozdružení na vstupu do drtiče (max. 

velikost betonových bloků je 600 až 800 mm), činí obvykle 100 až 150 Kč/tunu. V případě 

velkých betonových kusů nebo ŽB je cena vyšší – přibližně 250 až 300 Kč/tunu. Zdivo 

cihelné nebo se zbytky betonu je zpoplatněno částkou cca 250 Kč/tunu. V případě inertní 

minerální sutě výrazně znečištěné jiným SDO (např. lepenkou, plasty, dřevem) je poplatek 

podstatně vyšší – 400 až 2000 Kč/tunu. 

Prodejní cena recyklátu závisí na druhu recyklovaného materiálu a jeho 

geometrických vlastnostech, které se odvíjejí zejm. od druhu použitého drtiče a charakteru 

třídění. Recyklované materiály ze zdiva, které jsou pouze podrcené a dále již netříděné, 

jsou momentálně téměř neprodejné. Běžné recykláty ze zdiva cihelného, používané např. 

pro různé zásypy (např. frakce 0/8 nebo 0/16 mm), je možno pořídit za sumu okolo 30 až 

50 Kč/tunu. Pro výrobce recyklátů je výhodnější produkovat betonové a asfaltové 

recykláty, u kterých se prodejní ceny podle frakce běžně pohybují v intervalu 100 až 160 

Kč/tunu. Z tohoto důvodu jsou tyto materiály zatíženy menším poplatkem na vstupu. 

Obecně jsou prodejní ceny recyklátů nižší než ceny přírodních minerálních materiálů 

majících obdobné vlastnosti, i když jejich výroba je z ekonomického hlediska náročnější. 

 
Frakce [mm] 

Cena stavebního materiálu [Kč/t vč. DPH] 
Směsný recyklát Betonový recyklát Přírodní kamenivo 

0/16 50 105 220 
0/63 60 130 240 
8/16 60 140 360 
16/32 60 140 360 
32/63 60 140 320 
16/63 55 130 280 
63/125 55 120 240 



Bc. Miroslav Kovařík : Možnosti efektivního zpracování a využití betonových recyklátů ve stavebnictví 
 

2010 26

Producenti recyklátů musí prokázat, že jejich výrobky neobsahují nebezpečné látky. 

To prokazují laboratorními zkouškami (obsah škodlivin ve vodném výluhu či v sušině). 

Zkoušky jsou nákladné a jsou zohledněny v cenách recyklátů. Mohu konstatovat, že těžba 

primárních surovin a recyklace SDO se odehrává za podobných předpokladů (mzdy, daně, 

míra zisku a další). Cena recyklátu však nesmí dosáhnout ceny přírodního kameniva  

a je ovlivněna cenou vstupů a náklady na recyklaci (energie, spotřeba výr. zařízení, mzdy). 

5.2.3. Ekonomické bariéry recyklace SDO 

Překážku limitující rozvoj recyklace SDO představují ekonomické bariéry. 

Recyklační průmysl je vystaven dvojí konkurenci. V první řadě představují konkurenci 

producenti primárních nerostných surovin. Recykláty jsou obvykle výrazně levnější než 

přírodní kamenivo. Podotýkám však, že to zpravidla platí jen v lokalitách, kde se recyklát 

vyrábí, tzn. převážně ve velkých městech a v jejich blízkosti. S rostoucí vzdáleností se 

zvyšují dopravní náklady a využití recyklovaných materiálů pozbývá ekonomický význam. 

Zároveň představují konkurenci jiné nežádoucí způsoby využití SDO, které 

znamenají ztrátu těchto surovin. Mezi tyto nežádoucí způsoby využití SDO mohu zařadit 

oficiální legální skládky, ilegální ukládání SDO, využívání SDO na rekultivace. 

Provozovatelé skládek se snaží získat maximální množství odpadu, tím brání jeho 

recyklaci. Z dlouhodobého hlediska je to pro ně dle mého názoru zcela nevýhodné, jelikož 

dochází k zaplňování skládek inertními materiály, za které získávají relativně malou 

úhradu ve srovnání s komunálním odpadem. Původci SDO mají ze zákona o odpadech 

povinnost nabídnout tento SDO k přednostnímu využití, avšak v praxi dochází k obcházení 

této povinnosti. Proto doporučuji klást větší důraz na evidenci SDO z pohledu původce 

SDO a také zejména na zajištění důsledné kontroly ze strany pracovníků státní správy. 

Ilegální ukládání SDO rovněž konkuruje recyklaci. Rozdílem oproti legálním 

skládkám je, že původce odpadu neplatí poplatek za ukládání SDO. Zároveň to přináší 

řadu environmentálních rizik. Takovéto jednání je nutné tvrdě sankciovat. Ještě nedávno se 

SDO ukládaly v krajině pod záminkou různých terénních úprav nebo rekultivací. Postupně 

však docházelo v oblasti nakládání se SDO k přesunu směrem k recyklaci těchto produktů. 

Závěrem k této kap. podotýkám, že recyklaci SDO považuji za mimořádně pozitivní 

aktivitu a mělo by docházet k podpoře jejího rozšiřování. Každý projekt musí být 

individuáln ě analyzován a posouzen z hlediska ekologických a ekonomických dopadů. 
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6. Perspektiva využití betonových recyklátů do budoucna  
Využití veškerých recyklovaných SDO je do budoucna perspektivní zejm. z hledisek 

ekologických a ekonomických, která analyzuji v kap. 5. Předpokladem pro neustálé 

zvyšování podílu recyklovaných SDO a pro jejich využití jako sekundárních surovin je 

stanovení cílů týkajících se této oblasti (v právních a v jiných předpisech a dokumentech)  

a zajištění nástrojů, kterými tyto cíle budou realizovány. Dále považuji za nutné na úrovni 

státu, měst, obcí a dodavatelů staveb přijmout opatření, která navrhuji v kap. 6.4. 

Mezi základní strategické cíle definované v POH ČR v souvislosti s nakládáním se 

SDO náleží snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu  

a maximální materiálové využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů. 

Dalším závazným strategickým cílem je využívat 50 % hmotnosti vznikajících SDO do 

konce r. 2005 a 75 % hmotnosti do konce r. 2012, přičemž tento cíl je již průběžně plněn. 

Předpokladem pro splnění těchto cílů je vytvořit systém nakládání s odpady na úrovni 

krajů a ten propojit do celostátní sítě. Dále je potřeba snížit podíl nebezpečných odpadů 

vznikajících ve stavebnictví – z důvodu minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a ŽP. 

Za priority v oblasti recyklace SDO považuji – zvýšit míru jejich recyklace, 

podporovat podnikatele v oblasti recyklace SDO a vyloučit nelegální nakládání s SDO. 

K dosažení těchto priorit je potřeba odradit původce SDO od jejich skládkování a ukládání 

v neupravené podobě v rámci různých rekultivací a terénních úprav. Ukládání SDO na 

skládky bych volil jen v případě, pokud s nimi nelze v dané lokalitě a v čase naložit jinak. 

6.1. Projekty pro rozvoj recyklace SDO  
Stanovené strategické cíle a priority v oblasti recyklace SDO navrhuji docílit 

realizací následujících projektů na podporu recyklace stavebních odpadních materiálů. 

Zaprvé jde o podporu rozvoje recyklace SDO přímo v místě stavby či demolice 

s možností následného využití recyklátu v místě stavby. Za pozitivum této recyklace 

považuji zejm. omezení dopravního zatížení komunikací a také úsporu nákladů investora. 

Za negativa řadím zatížení okolního ŽP prašností a hlukem po dobu recyklace. Podmínkou 

této technologie recyklace je provedení selektivní demolice, zejm. separace nebezpečných 

látek a roztřídění ostatních SDO. Předpokládám, že investor využije recyklované materiály 

z demolice přímo v místě realizované stavby nebo v blízkém okolí. Tento způsob recyklace 
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je z ekonomického hlediska rentabilní při demolici staveb, kde se nachází dle mého názoru 

alespoň 5 000 tun SDO. Přistavení mobilní recyklační linky je důležité vyhodnocovat 

především z hlediska poškození ŽP a z územního hlediska (obytná zóna apod.). 

Zadruhé jde o vytvoření sítě deponií SDO v určitých městech a obcích daného 

kraje , kde by se koncentrovaly SDO vhodné k recyklaci. Deponií myslím zpevněnou 

plochu, vhodnou pro ukládání takového množství SDO, které bude rentabilní v budoucnu 

recyklovat naráz. Toto množství je potřeba vyhodnocovat pro každou deponii SDO zvlášť 

z několika hledisek (např. možnosti a vzdálenosti využití recyklátů ve stavebnictví), ale 

obecně předpokládám min. cca 10 000 tun SDO. Tyto odpady je nezbytné separovat 

alespoň na čtyři skupiny – směsný SDO, cihly, betony, živice. Dále by tyto deponie byly 

opatřeny prostorami na skladování (velkoobjemové kontejnery nebo skladovací boxy) 

jednotlivých frakcí recyklátu. V případě naplnění stanovené kapacity skladovaných SDO 

dojde k jednorázovému zpracování mobilní recyklační linkou, která bude smluvně poptána 

u externí firmy. Případně je možno tyto SDO svážet do krajských středisek, kde budou 

zpracovány stacionární recyklační linkou. Aby tato recyklace SDO byla rentabilní, 

předpokládám svozovou oblast do 30 km. Pro tyto deponie navrhuji zvolit vhodnou 

lokalitu, tj. mimo obytnou zástavbu, jelikož recyklace může vyvolávat poškození ŽP. 

Zatřetí se jedná o výstavbu krajských středisek pro nakládání se SDO (opatřeny 

stacionární recyklační linkou) umístěných přibližně v těžišti kraje v blízkosti velkých měst, 

obdobně jako je to realizováno v zemích EU s rozvinutou recyklací SDO. Tato krajská 

střediska by měla splňovat určité základní parametry. Mezi tyto parametry řadím zejména: 

� dostatečnou svozovou oblast, 

� umístění pokud možno v centru svozové oblasti, 

� dobré dopravní napojení, 

� ekonomickou rentabilitu vzhledem ke kapacitě a provozu. 

Roční kapacita těchto linek je 250 000 až 500 000 tun, ale i více. Tyto linky 

produkují kvalitní recykláty ve velkém množství. Zdroj energie je z elektrické sítě 

vysokého napětí, tím dochází oproti spalovacím motorům ke snižování emisí do ovzduší  

a zároveň k úspoře nákladů. Důležité pro provoz tohoto recyklačního zařízení je zajistit 

dostatečný zdroj inertní stavební suti v maximální vzdálenosti do 30 km. 
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6.2. Obecně závazný systém řízení jakosti pro výrobu recyklátů ze SDO 
ČR narozdíl od zemí EU s rozvinutou recyklací SDO doposud postrádá technické 

normy s obecnou platností pro jakost recyklovaných materiálů. Výjimkou je několik 

málo technických norem pro inženýrské stavby, výrobu betonů, malt nebo kameniva pro 

kolejové lože. Tyto normy a TP umožňují použití recyklátů za shodných podmínek jako 

pro přírodní suroviny (normy počítající s betonovými recykláty uvádím na str. 15, 16). 

Problémem může být, že recykláty nesplňují některé vlastnosti stanovené pro kamenivo. 

Recykláty z betonů, asfaltů, ze zdiva nebo recyklované kamenivo z konstrukčních 

vrstev silničních komunikací vykazují však své specifické vlastnosti, které je možno v řadě 

stavebních aplikací výhodně využívat – vynikající zhutnitelnost, zpracovatelnost a řada 

dalších. Proto považuji za vhodné vytvoření obecně závazného systému posuzování 

kvality (jakosti)  recyklátů. Jednalo by se o zhodnocení stavebně-technických vlastností 

recyklátů (zrnitost, nasákavost, pevnost v tlaku, obsah prachových částic, obsah cizorodých 

částic a další) a také o zhodnocení chemických vlastností. Domnívám se, že v případě 

zaručení kvality recyklátů podle ČSN a TP se tyto materiály plně vyrovnají materiálům 

přírodním a přitom jejich pořízení bude cenově přijatelnější. Potřebné je zavést členění 

recyklátů dle jednotného systému posuzování jejich vlastností. Možností je toto členění: 

� betonový recyklát, 

� asfaltový recyklát pro pozemní komunikace, 

� recyklát z materiálu z podkladních vrstev vozovek, 

� recyklát z kameniva kolejového lože, 

� recyklát z hornin, 

� recyklát ze zdiva [6]. 

Ve většině zemí EU s rozvinutou recyklací jsou produkty z recyklovaných SDO 

členěny obdobně. Především rakouský systém řízení jakosti recyklátů ze SDO považuji pro 

naše podmínky za optimální. Tento systém je složen ze tří následujících částí. 

První část systému řízení spočívá v posouzení žadatele, zda má odpovídající 

recyklační zařízení a implementován systém interní kontroly. Pokud žadatel projde touto 

úvodní procedurou, je mu následně umožněno označovat své produkty značkou jakosti. 

Druhou částí je, že provozovatel zařízení má povinnost uplatňovat kontrolní systém 

(interně nebo může pověřit externí laboratoř). Výsledky zkoušek musí být protokolovány. 
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Pokud se stanovené požadavky nepodařilo splnit, je nutné přijmout opatření k odstranění 

závad. Neodpovídá-li recyklát požadavkům pro daný druh nebo jakost, je klasifikován  

v jiné třídě. Pokud ani to nelze, naloží se s ním odpovídajícím předepsaným způsobem. 

Třetí částí je externí kontrola, která se provádí za účelem, aby se prokázalo, že se 

v tomto provozu uplatňuje schválený systém řízení jakosti pro recykláty. Externí kontrola 

také samozřejmě provádí detailní laboratorní zkoušky jakosti recyklovaných materiálů  

a tyto výsledky zkoušek porovnává s deklarovaným označením jakosti těchto recyklátů. 

Jednotliví producenti recyklovaných materiálů mají sice implementovány vlastní 

systémy certifikace produktů, ale tvorba jednotného systému řízení jakosti recyklátů ze 

SDO v podmínkách ČR doposud výrazně zaostává. Proto považuji za nezbytné vytvořit 

jednotný systém vedený jedinou institucí. Tímto krokem by došlo k jednoznačné garanci 

při používání recyklátů ze strany projektantů, investorů a dodavatelů staveb. 

Pozitivně hodnotím, že r. 2006 bylo založeno v Berlíně Evropské sdružení jakosti 

pro recyklaci (EQAR e.V.), které spojuje jednotlivá národní sdružení a asociace působící  

v oblasti problematiky jakosti recyklátů ze SDO. Základním cílem tohoto sdružení je 

zejména tvorba jednotného evropského systému řízení jakosti recyklátů ze SDO. 

V souvislosti s požadavkem na přijetí jednotného systému řízení jakosti pro recykláty 

ze SDO připomínám, že tyto materiály je možno na trhu uplatnit jako upravený odpad 

nebo jako výrobek (kap. 3.1.). Je-li recyklát deklarován jako odpad, nevztahuje se na něj 

zák. č. 22/1997 Sb., avšak odběratel takovéhoto recyklátu (přestože je prokazatelně bez 

škodlivých vlastností) má v souladu se zákonem o opadech povinnost, mít udělený souhlas 

KÚ k nakládání s odpady. Doporučuji, aby recyklát byl deklarován spíše jako výrobek. Je 

to dáno jak zájmem odběratele, který může v rámci stavby využít jen materiálové vstupy  

s jednoznačně deklarovanými vlastnostmi, tak i zájmem producenta recyklátu, jelikož 

prodejní ceny materiálu bez deklarovaných vlastností jsou nízké a prodej je obtížný. 

Producent recyklátů deklarovaných jako výrobky by měl v souladu s platnými 

legislativními předpisy deklarovat vlastnosti těchto recyklátů jako nestanovených 

výrobků dle příslušných norem pro kamenivo [5]. Momentálně v našich podmínkách 

existuje několik harmonizovaných norem, které umožňují využití recyklovaných inertních 

minerálních SDO jako recyklovaného kameniva. Pro případ betonového recyklátu se jedná 

o normy, které uvádím na str. 15, 16. 
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6.3. Potřeba zkvalitnění statistických dat v oblasti SDO 
Podstatnou roli při hodnocení nakládání se SDO hrají kvalitní statistická data, která 

nesmějí být zkreslená. Analýza nakládání se SDO v ČR dokazuje neobjektivitu systému 

vykazování produkce SDO a způsobů nakládání s nimi. Podmínkou při sběru statistických 

dat o vzniku a nakládání se SDO je kvalitní a jednoznačný systém vykazování a také 

jednoznačné definice SDO. Právě definice odpadu podle současné legislativy je problém. 

Současné definice odpadů zapříčiňují, že databáze OH ve většině zemí EU neevidují 

recyklace SDO, které nespadají do režimu nakládání s odpady. Jde o produkci recyklátů ze 

SDO v místě stavby či demolice, pokud nemění svého majitele, tzn. že vlastník těchto 

materiálů je po recyklaci opět sám využije. Ačkoliv tento materiál vstupuje do procesu 

recyklace, není chápán jako odpad, který by naplňoval definici zákona o odpadech. Dalším 

problémem je, že jeden recyklovaný materiál může být vykázán i dvakrát – např. při třídění 

stavební sutě vlastním třídičem a následně zpracování této sutě drtičem jiné firmy. Toto 

považuji za příčinu toho, že výsledky prováděných analýz nakládání se SDO jsou 

znehodnocené a následně dochází k deformaci cílů vytyčených v různých dokumentech. 

Databáze ISOH ve skupině SDO zahrnuje v oblasti produkce a také v oblasti 

recyklace pouze jejich část. Mezi databází ISOH a ostatními zdroji jsou disproporce. 

Podotýkám, že z důvodu nejednoznačných databází je využití indikátor ů neobjektivní, 

jelikož není možné určit míru recyklace, pokud nemáme objektivní statistické hodnoty. 

Následkem neobjektivity dat ve vykazování produkce SDO jsou nepřesné informace 

dokonce i v některých zprávách vydávaných na úrovni EU. Příkladem je zpráva Evropské 

environmentální agentury z dubna 2009, ve které lze nalézt dva grafy, které srovnávají 

produkci SDO v jednotlivých státech EU (na obyvatele za rok). Grafy však neuvádějí, jaké 

konkrétní skupiny SDO jsou v databázi zahrnuty. Data za ČR tvoří celá skupina 17 

Katalogu odpadů, tzn. včetně výkopových zemin a kameniva [7]. 

Z uvedeného konstatuji, že vykazování produkce SDO a způsobů nakládání s nimi je 

problematické nejen v ČR, ale i v řadě zemí EU. Následkem nesprávného vykazování 

může být chybné rozhodování kompetentních orgánů. Doporučuji, aby co nejrychleji byla 

vytvořena nová metodika systému sběru dat pro tyto databáze, které budou obsahovat 

aktuální a reprezentativní údaje o vzniku, recyklaci, využívání a odstraňování SDO. 
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6.4. Doporučení pro zefektivnění nakládání se SDO  
Pro stimulaci recyklace a maximálního využití SDO, efektivního nakládání s těmito 

materiály a produkty z nich vyrobenými předpokládám na úrovni státu, jednotlivých měst, 

obcí a stavebních podniků přijetí následujících reforem a opatření. 

Doporučení adresovaná státu: 

� stanovit min. využití 75 % hmotnosti SDO vznikajících při veřejných zakázkách do 

konce r. 2012 (v souladu s POH ČR) a zajistit kontrolu nad dodržováním tohoto cíle; 

� zamezit skládkování SDO – zatížením ekologickou daní, příp. stanovit max. množství, 

které smí na skládce zůstat a při dosažení limitu tohoto množství SDO recyklovat; 

� zcela zamezit využívání SDO k rekultivacím a jiným terénním úpravám, zejména 

přísnější kontrolovatelností ze strany pracovníků státní správy;  

� dbát na dodržování povinnosti pro zajištění prioritního způsobu nakládání se SDO, 

kterým je recyklace a opětovné materiálové využití těchto odpadů;  

� v případě rozhodování o jednotlivých alternativách projektů (zejm. se to týká velkých 

projektů liniových staveb) volit varianty s min. materiálovou náročností na spotřebu 

surovin, avšak za předpokladu environmentální a technologické přijatelnosti; 

� požadovat maximální možné využití recyklovaných SDO ve stavebních zakázkách 

vyhlašovaných jak subjekty státního tak i soukromého sektoru; 

� v případě výběrových řízení vyhlašovaných veřejným sektorem upřednostnit výrobky  

a konstrukce z recyklovaných materiálů a zadat do podmínek povinnost pro uchazeče  

o tyto zakázky předávat SDO k recyklaci; 

� v rámci stavebního a kolaudačního řízení dané stavby požadovat projektovou 

dokumentaci, která bude řešit nakládání se SDO; 

� zavést různé ekonomické nástroje na podporu recyklace, např. snížení DPH na výrobky 

z recyklovaných materiálů, programy půjček, grantů a garancí na podporu využívání 

sekundárních stavebních materiálů; 

� reformovat poplatky z těžby nerostných surovin (tzn. úhradu za vydobyté nerosty  

a úhradu z dobývacího prostoru) nebo zavést daň z těžby stavebních surovin tak, aby 

docházelo k upřednostňování využití SDO; 

� formou investičních podpor iniciovat výstavbu (pořízení) zařízení pro zpracování SDO; 

� podporovat rozvoj trhu s recyklovanými výrobky a materiály ze SDO a zajistit jejich 

zdravotní nezávadnost; 
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� zajišťovat praktickou podporu využití alternativních materiálů ve stavebnictví; 

� usilovat o zkvalitnění a rozšíření dostupných statistických údajů týkajících se produkce 

a následné recyklace SDO; 

� získávat informace o vlastnostech recyklátů a produktů z nich vyrobených; 

� provádět aktivní výzkum v oblastech produkce SDO a v oblasti spotřeby přírodních 

stavebních surovin; 

� podporovat výzkum a vývoj nových recyklačních technologií;  

� provádět kampaně pro veřejnost na zvýšení důvěry v recyklaci a na podporu zájmu  

o materiály a výrobky z recyklátů. 

Doporučení adresovaná městům a obcím: 

� zcela zamezit využívání SDO k rekultivacím a jiným terénním úpravám, zejména 

přísnější kontrolovatelností ze strany pracovníků státní správy; 

� dbát na dodržování povinnosti pro zajištění prioritního způsobu nakládání se SDO, 

kterým je recyklace a opětovné materiálové využití těchto odpadů; 

� v případě rozhodování o jednotlivých alternativách projektů (zejm. se to týká velkých 

projektů liniových staveb) volit varianty s min. materiálovou náročností na spotřebu 

surovin, avšak za předpokladu environmentální  a technologické přijatelnosti; 

� požadovat maximální možné využití recyklovaných SDO ve stavebních zakázkách 

vyhlašovaných jak subjekty státního tak i soukromého sektoru; 

� v rámci stavebního a kolaudačního řízení dané stavby požadovat projektovou 

dokumentaci, která bude řešit nakládání se SDO; 

� v případě výběrových řízení vyhlašovaných jednotlivými městy či obcemi upřednostnit 

výrobky a konstrukce z recyklovaných materiálů a zadat do podmínek povinnost pro 

uchazeče o tyto zakázky předávat SDO k recyklaci; 

� aktivně podporovat projekty zabývající se zpracováním SDO a spolupracovat se 

zájemci o realizaci a provozování těchto projektů; 

� cíleně a aktivně informovat a vzdělávat občany jednotlivých měst a obcí o možnostech 

odevzdání SDO k recyklaci, dále o využití recyklovaných materiálů ve stavebnictví  

a s tím související úsporou stavebních surovin; 

� stanovit minimální využití 75 % hmotnosti SDO vznikajících při městských nebo 

obecních zakázkách do konce roku 2012 (v souladu s POH ČR) a zajistit kontrolu nad 

dodržováním tohoto stanoveného cíle. 
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Doporučení adresovaná dodavatelům staveb: 

� aktivně se podílet na vyhledávání možnosti úspor přírodních nerostných surovin 

v jednotlivých stavebních záměrech ve fázi jejich projektové přípravy i ve fázi samotné 

realizace stavby a efektivněji využívat primární suroviny; 

� přijímat interní opatření k minimalizaci veškerých druhů odpadů na staveništi  

a zajistit jejich plnění; 

� předcházet vzniku a řádně nakládat se SDO, které vznikají při stavební činnosti (při 

zřizování staveb, při jejich údržbě, změnách již dokončených staveb a odstraňování 

staveb), jelikož mohou být významným zdrojem úspor primárních nerostných surovin; 

� nakládat se SDO v souladu s následující hierarchií – prevence proti vzniku odpadů, 

jejich opětovné použití, materiálové využití, energetické využití a odstranění; 

� usilovat o maximální materiálové využití SDO ve stavební činnosti, aktivně je nabízet 

k recyklaci a provádět jejich třídění již na staveništi; 

� optimalizovat výrobní technologie stavebních hmot, prvků, konstrukcí a staveb; 

� sjednotit zařazování odpadů do kategorie nebezpečný nebo ostatní u vznikajících SDO; 

� ve výročních zprávách nebo environmentálně orientovaných publikacích stavebních 

dodavatelů, projekčních kanceláří a jednotlivých investorů publikovat, jaký podíl na 

spotřebě stavebních surovin tvoří recyklované materiály; 

� využít nástroje průmyslového marketingu v oblasti propagace recyklátů ze SDO. 
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7. Závěr 
Úkolem v oblasti recyklace SDO je navrhnout po prověření technologických  

a ekologických parametrů SDO takovou alternativu využití, aby jí bylo zpracováno 

maximální množství odpadů. Podotýkám však, že žádná alternativa nesmí negativně 

ovlivnit ŽP a je nutné dodržovat technologické postupy zpracování materiálů tak, aby 

došlo k zabezpečení dobrých technických parametrů výsledného produktu. Aby produkt 

byl konkurenceschopný, musí splňovat i ekonomické parametry, jejichž předpokladem je 

volba technologie zpracování s min. energetickou náročností a s max. využitím odpadů. 

Kvalita betonových recyklátů je srovnatelná s přírodními materiály. Jejich cena je 

však výrazně nižší, což v případě kvalitního recyklátu považuji za výhodný zdroj materiálů 

pro řadu aplikací ve stavebnictví, které jsem specifikoval v kap. 4. Nyní brání většímu 

rozšíření využití recyklátů obavy z jejich horších stavebně-technických vlastností. Avšak 

dodržením technologie zpracování je možno při použití betonového recyklátu do podloží 

komunikace dosáhnout pevnosti až 100 Mpa, přičemž tyto hodnoty jsou postačující. 

Na základě mnou provedené analýzy ekologických a ekonomických aspektů 

recyklace SDO (kap. 5)  mohu konstatovat, že byla jednoznačně prokázána ekologická  

a ekonomická opodstatněnost recyklace těchto alternativních materiálů. Z tohoto důvodu 

považuji do budoucna recyklaci stavebních odpadů jako velice pozitivní a žádoucí proces. 

Podle mého názoru náš recyklační systém postrádá existenci technických norem 

s obecnou platností pro jakost recyklátů. Pro další rozvoj recyklace SDO považuji za 

nezbytné usilovat ve spolupráci s ostatními zeměmi EU o vytvoření celoevropského 

systému certifikace recyklátů. Dalším předpokladem je zdokonalení stávající legislativy, 

která by motivovala subjekty zabývající se stavební a recyklační činností k tomu, aby 

neustále navyšovaly podíl recyklátů. Dále považuji za nutné zkvalitnit systém vykazování 

produkce SDO a způsobů nakládání s nimi a také jednoznačné definice materiálů. 

Pro uplatnění recyklátů jsou nutné další investice na výzkum a vývoj recyklačních 

technologií a pro aplikaci recyklátů ve stavebnictví. V oblasti recyklace SDO doporučuji 

přijmout taková opatření, aby recykláty nacházely větší uplatnění na trhu. Několik řešení je 

předmětem mého návrhu v této práci. Podaří-li se řada opatření aplikovat, bude mít kvalita 

a množství recyklátů rostoucí tendenci a oblast recyklace SDO se bude neustále rozvíjet. 

Další rozvoj této oblasti bude mít za důsledek pozitivní ekologické a ekonomické dopady! 
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