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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou recyklace stavebních a demoličních odpadů budov. 

Obsahuje shrnutí současného stavu jak v České republice, tak i v zemích Evropské unie. Dále 

je zde uvedena legislativa a pokyny, které v daném okruhu řešené problematiky platí. 

Recykláty jsou rozděleny podle účelů včetně stručného popisu jejich vlastností. V práci je 

popsán rovněž základní princip recyklace, nejpoužívanější postupy a technologie. 

V neposlední řadě je nastíněno, jak fungují recyklační linky a stroje. Na závěr jsou shrnuty 

možnosti dalšího využití těchto recyklovaných materiálů.  

Klí čová slova:  

Stavební a demoliční odpad; recyklace SDO; recyklační linky SDO.  

Summary 

This thesis deals with problems of recycling of construction and demolition waste. It contains 

the summary of the current situation in the Czech Republic and the European Union countries. 

Then there’re mentioned some legislation and guidelines, which are apply in the range of 

solved problems. Recycled wastes are divided according to purposes, including a brief 

description of their properties. In the thesis there is also described the basic principle of 

recycling, the most used procedures and technologies. There’s outlined last but not least, how 

the recycling lines and machines work. At the conclusion there are summarized possibilities 

of next usage of these recycled materials. 
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Construction and demolition waste; recycling of CDW; recycling lines of CDW. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Zpracovávání, využívání a likvidace stavebních a demoličních odpadů (SDO) je 

v moderní době celosvětovým problémem. Stejně jako u ostatních druhů odpadů spočívá 

řešení jejich problematiky nejen v minimalizaci jejich vzniku, ale rovněž v jejich využívání 

pro následnou stavební, ale také jinou výrobu. [1, 2] Stále se zvětšující množství odpadů 

všeho druhu je doprovodným jevem ekonomicky rozvinuté společnosti a současně také 

jedním z problémů ochrany životního prostředí. [3] Stavební a demoliční odpady, jako jeden 

z druhů odpadů produkovaných lidskou činností, představují nejen v České republice, ale 

i v ostatních zemích Evropské unie, nemalou část jejich celkové produkce odpadů. [4] Jedná 

se především o odpady, které mohou být při vhodném nakládání významným zdrojem úspor 

prvotních surovin těžených v přírodě zejména v podobě cihlářských hlín, štěrkopísků, písků 

a stavebního kamene. [5] 

Stavebnictví zatěžuje životní prostředí již při výrobě samotných stavebních hmot. 

Jedná se především o energetickou náročnost výroby a v neposlední řadě také o těžbu 

přírodních surovin. Nezanedbatelná je rovněž dopravní náročnost stavby (značná hmotnost 

staveb, a tím i dopravovaných materiálů). Lokálně a krátkodobě může negativně působit na 

okolí také vlastním staveništěm (hlučnost, prašnost, stavební odpady) a dlouhodobě pak 

vlastním užíváním budov (energetická náročnost vytápění). Na druhou stranu ale stavebnictví 

částečně odlehčuje životnímu prostředí, především schopností spotřebovávat průmyslové 

a stavební odpady jako náhradu přírodních surovin. Nakládání s SDO se však nedotýká pouze 

životního prostředí, ale má podstatný vliv i na produktivitu a na náklady stavební výroby. [3] 

Nekvalifikované nakládání s nimi znamená jak ztrátu cenné suroviny, tak také neúměrné 

zaplňování prostor skládek, určených původně pro nevyužitelné odpady, zejména pro 

komunální odpad. [4] 

V předložené bakalářské práci se vzhledem k rozsahu tématu zaměřuji pouze na 

problematiku recyklace stavebního a demoličního materiálu ze staveb budov. Lineární stavby 

nejsou do práce zahrnuty. Zabývám se rozdělením, zpracováváním a následným využitím 

recyklovaného stavebního odpadu. V jednotlivých kapitolách je popsán jak aktuální stav 

v České republice tak i v Evropě, pozornost je okrajově věnována rovněž legislativě, která 

tuto problematiku řeší. Část práce je zaměřena také na recyklační linky a nejčastěji používané 

technologie. Velká pozornost je pak věnována jednotlivým recyklátům, včetně jejich dalšího 

využití. 
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Hlavním cílem bakalářské práce je:  

• rešeršně zpracovat problematiku recyklace stavebního a demoličního odpadu,  

• nastínit směr snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického 

růstu,  

• využití odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů. 
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2 AKTUÁLNÍ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V ČR A V EVROPĚ 

Lze konstatovat, že stavebnictví bylo jedním z prvních průmyslových odvětví, které se 

začalo zcela konkrétně zabývat otázkou druhotných surovin. Uvažované druhotné suroviny 

jsou právě ty, které ve formě průmyslového odpadu nejvíce znečisťují životní prostředí. To 

nejlépe dokazuje výčet hlavních oblastí jejich používání: 

• náhrada plniva silikátových hmot se zaměřením na demoliční materiály a tuhé městské 

odpady, 

• využití druhotných surovin jako pojiv stavebních hmot typu betonu, 

• uplatnění kovového a plastového odpadu při vyztužování silikátových stavebních 

hmot, 

• využití odpadu dřevařského průmyslu pro výrobu stavebních prvků, 

• využití papírového odpadu pro izolační a deskové prvky. [6] 

Problematice recyklace stavebních a demoličních odpadů je v posledních letech 

věnována značná pozornost a to jak ze strany původců těchto odpadů, producentů recyklátů 

a jejich uživatelů, tak také ze strany řady orgánů státní správy. Pozitivním jevem ale je, že 

recyklace SDO nalezla trvalou oporu také v legislativě České republiky a to jak v „Plánu 

odpadového hospodářství ČR“ a navazujících „Plánů odpadového hospodářství“ všech krajů, 

tak také ve vládou schváleném „Realizačním programu nakládání se stavebními 

a demoličními odpady“. [7] 

Dnes, oproti uplynulému období, lze konstatovat, že se inertní minerální odpad 

skutečně recykluje a následně využívá jako certifikovaný výrobek k další stavební výrobě. Co 

je, ale nejen v České republice, obecně při nakládání s produkty, které vznikly recyklací 

minerálních stavebních odpadů, postrádáno, je především absence jednotného systému 

posuzování a řízení jejich kvality a malý zájem dotčených orgánů státní správy tento stav 

nějak změnit. Rovněž z tohoto důvodu bylo v lednu 2006 založeno v Berlíně Evropské 

sdružení jakosti pro recyklaci (EQAR e.V.), které spojuje jednotlivá národní sdružení 

a asociace, zabývající se problematikou jakosti recyklátů z SDO. Jeho cílem je především 

tvorba jednotného evropského systému řízení jakosti recyklátů z SDO, podle kterých budou 

tyto produkty dále posuzovány jako výrobky se zaručenou jakostí. [8] Jedním z jeho 

zakládajících členů je i Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice 
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(ARSM), která působí od roku 1995. Je součástí mezinárodního sdružení F.I.R. (Federation 

Internationale du Recyclate) se sídlem v Holandsku. [6] 

Podle informací publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) 

tvoří stavební a demoliční odpad 22 % z celkové produkce odpadů v Evropské unii. [1, 2] 

V České republice tvoří SDO svým množstvím rovněž významnou část z celkového 

produkovaného množství odpadu. Jedná se o cca 20-25 %, což činí více než osm milionů tun 

za rok. Z praxe firem zabývajících se recyklací vyplývá, že v průměru až 95 % odpadu 

naváženého u nás na deponie lze recyklovat. Podle různých odhadů, které se však číselně 

značně liší, je v České republice recyklováno 10-35 % stavebních odpadů z demolic budov, 

vozovek a jiných stavebních objektů. Obě hodnoty jsou však ve srovnání se zeměmi Evropské 

unie, kde je recyklováno cca 60-90 %, stále poměrně nízké. [7, 8] 

Od počátku 90. let minulého století do konce roku 2003 byl zaznamenán výrazný 

rozvoj recyklace stavebních materiálů. [9] V letech 2004-2005 ale nastala určitá stagnace, 

resp. v některých komoditách dokonce nezanedbatelný pokles (produkce betonového recyklátu 

v roce 2004). V roce 2006 je patrný pokles recyklace zejména v oblasti odpadů skupiny 1701 

(dle Katalogu odpadů) - Betony, cihly, keramika. Pro rok 2006 byl charakteristický prudký nárůst 

produkce recyklátů z výkopových zemin a kameniva (skupina odpadů 1705 dle Katalogu 

odpadů). Zejména dominantní jsou nárůsty v Jihočeském, Středočeském, Ústeckém 

a Moravskoslezském kraji a v kraji Vysočina. Tento pokles ale jednoznačně souvisí s realizací 

staveb dopravní infrastruktury. Velmi znepokojivá je i současná tendence dalšího poklesu prodeje 

recyklátů z SDO a to zejména skupiny 170102 - „Cihly“ (dle Katalogu odpadů). Ve skutečnosti 

se ale jedná o cihelné zdivo včetně zbytků maltovin a omítek. Recykláty vyrobené z tohoto 

materiálu se od počátku roku 2007 staly zejména v Praze a Brně takřka neprodejnými. Někteří 

producenti je dokonce jako netříděné (tzv. jednomletky), případně jako podsítné, nabízeli na 

podzim roku 2007 zcela zdarma, aby se jim uvolnil prostor pro návoz stavebních odpadů 

vyšší kvality, ze kterých lze vyrobit kvalitnější recykláty (zejména betony). Současný stav tak 

vytváří sice nežádoucí, ale reálný předpoklad, že v oblasti SDO nebude splněna cílová 

hodnota, daná Plánem odpadového hospodářství České republiky, a to využívat 75 % 

hmotnosti vznikajících SDO do 31. prosince 2012. [10, 11] 

V následující Tabulce č. 1 uvádím pro porovnání množství veškerého recyklovaného 

SDO, které procházelo recyklačními linkami v letech 2000-2004. 
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Tabulka 1: Stavební a demoliční odpad v recyklačních linkách v České republice (množství v tisících tunách) [11, 50] 

SDO 
Rok 

2000 2001 2002 2003 2004 
Cihly 589,4 990,0 1 808,9 1 391,6 1 664,3 
Beton 384,6 614,8 1 013,9 1 254,6    994,0 
Asfalt 317,9 323,9    475,2    516,4    514,2 
Směsný odpad   79,0     3,9        0,6      59,0    130,6 
Kamenivo 704,0 513,3    464,2    913,4    718,5 
Zemina 261,0 275,7    339,4    452,1    432,3 
Ostatní odpad 249,6 417,5    300,7    261,4    309,1 

Barevně je vyznačen SDO ze stavebnictví 

Stav recyklace SDO v jednotlivých částech České republiky je rovněž značně odlišný. 

V oblastech s vysokými cenami za ukládání odpadů bývá o recyklaci poměrně velký zájem, 

protože poplatky za tříděný stavební odpad jsou výrazně nižší než za jeho ukládání na 

skládku. Týká se to zejména větších městských aglomerací. [4] Existují však také lokality 

a městské aglomerace, kde zejména v důsledku některých sporných rozhodnutí stavebních 

úřadů dochází k obcházení zákona o odpadech povolováním tzv. „rekultivací“. [9] Velmi 

často se jedná o terénní úpravy s fingovaným účelem (např. budoucí výstavba některých 

objektů), avšak skutečným cílem terénní úpravy je uložení stavebních odpadů s co nejnižšími 

náklady. Vzhledem k obtížné kontrole jsou často při rekultivacích a terénních úpravách 

uloženy i jiné druhy odpadů ze staveb než jen sutě a výkopové zeminy (například kabely, 

plastové a papírové obaly, obaly od stavební chemie, živnostenské odpady apod.). [10] Hlavní 

výhodou provádění takovýchto úprav pro provozovatele je skutečnost, že tato činnost nespadá 

do režimu Zákona o odpadech. Provozovatel se tak vyhne povinnosti odvádět poplatky za 

ukládání odpadů, nemusí vytvářet rekultivační rezervu, není povinen vést evidenci uložených 

odpadů a dodržovat další podmínky dle platné legislativy. Většina stavebního materiálu 

vyráběného v České republice stále pochází z nově vytěženého materiálu. Členitá krajina je 

tak těžbou srovnávána a drcena na kamenivo. Kamenolomy poškozují nenahraditelnou 

přírodu chráněných území a pískovny narušují podzemní vody a biotopy říčních niv. 

Současně jsou na naše skládky ukládány milióny tun materiálu, který by mohl po recyklaci 

značný podíl těžby stavebních surovin velmi dobře nahradit. [7] Ve srovnání se stavem 

v zemích Evropské unie lze konstatovat, že je tato situace v České republice alarmující. 

Recyklací se přitom vrací zpět do oběhu stavební výroby často velmi kvalitní, plnohodnotně 

využitelné suroviny, jejichž prodejní ceny jsou výrazně nižší než ceny přírodních surovin. [9] 

Recyklace stavebních a demoličních odpadů v České republice, na rozdíl od vyspělých 

zemí Evropské unie, začala zhruba před dvaceti lety, a proto existuje zpoždění ve 
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zpracovávání SDO. Tento vývoj je také důsledkem nedokonalosti legislativy, která nijak 

nepodporuje a nemotivuje firmy zabývající se stavební a recyklační činností k tomu, aby 

zvyšovaly podíl recyklovaných materiálů. Ty naopak v některých případech tuto činnost 

dokonce nahrazují jinými neekologickými a neekonomickými řešeními likvidace SDO. Lze 

konstatovat, že s postupem času sice dochází k zlepšování této situace, ale tomuto vývoji by 

zcela jistě napomohlo mnohem rychlejší přijímání zákonů a technických podmínek.  

V současnosti se již recyklací zabývají nejen samotné stavební firmy, které produkují 

SDO, ale také renomované firmy, u nichž je recyklace SDO hlavní pracovní náplní. U těchto 

firem jsou již používány kvalitní recyklační linky a kvalitu některých recyklátů z těchto 

zařízení lze dokonce srovnávat s přírodními materiály. Takovéto materiály jsou také podstatně 

levnější, což v kombinaci s kvalitou recyklátu představuje zajímavý zdroj stavebních 

materiálů.  

Ze statistik zpracovaných jak ISOH tak ARSM vyplývá, že každým rokem se zvyšuje 

produkce recyklovaného SDO. I přes toto pozitivní zvyšování však stále existuje dostatečně 

velká kapacita recyklačních linek pro zpracování SDO. Technologické postupy při zpracování 

SDO jsou velmi různorodé, takže existuje i zajímavá nabídka pro provádění systému 

recyklace, dle přání zákazníků. [4] 

Jedním z poměrně velkých problémů ve stavebnictví jsou pozůstatky z dob 

minulých. Jedná se především o panelovou bytovou výstavbu, protože jejich velká část již 

v současné době dosluhuje, a proto je nutná jejich důkladná regenerace. Jako téměř 

typický příklad mohu uvést problémovou část sídliště Chanov u Mostu v Severních 

Čechách. Panelové domy zde byly postaveny pro romskou komunitu a v průběhu jejich 

životnosti došlo ze strany obyvatel Chanova k jejich značné devastaci. Z tohoto důvodu 

bylo přistoupeno k demolici vysídleného panelového domu. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o zvláštní konstrukci používanou k bytové výstavbě, nemohla být použita klasická 

trhavina jako u běžných staveb, ale demolice musela být prováděna postupným 

rozebíráním domu a to za použití hydraulických kleští, kterými byly jednotlivé panely 

postupně drceny a odlamovány. Před vlastním bouráním panelových částí domu bylo 

provedeno vytřídění odpadu. To znamená, že byly demontovány ostatní materiály z domu, 

které byly odvezeny na řízenou skládku (dřevo, sklo apod.), popřípadě do sběrných 

surovin. Demontovaný stavební materiál (betonové panely) byl dále rozdrcen v drtičkách, 

čímž se získal recyklovaný materiál vhodný pro další možné použití ve výstavbě. Tento 

materiál byl využit pro podsypy nových liniových staveb. [12] 
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Technologii výroby a použití tepelně izolačních omítek s využitím recyklátů SDO 

přivedla do stavební praxe společnost D&DAXNER Technology, s.r.o., ve spolupráci s Vysokou 

školou báňskou - TU Ostrava, Institutem environmentálního inženýrství a zemědělským 

obchodním družstvem „Slezská Hořina“ Brumovice. Nyní probíhá transfer aplikovaného 

výzkumu do praxe. Na základě poloprovozního ověření byla již zahájena také průmyslová 

výroba. Kapacita výroby v současné době je schopna zpracovat 30 % polyuretanového odpadu 

v České republice. Pro rok 2010 bude navýšena kapacita výroby tak, aby bylo možné zpracovat 

minimálně 80 % těchto odpadů. [13] 

  



Zuzana Kolářová: Recyklace stavebních materiálů a jejich následné využití 

2010  8 

3 LEGISLATIVA 

V roce 1998 nabyl účinnosti nový zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech. Jeho přijetím se 

uzavřelo dlouholeté úsilí o zlepšení režimu nakládání s odpady na území našeho státu. Nový 

zákon v plném rozsahu nahradil zákon č. 238/1991 Sb. a dnem 1. 1. 1998 byly zrušeny všechny 

další zákony, nařízení vlády a vyhlášky, které doposud nakládání s odpady upravovaly. 

Základní přednost nové právní úpravy byla spatřována především v tom, že původcům odpadu 

byl dán dostatečný prostor pro to, aby naplnili základní cíle zákona, tj. postupně snižovali 

objem odpadů, a pokud odpady vzniknou, aby více využívali jiných forem nakládání než 

zneškodňování uložením na skládce. Právě v tomto právním rámci se rozvinula technologie 

recyklace stavebních odpadů v České republice. [7] 

V roce 2001 vydalo Ministerstvo životního prostředí metodický pokyn k zákonu 

o odpadech, týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady (věstník Ministerstva 

životního prostředí, ročník XI, částka 5, květen 2001). Po analýze tohoto metodického pokynu 

odbornou veřejností i orgány státní správy zadalo MŽP ČR na podzim roku 2002 zpracování 

aktualizovaného metodického pokynu. Jeho účelem bylo zajistit, aby bylo se stavebními 

a demoličními odpady nakládáno v souladu s platnou právní úpravou nakládání s odpady, s cíli 

stanovenými 6. akčním programem Evropské unie pro životní prostředí a se Surovinovou 

politikou státu v oblasti nerostných surovin, přijatou vládou České republiky v prosinci 1999 

(usnesení vlády České republiky ze dne 13. 12. 1999, č. 1311). V tomto materiálu Ministerstvo 

životního prostředí doporučuje, aby: „…pokud je to možné, byly ve společnosti hledány 

a podporovány kroky, které směřují k využívání odpadů vznikajících při zřizování, údržbě, 

rekonstrukcích a odstraňování staveb." Přestože metodický pokyn přirozeně není legislativně 

závazným dokumentem, je jeho cílem sjednocení přístupů správních a kontrolních orgánů 

k problematice předcházení, vzniku, využívání a odstraňování odpadů vznikajících při 

činnostech spojených se zřizováním, údržbou, rekonstrukcemi a odstraňováním staveb. Měl by 

být také návodem jak dosáhnout cílů stanovených v 6 akčním programu Evropské unie pro 

životní prostředí (v roce 2010 by mělo být dosaženo 75 % podílu využívání SDO). [14] 

Základní cíle tohoto metodického materiálu lze stručně shrnout do následujících pěti 

bodů:  

1 zvýšit podíl úpravy (recyklace) stavebních a demoličních odpadů s následným 

využitím takto upravených odpadů, 
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2 snížit podíl nebezpečných odpadů vznikajících při stavebních činnostech, 

3 využívat stavební a demoliční odpady po jejich úpravě jako náhradu vybraných 

primárních surovin,  

4 zamezit využívání neupravených stavebních odpadů k tzv. rekultivacím území 

a vytěžených těžebních prostor, 

5 poskytnout kontrolním orgánům oporu pro kontroly terénních úprav a rekultivací 

prováděných s využitím stavebních odpadů. [14] 

V uvedeném pokynu je rovněž řešena problematika údržby, rekonstrukcí a odstraňování 

staveb budov a liniových dopravních staveb zřízených především z cihelného zdiva, 

betonových, železobetonových konstrukcí, asfaltových povrchů (bez příměsí dehtu), kamene, 

štěrkopísků a obdobných materiálů. Tento pokyn však lze jen omezeně aplikovat pro 

dřevostavby a stavby z jiných rostlinných materiálů. Využití pokynu je doporučováno 

především při přípravě staveb, jejich realizaci, opravách a odstraňování a při vydávání 

stanovisek orgánů ochrany životního prostředí pro potřeby stavebních úřadů a jejich 

rozhodování. Uplatní se také při vydávání rozhodnutí k provozu zařízení k nakládání s odpady 

v souladu s ustanovením § 14 zákona o odpadech a hodnocení nebezpečných vlastností 

stavebních odpadů pověřenými osobami (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu). [14] 

Legislativní podmínky sledující základní cíle procesu recyklace lze shrnout do 

následujících bodů:  

• snížení spotřeby prvotních nerostných surovin v důsledku vyššího využívání 

druhotných surovin, 

• snížení zatížení životního prostředí ukládáním na skládky, respektive omezení tzv. 

rekultivace formou skládkování nezpracované stavební sutě, 

• při recyklaci stavebních materiálů dosáhnout úrovně vyspělých zemí Evropské unie. [9] 

Legislativní předpoklady pro splnění ekonomických a environmentálních cílů jsou 

následující: [10] 

• daňové zvýhodnění podnikání v oborech zajišťujících realizaci koncepce moderního 

stavebnictví, 

• v rámci územního a stavebního řízení stanovit investorovi požadavek recyklace 

stavebních a demoličních odpadů (stavební úřady u akcí nad 10 mil. Kč), 
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• v rámci územního a stavebního řízení nepovolovat investorovi „terénní úpravy“ 

s použitím stavebních a demoličních odpadů - Metodický pokyn Odboru opadů 

MŽP ČR (stavební úřady), 

• nepovolovat rekultivace těžebních prostor s využitím stavebních a demoličních 

odpadů (báňské úřady), 

• nakládání se stavebním odpadem v obci upravit obecně závaznou vyhláškou obce 

(nebo jako součást obecně závazné vyhlášky upravující nakládání s komunálním 

odpadem na území obce).  

Dnes se upřednostňuje především využívání jednotlivých konstrukčních celků staveb 

(prefabrikátů, ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí jako nosníků, výplní otvorů apod.) 

jako celků. Pokud uvedené využití není možné, je doporučeno mechanicky (fyzikálně) upravit 

odpad tak, aby svou strukturou byl srovnatelný se stavebním kamenivem nebo štěrkopísky 

a dále ho využít buď jako stavební výrobky o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k němu vydanými) nebo k výrobě stavebních 

a jiných výrobků nebo k materiálovému využití upravených stavebních odpadů v podzemních 

prostorách a na povrchu terénu v souladu s požadavky § 12 vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. Pokud odpady nejsou granulometricky (velikostně) 

upraveny a homogenizovány do podoby štěrkopísků nebo stavebního kameniva a nacházejí se 

v podobě částí stavby (zdiva, betonu apod.), je velmi náročné a prakticky nemožné ověřit 

jejich vlastnosti, které vypovídají o kvalitě odpadu ze stavby. Výběr vhodných postupů 

k využívání nebo odstraňování neupravených stavebních odpadů v souladu se zákonem 

o odpadech je ve vztahu k této skutečnosti velmi omezen. [5] 

Nerecyklované (neupravené) stavební a demoliční odpady nelze obecně využívat na 

jakékoliv terénní úpravy a rekultivace (s výjimkou odpadů podskupiny 17 05 00 - Zemina 

vytěžená, kategorie „O“), vzhledem k tomu, že u nerecyklovaných SDO nelze obecně 

prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině (nelze prakticky připravit průměrný 

reprezentativní vzorek odpadu pro účely analytického stanovení) a tedy je nelze neupravené 

ani využívat v podzemních prostorách ani na povrchu terén a ani k vytváření krycí 

(rekultivační) vrstvy při uzavírání skládek. Nerecyklované SDO kategorie ostatní odpad dle 

Katalogu odpadů je proto možné v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb. pouze 

ukládat jako odpad, který nelze hodnotit na základě jeho vyluhovatelnosti, tj. na skládky 
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kategorie S - OO, nebo v případě, že je znečištěn nebezpečnými složkami, na skládky 

kategorie S - NO. [5] 

V důsledku absence obecných předpisů deklarujících kvalitu recyklátů, nedosahuje 

recyklát zpravidla kvality certifikovaných recyklátů v zahraničí. Není to dáno nezkušeností 

provozovatelů recyklačních linek, ale jejich omezenými ekonomickými možnostmi nákupu 

a provozování dalších zařízení (odlučovače, vodní pračky apod.). [1, 2] 

Na rozdíl od některých zemí Evropské unie (SRN, Rakouska, Švýcarska a zemí 

Beneluxu) v podmínkách České republiky dosud neexistují obecně platné normy pro jakost 

recyklátu. Výjimku tvoří pouze některé normy pro stavbu pozemních komunikací a OTP pro 

stavbu železničního svršku a spodku. Konkrétně se jedná o tyto následující předpisy: [4] 

• ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy, 

• ČSN 73 6122 Lité asfalty, 

• ČSN 73 6123 Cementobetonové kryty vozovek, 

• ČSN 73 6124 Kamenivo pro vrstvy stmelené hydraulickým pojivem, 

• ČSN 73 6125 Stabilizované podklady, 

• ČSN 73 6126 Nestmelené vrstvy, 

• OTP ČD Kamenivo pro kolejové lože, 

• OTP ARSM 01/2001 Recykláty pro výstavbu pozemních komunikací.  

Všechny výše uvedené předpisy umožňují použít recykláty v některých fázích stavební 

výroby avšak pouze za podmínek, že vyhoví kritériím, která jsou dána pro přírodní nerostné 

suroviny. [4] 

Pro producenta certifikovaného recyklátu vždy vyplývá povinnost provádět počáteční 

zkoušky materiálu a zajišťovat výrobu v souladu s vydaným certifikátem systému řízení výroby. 

Rozsah zkoušek a deklarace vlastností (obdobně jako u ostatních norem pro kamenivo) se 

omezuje dle určeného použití kameniva (např. v pozemních komunikacích dle Technických 

podmínek TP 170 Ministerstva dopravy ČR - „Navrhování pozemních komunikací” vydaných 

v roce 2004), případně jeho původu. [15] Legislativně jsou podmínky procesu recyklace 

ošetřeny zejména v těchto následujících dokumentech.  

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, který stanoví 

v souladu s právem Evropských společenství pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 
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nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 

udržitelného rozvoje; práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství; působnost orgánů 

veřejné správy. Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou odpadních vod; 

odpadů z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládaných 

v odvalech, výsypkách a odkalištích; odpadů drahých kovů; radioaktivních odpadů; mrtvých 

lidských těl včetně mrtvě narozených těl a potratů, částí těl včetně amputovaných končetin 

a orgánů a ostatků; konfiskátů živočišného původu; nezachycených emisí znečišťujících 

ovzduší; odpadů trhavin, výbušnin a munice; vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů 

z říčních toků a vodních nádrží, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití na 

zemědělském půdním fondu, k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu 

(terénním úpravám), stanovených prováděcím právním předpisem. [16] 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který upravuje cíle 

a úkoly územního plánování, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy 

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, povolování, užívání 

a odstraňování staveb. [17] 

Obecní vyhlášky jsou jedním z účinných opatření obcí, jak nakládat se stavebními 

odpady. Obce mohou dle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. upravit systém nakládání se 

stavebním odpadem, včetně míst určených k jeho odkládání a tedy i sběru stavebních odpadů. 

Je vždy žádoucí organizovat sběr stavebních odpadů prostřednictvím obce. [3] 

Závazná vyjádření Okresních a Krajských úřadů. Okresní a Krajské úřady mohou svým 

závazným vyjádřením v územním a stavebním řízení usměrnit působnost stavebních úřadů a tím 

usměrnit povinnosti stavebníků a stavebních firem. Mohou takto předepsaným způsobem 

evidovat vznik a předání stavebních odpadů k dalšímu materiálovému využití, výjimečně však 

k jeho odstranění. Zdůraznění této povinnosti by mělo být nedílnou součástí všech stavebních 

povolení. [3] Ve městě Most určuje nakládání se stavebním odpadem „Obecně závazná 

vyhláška č. 1/2007“ ze dne 26. 4. 2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města 

Most, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. [18]  

Metodický pokyn odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady 

z rekonstrukcí a odstraňování staveb, vydaný Ministerstvem životního prostředí České 

republiky, který obsahuje podrobnosti a doporučené postupy vycházející ze Zákona č. 185/2001 

o odpadech. Účelem tohoto metodického pokynu je zajistit, aby se stavebními a demoličními 
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odpady bylo nakládáno v souladu s platnou právní úpravou nakládání s odpady, s cíli 

stanovenými 6. akčním programem EU pro životní prostředí a se „Surovinovou politikou státu 

v oblasti nerostných surovin“. Metodický pokyn řeší zejména problematiku údržby, 

rekonstrukcí a odstraňování staveb budov a liniových dopravních staveb zřízených zejména 

z cihelného zdiva, betonových, železobetonových konstrukcí, asfaltových povrchů (bez příměsí 

dehtu), kamene, štěrkopísků a obdobných materiálů. Jen omezeně je možné metodický pokyn 

využít pro dřevostavby a stavby z jiných rostlinných materiálů. [5] 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady obsahuje několik částí. První část se týká žádosti o souhlas k provozování zařízení 

k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a žádosti o souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady. Část druhá se týká technických požadavků na zařízení a seznam odpadů, 

např. drahé kovy, při jejichž odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu 

odpadů povinen vést evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil. [19] 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky a Ministerstva zdravotnictví 

České republiky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů stanoví obsah 

žádosti o udělení, pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na 

prodloužení platnosti tohoto pověření, obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obsah žádosti 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných 

vlastností odpadů. Tato vyhláška se týká všech odpadů, tedy včetně SDO. [20] 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR se týká opatření 

k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a obsahuje 

zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady, zásady pro nakládání s vybranými odpady, 

zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zřízení k nakládání s odpady, zásady pro 

rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů, podíl recyklovaných odpadů, podíl odpadů 

ukládaných na skládky, maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek 

nebezpečných odpadů. [21] 

V následující Tabulce č. 2 pro větší přehlednost uvádím jednotlivé odpady, které jsou 

považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k recyklaci včetně jejich číselného 

označení dle Katalogu odpadů.  
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Tabulka 2: Odpady, které jsou považovány za SDO vhodné k recyklaci [5] 

Číselné označení  
dle Katalogu 

odpadů 
Odpad 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 02 Sklo 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). 

Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je 

i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů. V následující Tabulce č. 3 

jsou uvedeny příklady odpadů, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace. 

Tabulka 3: Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z  recyklace [5] 

Číselné označení  
dle Katalogu 

odpadů 
Odpad 

17 01 06* 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky. 

17 02 04* 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné. 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet. 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky. 

17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky. 

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky. 

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky. 
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Pokračování tabulky č. 3 

Číselné označení  
dle Katalogu 

odpadů 
Odpad 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami. 

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť. 

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB. 

17 09 03* 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky. 

Vysvětlivky k tabulce:  
* nebezpečný odpad 

Ne všechny odpady lze ale vložit do zařízení k recyklaci. Tabulka č. 4 obsahuje 

seznam těchto vyloučených odpadů.  

Tabulka 4: Odpady, vyloučené z přijímání do zařízení k recyklaci [5] 

Číselné označení  
dle Katalogu odpadů Odpad 

17 06 01* Izolační materiál s obsahem asbestu 

17 06 05* Stavební materiály obsahující asbest 
Vysvětlivky k tabulce: 
* nebezpečný odpad 

Pro snížení potenciálních rizik vyplývajících z využívání směsného stavebního odpadu - 

katalogová čísla 17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky, 17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky (a další druhy odpadů) - pro 

životní prostředí a zdraví lidí, je doporučeno posoudit, případně hodnotit nebezpečné vlastnosti 

(skutečné vlastnosti) budoucích stavebních odpadů již před zahájením prací vázaných na údržbu, 

rekonstrukci či odstranění stavby, při nichž odpady vzniknou. Hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadu (stavby nebo části stavby) vychází z požadavku na zařazování odpadu podle kategorií 

v souladu s § 6 zákona o odpadech, a vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb.  

V rámci hodnocení nebezpečných vlastností materiálů staveb nebo jejich částí (průzkumu 

staveb pověřenou osobou) předcházejícímu jejich údržbě, rekonstrukci nebo odstranění, je 

v případě pochybností o nebezpečných vlastnostech odpadů, které by při těchto činnostech 

vznikly, doporučeno využívat při odběrech vzorků metodu tendenčního vzorkování. Účelem 

průzkumu je vymezení částí stavby, ze kterých vzniknou nebezpečné odpady, jež by se v případě 

neodstranění ze stavby staly znečišťující složkou odpadů z ostatních částí stavby. Takto vymezené 

části stavby se doporučuje, pokud je to z důvodu statické bezpečnosti stavby technicky možné, 
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odstranit samostatně a zabránit tak míšení odpadů kategorie ostatní a kategorie nebezpečný. Je 

nutno věnovat zvláštní pozornost odstranění materiálů s obsahem asbestu ze stavby. Doporučení 

je platné pro všechny druhy staveb. [5] 
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4 RECYKLACE SDO 

Základním předpokladem pro využívání odpadů ze stavební činnosti je podmínka, kdy 

vedle ekologických požadavků musí odpovídat kvalitě používaných primárních stavebních 

materiálů také jejich technická kvalita. [6] 

Kategorie všech stavebních a demoličních odpadů je poměrně široká. Při pouhém 

základním členění lze identifikovat jejich čtyři hlavní zdroje, kterými jsou: [7] 

• terénní úpravy (zemina z výkopů) 65-75 %, 

• demolice a úpravy liniových staveb (vozovek) 10-15 %, 

• demolice budov (stavební sutě) 5-20 %, 

• staveniště (odpad ze stavenišť novostaveb a rekonstrukcí) 5-15 %.  

Při terénních a výkopových pracích vzniká velké množství heterogenních odpadů, 

mezi kterými převažuje především výkopová zemina. V poměrně malém množství obsahuje 

také kámen, vegetaci i některé jiné umělé materiály jako beton, zdivo, navážku atd. 

V kategorii SDO tento typ výrazně převažuje. [22] 

Obecně je princip recyklace SDO založen na zpracování stavebních odpadů níže 

popsanou technologií a znovu využívání takto vyrobených materiálů (recyklátů), které jsou 

alternativou drceného kameniva. V celém procesu recyklace stavebního a demoličního 

odpadu jednoznačně platí, že kvalita recyklátů a efektivnost procesu je přímo úměrná kvalitě 

demoličních prací, respektive třídění materiálů z demolice přímo v místě jejich vzniku. 

Výhodou je především možnost výroby přímo na místě staré zástavby a tak odpadá náročné 

dovážení kameniva ze vzdálených lomů a pískoven. Tržní cena recyklátu je srovnatelná nebo 

dokonce mnohdy nižší než cena kameniva. Navíc odpadá placení za ukládání stavebního 

odpadu na skládkách. Hlavním pozitivem ale je, že se neukládá do země to, co lze znovu 

využít. [7] 

Z hlediska recyklace je velmi výhodné zvolit takový postup demoličních prací, který 

by rovněž umožňoval využití celých stavebních prvků a dílců. To je relativně nový trend, 

patrný zřetelně ve vyspělých zemích Evropské unie. Recyklací se tak rozumí nejen 

zdrobňování, třídění a separace stavebních sutí a odpadů, ale také jednotlivé postupy, které 

vedou k přímému znovu využití celých stavebních prvků a dílců. Je samozřejmé, že opětovné 

využití celých stavebních prvků je dnes možné spíše ve výjimečných případech. Zde se jedná 
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zejména o problém, který je nutno řešit již při projektu samotné stavby, jejíž existence se 

předpokládá v konkrétním ohraničeném časovém úseku a následně je plánována její 

demontáž. [3] 

Při vlastním třídění během demoličních prací se jako účelné ukázalo klást důraz 

především na: [1, 2, 23] 

a) Oddělení kontaminovaných materiálů od nekontaminovaných. 

b) Oddělení cizorodých materiálů od minerálních sutí určených k recyklaci (zejména 

dřeva, lepenky, sádrokartonů, plastů, kovů atd.) a s tím související vytvoření třídícího 

logistického systému, kdy jsou tyto materiály separovány v několika kontejnerech. 

Odděleny by měly být především tyto materiály: 

• kovy, 

• organické materiály a to zejména použité dřevo, 

• některé minerální látky jako kamenivo, maltoviny, 

• další odpady a to především nebezpečné jako například nátěrové hmoty, 

asbest, apod. 

c) Roztřídění inertní minerální sutě alespoň na tyto druhy: 

• cihelná stavební suť, 

• betonová suť, 

• živičné sutě (kry), 

• výkopová zemina.  

Mezi důležité činitele při recyklaci stavebních materiálů z hlediska vlastní recyklace, 

jejího postupu a efektivity a samozřejmě také z hlediska zatížení životního prostředí patří 

především: [3, 4] 

• typ, stáří, umístění stavby, možnost použití demoličního postupu a mechanismů, 

• druhy recyklovatelných materiálů a jejich celkové množství, 

• poměr jejich druhů v celkovém množství recyklovaného materiálu, 

• vhodnost jednotlivých druhů po recyklaci, 

• rozměry jednotlivých druhů, 
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• poměr mezi recyklovaným a skládkovým materiálem, 

• druh demontážního a demoličního postupu a použité demoliční techniky, 

• způsob vlastní recyklace (drcení, třídění recyklátu apod.) a použité zařízení, 

• dopravní vzdálenosti při převozu recyklovaných materiálů, materiálů pro skládkování 

a recyklování, 

• použitá dopravní technika, 

• konečné využití recyklátů.  

Jak již bylo uvedeno v úvodu, zásadní vliv na kvalitu produkovaného recyklátu má 

použitá technologie zpracování SDO. Kvalita je závislá nejen na vlastní technologii recyklace, 

ale také na organizaci práce a celkovém logistickém zabezpečení celého chodu recyklačního 

zařízení a to včetně jeho přidružených systémů, jako je skladové hospodářství, doprava 

materiálu apod. [3, 4] Zcela jednoznačně prioritní funkci pro získání vysoké kvality 

zpracovávaného produktu (recyklátu) má také kvalita použitého strojního zařízení, kterým je 

tento materiál zpracováván. Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že v prodeji 

recyklačních technologií jednoznačně dominují speciální drtiče a třídiče umístěné takřka 

výhradně na pásových podvozcích s možností dálkového ovládání, a to především z důvodu 

zvýšení jejich výkonů (od cca 80 t/hod). [24, 25] 

Pro recyklaci odpadů je zapotřebí vytvořit především optimální podmínky, zajistit 

hygienu a bezpečnost práce. Pro vlastní roztřídění jsou rozhodující hlavně rozdílné hustoty, 

chování při odvalování a magnetické vlastnosti recyklátů. Čisté druhy hmot, jako například 

papír, lepenky, plasty a dřevo, lze získat ručním tříděním z frakce nad 200 mm. [6] 

V České republice využívá v současnosti mnoho firem zabývajících se recyklací 

stavební suti pouze část výše uvedeného technologického procesu. Používají jak třídící 

zařízení bez drtiče, tak také naopak, provozování samotného drtiče (většinou menších 

rozměrů) ovšem bez přetřídění a následného třídění. Toto se děje především z důvodů 

minimalizace provozních nákladů. Třídící procesy jsou však nutné z důvodu certifikace 

některých recyklovaných produktů. [4] 

Jako jediný opravdu efektivní způsob recyklace se tedy jeví pouze způsob recyklace 

u renomovaných firem zabývajících se recyklací stavební sutě jako svou hlavní podnikatelskou 

činností a to jak s mobilními, semimobilními nebo stacionárními zařízeními. V České republice 

v současnosti existuje takřka třicet pět těchto firem, které se zabývají recyklací materiálů. Lze 
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ale konstatovat, že kvalita produkovaného recyklátu se s přibývajícími zkušenostmi 

jednotlivých firem stále zlepšuje. Rychlejšímu a kvalitnějšímu zpracovávání by napomohlo 

definování obecných předpisů, které by deklarovaly kvalitu recyklátu tak, jak je tomu 

v zahraničí. Projevuje se to také na vybavenosti zařízení pro recyklaci, jelikož jednotliví 

provozovatelé nejsou nuceni k tomu, aby své provozy rozšiřovali o další a kvalitnější zařízení 

jako odlučovače, vodní pračky apod. 

Vzhledem k tomu, že využívání neuceleného technologického postupu recyklace 

stavební suti vzniklé z budov, tvoří část procesu recyklace, budou v následujícím textu 

uvedeny jak výhody, tak i nevýhody jednotlivých postupů recyklace a také jejich typické 

způsoby využití. [4] 

Pro výrobu kvalitního recyklátu je nutno použít vždy kombinaci drtiče a třídiče, 

případně i odlučovače jemných složek (ty ale na následujícím obrázku nejsou vyobrazeny). 

Přípravný proces recyklace SDO lze rozdělit na tři základní části a to přetřídění, drcení 

a následné třídění SDO. Technologické schéma procesu recyklace SDO je uvedeno na 

následujícím Obrázku č. 1. [24, 25] 

 
Obrázek 1: Technologické schéma procesu recyklace stavebních odpadů [24, 25] 

Smíšený SDO rozmanité velikosti se při recyklaci přeměňuje na tříděný recyklát 

o užitné zrnitosti v rozmezí obvykle 0-63 mm. Nejprve jsou ručně vybrány cihly, tašky, 

dlaždice a kostky, které jsou po očištění připravené k prodeji. Dále se v rámci separačního 
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kroku separují kovy, plasty, sklo, papír, dřevo s rozlišením na stavební a palivové dřevo. 

Další nesuťový odpad je shromažďován ve zvláštním kontejneru, který je odvážen na skládku 

komunálního odpadu. Poté pak následuje drcení a třídění. [7] U třídičů se ustálilo většinou 

použití dvousítných třídicích ploch, výjimečně třísítných, které sice mají vyšší provozní 

náklady, ale třídí SDO na čtyři frakce. Bubnové třídiče se osvědčily zejména pro recyklaci 

lepivých zemin, při recyklaci inertních minerálních stavebních sutí. S ohledem na vyšší 

provozní náklady však dosud nenalezly většího rozšíření. [21, 26] Monolitické betonové 

bloky, které svými rozměry přesahují vstupní otvor použitého drtiče, se musí rozbíjet strojním 

kladivem na menší části a spolu se zbylou čistou stavební sutí jsou následně dopravovány 

k zásobníku drtiče. Zde jsou pak rozemlety na požadovanou velikost dle nastavení čelistí 

drtiče. [7] V současnosti je pro účely recyklace v provozu v České republice takřka sedmdesát 

drtičů, přičemž odrazové i jednovzpěrné čelisťové drtiče jsou zastoupeny takřka rovnoměrně, 

kuželové drtiče již jen výjimečně, a sice pro specifické účely jako je recyklace kameniva pro 

kolejové lože. [24, 25] Na výstup drtiče je napojeno třídící zařízení, které v první řadě pomocí 

elektromagnetického separátoru zbaví suťovou drť hřebíků, skob a dalších drobných 

železných předmětů. Následuje roztřídění drtě na různé frakce pomocí soustavy sít, odkud 

jsou vynášecími pasy dopraveny do jednotlivých sekcí, kde jsou připraveny k distribuci. [7] 

4.1 Recyklační linky a stroje 

Recyklační technologie se velmi často dělí podle své mobility na mobilní a stacionární, 

případně semimobilní. Oddělování lehkých hmot od suti je možné provádět buď proudem 

vzduchu, nebo na šikmých třídičkách. Na rozmělňování suti se používají drtiče. Třídění 

materiálu probíhá buď za sucha, nebo za mokra (ve vodném prostředí). Obecným pravidlem 

u mobilních a semimobilních zařízení je, že drtiče a třídiče tvoří samostatné jednotky a do linky 

jsou sestaveny až na místě použití. Tyto dva druhy zařízení dominují při recyklaci především 

stavební suti. [6] V následujících kapitolách se budu zabývat stručnou charakteristikou 

jednotlivých součástí recyklačních linek a to od mobilních, semimobilních, přes stacionární až 

po třídiče a drtiče.  

Mobilní linky 

Mobilní úpravny se používají především pro přímé nasazení na staveništi, jako 

například při stavbě dálnic, u demolic různých průmyslových staveb nebo pro spádové oblasti 

s malým výskytem stavební suti. Veškeré komponenty úpravny jsou osazeny na přívěsných 
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nebo návěsných podvozcích. Tato zařízení jsou konstrukčně omezena hlavně možností 

přepravy na komunikacích a musí proto splňovat veškeré předepsané úpravy pro přepravu 

vozidla. Nejčastěji používanou mobilní drtící jednotkou je RESTA, která je schematicky 

zobrazena na Obrázku č. 2. [6] 

 
Obrázek 2: Mobilní drtící jednotka RESTA [6] 

Vysvětlivky k obrázku: 
1 - násypka s roštovým předtřídičem, 2 - ústí čelisťového drtiče, 3 - vynášecí dopravník recyklátu,  
4 - magnetický separátor, 5 - vynášecí dopravník podsítného odpadu předtřídiče, 6 - pohonná jednotka,  
7 - kabina obsluhy. 

Mobilní drticí i třídicí linky prošly v uplynulých letech velmi bouřlivým vývojem. Na 

počátku to byly zejména rozměrné stroje, umísťované na různé přívěsy a návěsy. Menší 

stroje, zejména drtiče, byly instalovány do kontejnerových rámů, takže je bylo možné 

přepravovat běžnými nákladními automobily pro přepravu kontejnerů. Ani jedno z těchto 

konstrukčních uspořádání však neumožnilo pohotovou manipulaci recyklační linky přímo 

v místě vlastní recyklace. Recyklovaný materiál k ní bylo nutné dovážet z celého prostoru 

umístění SDO. Dojezdové vzdálenosti nakladačů tak dosahovaly mnohdy 100-200 m, což 

velmi výrazně zatěžovalo ekonomiku celého procesu. [1, 2] 

Po roce 2000 došlo k mohutnému rozvoji používání pásových podvozků v recyklačních 

strojích (drtičích i třídičích). Navíc jsou takřka všechny stroje vybaveny dálkovými ovladači, 

které obsluhuje strojník v nakladači či rypadle, kterým je drtič zavážen. [1, 2] Nedílnou součástí 

mobilních drtičů se již také staly magnetické odlučovače železa. Nacházejí uplatnění nejen při 

drcení železobetonů, ale i ostatních minerálních odpadů, kde jsou schopny selektovat nežádoucí 
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železné složky z recyklátu, které by mohly být při selekci v rámci demolice případně 

přehlédnuty. [6] 

Různá mobilní zařízení pro úpravu stavební suti pracují většinou podle následujícího 

schématu: příjem materiálu; předběžné prosévání; rozmělňování; magnetické odlučování 

feromagnetických kovů a podle požadavků trhu je možné také další třídění. Vzhledem k tomu, 

že jsou jednotlivá zařízení energeticky nezávislá, lze v případě potřeby bez problémů linky 

rozpojit a drtič nebo třídič využít samostatně.  

Nevýhody mobilních úpraven jsou především:  

• vyšší provozní náklady (transport, montáž, výměna personálu),  

• omezený sortiment výrobků (frakcí),  

• ztížená kontrola dodávané suti,  

• vyšší náročnost na zajištění trvalého využití, 

• mohou vzniknout i problémy s emisemi škodlivin do ovzduší a nadměrnou hlučností. [6] 

Rozhodující výrobci recyklačních strojů v posledních letech doplnili svůj sortiment 

i o zcela nové stroje, které obsahují jak část drticí, tak i třídicí. Tento trend byl zcela 

patrný také na světovém veletrhu stavebních strojů BAUMA v Mnichově. Poslední 

mnichovský veletrh se konal v roce 2007 a příští bude už v dubnu roku 2010. Schéma 

materiálového toku takovýmto strojem je zobrazen níže na Obrázku č. 3. [1, 2] 

 
Obrázek 3: Schéma kombinované recyklační linky se zpětným vedením nadsítné složky [1, 2] 

Tyto „stroje nové generace“ jsou také charakteristické svojí poměrně vysokou 

variabilitou. Jedná se zejména o možnost řady změn v toku zpracovávaného stavebního materiálu. 

Zejména je zde patrná možnost propojení podsítné složky z vibračního podavače, umístěného 

před drtičem, s materiálem, vycházejícím z drtiče. To je především důležité u recyklace čistých 
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betonů a železobetonů, kdy nedochází k zbytečnému opotřebení drtiče. V tomto případě se 

používá takřka výhradně drtič odrazový. Jedno z možných konstrukčních uspořádání 

vystavovaných na veletrhu BAUMA 2007 v Mnichově je uveden na Obrázku č. 4. [1, 2] 

 
Obrázek 4: Kombinovaná recyklační linka se zpětným vedením nadsítné složky [1, 2] 

Vysvětlivky k obrázku: 
1. vibrační podavač, 2. odrazový drtič, 3. hnací agregát (spalovací motor), 4. magnetický separátor,  
5. vibrační třídič, 6. zpětný pás 

Velkou výhodou těchto kombinovaných recyklačních linek je, ve srovnání s odděleným 

mobilním drtičem a třídičem, především jejich obrovská kompaktnost a mnohem nižší náklady 

nutné k jejich pořízení a také samozřejmě mnohem nižší provozní náklady. Na druhou stranu mají 

však tyto stroje také řadu nevýhod. Díky tomu, že je v nich umístěn drtič i třídič, mají rovněž 

vyšší hmotnost (50-70 t), ale také rozměry, což způsobuje problémy především při jejich přepravě 

po veřejných komunikacích na podvalníku. Další nevýhodou je, že nelze využít pouze jediný 

stroj, zejména samotný třídič. Většinou bývají uspořádány tak, že umožňují provoz drtiče bez 

třídiče vytvořením bypasu. [1, 2] 

Nyní se budu podrobněji zabývat vybranou mobilní drtící jednotkou od firmy 

RESTA, která vyrábí jedny z nejužívanějších recyklačních strojů. Mobilní drtící jednotka 

RESTA DCJ 710×500 (viz Obrázek č. 5) na přívěsovém podvozku slouží k drcení 

stavebních sutí ale i přírodních materiálů. Materiál k drcení se zaváží kolovým 

nakladačem do násypky. Z násypky je materiál dále dávkován podavačem do drtiče. 

Podrcený materiál je následně vynášen pásovým dopravníkem na zemní skládku. Tímto 
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mobilním drtičem lze zpracovávat například beton, železobeton, cihelné suti, přírodní 

materiály do pevnosti 200 MPa. [26, 27] 

 
Obrázek 5: Mobilní drtící jednotka RESTA DCJ 710×500 [26, 27] 

Uvedená mobilní drtící jednotka RESTA DCJ 710×500 má vstup 500-700 mm 

a výstup 0-110 mm podle nastavení štěrbiny drtiče. Její výkon je dle nastavení výstupní 

štěrbiny a typu materiálu 30-70 t/h s celkovou hmotností 17 t. Násypka má masivní ocelovou 

svařovanou konstrukci o objemu 3 m3 a sklopné bočnice a zadní čelo. Jeho minimální výška 

sypné hrany je 3 100 mm, šířka sypné hrany 3 280 mm. Celá násypka je pancéřována 

otěruvzdorným plechem HARDOX. Vibrační podavač má rozměry 720×3 000 mm. Je 

opatřen kaskádovým roštem přetřídění se štěrbinou 50 mm. Plynulá regulace podávání je zde 

zajištěna frekvenčním měničem s ohledem na povahu podávaného materiálu. Také v tomto 

případě je použito pancéřování HARDOX. Vibrační podávač je opatřen výměnnými 

roštnicemi.  

U této drtící jednotky je použit výkonný jednovzpěrný čelisťový drtič DCJ 

s rozměrem vstupu 710×500 mm. Jeho otočné čelisti jsou zkonstruovány ze slitiny 

manganové oceli, štěrbina je nastavitelná ručním hydrogenerátorem a rozsah nastavení 

této štěrbiny je 30-70 mm. Pásový dopravník produktu je 650 mm široký, dlouhý 7 m, a je 

poháněn elektrobubnem Interroll, který je sklopný ruční hydraulikou. Elektrohydraulická 

stanice s hydraulickým rozvaděčem slouží navíc pro sklápění bočnic násypky. Pracoviště 

obsluhy se skládá z prostorného ochozu s roštovou plochou a zábradlím. Jako podvozek je 
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použit dvounápravový automobilový přívěs, dvouosý, s mechanickými nohami pro 

ustavení, brzdami s ABS, oji s okem o průměru 50 mm, s maximální rychlostí 60 km/h. 

Celou drtící jednotku pohání zabudovaná elektrocentrála s dieselovým motorem Perkins 

75 kVA a výkonnou rezervou pro možné připojení třídící jednotky RESTA TK6. [26, 27] 

Semimobilní drtící jednotka 

Semimobilní úpravny se skládají z několika transportovatelných jednotek. Hlavní 

komponenty, tedy předtřídění a drtič, jsou namontovány na ocelové konstrukci. Na 

následujícím Obrázku č. 6 je zobrazen semimobilní čelisťový drtič.  

 
Obrázek 6: Semimobilní drtící jednotka SCU DCD 1 000×700R [51] 

Výhody i nevýhody jsou obdobné jako v případě mobilních úpraven. Pořizovací 

náklady jsou však nižší, protože zde odpadá údržba podvozku. Musí se ale počítat s delší 

dobou montáže celého zařízení. [6] 

Stacionární drtící jednotka 

Stacionární úpravny (Obrázek č. 7) dovolují vzhledem ke své velikosti a vybavení 

především přípravu poměrně kvalitních recyklátů při vysokém výkonu. Tato skutečnost je 

jejich největší předností ve srovnání s výše uvedenými mobilními a semimobilními 

úpravnami.  
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Obrázek 7: Stacionární linka [6] 

Nevýhodou stacionární úpravny je, že je nutné zajistit stálý přísun zpracovávaného 

materiálu. Nejčastěji se to řeší tak, že se firmy předzásobují na pozemku, což při vysokých 

cenách za dopravu značně snižuje ekonomickou efektivnost celého provozu. Provoz 

stacionárních zařízení je proto hospodárný pouze ve větších aglomeračních centrech nebo 

u staveb velkého rozsahu. V opačném případě jsou náklady na dopravu stavebních odpadů 

i na odvoz recyklátu příliš vysoké.  

Praktické využití těchto zařízení spočívá například ve zpracování surového kameniva 

v kamenolomu a přechodné využívání při recyklaci stavební suti. Stacionární zařízení 

vyžaduje zajištění podmínek provozu především z hlediska jejich dlouhodobého využívání. 

Jedná se především o snížení emisí prachu a hlučnosti instalací filtrů, krytováním zařízení 

včetně zvukové izolace, zvlhčováním, vybudováním protihlukových valů a také vyřešením 

odvodnění.  

Rozhodující pro umístění stacionární recyklační linky je proto především dostatečná 

vzdálenost od obytné zástavby, směr převládajících větrů, zpevněný, neprašný a oplocený 

pozemek. Nezbytný je také dostatečně vydatný zdroj užitkové vody pro zkrápění na místech 

vývinu prachu (zkrápění dodávaného materiálu na dočasných deponiích, sutě v násypce 

drtiče, exponovaných tras při pojezdu mechanismů, princip „mlžných stěn“ pro urychlené 

usazování prachových částic, „mlžící trysky“ pro odprášení). Nedílnou součástí provozování 

úpravny je rovněž zajištění zpracování nebo zneškodnění nerecyklovatelných odpadů, 

vyloučení nebezpečných druhů odpadu a zabezpečení hygieny práce a pracovního prostředí 

a dodržování bezpečnosti práce. [6]  
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Mokré stacionární úpravny 

Mokré stacionární úpravny (viz Obrázek č. 8) jsou v podstatě rozšířenou variantou 

mokrých úpraven. V těchto zařízeních probíhá rozdružování a část nebo celý proces třídění za 

mokra, přičemž procesní voda je recirkulována. Výhodou této technologie je především 

podstatné snížení prašnosti a hlučnosti, nevýhodou pak potřeba nepropustné cirkulační nádrže 

a usazovací nádrže a nutnost deponování vzniklého kalu. Použitím předdrcení a následného 

drcení se snižuje opotřebení drtiče a vyrábí se tak přesnější rozsah zrnitosti. Zabudováním 

dalších přídavných zařízení mohou být odděleny některé nežádoucí hmoty jako například 

dřevo, lehké stavební hmoty, kovy apod., čímž se získává recyklát mnohem vyšší kvality. 

Současným použitím dvoustupňového drcení se pak může podstatně zvýšit výkon tohoto 

zařízení. [6] 

 
Obrázek 8: Schéma mokré stacionární úpravny stavební suti [6] 

Vysvětlivky k obrázku: 
1 - prosévací zařízení, 2 - čelisťový drtič, 3 - elektromagnet I., 4 - výplňová směs, 5 - odloučení písku,  
6 - elektromagnet II., 7 - síto, 8 - zásobník, 9 - rázový drtič s vlhčením, 10 - elektromagnet III.,  
11 - síto, 12 - recirkulace odpadní vody, 13 - jemné prosévání, 14 - organické složky, 15 - aquamator. 

Třídiče 

Třídiče nežádoucích cizorodých příměsí jsou určeny pro získání frakce nejvyšší 

kvality. Pracují na suchém, ale i na mokrém principu. Systémy založené na principu suché 
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separace vytlačily v minulosti užívané způsoby mokré separace recyklátů, a to především 

z ekonomických důvodů. Prosadily se však zejména při separaci odpadů ze stavby 

komunikací a při recyklaci betonů. 

V současnosti je pro suchou separaci nejrozšířenější větrný protiproudý třídič, který 

může být doplněn také o některé další prvky, jako například různé systémy usměrňující dráhu 

tříděného materiálu a zvyšující jeho účinnost. Pro mokrou separaci se prosadily zejména 

aquamator, šnekový separátor, bubnový separátor a sedimentační separátor. Rozdíl obou těchto 

odlišných principů separace spočívá v tom, že při suché separaci u větrného třídiče je třídícím 

médiem proudící vzduch, který unáší nežádoucí částice mimo proud kvalitního recyklátu, čímž 

dochází k jejich separaci. Při mokrém způsobu separace je třídícím médiem voda a nežádoucí 

materiály o nižší hustotě než voda jsou tak vynášeny na hladinu. Větrné třídiče se prosadily 

zejména v minulých letech, neboť na rozdíl od mokré separace nevyžadují řešení vodního a tím 

i kalového hospodářství. To je hlavní důvod, proč se separace mokrou cestou příliš nepoužívá. 

Mokrý způsob separace má však i řadu výhod, projevujících se zejména při zajišťování stálé 

jakosti recyklátů a snížení podílu prachových částic v něm. Tento způsob je také 

charakteristický velmi vysokou účinností (téměř 100 %) při odstraňování lehkých materiálů.  

Hlavní činnou částí třídiče je sítová plošina neboli síto. Konstrukce síta je závislá 

hlavně na způsobu jeho výroby. Při třídění stavebních sutí se uplatňují hlavně síta pletená 

z ocelových drátů nebo síta pryžová, která mají poměrně vysokou životnost. Dalším faktorem, 

který ovlivňuje konstrukci síta je především technologický proces vlastního třídění. Velmi 

důležitým faktorem je proto skutečnost, zda jsou produktem frakce jemné (do 63 mm) nebo 

hrubé (63-250 mm).  

Při zpracování rozdrceného stavebního odpadu jsou využívány vibrační třídiče 

s paralelním uspořádáním sít. Jedná se o sítové skříně uložené nebo zavěšené na pružinách 

a osazené budičem vibrací. Tímto budičem obvykle bývá excentr, nerovnoměrné rozložení hmot 

setrvačníku nebo elektromagnet, působící na skříň třídiče. Výsledkem je jednak eliptický nebo 

kruhový pohyb sítové skříně a jednak také vibrace pletiva samotného síta, což má pozitivní vliv 

na účinnost třídění. Takto lze výrazně zkrátit délku sítové plochy. Sklon sít vibračních třídičů 

bývá nastavitelný v rozmezí 30-40 °. Standardní velikostní frakce při recyklaci stavební suti jsou 

následující:  

• podsítné jemného síta (0-8 mm),  

• podsítné hrubého síta (8-32 mm),  
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• nadsítné hrubého síta (32-63 mm nebo 32-80 mm). [6] 

Nyní uvedu pár informací o konkrétní kontejnerové třídící jednotce RESTA TK6 

(Obrázek č. 9), která slouží ke třídění SDO ale také přírodních materiálů na čtyři frakce. 

Materiál ke třídění se kolovým nakladačem zaváží do násypky s tyčovým roštem. Materiál, 

který jím propadne, je následně dávkován pásovým podavačem na vlastní třídič. Takto 

vytříděné frakce prochází následně přes skluzy na tři pásové dopravníky a dále na zemní 

skládku. Vlastní třídící jednotka je tvořena kontejnerovým rámem, hydraulicky sklopným 

tyčovým roštem, násypkou s pásovým podavačem, dvousitným vibračním třídičem, třemi 

sklopnými pásovými dopravníky šířky 500 mm, hydraulickým rozvaděčem a rozvody, 

elektrorozvaděčem a příslušnou kabeláží. [26, 27] 

 
Obrázek 9: Kontejnerová třídící jednotka RESTA TK6 [26, 27] 

Kontejnerová třídící jednotka RESTA TK6 má následující technické parametry: 

• vstup: maximálně 700 mm (materiál), 

• výstup: čtyři frakce (dle okatosti použitých sít), 

• výkon: 40-80 t/h (dle velikosti ok použitých sít a typu materiálu),  

• hmotnost jednotky: 6,2 t.  

Násypka s hrubotřídičem je masivní ocelové svařované konstrukce s objemem 2 m3. 

Hydraulicky sklopný tyčový rošt o šířce 3 150 mm a se štěrbinou 96 mm se ovládá dálkově 

z nakladače. Pásový podavač je 800 mm široký, s délkou 4,2 m, a je poháněn elektrobubnem 

Interroll s plynulou regulací otáček frekvenčním měničem. Třídič 900×2 200/2 je vibrační, 
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dvousítný, s kruhově eliptickým pohybem třídících ploch o rozměru 900×2 200 mm. Horní 

síto je napínané příčně, spodní napínané podélně s možností využití strunových sít. Třídič je 

uložen na ocelových vinutých pružinách.  

Pásové dopravníky produktu jsou hydraulicky sklápěné, jejich šířka je 500 mm a délka 

4-6 m. Jsou poháněny elektrobubny Interroll, s dvouválečkovou stolicí, s násypkou a bočním 

krytováním a s horním a spodním stěračem. Elektrohydraulická stanice s hydraulickým 

rozvaděčem slouží ke sklápění pásových dopravníků a hrubotřídiče. Kontejnerová jednotka je 

poháněna elektricky ze sítě 400 V/50 Hz s celkovým příkonem 9 kW. Ovládání, blokování 

a jištění jednotlivých pohonů je řešeno v uzamykatelném rozvaděči umístěném v noze rámu 

kontejneru. Alternativně lze tuto jednotku pohánět dieselelektrickou centrálou zabudovanou 

v rámu kontejneru. Lze ji využít pro zpracování například stavebních odpadů, cihelné suti, 

drceného přírodního kameniva a je rovněž použitelný pro betony, písky a štěrky a výkopové 

materiály. [26, 27] 

Při použití samostatných třídičů nemusí vést recyklace vždy k zcela úplnému 

znehodnocení recyklátu. Tohoto postupu lze s výhodou využít například při velkém množství 

separování především minerální sutě od ostatních odpadů. Tyto postupy se například 

osvědčily při recyklaci výkopové zeminy. Jako příklad mohu uvést použití samostatných 

třídičů při odstraňování následků povodní na Moravě v roce 1997. V případě tak velkých 

množství netříděných sutí to byla pravděpodobně jediná možnost, jak separovat minerální 

sutě od ostatních odpadů a využít je při další stavební činnosti. Zejména se jednalo 

o zpevňování hrází, případně stavbu místních komunikací. Další typický způsob využívání 

samotných třídičů je spojen s činností některých firem, které se zabývají získáváním železa ze 

starých skládek strusky některých sléváren a hutí. Pro tuto činnost se tyto stroje, vybavené 

navíc velmi účinnými separátory železa, také osvědčily, nicméně až na výjimky byla struska 

uložena zpět do skládky, takže v tomto případě nelze hovořit o jakékoliv recyklaci. 

V současnosti však probíhá i výzkum v oblasti využití materiálů z hald ve stavebnictví (ve 

VÚSH, a.s., Brno), takže i tato oblast může být s ohledem na recyklaci perspektivní. [3] 

Drti če 

Drtiče jsou nejdražší zařízení úpravny stavebního odpadu a vysokým stupněm 

opotřebení. Značnou měrou se proto podílejí na výši provozních nákladů. Drtiče obsahují 

magnetický separátor a odhliňovací pás pro zajištění maximální kvality výsledného recyklátu. 

Pro drcení minerálního stavebního odpadu se využívají jak drtiče čelisťové (spíše 
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jednovzpěrné než dvouvzpěrné), tak drtiče odrazové. Ostatní druhy drtičů jako kuželové, 

válcové, odstředivé nebo vertikální odrazové jsou spíše výjimečné. Oba druhy drtičů mají své 

výhody i nevýhody.  

Čelisťové drtiče jsou určeny hlavně k hrubému drcení nelepivých, tvrdých materiálů 

s pevností v tlaku do 400 MPa. V čelisťových drtičích je materiál drcen v prostoru mezi 

pohyblivou a nehybně upevněnou čelistí. Tyto drtiče materiál rozmačkávají, z části lámou 

nebo roztírají. Jejich předností je především výhodný tvar vstupního otvoru, takže lze 

zpracovávat poměrně velké kusy. V případě drcení lepivých materiálů (např. živičné 

materiály v létě) však u nich dochází k ucpávání. [6] 

Nejvýhodnější se v současné době jeví především využívání malých kontejnerových 

čelisťových drtičů, které jsou navíc vybaveny ještě podávacím vibračním předtřídičem. Takto 

získaný recyklovaný materiál je pak většinou využíván v lokalitě použití drtiče a to převážně 

na různé terénní úpravy, podkladní vrstvy chodníků, zásypy apod. Výhodou čelisťových 

drtičů je také jejich relativně malá prašnost a snížená hlučnost oproti jiným druhům 

používaných drtičů. Nevýhodou jsou však zhoršené tvarové vlastnosti konečného 

recyklovaného materiálu. Závěrem však nutno podotknout, že pouhým předdrcením je 

většinou recyklovaný materiál znehodnocován a následně použit pro podřadné účely. Tedy 

opět se nejedná o recyklaci v pravém slova smyslu. [4] 

Odrazové drtiče obsahují několik drtících lišt spojených pevně s rotorem, který se 

otáčí vysokou obvodovou rychlostí (25-70 m/s). V tomto uvedeném typu drtičů drticí lišty 

vrhají materiál proti pancéřovému vyložení. Materiál se drtí v okamžiku, kdy na něj narazí 

některá z lišt a dále při nárazu na pancéřové vyložení. Tento způsob drcení má však za 

následek, že drobení materiálu probíhá menší silou a především v tzv. slabých místech 

materiálu. Tyto drtiče jsou vhodné především pro drcení středně tvrdých materiálů. [6] 

Všechny odrazové drtiče umožňují otáčení lišt, takže je lze materiálově maximálně 

využít. Přesto však jejich životnost obvykle nepřesáhne 15 000 t zpracovaného materiálu. 

V případě tvrdých materiálů (zejména železobetonů) je to však mnohem méně. Výměna 

odrazových lišt u odrazových drtičů je poměrně nákladná a to nejen s ohledem na jejich cenu, 

ale i na dobu nutnou pro odstávku stroje. Ta se výrazně liší u jednotlivých typů a pohybuje se 

v rozmezí od 45 min. do 5 hod. Stejnou dobu (případně i delší) trvá také otočení lišt. [1, 2] 

Při drcení železobetonu dochází k poměrně dobrému oddělení ocelové výztuže 

a betonu. Změnou otáček rotoru, změnou počtu a polohy odrazových desek lze odrazový drtič 
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přizpůsobit vlastnostem drceného materiálu. V produktu odrazového drtiče však nebývá 

mnoho velkých nedostatečně rozdrcených zrn. Produkt je poměrně stejnorodý a obsahuje jen 

malý podíl jemných frakcí. Naproti tomu z hlediska prašnosti zařízení a zatížení okolí hlukem 

je odrazový drtič oproti čelisťovému poměrně nevýhodný. Také provozní náklady jsou 

u odrazových drtičů výrazně vyšší než u čelisťových. [6] 

Čelisťové drtiče mají z hlediska zdrobnění nižší poměr zdrobnění. Výstupní materiál 

ale obsahuje méně jemných částic než drtič odrazový. Tvarové součinitele materiálu 

u odrazových drtičů jsou výrazně lepší než u produktu z čelisťových drtičů, jak je rovněž 

velmi dobře patrné z Obrázku č. 10. Odrazový drtič je výhodnější také z hlediska stupně 

zdrobnění vstupní suroviny a možnosti jeho ovládání. Rovněž kvalita výstupního zrna je 

výrazně lepší než u drtičů čelisťových. [1, 2] 

 
a) produkt čelisťového drtiče 

 
b) produkt odrazového drtiče 

Obrázek 10: Typické tvary zrn recyklátů po drcení čelisťovým a odrazovým drtičem [1, 2] 

Obecně lze ale konstatovat, že čelisťové drtiče nejsou vhodné například k recyklaci 

železobetonů. V řadě případů dochází jak k nedokonalému odstranění betonu z výztuže, tak 

také může dojít dokonce k ucpávání drtiče touto výztuží. Pokud je však železná výztuž 

v betonu příliš velká (ocelové nosníky nebo kolejnice), dojde v odrazovém drtiči při průchodu 

takového rozměrného materiálu takřka vždy k jeho značnému poškození. Toto nebezpečí ale 

není u čelisťového drtiče tak vysoké jako u odrazového. Čelisťové drtiče dále nejsou také 

vhodné k recyklaci asfaltů, protože může docházet k jejich zalepování. Další problémy 

vznikají rovněž u čelisťových drtičů při recyklaci betonů charakteru tenkých desek, jako jsou 

například panely, betonové stěny apod. Zde dochází především k nedokonalému zdrobnění. 

Tento problém lze však částečně omezit tím, že je při provozu drtiče zaplněna drtící komora 

na 70-80 %. Čelisťové drtiče však mají výrazně nižší provozní náklady než odrazové. 

Životnost čelistí je podstatně mnohem vyšší než odrazových lišt, případně odrazových desek. 
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Další výhodou je jejich malá prašnost a také nízké zatížení okolí hlukem. Pokud se jedná 

o recyklaci v místě demolice, tedy v blízkosti nejrůznější zástavby, jsou tyto vlastnosti pro 

provozovatele výhodou. [1, 2] 

Recyklát z čelisťového drtiče má sice horší tvarové vlastnosti než při použití 

odrazového, na druhé straně však převažuje řada výhodných vlastností těchto drtičů. Je to 

zejména jejich malá prašnost a také nízké zatížení okolí hlukem. Vzhledem k tomu, že se 

jedná většinou o využití v blízkosti nejrůznější zástavby, jsou tyto vlastnosti pro 

provozovatele velkou výhodou. Na druhé straně je však třeba zdůraznit, že se zde nejedná 

o recyklaci v pravém slova smyslu, protože recyklovaný materiál je většinou použit pro 

podřadné účely. V zahraničních pramenech je tato činnost označována jako „down-cycling” 

(recyklace sestupného typu). [23] 

Využití samostatných drtičů se jeví v současnosti značně diskutabilní. Je to dáno 

zejména tím, že jsou provozovány takřka výhradně firmami, které mají tuto činnost jen jako 

doplněk. Jedná se především o stavební firmy, které chtějí snížit náklady na likvidaci či 

zpracování stavebních sutí využitím vlastního zařízení přímo v místě demolice s tím, že takto 

vyrobený recyklát je dále využíván přímo v místě následné stavby. K tomuto účelu se 

používají různé mobilní drtiče. Na základě zjištěných skutečností lze ale konstatovat, že také 

v případě, kdy je toto zařízení vybaveno předtřídičem, je kvalita výstupních netříděných 

recyklátů velmi problematická a tyto materiály lze použít pouze na zásypy či jiné obdobné 

účely. Nehodí se ale pro aplikaci nosných vrstev (podloží komunikací, parkovišť apod.). [3] 

Lžíce 

Drtící lžíce, zobrazená na Obrázku č. 11, je ve skutečnosti čelisťový drtič zabudovaný 

do hloubkové lžíce, kde nabraný obsah je následně předdrcen na frakci dle nastavení štěrbiny. 

Lžíce, která je vyráběna ve čtyřech velikostních rozměrech, je nesena rypadlem o hmotnosti 

10-45 t s hloubkovým ústrojím a s vývody hydrauliky na pohon kladiva. Touto lžící lze drtit 

kámen, cihelnou a betonovou suť (i s výztuží), betonové a železobetonové pražce, sloupy atd. 

Jako přídavné zařízení lze dodat elektromagnet na následné vytahání ocelové výztuže 

z recyklátu. Výhodou drtící lžíce je, že ji lze vhodně upevnit k rypadlu pomocí rychloupínače, 

kdy například při demolici objektu je pohotově zaměňována za běžnou hloubkovou lžíci, 

nůžky, drapák, třídicí lžíci atd. Výhodou tohoto zařízení je obsluha jedním člověkem a provoz 

jediného stroje. Právě tak při přepravě lze lžíci ponechat připevněnou na rypadle. [29] 
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Obrázek 11: Drtící lžíce [29] 

Existují rovněž roštové třídicí lžíce (Obrázek č. 12), ať již pasivní (tj. s pevným 

roštem) nebo aktivní s intenzivním natřásáním roštu pomocí hydromotoru, nebo s otáčivým 

bubnem. Ty mohou být instalovány na čelním nakladači nebo také na rypadle. Při požadavku 

na přesnější třídění je vhodné zvolit aktivní třídicí lžíce, kde je možnost na pohyblivý rošt 

vkládat speciální sítové vložky z otěruvzdorného plechu, nebo rotační bubnové lžíce 

s podobnou možností. [29] 

 
Obrázek 12: Roštové třídící lžíce [29] 

Další užitečnou novinkou pro manipulaci při demolicích a recyklaci je přidržovací 

hloubková lžíce (Obrázek č. 13), kdy je zesílená skalní hloubková lžíce doplněna dvojicí 

hydraulicky sklopných „palců”, které umožňují přidržet například neforemný kus, který by se 

obtížně nabíral, a existovalo by riziko jeho vypadnutí při pohybu rypadla. Tato lžíce se 

dodává ve velikostech vhodných jak pro mini rypadla tak i velká rypadla. Výhodou je, že při 

odklopených „palcích” může lžíce pracovat běžným způsobem. [29] 
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Obrázek 13: Přidržovací hloubková lžíce [29] 

4.2 Ekonomika recyklace  

Ekonomický efekt recyklace SDO, který je závislý na čistotě vstupů a technologické 

kázni, je takový, že tyto technologie jsou na trhu samofinancovatelné. Jak již bylo uvedeno 

v kapitole zabývající se legislativou, po přijetí zákona č. 238/1991 Sb. vstoupilo nakládání 

s odpady do své další etapy. V tomto právním rámci se rozvinula technologie recyklace 

stavebních sutí a železničního štěrku v České republice a byly tak vytvořeny dva právní 

a ekonomické modely recyklace:  

• model nakládání s odpady,  

• model zpracování investora.  

V rámci modelu nakládání s odpady se jeden subjekt recyklovatelného odpadu zbavuje 

a nabízí jej k likvidaci respektive k recyklaci subjektu, který má patřičné zařízení a oprávnění. 

Po recyklaci je pak recyklát nabízen volně k prodeji na trhu stavebních hmot. Tento model je 

využíván převážně při zpracování stavebních sutí. Odpad, surovina, recyklát je obchodován 

a dochází tak ke změně jeho vlastníka. Ekonomický princip spočívá především v konkurenční 

ceně za přivezení odpadu, která je nižší než cena likvidace na skládce. Vyrobený recyklát má 

pak mnohem nižší cenu než odpovídající přírodní surovina srovnatelných technických 

parametrů. Součet příjmů za odpad a za prodej se stává výnosem. Nákladem je pouze 

technologie zpracování a je ověřeno, že tento model je ziskový. 

V druhém modelu si investor najímá technologii recyklace, kterou zapojuje do svého 

celého technologického procesu stavebních prací. Zde však nedochází ke změně vlastníka 

materiálu ani vzniku odpadu, nedochází rovněž k subjektivnímu rozhodnutí o “zbavení se 
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movité věci”. Tento model je využit například při zpracování železničního štěrku recyklací. 

Investor sám určuje místo, čas, množství a kvalitativní podmínky vyrobeného recyklátu. 

Ekonomika tohoto procesu pak stojí na zcela jiném schématu. Investor v prvé řadě ušetří na 

ukládce do skládky a dále má možnost významně ovlivnit vlastní přepravní náklady výběrem 

vhodné recyklační plochy. Vlastní technologie recyklace je tvořena mobilními linkami, které 

se přemisťují za materiálem. Cena zpracování je obdobná jako cena v lomu, protože linka je 

tvořena obdobnými stroji (třídiče a drtiče). Dalším ne méně významným přínosem pro 

investora je operativní zajištění dostatečného množství materiálu, které lomy nemusí mít vždy 

na skladě. Kombinací materiálu recyklovaného a materiálu vyráběného z přírodního kameniva 

je zabezpečena celková materiálová potřeba stavby koridoru. Tento model sice nedosahuje 

takového stupně ziskovosti jako model předchozí, je však také realizovatelný. [30] 

Srovnání cen jednoduchých ekonomických výpočtů ukazuje na nedostatečné motivace 

účastníků trhu s odpady, tj. původců odpadu (stavební firma provádějící demolice), 

zpracovatelů odpadu (recyklační firma) a uživatelů odpadu (stavební firma provádějící 

výstavbu). 

Opatření o kvalitě stavebních výrobků se projeví i v ekonomii recyklace SDO, 

zejména zvýšením nákladů v následujících činnostech: 

• posuzování vhodnosti materiálu asanované stavby a vytřídění stavebních odpadů, 

• pravidelné zkoušení recyklátu v rámci systému jakosti. 

V tržním mechanizmu nakládání se stavebními odpady, kdy každý účastník celého 

procesu podniká samozřejmě za účelem zisku, se projeví řada protikladných snah a tendencí. 

Hlavním cílem musí být omezení skládkování a recyklace maximální části stavebních 

materiálů. Firma provádějící demolici stavebního objektu (původce odpadů) má především 

zájem o minimálně pracné asanace, které jsou většinou prováděné v omezeném prostoru 

a také na malé dopravní vzdálenosti odvozu stavebního odpadu. Mnohdy jsou dopravní 

náklady hlavním faktorem při rozhodování o recyklaci nebo o užití recyklátu. Naproti tomu 

firma zajišťující recyklaci potřebuje vytříděný odpad.  

Zvýšení podílu recyklace SDO je možné například přísnou kontrolou předepsaného 

režimu skládkování odpadů, včetně vytváření finančních rezerv na rekultivaci se znemožní 

výrazné snižování cen za ukládání stavebního odpadu na řízené skládky. Významná je rovněž 

propojenost činností „asanace objektu - recyklace - využití recyklátu“ v jeden podnikatelský 

subjekt. Tak se vytvoří podmínky tvorby přijatelného zisku. Například využití recyklátu 
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bezprostředně v místě k výrobě méně náročného betonového zboží nebo dílců. Důležité je 

také zkracování dopravních vzdáleností cyklu (asanovaná stavba - recyklace - užití recyklátu). 

Dílčím řešením jsou mobilní a semimobilní drtící linky, což je ale závislé především na 

místních a zejména prostorových podmínkách. Výhodné je spojování skládkování se tříděním 

a recyklací na jedné lokalitě, pokud je vhodně dopravně situována. Tím odpadne konkurence 

skládkování a recyklace. Může ale vzniknout cenový diktát vůči stavebním firmám 

provádějícím v dané oblasti asanaci stavebních objektů. [31] 

Je zcela jasné, že stavební firmy budou využívat recyklát náhradou za přírodní 

suroviny pouze při ekonomické výhodnosti. Ta spočívá především v nižší ceně a v neposlední 

řadě také v nižších dopravních nákladech. [32] 
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5 RECYKLÁTY A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ 

Recyklát je v podstatě konečným produktem recyklační technologie. Lze ho zcela 

plnohodnotně využít jak ve stavebnictví, tak také v lesním hospodářství a v mnoha dalších 

průmyslových oblastech. Používá se rovněž jako podklad například pod komunikace, 

základové desky, pod dlažby, k úpravám plání a lesních cest, k obsypu kabelů, vodovodů, 

kanalizací atd. Používání recyklovaných materiálů ve stavebnictví se v posledních letech 

významně rozvíjí. Přitom se ale recyklované materiály používají většinou jako materiály pro 

nenosné konstrukce (výplňové či podkladní materiály). Ve stavebnictví však lze využít i celou 

řadu odpadů průmyslových i komunálních zpracovaných například jako výrobky, které lze 

užít při výrobě nosných betonových konstrukcí nejen jako materiály přímo aplikované do 

vlastní betonové hmoty.  

Jedná se zejména o:  

• distanční podložky a pomocné výrobky pro železářské práce,  

• vložky a výrobky pro bednění,  

• vylehčovací a izolační materiály. [33] 

Při aplikaci stavebních recyklátů do nosného staviva je nutné věnovat zvýšenou 

pozornost jeho fyzikálně mechanickým vlastnostem. A to nejen z hlediska kvality původního 

materiálu, ale také způsobu zpracování demoličních odpadů. [15] 

Dodržování technologických postupů při výrobě recyklátů má svůj opodstatněný 

význam. Technologickým postupem se zde rozumí komplexní systém nakládání se stavebním 

a demoličním odpadem u recyklační firmy. Na jedné straně je ohraničen okamžikem přijímání 

SDO, na straně druhé okamžikem, kdy vyrobený recyklát recyklační závod opouští jako 

výrobek pro další stavební účely. 

Při procesu realizace technologických opatření přijatých pro zajištění kvality recyklátu 

je v praxi nezbytné kromě jiného zabezpečení důkladné dokumentace přiváženého stavebního 

odpadu a to pokud možno nezávisle na vůli pracovníka a na příjmu stavebního odpadu. 

Jednoznačně se zde osvědčily různé monitorovací systémy, které ukládají záznamy 

o přiváženém materiálu a to po dobu několika týdnů. [21] 

Dalším velmi důležitým aspektem pro zajištění kvality výstupní produkce recyklátů je 

tvorba přehledného systému manipulace se zpracovávaným materiálem a to od návozu 
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stavebního odpadu až po prodej vlastního recyklátu. Přehledné a jednoznačné uspořádání 

materiálu velmi redukuje případné nedodržování technologické kázně zejména ze strany 

pracovníků, kteří obsluhují jednotlivé části recyklační technologie. [24, 25] Je přirozené, že 

kvalita produkovaného recyklátu je ovlivněna nejen samotnou technologií, ale i vlastní 

organizací práce a celkovým logistickým systémem chodu recyklačního zařízení, včetně 

dopravních cest, skladového hospodářství apod. [1, 2] 

Výsledkem celého procesu jsou produkty, které nacházejí široké uplatnění především 

ve stavebnictví. Produkty by měly být atestované, protože použití recyklovaného materiálu 

jako náhrady za přírodní materiál bývá v některých případech podmíněno předložením 

certifikátu jakosti (hutnitelnost, stabilita) a zhodnocením možností použití recyklátu. 

Certifikát je zajišťován dle požadavku zákazníka pro jakýkoliv druh recyklátu. [7] 

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební recykláty lze použít jako plnivo do různých 

stavebních prvků, kde je nutno opět přihlížet k technickým požadavkům účelu jejich využití, je již 

dlouhodobě věnována pozornost sledování některých jejich vybraných fyzikálně-mechanických 

vlastností jako nasákavost, objemová hmotnost, granulometrie, tvarové charakteristiky, sypná 

hmotnost, zhutnitelnost, hlinitost apod. [32] 

Produkce recyklátů je zde míněna nikoliv jako jejich pouhá výroba, ale také jejich 

uplatnění na trhu se stavebními materiály. Je ovlivněna řadou spolu úzce souvisejících faktorů 

jako: 

• kvalitou vstupní „suroviny” pro výrobu recyklátů,  

• kvalitou použité výrobní technologie (drtiče, třídiče atd.),  

• dodržením technologického postupu při výrobě recyklátů,  

• zařazením recyklátů do systému jejich hodnocení dle platné legislativy,  

• kalkulací prodejní ceny akceptovatelné jak z pohledu zákazníka, tak také výrobce 

recyklátu. 

Kvalita vstupní suroviny je ovlivněna především původcem stavebního odpadu. Je 

zcela nezbytné, aby stavební odpad byl z demolice selektován minimálně do následujících 

skupin: 

• beton a železobeton,  

• cihelné zdivo (obsahující cihly, maltoviny, příp. zbytky betonů),  
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• keramika (pokud zůstává jako součást v cihelném zdivu, velmi výrazně zhoršuje 

vlastnosti produkovaného recyklátu),  

• výkopová zemina a kamenivo,  

• ostatní stavební odpady (nepřipadající v úvahu pro recyklaci jako inertních minerální 

materiály).  

Z hlediska prodejnosti a využitelnosti jsou nejzajímavější betony a železobetony, které 

lze využít jako velmi kvalitní recyklované kamenivo. Dále lze s výhodou využít pro recyklaci 

i výkopovou zeminu, zejména s vysokým podílem kameniva. Při vhodné úpravě je zemina 

selektována a jako hlavní produkt vzniká hrubé kamenivo případně směs drobného a hrubého 

kameniva. [24, 25] 

Pro rozšíření použití recyklovaných SDO budou rozhodující především kvalitativní 

parametry a přijatelné ceny ve srovnání s přírodními materiály. Recyklát je třeba členit do 

jakostních tříd a hodnotit jeho zrnitost, obsah cizorodých částic, mrazuvzdornost, podíl částic 

do 0,063 mm, pevnost zrn při drcení, pro nepojený recyklát zhutnění dle Proctora a chemické 

složení výluhu se zařazením do třídy vyluhovatelnosti. Problémem bude především rozsah 

a četnost zkoušek vzhledem k měnící se lokalitě a tím i kvalitě zdroje odpadů. Uvedené 

požadavky na jakost však zvýší náklady na zpracování odpadů a ceny použitelných recyklátů 

se mohou přiblížit cenám přírodních materiálů. [3] 

Základní požadavky na prokazování vlastností, které přicházejí pro případ 

recyklovaného kameniva v úvahu, jsou zejména: 

1. Požadavky na geometrické vlastnosti: 

• zrnitost,  

• tvar zrn hrubého kameniva (index plochosti a tvarový index),  

• procentní podíl ostrohranných a oblých zrn,  

• obsah jemných částic.  

2. Požadavky na fyzikální vlastnosti:  

• odolnost proti drcení hrubého kameniva,  

• odolnost hrubého kameniva proti otěru,  

• objemová hmotnost zrn,  
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• nasákavost.  

3. Trvanlivost 

V případě vydání prohlášení o shodě musí producent recyklátu především zajistit 

provedení počátečních zkoušek typu a dále řízení shody tak, aby zajistil shodu recyklátu s normou 

deklarovanými hodnotami. Tento proces lze dokonce dovést dle uvedené ČSN EN až do vydání 

certifikátu CE - zejména jako recyklované „kamenivo do podkladních a ochranných vrstev 

obslužných, místních komunikací, nemotoristických, dočasných komunikací”. [24, 25] 

Materiály kontaminované rizikovými látkami při demolicích a rekonstrukcích budov 

mnohdy vznikají inertní materiály, které však obsahují různé toxické látky, nejčastěji asbest. 

Tyto odpady nelze recyklovat vůbec nebo jen v omezené míře a musí být izolovány 

a bezpečně uloženy. [22] 

V České republice se doposud recyklované stavební materiály používají převážně jen jako 

zásypové materiály. Například zrnité podkladové materiály jsou využívány k úpravám lesních 

vozovek a cyklistických stezek nebo pro úpravy silničních a železničních staveb apod. [5] 

V následujících kapitolách se zaměřím na jednotlivé druhy recyklátů a to betonové 

a cihelní, které patří mezi nejvyužívanější materiály. Dále rovněž uvedu i několik příkladů 

jiných stavebních materiálů, které se pro recyklaci využívají. 

5.1 Betonový recyklát 

Betonový recyklát představuje solidní objem kameniva. Lze ho využít jako plnivo do 

betonu. Takto vzniklý beton má určité odlišné vlastnosti, které je možno definovat na základě 

provedených výzkumných prací a dosažených laboratorních a poloprovozních výsledků. 

Obsah drceného betonu má nepříznivý vliv především na konzistenci vlastní betonové směsi 

a pro zachování její potřebné konzistence je pak nutné zvýšit dávku záměsové vody. Pevnost 

tohoto betonu se sníží o proti pevnosti betonu při použití přírodního kameniva. Dochází 

rovněž ke snížení objemové hmotnosti zatvrdlého betonu. Pevnost v tlaku se snižuje o 10 až 

15 %. Toto snížení je ale nutné kompenzovat vyšší dávkou cementu, což částečně zvyšuje 

náklady vstupních látek. Rovněž se ale sníží také modul pružnosti o 15-20 %. Velmi 

nepříznivou vlastností je však zvýšení součinitele dotvarování a to až o 50 %. Také dochází 

ke zvýšení smršťování v betonu a to o 20-40 %. [4] 

Betonový recyklát má přibližně stejnou měrnou hmotnost jako přírodní kamenivo. 

Jeho objemová hmotnost ale může být nižší o 7-10 %. Sypnou hmotnost má asi o 15-18 % 
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a mezerovitost o 10-15 % vyšší, než přírodní kamenivo o odpovídající zrnitosti. 

Především drobná frakce 4 mm vykazuje 4-12 %. Typická je rovněž vyšší nasákavost. 

Drcením betonových konstrukcí vzniká skoro polovina drobné frakce (0-4 mm) drceného 

betonu, která je do betonu málo vhodná. Je ověřen vliv podílu frakce 0-4 mm recyklátu, 

jako částečné náhrady přírodního písku. Hrubá frakce drceného betonu prakticky 

neovlivní zpracovatelnost čerstvého betonu ve srovnání s přírodním kamenivem, ale 

drobná a jemná frakce zpracovatelnost již zhorší. Velmi dobrou soudržnost vykazuje směs 

cementového kamene s drceným betonem, pokud je drcený beton navlhčen (srovnatelné 

hodnoty soudržnosti cementového kamene s odrceným cementovým kamenem 8,8 MPa, 

se žulou 5,2 MPa, s ocelí 2,1 MPa). Ve srovnání s přírodním kamenivem má drcený beton 

nižší pevnost v tlaku a modul pružnosti. Například žula má pevnost v tlaku 120-240 MPa 

a beton 15-70 MPa a modul pružnosti 27-51 GPa kameniva ze žuly, proti 13-40 GPa 

v případě betonu. [31] 

Na obrázku č. 14 je zobrazen betonový recyklát s podsítnou frakcí, jehož materiál je 

velmi vhodný pro použití do náspů tělesa komunikace, k zásypům inženýrských sítí, obsypům 

kabelů, vodovodů, kanalizačních řadů. Materiál je dobře zhutnitelný na maximální objemové 

hmotnosti při vlhkosti blízké optimální vlhkosti. [34] 

 
Obrázek 14: Recyklát betonový 0-4, 0-8 (podsítná frakce) [34] 

Střední frakce betonového recyklátu (Obrázek č. 15) nacházejí své uplatnění jako 

náhrada štěrku při vytváření podkladových a podsypových vrstev, u nichž je vyžadována 

vyšší pevnost než pro standardní suťový recyklát. [34] 
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Obrázek 15: Recyklát betonový 4-32, 8-32, 8-50 (střední frakce) [34] 

Na obrázku č. 16 je zobrazena nadsítná frakce betonového recyklátu. Tento produkt je 

vhodný pro použití jako umělé kamenivo při vytváření podkladových vrstev komunikací 

s větší zátěží než dovoluje recyklát vytvářený ze směsné stavební suti. [34] 

 
Obrázek 16: Recyklát betonový 32-64, 50-64 (nadsítná frakce) [34] 

Zrna drceného betonu mají poměrně dobrý tvar, nižší objemovou hmotnost a vyšší 

nasákavost. Nedoporučuje se proto používat betonovou drť s obsahem oxidu sírového vyšším 

jak 1 %. Doporučuje se používat maximální zrno drtě 16-22 mm, jinak by mohlo docházet ke 

vzniku trhlin. Drť z betonu s nízkou pevností však výslednou pevnost recyklovaného betonu 

nijak neovlivňuje. Při změnách teploty a vlhkosti se recyklovaný beton chová stejně jako 

beton z přírodního kameniva. Pevnost v tlaku recyklovaného betonu ve srovnání s tradičním 

betonem je však nižší o 4 % případně maximálně o 20 %. Modul pružnosti recyklovaného 

betonu je o 10-30 % nižší, než betonu z přírodního kameniva.  

Uvedené skutečnosti vychází především z vlastností cementového kamene, který ulpí 

na zrnech kameniva při vlastním drcení betonu. Rozlišují se proto zbytky cementového 

kamene a kamenivo částečně obalené a spojené cementovým kamenem. V drobných 

a jemných podílech betonové drti se bude nacházet výrazně větší podíl cementového kamene 
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a tudíž budou mít tyto podíly větší pórovitost a tím i nasákavost. Pak se jejich účast 

v recyklovaném betonu projeví zhoršením vlastností proti betonu z přírodního kameniva. 

Pórovitost cementového kamene je ovlivněna především použitým vodním součinitelem, 

stupněm a hloubkou karbonace a rozsahem trhlin na rozhraní cementového kamene a povrchu 

kameniva. Výsledkem jsou pak vyšší reversibilní deformace, zvýšená permeabilita a nižší 

pevnost. Pokud je ale omezen podíl drobné a jemné frakce betonové drtě, pak se tyto negace 

z části nebo zcela eliminují. [31, 43] 

V procesu recyklace betonu se využívají dva typy recyklace. Jedná se o recyklace 

sestupného typu (down-cycling), kdy je výsledný produkt recyklace v dalším cyklu použit 

jako materiál s nižšími užitnými vlastnostmi. Tento typ recyklace betonu je nejčastější a to jak 

u nás, tak také ve světě. Druhým způsobem je recyklace vzestupného typu (up-cycling). 

V tomto případě je výsledkem plně recyklovatelný beton se stejnými, dokonce v některých 

případech ještě vylepšenými vlastnostmi. Tento cyklus je náročnější nejen na technologické 

vybavení ale také energii. Výsledný betonový recyklát však může sloužit i několikanásobně 

déle. Hlavní příčinou zhoršení jeho vlastností může být vrstva cementového tmelu ulpívající 

na povrchu zrn recyklovaného kameniva, která musí být pro zlepšení vlastností odstraněna 

například obrušováním. [8, 35] 

Použití betonového recyklátu je zakotveno i v některých technických normách a je již nyní 

poměrně rozšířené, jako například použití v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem, 

ochranných vrstvách silničních komunikací. Dále také u železničních staveb jako pražcové 

podloží. V tomto případě se jedná o mechanicky zpevněnou zeminu. V neposlední řadě lze 

betonový recyklát využít jako náhradu za přírodní kamenivo do konstrukčních betonů nižších tříd, 

ale to za předpokladu, že se uvažuje se zhoršenými vlastnostmi, které beton bude mít. Využívat 

betonového recyklátu do živičných směsí pro stavbu a opravy živičných vozovek lze ale pouze za 

předpokladu dodržení receptur a pracovních postupů předepsaných příslušnými normami, jako 

jsou například v ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy. [4, 23, 36] 

Drcený beton ze zrušených staveb je z technického hlediska plnohodnotnou náhradou 

za štěrkopísek. Pevnost v tlaku betonu s tímto náhradním plnivem neklesá pod 76 % hodnoty 

stejného poměru cement/štěrkopísek a modul pružnosti je minimálně 60 %. Jeho širší využití 

však naráží na vysoké náklady dané energetickou náročností procesu drcení. Příznivěji se 

v tomto smyslu ukazuje být cihlová drť, která pro méně náročné konstrukce může po všech 

stránkách nárokům na vhodné plnivo betonu vyhovovat. [37] 
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Recyklát z betonu je vhodný také jako vstupní materiál pro betonárky na výrobu 

betonů nižších pevnostních tříd jako stabilizačních, základových a dalších. Živičný recyklát je 

vstupní surovinou pro obalovny nebo jako podkladní vrstva pod živičné povrchy. Z pálené 

střešní krytiny vzniká domíláním antuka pro vnější sportoviště. Stejně jako z demoličních 

sutí, je možno vytřídit jednotlivé frakce i z přírodních materiálů zejména z výkopových zemin 

(štěrkopísků, kameniva i jiných materiálů). Například při provádění zemních prací na 

stavbách obvykle vzniká problém kam uložit přebytečnou zeminu z výkopů. Tato zemina 

nebývá vždy vhodná pro terénní úpravy při dokončovacích pracích pro velký objem kameniva 

a odváží se často i na velké vzdálenosti. [38-40] 

K výrobě cementu se v dnešní době používá také frakce 0/4 mm, která nebyla dříve pro 

své nedostačující vlastnosti využívána. Bylo zjištěno, že po kvalitativní stránce je chemické 

složení tohoto podsítného materiálu prakticky stejné jako surovina pro výpal portlandského 

slinku a díky tomu se vyskytla možnost nahradit část přírodní těžené suroviny. [35] 

Recyklované kamenivo získané drcením betonových panelů a sloupů, přetříděné na 

požadovanou zrnitost a řádně skladované, bez možnosti znečištění jinými materiály na 

skládce, je svými vlastnostmi porovnatelné s přírodním kamenivem. Podle účelu konečného 

použití ho lze využít na náročnější konstrukce do asfaltových vrstev, do betonu, jako přídavek 

do asfaltové směsi, a na vodní stavby. Materiál je také vhodný na tmelení hydraulickými 

a bitumenovými pojivy. [41] Betonový recyklát ale často končí v úpravnách na zpevňování 

méně náročných komunikací, jako jsou lesní a polní cesty. Jeho využití k ochraně proti erozi 

u nás není příliš významné, ačkoli v některých případech (říční břehy) jej nelze vyloučit. Tato 

ochrana je ovšem limitována estetickými požadavky. [28] V přímořských státech využívají 

recyklovaný beton také na ochranu pobřežních linií a to z důvodu obav před záplavami. [42] 

5.2 Cihelný recyklát 

Cihelný recyklát (Obrázek č. 17) se většinou získává z drtících linek zrnitosti cca 80 mm 

a to nejméně ve třech frakcích: 0-16 mm, 16-32 mm a 32-80 mm. Cihelný recyklát, jak není 

všeobecně příliš známo, je možné využít v širokém spektru použití. Takto ho lze použít například 

k výrobě cihlobetonu, který může nalézt využití v následujících aplikacích: 

• výplňové zdivo ve skupině monolitických konstrukcí, 
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• výroba prefabrikovaných prvků k přípravě vibrolisovaných tvárnic nebo stěnových 

prvků, jejichž slisování by předem eliminovalo možné dotvarování konstrukce pod 

zatížením vzhledem k nižší hodnotě statického modulu, 

• výroba stavebních směsí jako plniva malt pro zdění s využitím drobných frakcí, tedy 

do 4 mm a vzdušným či hydraulickým vápnem (tyto malty jsou výhodnější svým 

vyšším tepelným odporem než malty s přírodním kamenivem; pevnosti těchto malt, 

podle přídavku pojiva, lze dosáhnout od 1 do 10 MPa), 

• výroba nepálených lisovaných cihel o rozměrech 300×150×100 mm ze směsi 

cihelného recyklátu frakce  

• 0-16 mm a hlíny s 10% příměsí cementu i bez příměsi cementu (jejich dosahovaná 

pevnost v tlaku po čtrnácti dnech sušení je závislá na kvalitě hlíny a dosahuje až 

8 MPa). [3, 4, 23] 

 
Obrázek 17: Čistý cihelný recyklát frakce 0-8 [50] 

Z hlediska množství zpracovaných stavebních odpadů zaujímá cihelná suť v recyklačních 

linkách v posledních devíti letech první místo. Výsledky experimentů betonů s využitím cihelné 

sutě včetně cihlovláknobetonů ukazují, že výroba tzv. cihlobetonu je v praxi reálná a to i bez 

použití plastifikátorů, a tak betony s využitím cihelné sutě nacházejí stále větší uplatnění. [8] 

U recyklátu z cihelného zdiva je z hlediska uplatnitelnosti na trhu výrazně složitější 

situace. V katalogu odpadů je vstupní produkt nazýván ne příliš vhodným názvem - cihly. Je 

zcela zřejmé, že cihelné zdivo obsahuje i řadu dalších složek jako například maltoviny 

a omítky. S ohledem na nepříliš vysokou kvalitu výstupního produktu je o tento materiál 

menší zájem, ačkoliv z něj lze vhodným postupem velmi jemné částice maltovin a omítek 
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takřka odstranit. Problémem zde ale stále zůstává jeho nízká trvanlivost (odolnost proti 

zmrazování a rozmrazování), která je daná vysokou nasákavostí. I přes tyto vlastnosti však lze 

i tento materiál využít v řadě aplikací. [24, 25] 

5.3 Další stavební materiály  

Keramický materiál je materiál, který tvoří jen celkem malou část odpadu z demolic 

a rekonstrukcí (dlaždice, obkladačky). Může se rovněž objevit na staveništích, ovšem 

v prakticky zanedbatelném množství (jednotlivé kusy jako nadbytečný materiál nebo 

poškozené zpracováním). Podobně jako v případě cihel je důležité rozlišení mezi celými, 

nepoškozenými výrobky a úlomky. I když v tomto případě nepoškozené výrobky či přebytky 

zpravidla nelze znovu použít. [22, 28] Keramický materiál je ale považován za nevhodnou 

složku do recyklátů. Stává využitelným až po velmi jemném zdrobnění, což například ve 

směsi s cihelným zdivem není realizovatelné. [24, 25] 

Podobně jako keramika představují sádrové úlomky relativně malý podíl odpadu 

z demolic a rekonstrukcí budov. Rovněž možnosti jejich využití jsou omezené, hlavně kvůli 

časté kontaminaci jinými látkami. [22, 28] 

Sklo jako materiál se nejčastěji používá pro výrobu oken nebo stavebních prvků pro 

provádění optických stěn, příček nebo izolačních hmot. Tvoří zcela zanedbatelnou část 

odpadu z demolic a rekonstrukcí především nebytových budov. Do této kategorie patří také 

sklobetonové tvárnice (luxfery), zástěny či jiné skleněné konstrukce. Jedná se o homogenní, 

nekontaminovaný materiál, ale je pouze v malém objemu. [22] Velké množství nepříjemného 

skelného odpadu dalo podnět k rozsáhlým pracím v řadě zemí a výsledky jsou z krátkodobého 

hlediska velmi příznivé. Při vhodné granulaci a optimálním poměru k cementu tento materiál 

plně nahrazuje říční písek. Zatím však nelze spolehlivě předpovědět budoucnost sklobetonu 

vzhledem k nebezpečí alkalické expanze, která může vést ke ztrátě jeho pevnosti a rozpadu 

struktury. [37] 

Recyklát skla, který vznikl po vytřídění na třídící lince a rozdrcení se ve většině 

případů používá pro opětovnou výrobu např. lahví atd. Výroba z recyklovaného skla tak 

dokáže uspořit až 32 % energie v porovnání s výrobou z původních surovin. Opětovným 

využitím starého skla pro výrobu nových skleněných obalů se šetří jak energie, tak přírodní 

suroviny, které tvoří ostatní složky při výrobě skla (sklářský písek, živec, dolomit, vápenec). 

Skelný recyklát lze využít i do betonu a to buď na konstrukční (lité pohledové stěny 
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s částečným prostupem světla) nebo na nekonstrukční betony, nebo na betonové zboží 

(např. pro tzv. nášlapy plošných dlažeb). Záměrem pro náhradu za běžná plniva jsou důvody 

zejména ekologické a důvody spojené s finančními úsporami ve výrobě. [44] 

Nezanedbatelnou část SDO tvoří materiály vyrobené z jiných než nerostných surovin. 

Nejčastěji je to dřevo, plasty, papír a kartony. [22] Bylo ověřeno rovněž využití 

recyklovaných plastů v podobě vylehčujících vložek železobetonových monolitických 

žebrových a kazetových stropů. Recyklovaný plast se zpracovává zejména na fóliové 

materiály a desky, ale také na kryty elektropřístrojů a jiné vstřikované dílce, přepravky, 

trubky pro zavlažování, kanalizační roury, bednicí prvky apod. [33] 

Mnohdy dřevo získané při asanacích a rekonstrukcích staveb končí po rozměrových 

úpravách jako kusové palivo nebo štěpka, někdy ve spalovnách, často také v lokálních 

topeništích. Materiálové využití použitého dřeva probíhá v současné době dvěma směry. 

Výrobce aglomerovaných materiálů zpracovává rozměrové různorodé použité dřevěné 

výrobky z nekontaminovaného dřeva na dřevotřískové desky. Druhý směr materiálového 

využití představuje využití dřevěných prvků z asanací a rekonstrukcí bez velkých 

rozměrových úprav znovu v nových nebo rekonstruovaných stavbách. Jedná se převážně 

o velkorozměrové dřevěné prvky, kam lze počítat dřevo z konstrukcí krovů, stropů, podlahová 

prkna apod. Do tohoto směru materiálového využití je možno zařadit také využití uvedených 

velkorozměrových prvků pro pilařské zpracování, kde produktem je řezivo různých rozměrů.  

V tomto případě se dá hovořit o skutečné materiálové recyklaci. Porovnáním výroby 

řeziva z použitého dřeva a výroby řeziva z nových pilařských výřezů se potvrdila vyšší výtěžnost 

při výrobě z použitého dřeva a také menší celkovou spotřebu dřeva pro požadované množství 

řeziva. To je dáno rozdílem základního tvaru zpracovávaného materiálu. Tyto skutečnosti se 

samozřejmě projeví v ekonomice. Nepříznivě se ale projevuje nízká vlhkost a znečištění 

použitého dřeva, které způsobuje zvýšené otupování nástrojů. Nízká vlhkost použitého dřeva se 

však kladně projevuje na spotřebě energie, tím totiž odpadá umělé sušení. [45] 

Kovy jsou rovněž recyklovatelné za předpokladu separace již přímo na staveništi. 

Separovat kovové prvky konstrukce lze poměrně jednoduchými způsoby. Tyto prvky se 

pouze rozstříhají na menší bloky, které jsou pak následně drceny, a magneticky je z nich 

v recyklačních zařízeních oddělována výztuž. Výjimkou jsou prvky železobetonových 

konstrukcí. [22] 
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Odpady z tvrdé polyuretanové pěny vznikají při mechanickém opracování (formátování) 

vypěněných polyuretanových bloků a při vypěňování polyuretanu do forem (ve formě přetoků). 

Tyto odpady tvrdých pěn o objemových hmotnostech 30-80 kg/m3 a velikostí zrna 0-6 mm lze 

znovuzpracovat na plnivo pro tepelně izolační omítky, kde může plně nahradit přírodní kamenivo. 

Pro zpracování odpadního polyuretanu je vhodné použití rychloběžných nožových mlýnů 

s následným tříděním výstupní polyuretanové drti na sítech. [13] 

Pěnový polystyrén (EPS) se dnes často používá nejen ve stavebnictví pro zateplování, 

ale zejména na výrobu různých obalů určených pro transport nebo ochranu nejrůznějších 

druhů zboží. Po skončení svého krátkého životního cyklu končí obaly z EPS ve většině 

případů jako odpad na skládkách nebo ve spalovnách. Existují snahy o opětovné využití 

materiálu těchto obalů. Jednou z energeticky nenáročných možností, jak vytříděný odpad 

z EPS zpracovat, je rozdrtit ho na malé částice a použít jako lehké plnivo různých izolačních 

malt a betonů ve stavebnictví. Tak by bylo možné nahradit pěnový polystyrén, který je pro 

tento účel vyráběný.  

Velkým problémem však je, že při hromadném rozkladu celků z EPS vniká na nově 

vzniklých částicích pěnového polystyrenu relativně velký povrchový elektrostatický náboj, 

který velmi znesnadňuje jejich další zpracování. Takovéto částice EPS se pak vlivem 

elektrostatických sil „lepí“ na okolní materiály a mezi sebou se naopak odpuzují. Povrchový 

náboj dále způsobuje problémy se smáčivostí vodou a mísitelností. Navíc se snižováním 

velikosti částic frakce neúměrně rychle roste povrch částic a s ním i celkový součtový 

elektrostatický náboj. Proto se odpadní EPS běžně drtí na minimální průměrnou velikost zrna 

okolo 10 mm. Takto velké částice však nelze bez dalších úprav užít jako lehké plnivo do 

omítek. V průběhu hledání možných zdrojů této druhotné suroviny nebyl ale v Česku nalezen 

její vhodný zdroj. Nakonec byl nalezen vhodný zdroj recyklovaného pěnového polystyrenu až 

v Maďarsku. Tamní polystyrénový recyklát je nabízen ve frakci s velikostí zrna okolo 3 mm 

a je povrchově upraven tak, aby byl neutralizován elektrostatický náboj polystyrénových 

částic. Tento zdroj navíc vykazuje slibné předpoklady pro zajištění jeho trvalého získávání 

a využívání jako zdroje surovin.  

Popisovanou upravenou polystyrénovou drť lze použít spolu s expandovaným perlitem 

také jako lehké plnivo tepelně izolační jádrové omítky snižující součinitel tepelné vodivosti 

výsledné omítky. Vlastní složení suché směsi vyvíjené omítkové malty by mělo být podle 

obdobných vzorů izolačních malt vyráběných v praxi. Složka účelově vyráběného 

partikulárního pěnového polystyrenu by měla být nahrazena použitým recyklovaným 
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pěnovým polystyrénem. Jako pojivo ovlivňující největší měrou výsledné pevnosti 

a mechanické vlastnosti vyvíjené omítkové malty se použije cement. Kromě cementu lze jako 

pojivo užit také vápenný hydrát. Vápno sice nezvyšuje výslednou pevnost materiálu tak jako 

přídavek cementu, má ovšem relativně příznivý poměr mezi pevností a součinitelem tepelné 

vodivosti. V omítkových směsích je jeho přítomnost nutná pro dosažení potřebných 

reologických vlastností čerstvé hmoty a zejména k zajištění dostatečné přilnavosti čerstvé 

omítkové hmoty k podkladu. Jako lehké plnivo bývá užit výše popsaný recyklovaný pěnový 

polystyrenu. Sypaný polystyrénový recyklát vykazuje celkem velkou mezerovitost, neboť 

obsahuje minimum jemných částic, a z tohoto důvodu musí být užito přídavku lehkého plniva 

s menší velikostí částic. Pro tento účel bývá zase použit expandovaný perlit. Aplikovány 

bývají také různé přísady zlepšující zpracovatelnost a užitné vlastnosti omítky. Vlastní 

poměry zastoupení jednotlivých složek ve směsi bývají nastaveny dle výsledků průběžných 

technologických zkoušek čerstvé hmoty, při kterých byly vyhodnocovány zpracovatelnost, 

konzistence a přímé aplikování čerstvé omítkové směsi na zkušební stěnu a z výsledků 

zkoušek fyzikálních vlastností zatvrdlé malty.  

Z výsledků získaných během vývoje tepelně izolační omítky bylo konstatováno, že při 

použití vhodně upravené drti z recyklovaného pěnového polystyrénu je možné dosáhnout 

výsledků, které jsou srovnatelné s použitím nerecyklovaného polystyrénu a lze jej tedy použít 

v maltách jako jeho náhradu. Problémem ovšem zůstává v našich podmínkách nalézt 

dostatečně vydatný zdroj recyklované polystyrénové drti o vhodné velikosti částic. 

V budoucnu lze ale i u nás očekávat větší množství tříděných odpadů a lze předpokládat, že 

bude snaha vytříděný pěnový polystyrén upravovat do podoby vhodné k využití jako lehkého 

plniva do malt. [46] 

Směsný organický neseparovatelný odpad, ale také izolace z minerálních vláken 

s vrstvami lepidel a armatur, jsou velmi těžko recyklovatelné. Nedá se ani zjistit, jak je takový 

odpad likvidován. Technologie umožňující jeho další využití nejsou na trhu běžně známy. 

Stavební firmy ani držitelé certifikátů nemají ze zákona povinnost deklarovat recyklaci ani 

nezávadnou likvidaci takového odpadu, případně se na ní podílet. [47] 

Novým trendem v recyklaci SDO je recyklace celých prvků a dílců, která vychází 

z nákladného odstraňování objektů, které již dosloužily. Používání prefabrikovaných 

železobetonových konstrukcí s demontovatelnými spoji tzv. IFD technologie umožňuje 

nenáročnou demontáž konstrukce a případné opětné použití prefabrikovaných prvků po jejich 

repasi. Provádění této recyklace je v současné době velmi výjimečné, protože možnost 
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recyklace jednotlivých stavebních dílců a prvků po skončení doby životnosti konstrukce je 

nutno řešit již v projektu. Druhou možností je demontáž primárně nerozebíratelných systémů, 

kdy je nutno dílce vyjmout destruktivním způsobem a uzpůsobit je pro nové použití. Tato 

možnost byla zkoušena například ve Švédsku. Pozitivní výsledek tohoto postupu se však 

ukáže až v příštím období. [35] 

Stavební suť (betonová, asfaltová, živičná) lze po odpovídajícím zpracování následně 

použít zejména následujícím účelům: 

• výroba protihlukových stěn, 

• zásypy různých výkopu, 

• podkladní vrstvy namáhaných vozovek, parkovacích ploch a sportovišť, 

• pojené vrstvy méně namáhaných vozovek, 

• zpevňování lesních a zemědělských cest, 

• v omezené míře také jako plnivo do betonu a malt, 

• případně jako plnivo pro různé stavební materiály pojené hydraulickým nebo 

bitumenovým pojivem (jedná se o podkladní vrstvy namáhaných vozovek). [4] 

Cihlobeton lze používat například jako výplňové zdivo ve skupině monolitických 

konstrukcí, dále pro výrobu prefabrikovaných prvků k přípravě vibrolisovaných tvárnic nebo 

stěnových prvků, jejichž slisování by předem eliminovalo možné dotvarování konstrukce pod 

zatížením vzhledem k nižší hodnotě statického modulu. [9, 23] 

Většina recyklátu je využívána jako výplň různých náspů, zásypů, či podkladních 

vrstev. V menší míře se aplikuje do prostých betonů. Použití je možné v zásadě pro veškeré 

nosné konstrukce, častější využití se ale předpokládá u vnitřních nosných konstrukcí krytých 

před vnějším prostředím a jinými agresivními účinky. Dochází tak k využití demolovaných 

železobetonových konstrukcí a úspoře nových surovinových zdrojů. Z hlediska 

recyklovatelných surovin je využíván drcený a přetříděný beton demolovaných konstrukcí. 

Ten se využívá jako částečná náhrada kameniva v nové směsi. [48] 

Spojením recyklovaného SDO spolu se syntetickými vlákny a pojivem vzniká 

netradiční vláknobeton, nový kompozit, který svými vlastnostmi nabízí široké možnosti 

uplatnění ve stavební praxi. Při plné náhradě přírodního kameniva recykláty lze spotřebovat 

velké objemy stavebního odpadu, které jsou v současnosti ve stavebnictví k dispozici. 
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Vláknobetonovou směs tvoří čtyři základní složky: kamenivo - recyklát, cement, voda 

a vlákna. Jejich konkrétní poměr a vlastnosti jednotlivých složek zásadně ovlivňují výsledné 

chování čerstvého vláknobetonu a charakteristiky konečného produktu. Receptury byly 

upraveny, z důvodu požadavku minimalizovat cenu kompozitu tak, aby nebylo třeba použít 

žádné přísady a příměsi zlepšující vlastnosti betonů při zachování dostatečné zpracovatelnosti.  

Obecný postup návrhu vláknobetonu s plným využitím recyklátu vycházel především 

z ekonomického kritéria (minimalizace ceny) s ohledem na technologickou jednoduchost 

s možným uplatněním v praxi. Návrh vycházel z vlastností, které jsou dány vstupními 

komponenty a jejich reálnou skladbou, čímž jsou předurčeny vlastnosti tohoto kompozitu. Na 

základě dosažitelných vlastností lze velmi dobře vytipovat stavební konstrukce s možným 

uplatněním tohoto kompozitu. Jelikož se jedná o materiál s velmi proměnlivými vlastnostmi 

závislými na parametrech, které nelze mnoho ovlivnit (materiálové složení recyklátu) a nelze 

sledovat veškeré měřitelné charakteristiky s každou výrobou, nezbývá než zpracovat recyklát 

s jakostí, kterou nám zaručuje recyklační zařízení.  

Čistotu a nezávadnost recyklátu je vždy třeba podřídit podmínkám praxe, kdy 

v případě recyklace objektu nelze z objemu získaného recyklátu vyloučit malty užité při 

zdění, malty omítek, ani případné jiné části stavby, jako jsou například obklady a dlažby 

z koupelen, či podkladní betony. Pro výrobu vláknobetonu je možné užít recykláty jako 

například cihelné, betonové, běžně nabízené v recyklačních linkách s požadavkem na 

zvýšenou kontrolu třídění a odstranění cizorodých materiálů, které by větší měrou ovlivnily 

vlastnosti recyklátu. Pro širší užití recyklátu je třeba zohlednit především podmínku 

efektivnosti výroby vhodného recyklátu. K ní lze přispět výrobou recyklátu jedné - široké 

frakce.  

Po vyhodnocení zjištěných poznatku se za nejvhodnější pokládá frakce 0/32 mm. 

Odstranění třídění recyklátu do běžných frakcí (např. 0/4, 4/8 mm, …), jejichž skladování 

a následné dávkování při výrobě kompozita znamená vypuštění řady činností 

z technologického procesu, což musí nutně vést ke sledované efektivnosti výroby. Docílit 

tohoto však znamená, že výroba recyklátu široké frakce bude zvládnuta natolik, aby 

zastoupení velikosti zrn v této široké frakci vytvořilo podmínky pro vytvoření dobré 

struktury. Při podmínce výroby jedné široké frakce recyklátu bude vždy nutné zaručit, 

s rozumnou přesností, že tato frakce bude obsahovat potřebné objemy zrn, a to hrubých 

i drobných. Jedním z příkladů možného využití vláknobetonových desek, které bylo 
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předmětem bližšího výzkumu, je vyztužení zemní hráze, které má mít za následek 

prodloužení její životnosti v případě přelití vodou při povodni.  

V případě přelití vody přes korunu hráze hrozí nebezpečí porušení hráze povrchovou 

erozí. Vložené desky do zemního tělesa tak přispívají jednak ke stabilitě a subtilnosti 

konstrukce, ale především prodlužují životnost hráze v případě přelití vodou (při povodni). 

Další výhodou může být možnost přikotvení protierozních matrací či výztužné geosyntetiky 

k deskám. [49] 

 
Obrázek 18: Vláknobeton s cihelným recyklátem [49] 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo rešeršně zpracovat globální problém - stavební odpady. 

Týkají se každého z nás, a proto je nutné se jim začít věnovat. Vzhledem k uvedeným 

skutečnostem je nutno konstatovat, že recyklace stavebního a demoličního odpadu je na nižší 

úrovni, než je v okolních státech Evropské unie. Měli bychom se proto zamyslet nad možností 

úprav současné platné legislativy v této oblasti, popřípadě využít zkušeností sousedních zemí.  

Další z možností zlepšení současného stavu likvidace odpadů je cílevědomé 

rozšiřování a prohlubování spolupráce s odborníky, kteří se touto problematikou zabývají. 

Tato spolupráce může být prostřednictvím seminářů a školení, kde se hlavně odborná 

veřejnost dozví podrobnější informace k této tématice a seznámí se s novinkami. Rovněž 

široká veřejnost má možnost být informována a to pomocí médií, hlavně časopisů, odborných 

pořadů v televizi a internetu.  

Zároveň by měl být také podporovat rozvoj firem, které provádějí recyklace v České 

republice. Zde se nabízí možnost využití dotačních programů z Evropské unie. Bylo by 

vhodné výše uvedené problematice věnovat neustálou pozornost na školách středního 

a vyššího stupně. Vývoj nových výkonnějších úpravárenských zařízení SDO má velký 

význam z hlediska životního prostředí a ekologického utváření krajiny. Provozování těchto 

recyklačních linek přispívá k výraznému snížení objemu skládkových odpadů a částečnému 

snížení těžby primárních surovin. Nad likvidací stavebních odpadů by se měli zamyslet 

i stavební investoři a jako jedinou alternativu prosazovat stavby z recyklovaných materiálů 

a odpady vzniklé při stavbě automaticky nechat recyklovat. Ideální by bylo vytvářet stavby 

bez odpadů, anebo alespoň to minimum odpadů stoprocentně zařadit do recyklačního procesu. 

Naskytuje se nám rozsáhlá nabídka možností, jak recyklovaný materiál dále využít a proto se 

na něj nesmíme dívat jako na překážku, ale jako na výzvu.   
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