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Anotace 

Předložená práce se zabývá problematikou recyklace ve stavebnictví. Cílem bylo 

charakterizovat vznik, produkci a využití odpadů ze stavební činnosti spolu 

s ekonomickým zhodnocením při využívání recyklátů. 

První část je zaměřena na legislativní předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

V další části je uvedena charakteristika stavebních odpadů. Třetí část je věnována 

recyklačním technologiím, drtící a třídící technice. Následující část se zabývá produkcí 

stavebních odpadů, rozdělením recyklátů a ekonomickým průzkumem cen při využití 

recyklátů.  

Na závěr diplomové práce byl shrnut výsledek průzkumu využívání recyklátů a 

zhodnocena recyklace stavebních odpadů včetně návrhu možného směru řešení v rámci 

nakládání se stavebních odpadem. 

Klíčová slova: recyklace, stavební odpad, recyklační technologie, využití recyklátů  

 

Annotation 

Subbmited work is dealing with problems of recycling in the building industry. The 

aim was to charactirize a creation, production and usage of wastes from the building 

activities together with the economical evaluation in the course of exploitation of  recycles. 

Part one is focused on legislative rules in the area of  the waste economy. In the 

next part there is the characteristics of building waste mentioned. Part three is dedicated to 

recycling technologies, the crushing and sorting technology. Following part deals with the 

production of building wastes, splitting recycles and the economic research of prices in the 

course of the use recycles. 

At the conclusion of the diploma work the results of survey about the use of 

recycles was summarized and the recycling waste of building was evaluated including a 

proposal of possible way of the solution within the frame of treating with the building 

waste. 

Keywords: recycling, building waste, recycling technologies, use recycles 
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Seznam použitých zkratek 

SDO - Stavební a demoliční odpad 

ČR - Česká republika 

EU - Evropská unie 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

MZd - Ministerstvo zdravotnictví 

NO - nebezpečný odpad 

OO - ostatní odpad 

OH - odpadové hospodářství 
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1. Úvod 

Diplomová práce je věnována problematice recyklace odpadů ve stavebnictví. Pod 

pojmem recyklace odpadů se rozumí znovupoužití či znovuvyužití odpadů k původnímu 

nebo k jinému účelu. Jedná se o tzv. proces, při kterém se odpad vrací zpět do systému 

k opětovnému využití a zároveň šetří přírodní zdroje a snižuje zatěžování prostředí 

škodlivinami. 

 Při zřizování, rekonstrukci a demolici stavby vzniká mnoho odpadů, kdy nastává 

problém jak s daným odpadem naložit. Téma jsem se rozhodla zpracovat, neboť mě 

zajímalo, jak stavební odpad lze dále využít, jaké recyklační technologie zvolit a 

v neposlední řadě, kterou legislativou se řídí odpady vzniklé ve stavebnictví. 

 První část diplomové práce bude zaměřena na legislativní předpisy v souvislosti 

s recyklací odpadů ve stavebnictví. Zároveň budou objasněny základní pojmy a zařazování 

odpadů podle Katalogu odpadů [2]. 

 Druhá část bude věnována charakteristice odpadů ve stavebnictví, ve které budou 

rozčleněny stavební odpady na základní druhy včetně jejich charakteristiky, dále zde bude 

uveden seznam odpadů možných recyklovat, podmíněně vyloučených z recyklace a 

odpadů, které jsou vyloučeny z přijímání do recyklačních zařízení.  

 Následující kapitolou jsou recyklační technologie odpadů. Budou zde popsány 

způsoby recyklace stavebních odpadů a shrnuty jejich výhody či nevýhody. Dále objasním 

základní technologický postup úpravy stavebních odpadů, typy drtících a třídících zařízení 

včetně jejich charakteristiky. 

 Produkce a využití odpadů ze stavební činnosti bude věnována pátá kapitola. V této 

kapitole provedu porovnání produkce stavebních odpadů v jednotlivých letech a dále se 

zaměřím na rozdělení recyklátů pro stavební účely včetně jejich využívání. Provedu 

ekonomický průzkum cen z hlediska využívání recyklátů. Porovnám ceny stavebních 

materiálů s cenami recyklátů od vybraného vzorku firem zabývajících se recyklací 

stavebních materiálů. 

 V poslední části diplomové práce budou shrnuty výsledky průzkumu využívání 

recyklátů a provedu zhodnocení recyklace stavebních odpadů včetně návrhu možného 

směru v rámci nakládání stavebních odpadů. 
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 Jak vyplývá z výše uvedeného, cílem diplomové práce je charakterizovat vznik, 

produkci a využití odpadů ze stavební činnosti a vyhodnotit výsledky průzkumu cen při 

využívání recyklátů z ekonomického pohledu.  

 Diplomová práce by měla přinést komplexní charakteristiku a zhodnocení 

recyklace stavebních odpadů a objasnit problematiku zaměřenou na využívání recyklátů. 

Také by mohla sloužit jako studijní materiál určený pro studenty se zaměřením v oblasti 

odpadového hospodářství.  
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2. Legislativní předpisy v souvislosti s recyklací odpadů 
ve stavebnictví 

Recyklaci stavebních a demoličních odpadů je v posledních letech věnována značná 

pozornost. Všeobecně je známo, že vznik odpadů je úzce spjat s vývojem společnosti. 

Neustálý rozvoj a náročnost životní úrovně společnosti má za následek větší objem 

produkce odpadů, který vedl ke vzniku moderního technologického odvětví, tj. odpadové 

hospodářství.  

V České republice nakládání s odpady nebylo do roku 1991 nijak legislativně 

ošetřeno. První legislativní normou, která pokrývala oblast odpadů je zákon č. 238/1991 

Sb., zákon o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1.8.1991. Tento zákon byl zaměřen 

primárně na evidenci odpadů, vytvořených u tzv. původců. Původcům byla dána povinnost 

vytvořit plány odpadového hospodářství, které byly předkládány příslušným orgánů státní 

správy ke schválení. Takto získané informace a data sloužila jako podklad pro 

vyhodnocování odpadového hospodářství ve státě, okresech a obcí. Roku 1997 byl přijat 

druhý zákon o odpadech č. 125/1997, který nabyl účinnosti dne 1.1.1998. Nový zákon 

sjednotil právní a procesní stránky, zavedl pro obce a jejich obyvatele důležitý institut 

plateb za svoz a třídění komunálního odpadu, uzákonil pojmy například skladování, 

skládkování, úprava, recyklace a připravil proces pro harmonizace národního práva s 

legislativou evropské unie. 

Roku 2001 byl přijat současný zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

změně některých dalších zákonů [1], kterým se řídí odpadové hospodářství v ČR. Zákon 

byl již mnohokrát novelizován, především kvůli požadavkům implementace nejrůznějších 

směrnic EU. Poslední významnou směrnicí, kterou bylo nutno převést do českého práva, 

byla Směrnice evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ES o odpadech a o zrušení 

některých směrnic, která měla být převedena do konce roku 2010. Snaha Evropské unie je 

jednoznačná, snížit co možná nejvíce samotnou produkci odpadů. Neboť tuto produkci 

není možné zcela zrušit, pokusit se odpad v maximální možné míře opět využít. Některá 

nová ustanovení byla již převzata do zákona č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon o 

odpadech [1]. Tato novela vstoupila v účinnost dnem 1. července 2010 a zahrnuje 

hierarchické nakládání s odpady.  
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 Hierarchické vyjádření způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech: 

a) „ předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické, 

e) odstranění odpadů “ [1]. 

 

2.1 Přehled nejdůležitějších legislativních předpisů vztahující se 
k recyklaci odpadů ve stavebnictví  

Jeden ze stěžejních zákonů upravující problematiku recyklace odpadů je zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [1]. Zákon o odpadech je 

platný od 1.1.2002 a obsahuje základní pravidla:  

 předcházení vzniku odpadů, 

 uplatňování základních požadavků ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel a 

trvale udržitelného rozvoje při nakládání s odpady, 

 dodržování práva a povinností osob v oblasti odpadového hospodářství,  

 a dále upravuje „ působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství “ 

[1]. 

Právní úprava zákona o odpadech si klade za cíl předcházet vzniku odpadů. Pokud 

při činnosti právnických a fyzických osob vzniknou odpady, je nutno omezovat jejich 

množství a nebezpečné vlastnosti a nakládat s nimi v souladu s ochranou životního 

prostředí a lidského zdraví. 

Podle zákona o odpadech je povinností původců zpracovávat programy 

odpadového hospodářství, které jsou upraveny v Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu 

odpadového hospodářství ČR [7] s nabytím účinnosti od 1. července 2003. Plány 

odpadového hospodářství obsahují konkrétní opatření a cíle k předcházení vzniku odpadů. 

Vznikají na úrovni původců odpadů, krajů a centrálně na ministerstvu životního prostředí. 

Program odpadového hospodářství ČR se zpracovává na dobu 10 let a ten současný je 

zpracován pro období 2003 - 2013 [21]. Krajské programy zpracovává kraj v samostatné 

působnosti pro jím spravované území. Programy odpadového hospodářství původce 
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odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečných 

odpadů (NO) nebo více než 1000 t ostatních odpadů (OO). V ČR je v současné době, dle 

dostupných pramenů celkem 7177 původců odpadů, kteří mají povinnost dle platného 

zákona o odpadech zpracovávat programy odpadového hospodářství. 

Další důležité dokumenty a publikace upravující problematiku recyklace 

stavebních odpadů: 

Zákony 

 Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [3] 

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

některých zákonů [4]  

 Zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých dalších zákonů [5] 

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

souvisejících zákonů [6] 

 Nařízení vlády 

 Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

[7] 

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky [8] 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci [9] 

Vyhlášky 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) [2]  

 Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [10] 

 Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů [11] 
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 Vyhláška MZd č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biotickými činiteli [12] 

Metodické pokyny 

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

s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Věstník Ministerstva životního 

prostředí, ročník XIII, částka  9/2003 [13], 

 Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních 

odpadů a pro nakládání s nimi [15]. 

 

2.2 Základní pojmy v odpadovém hospodářství 

Odpad - „ movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit “ 

[1] a spadá do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze zákona o odpadech. 

Odpadové hospodářství - „ činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

nakládání s odpady a následnou péčí o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrolo 

těchto činností “ [1]. 

Recyklací odpadů - způsob využití odpadů, kdy je odpad znovu zpracován na výrobky, 

materiály nebo látky určené pro původní nebo jiné účely. 

Původce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba 

oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. 

Katalog odpadů - Seznam odpadů dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. [2]. 

Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a „ vykazující 

jednu nebo více nebezpečných vlastností “ [1]. 

Další pojmy užívající v odpadovém hospodářství jsou uvedeny v příloze č. 1 [viz 

příloha č. 1] 
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2.3 Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů  

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů [2] již byla 

několikrát aktualizována předpisy č. 503/2004Sb., č. 168/2007 Sb., 374/2008 Sb. Katalog 

odpadů je uveden v příloze č. 1 a Seznam nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 2. 

Původci odpadů a oprávněné osoby mají povinnost zařadit odpad podle Katalogu odpadů 

pro účely s nakládání s odpadem. Odpady jsou zařazeny pod šestimístná katalogová čísla 

druhů odpadů, která jsou rozdělena na tři dvojice čísel. Pod prvním dvojčíslím je označena 

skupina odpadů, zařazování se provádí podle odvětví, oboru a technologického procesu (20 

skupin odpadů). Druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadu a třetí druh odpadu. Pokud 

odpad nelze jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadu, zařadí jej MŽP na návrh 

příslušného okresního úřadu [14].  

 

Schéma č. 1- Zařazování odpadů 

 

    Zdroj: přepracováno podle zdroje [14] 
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3. Charakteristika odpadů ve stavebnictví 

 Odpady nazvané též stavební a demoliční vznikající při zřizování, údržbě, 

rekonstrukcích a odstraňování staveb. V České republice představují nezanedbatelný podíl, 

který tvoří přibližně 25 % z celkové produkce odpadů. Zároveň tento vzniklý odpad 

představuje alternativní zdroj druhotných surovin [14]. 

 

3.1 Druhy stavebních odpadů 

Katalog odpadů ČR je v harmonizaci s Evropským katalogem odpadů, přičemž 

stavební odpad je uveden dle katalogu jako samostatná skupina 17 00 00 [viz příloha č. 3].  

Při realizaci, provozu a odstraňování staveb vzniká mnoho druhů stavebních 

odpadů, které jsou tvořeny zhruba těmito složkami [viz graf č. 1]:  

 přebytečná zemina z výkopů,  

 materiál z demolice vozovek (asfalt a živice),  

 odpady ze stavenišť, 

 demoliční stavební minerální suť [14]. 

 

přebytečná zemina z
výkopů: 65% ‐ 75%

materiál z demolice
vozovek: 10% ‐ 15%

odpady ze stavenišť: 5% ‐
15%

demoliční stavební
minerální suť: 5% ‐ 20%

Graf č. 1 - Základní skupiny stavebních odpadů  [14] 

 

Podíly v procentech podle obr. č. 1 jsou odlišné podle urbanizace a industrializace 

oblastí, proto je nutno považovat je pouze za orientační. 
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Nedílnou součástí při demoličních prací je provádět důkladné třídění odpadů. Tato 

činnost je velmi důležitá z hlediska dalšího využití odpadů. Prvotní třídění odpadů při 

demolicích je mnohem výhodnější a efektivnější, než tyto činnosti provádět až u výrobce 

recyklátů.  Z hlediska úspory, efektivity a účelnosti je důležité přímo při demoličních prací 

provádět: 

 „ oddělení kontaminovaných materiálů od nekontaminovaných, 

 oddělovaní cizorodých materiálů od minerálních sutí „[16], které jsou určené k 

recyklaci (jedná se především o dřeva, plasty, lepenky, sádrokartony, kovy, 

nátěrové hmoty atd.), nutnost oddělené materiály separovat v oddělených 

kontejnerech, 

 roztřídění interních minerálních sutí na základní skupiny: „ cihelná stavební suť, 

betonová suť, živičné sutě (kry) a výkopová zemina “ [16]. 

 

Charakteristika jednotlivých druhů odpadů: 

Výkopová zemina 

Jak vyplývá z uvedeného výčtu, velký podíl stavebního odpadu tvoří přebytečná 

zemina z výkopů. Velkou výhodou je minimální požadavek na úpravu, neboť zeminu lze 

přímo využít na místě stavby jako zásypový materiál k terénním úpravám a k rekultivacím. 

Dalším využitím přebytkové zeminy je vytváření protihlukových nebo jiných terénních 

valů. Podle vlastností a složení zeminu dělíme na jednotlivé druhy: 

 soudržné zeminy měkké konzistence, tzv. rypné zeminy (písky, písečná hlína, 

ornice), 

 soudržné zeminy tuhé konzistence, lehce rozpojitelná zemina (hlinité písky, 

prachovité hlíny, spraše), 

 jílovité zeminy, těžce rozpojitelné (jíly, jílovité hlíny, pískovce, bahna), 

 hrubý štěk, snadno trhatelné horniny (štěrk, zmrzlá zemina) [22]. 

Materiál z demolice vozovek 

Silniční demoliční materiály vznikají při úpravě komunikací. Mohou být na bázi 

asfaltů či hydraulických pojiv, ale také mohou obsahovat dehtové složky. Nejvhodnějším 

použitím asfaltových odpadů je opětovné zpracování do materiálů s asfaltovým pojivem. 

Mezi nejčastější demoliční materiál řadíme dlažební kostky, obrubníky, beton, štěrk a 
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škváru. Materiál z demolice vozovek je často využit bez jakýchkoliv úprav jako sypný 

materiál pro spodní vrstvy komunikací a staveb, ale také jako sypný materiál na 

protihlukové valy. Protříděný demoliční materiál se využívá pro silniční stavitelství. 

Odpady ze stavenišť 

Vytříděné odpady ze stavenišť tvoří malou část stavebních odpadů. Staveništní 

odpad vzniká zpravidla při asanaci staveb, budov a při výstavbě. Pod tento druh odpadu 

zahrnujeme dřevo, papír a lepenku, které bývají většinou spáleny přímo na stavbě. Dalším 

odpadem ze stavenišť jsou zásypové odpady, sklo, plasty, ale také stavební a betonářská 

ocel či prvky neželezných kovů, které je možno zhodnotit ve formě šrotu. Pod zvláštní a 

nebezpečný odpad spadají nátěrové hmoty, organická lepidla, barvy, laky a ředidla.  

Demoliční stavební minerální suť 

Demoliční stavební suť vzniká zejména při demolicích staveb a její složení závisí 

na charakteru stavby, použité technologii, stavebních materiálů, ale i na stáří stavby. 

Stavební suť obsahuje cihelné zdivo, beton nebo železobeton, také dlaždice, maltu, písek, 

ale i keramické materiály a kovy. Minerální látky z demoličního materiálu (cihly a beton) 

jsou zpracovány na drť a používají se ve stavebnictví jako přídavné látky, zejména jako 

přísady do betonu. Před použitím stavebních odpadů je nutno zbavit suť všech nežádoucích 

příměsí, jako jsou dřevo, papír, plasty, kovové části a zbytky asfaltu. Takto očištěnou 

minerální suť je vhodné roztřídit podle druhů, a to na cihelnou stavební, betonovou a 

živičnou suť. Cihlovou drť je možno využít jako přísadu při výrobě některých stavebních 

hmot nebo jako násypový materiál na cesty. Dalším využitím cihlové drtě tzv. antuky, je 

při úpravě povrchu dětských hřišť a tenisových kurtů. Betonová drť se díky svým 

vlastnostem podobá normálnímu betonu a při určité frakci se dá využít jako kamenivo do 

nového betonu, ale také jako zásypový materiál. 

 

3.2 Seznam SDO odpadů vhodných k recyklaci 

V tabulce č. 1 je uveden seznam stavebních a demoličních odpadů, které jsou 

vhodné k úpravě, tj. k recyklaci. Jedná se o odpady vzniklé ze stavební a demoliční 

činnosti, které neobsahují nebezpečné látky. 
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Tabulka č. 1 - Seznam stavebních a demoličních odpadů vhodné k recyklaci 

kód Název kategorie
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 

neuvedené pod číslem 170106 
O 
 

170202 Sklo O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170508 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507 O 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 

170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801 O 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 

170903 
O 

 Zdroj: [15] 

 

3.3 Seznam SDO podmíněně vyloučených z recyklace 

Tabulce č. 2 je uveden seznam stavebních a demoličních odpadů, které jsou 

podmíněně vyloučeny z recyklace. Jedná se o odpady, které obsahují nebezpečné látky. 

Podmínkou pro přijetí těchto odpadů do recyklačních zařízení je odstranit a oddělit 

nebezpečné složky z těchto odpadů.  

Hodnocení nebezpečných vlastností se provádí podle ustanovení § 6 zákona o 

odpadech [1] a řídí se vyhláškou MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o ohodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů [11]. Pokud dochází k pochybnostem v rámci hodnocení o 

nebezpečných vlastnostech odpadu, doporučuje se využít tzv. odběru vzorků odpadu. 

Tento odběr vzorků odpadu provádí právnická nebo fyzická osoba, která je pověřená MŽP 

a MZd. Dále musí splňovat požadavek podle ustanovení § 5 odst. 4 vyhlášky č. 376/2001 

Sb., [11] a absolvovat příslušná školení. 
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Tabulka č. 2 - Seznam odpadů podmíněně vyloučených z recyklace 

kód Název kategorie
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
N 

170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

N 
 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

170503 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky N 
170505 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 
170507 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky N 
170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
170801 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami N 
170901 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N 
170902 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály 

obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné 
zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

N 

170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

 Zdroj: [15] 

 

3.4 Seznam SDO vyloučených z recyklace 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny druhy odpadů, které nelze přijímat do recyklačních 

zařízení. Jedná se o odpady obsahující nebezpečné látky jako je azbest. Azbest je vláknitý 

minerál, který je zařazen mezi karcinogenní látky. Vlákna, která se z něj uvolňují, jsou 

velmi nebezpečná z hlediska lidského zdraví, neboť způsobují rakovinu dýchacího a 

trávicího ústrojí. Z těchto důvodů je nutno s takovým odpadem nakládat v souladu s § 41 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [6]. Odpad azbestu je zpravidla 

odstraňován ukládáním na skládky. 

 

Tabulka č. 3 - Seznam odpadů vyloučených z recyklace 

kód název kategorie
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170605 Stavební materiály obsahující azbest N 

                                                                                            Zdroj: [15] 
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4. Recyklační technologie ve stavebnictví 

Kvalita produkovaného recyklátu je ovlivněna nejen technologií, která byla použita 

při zpracování stavebních odpadů, ale i organizací práce včetně celkového zabezpečení 

chodu recyklačního zařízení. Pro recyklaci odpadů je nutno vytvořit takové optimální 

podmínky, aby byla zajištěna bezpečnost a hygiena při práci. Při recyklaci stavebních a 

demoličních odpadů se využívají dva základní systémy: 

 recyklace „in site“ - je prováděna v místě vzniku, 

 recyklace „off site“ - je prováděna v tzv. stacionárních recyklačních zařízeních. 

 

4.1 Recyklace „in site“  

Recyklace odpadních materiálů prováděna v místě vzniku odpadů je flexibilní a 

často výhodnější jak z hlediska ekonomického, tak i z hlediska životního prostředí. 

Mobilní úpravny se používají zejména pro přímé nasazení na staveništi jako je stavba 

dálnic nebo u demolic průmyslových staveb. Odpadá zde tak nutnost přepravy stavebního 

odpadu do recyklačních závodů, které se provádí zpravidla za použití nákladních aut, což 

je jednak ekonomicky nákladné a současně zatěžuje životní prostředí výfukovými plyny, 

hlukem a prachem. Recyklační linka se umísťuje přímo u zdroje odpadů a recyklace se 

provede přímo na místě. Veškeré komponenty jsou umístěny na přívěsných nebo 

návěsných podvozcích. Výhodou je bezproblémové rozpojení linky a drtič nebo třídič lze 

využít samostatně. Mobilní zařízení určená pro úpravu stavebních materiálů pracují 

většinou na principu - příjem materiálů, předběžné třídění, prosévání, rozmělňování a 

odlučování feromagnetických kovů. Recyklace prováděná přímo na místě má i svoje 

nevýhody jako jsou vyšší náklady. Jedná se zejména o mzdové náklady, které vyplývají z 

potřeby rozebírat a skládat zařízení. Do provozních nákladů spadá příprava vhodného 

prostoru pro provoz linky, ale také skladování vytříděného recyklátu. Při samotném 

procesu recyklace může nastat problém s nevhodností plochy pro uložení recyklovaného 

materiálu. Může dojít ke znečištění podloží, tak i recyklovanými materiály navzájem. 

Jednou z dalších nevýhod vyplývajících z omezených možností recyklační jednotky, je 

drcení betonu na jednotlivé frakce. Stacionární jednotka nabízí větší možnosti i po stránce 

výkonnosti. Při recyklaci prováděné na místě dochází ke zkreslování evidence 
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zpracovaného odpadu, což bývá nevýhodou, oproti recyklaci off-site, která má pevně 

zabudované váhy. Je zřejmé, že vybudované recyklační zařízení jsou zdrojem hluku a 

zvýšené prašnosti a mnohdy dochází k nedostatečnému zajištění ochrany životního 

prostředí, přičemž nejsou po celou dobu jejího provozu dodrženy všechny limity. V tomto 

směru jistě stacionární zařízení tyto limity dodržují, neboť v opačném případě by taková 

pochybení byla zjištěna a následně sankciována dotčenými orgány [24].  

Shrnutí:  

Recyklaci „in site“, tj. recyklaci prováděnou v místě vzniku odpadů jsem pro přehlednost 

shrnula do tabulky [viz tabulka č. 4]. Tabulka zahrnuje výhody a nevýhody tohoto způsobu 

recyklace stavebních odpadů. 

 

Tabulka č. 4 - Recyklace odpadů prováděných způsobem „in site“ 

 Výhody Nevýhody 

Recyklace  

„in site“ 

- flexibilní  přímé nasazení recyklační 

linky na staveništi, u demolic, atd.  

ekonomická výhoda 

- odpadá problém přepravy stavebního 

odpadu nákladními auty  menší 

zatížení životního prostředí   

- bezproblémové rozpojení linky  

samostatné využití komponentů (drtič, 

třídič) 

- vyšší provozní náklady  příprava 

vhodného prostoru pro provoz linky, 

skladování recyklátů 

- vyšší mzdové náklady  rozebírat a skládat 

zařízení (mzda, příplatky ke mzdě) 

- omezené možnosti recyklační jednotky, 

např. drcení na jednotlivé frakce 

- zkreslování evidence zpracovaného odpadu 

 

                                                                                                 Zdroj: zpracováno dle zdroje [23]   

 

4.2 Recyklace „off site“  

Stacionární jednotky umožňují vzhledem ke své velikosti a vybavení, přípravu 

kvalitních recyklátů při vysokém výkonu. Jsou pevně umístěny a jejich provoz je upraven 

tak, aby splňovaly všechny povinnosti týkající se ochrany životního prostředí i 

legislativních kritérií. Jedná se především o snížení emisí prachu a hlučnosti instalací filtrů, 

zvlhčováním, vybudováním protihlukových valů a vyřešením odvodnění. Nedílnou 

součástí provozování úpravny je zajištění zpracování nebo zneškodňování 
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nerecyklovatelných odpadů, vyloučení nebezpečných odpadů (NO) a zabezpečování 

hygieny práce, pracovního prostředí včetně dodržování povinností zaměřené na oblast 

bezpečnosti práce. Největší nevýhodou stacionárních jednotek je nutnost zajistit stálý 

přísun zpracovaného materiálu a možnosti předzásobení na pozemku, což při vysokých 

cenách za dopravu snižuje ekonomickou efektivnost provozu. Provoz stacionárních 

jednotek je hospodárný pouze ve větších aglomeračních centrech, jinak jsou náklady na 

dopravu stavebních odpadů i na odvoz recyklátu příliš vysoké. Tímto se vytváří tlak na 

provozovatele recyklačních zařízení, aby byla vytvořena taková síť stacionárních 

recyklačních linek, ve kterých by byl zpracován všechen odpad za co největší ekonomické 

a ekologické efektivity. Významnou výhodou stacionárních linek je též to, že součástí 

většiny recyklačních zařízení je i možnost prodeje recyklátů [23].  

Shrnutí: 

Z důvodu přehlednosti jsem recyklaci „off site“ shrnula do tabulky [viz tabulka č. 5], kde 

jsou uvedeny výhody a nevýhody recyklace prováděné v tzv. stacionárních recyklačních 

zařízení. 

 

Tabulka č. 5 - Recyklace odpadů prováděných způsobem „off site“ 

 Výhody Nevýhody 

Recyklace 

„off site“ 

- vysoký výkon recyklačních jednotek 

- více možností využití např. drcení betonu na 

jednotlivé frakce 

- prodej recyklátů 

- důkladná evidence zpracovaného odpadu   

zabudované váhy 

- možnost uskladňování (stavební odpad, 

recyklát) 

- zajištění zpracování a zneškodňování 

nerecyklovaných odpadů, nebezpečných 

odpadů 

- kvalitní zabezpečování hygieny, bezpečnosti 

práce a pracovního prostředí  

- vyšší náklady na dopravu  přeprava 

stavebního odpadu do recyklačních 

závodů, odvoz recyklátů 

- negativní vliv na životní prostředí  

přeprava materiálů a recyklátů  

výfukové plyny, hluk, prach 

- zajišťování stálého přísunu odpadního 

materiálu, předzásobování  snížení 

ekonomické efektivity provozu 

                                                                                                    Zdroj: zpracováno dle zdroje [23] 
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4.3 Obecný technologický proces recyklace  

Základní operace pro recyklaci stavebních odpadů vycházejí z obecného 

technologického postupu [viz schéma č. 2].  

Obecný technologický proces je rozdělen na tři základní operace: 

 předtřídní, 

 drcení, 

 následné třídění [16]. 

 

Schéma č. 2  - Obecný technologický postup pro recyklaci odpadů 

 

                                                                                                                               Zdroj: [16] 

Pro roztřídění jsou rozhodující faktory rozdílné hustoty, chování při odvalování a 

magnetické vlastnosti. Čisté druhy hmot, jako lepenky, papír, plasty a dřevo lze získat 

ručním tříděním. Zařízení pro úpravu stavebního odpadu provádí mechanizované drcení a 

separaci jednotlivých frakcí a materiálů. Oddělování lehkých hmot od sutí je možné 

provádět buď způsobem za použití proudu vzduchu, nebo na šikmých třídících zařízení. Na 

rozmělňování suti se používají čelisťové, válcové, odstředivé a odrazové drtiče. 

Stacionární linky jsou zpravidla založeny minimálně na dvoustupňovém systému drcení 

stavebních sutí. První stupeň drcení bývá zajišťován čelisťovým drtičem, který je určen pro 

hrubé drcení zpracovávající poměrně velké kusy. Pro druhý stupeň drcení jsou typické 

odrazové drtiče, jejich prostřednictví je již získáván kvalitní recyklát. Drtiče bývají navíc 

vybaveny „ dálkovým ovládáním, magnetickým separátorem, skrápěcím zařízením pro 

snížení prašnosti apod. “ [24]. 

 

Třídění Drcení Předtřídění 

Cizorodé látky, 
podsítná složka 

Cizorodé látky, železo Různé výstupní 
frakce recyklátů 
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4.4 Drtící technika  

Čelisťové drtiče 

Čelisťové drtiče jsou určeny zejména k hrubému drcení nelepivých a tvrdých 

materiálů [viz příloha č. 4]. Patří sem různé druhy kameniva a rud, stavebních materiálů 

jako jsou železobeton, stavební suť, cihly a asfaltové kry. Jejich přednost spočívá ve 

výhodném tvaru vstupního otvoru, proto lze zpracovávat poměrné velké kusy. 

Přednosti: 

 vysoká provozní spolehlivost, 

 vysoký výkon, 

 nízké provozní náklady,  

 nízké náklady na údržbu, 

 nenáročná obsluha a snadná výměna opotřebených částí, 

 příznivá spotřeba energie. 

Odrazové drtiče 

Odrazové drtiče jsou zvláště vhodné pro drcení středně tvrdých materiálů [viz 

příloha č. 5]. Používají se na zpracování stavebního odpadu, zejména pro recyklaci betonu, 

železobetonu, cihlových sutí a živičných povrchů při rekonstrukci vozovek. Také je lze 

využít na drcení těžených materiálů v lomech, jako jsou např. těžba vápence, pískovce a 

štěrku.  

Přednosti: 

 vysoká provozní spolehlivost, 

 nízké náklady na provoz a údržbu, 

 využití drtících lišt  maximální materiálové využití, 

 vysoký stupeň zdrobnění a vysoká kvalita výstupního produktu, 

 široká možnost provozního nasazení (pro stacionární linky nebo mobilní zařízení), 

 hydraulické otevírání skříně drtiče zjednodušuje přístup pro údržbu [18]. 

Válcové drtiče 

Válcové drtiče jsou určeny zpravidla pro jemné drcení širokého množství druhů 

materiálů, především k drcení škváry. 

Přednosti: 
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 nízké náklady na provoz a údržbu, 

 vysoká provozní spolehlivost, 

 jednoduchost instalace, obsluhy a údržby, 

 minimalizace prachových podílů v produktu drcení, 

 dlouhá životnost hlavních drtících dílů. 

 

4.5 Třídící technika 

Třídící zařízení slouží k třídění nelepivých, středně tvrdých a tvrdých stavebních 

sutí, betonů, panelů, stavebních odpadů a přírodních materiálů jako je např. vápenec a 

pískovec a následně se využívá k rozdělení podrceného materiálu na frakce dle velikosti 

zrn materiálu. Hlavní činnou částí třídiče je sítová plocha - síto. Konstrukce síta závisí na 

způsobu jeho výroby a technologickém procesu třídění. Pro třídění stavebních sutí se 

využívá zejména sít pletených z ocelových drátů nebo síta pryžová, která mají vysokou 

životnost. Při zpracování rozdrceného stavebního materiálu se využívají vibrační třídiče 

[viz příloha č. 6] s paralelním uspořádáním sít. „ Jedná se o sítové skříně uložené nebo 

zavěšené na pružinách, osazeném budičem vibrací. Tímto budičem vibrací obvykle bývá 

excentr, nerovnoměrné rozložení hmot setrvačníku nebo elektromagnet “ [24], působící na 

skříň třídiče. Výsledkem je kruhový pohyb sítové skříně a také vibrace pletiva samotného 

síta, což má pozitivní vliv na účinnost třídění. „ Standardní velikostní frakce při recyklaci 

stavebních sutí jsou: 

 podsítné jemného síta (0 až 8 mm), 

 podsítné hrubého síta (8 až 32 mm), 

 nadsítné hrubého síta (32 až 63 mm nebo 32 až 80 mm) “ [24]. 

Přednosti vibračního třídiče: 

 vysoký výkon, 

 minimální provozní náklady, 

 snadná výměna třídících ploch, 

 snadná kontrola třídícího procesu a stavu třídících ploch, 

 odolnost proti klínování a zalepování tříděného materiálu na třídících plochách 

[18]. 
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Separátory nežádoucích cizorodých příměsí pracují na principu suché a mokré 

separaci a využívají se pro získávání frakcí s nejvyšší kvalitou. V současné době se dává 

přednost principu suché separace, neboť je z ekonomického hlediska výhodnější než 

způsob mokré separace. Princip suchého způsobu separace je založen na proudícím 

vzduchu, kterým jsou vrhány nežádoucí částice mimo proud recyklátu a tím dochází 

k samotné separaci. Při mokrém způsobu se využívá a je třídící složkou voda, která 

nežádoucí částice o nižší hustotě než je voda, vynáší na hladinu.  Nevýhodou této mokré 

separace je nutnost vodního a tím i kalového hospodářství. [24].  

V oblasti recyklačních technologií dochází k neustálému vývoji, což má významný 

pozitivní vliv na životní prostředí a kvalitu recyklátů. Provozovatelé recyklačních zařízení 

nejen šetří životní prostředí, ale zároveň přispívá ke snížení těžby nerostných surovin a ke 

snížení objemu odpadů na skládkách. 
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5. Produkce a využití odpadů ze stavební činnosti 

5.1 Produkce a recyklace SDO dle databáze ISOH  

Přehled množství produkce stavebního a demoličních odpadu (SDO) a celkové 

množství recyklace SDO je uveden v tabulkách č. 6 až 10. Veškerá data o produkci SDO 

jsou získaná z databáze Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), 

spravované v současné době Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) 

[19]. 

 

5.1.1 Objem produkce SDO vhodných k recyklaci  

Přehled objemu produkce SDO ve sledovaném období od roku 2005 do roku 2009 

je uveden v následující tabulce [viz tabulka č. 6]. Jsou zde zahrnuty pouze odpady, které 

jsou vhodné k úpravě, tj. k recyklaci. 

 

Tabulka č. 6 - Množství produkce (t) SDO dle databáze ISOH za roky 2005 až 2009 

  Kód 
odpadu + 
kategorie 

Množství odpadu (t) - produkce za rok 2005 - 2009 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

170101 O 898551,86 1106270,51 1697904,21 1224105,95 1131893,90 
170102 O 765235,68 962620,99 765038,01 861430,38 918638,80 
170103 O 11477,66 39388,31 11784,32 13391,09 14887,51 
170107 O 565593,41 1026482,83 1220518,89 792671,63 885931,86 
170202 O 7388,04 9253,02 10906,97 9086,21 12746.20 
170302 O 307889,39 338931,99 440820,08 436866,13 512879,86 
170504 O 6401417,32 7237185,45 8621479,43 10026114,29 9115754,67 
170508 O 61258,03 266137,26 78763,61 174583,34 54236,41 
170604 O 77310,59 69927,14 84214,76 68928,35 54956,48 
170802 O 8589,47 8168,29 10366,59 5919,86 7194,50 
170904 O 402836,49 343034,28 642368,84 449497,72 485105,82 
Celkem (t) 9507547,94 11407400,07 13584165,71 14062594,95 10230127,74 

                                                                                                                                          Zdroj: [19] 
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Graf č. 2 - Objem produkce (t) SDO vhodných k recyklaci, zpracováno dle tab. č. 6 

 

Z přehledu produkce SDO vhodných k recyklaci je patrné, že produkované 

množství odpadů od roku 2005 vzrostl, zatímco rok 2009 zaznamenal pokles. 

Nejvýznamnější složkou produkce je odpad vedený pod katalogovým číslem 170101„ 

beton “ a 170504 „ zemina a kamení “.  

 

5.1.2 Objem produkce SDO podmíněně vyloučených z recyklace  

Přehled objemu produkce a recyklace SDO ve sledovaném období od roku 2005 do 

roku 2009 je uveden v následující tabulce [viz tabulka č. 7]. Jsou zde zahrnuty pouze 

odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace. Podmínkou pro přijetí těchto odpadů 

do recyklačních zařízení je odstranit a oddělit nebezpečné složky z těchto odpadů. 

 

Tabulka č. 7 - Množství produkce (t) SDO dle databáze ISOH za roky 2005 až 2009 

  Kód 
odpadu + 
kategorie 

Množství odpadu (t) - produkce za rok 2005 - 2009 
 

2005 2006 2007 2008 2009 
170106 N 105107,93 103482,33 81946,79 42780,4 46474,72 
170204 N 2625,33 8508,28 3254,19 5211,50 9704,81 
170301 N 4287,16 5622,85 11054,26 7883,50 2732,61 
170503 N 360393,29 180974,78 313528,62 462102,22 504215,46 
170505 N 428,11 185,88 473,38 120,38 41,70 
170507 N 6166,44 5022,17 10444,07 25864,49 30385,18 
170603 N 711,27 552,40 524,01 613,41 477,58 
170801 N 8,87 38,90 19,65 52 70,81 
170901 N 291,93 618,26 453,83 410,99 120,87 
170902 N 0 0 9,79 165,10 35,78 
170903 N 65397,01 74295,38 58957,07 47178,74 95062,85 
Celkem (t) 545417,34 379301,23 480665,66 592382,73 689322,37 

                                                                                                                                          Zdroj: [19] 
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Graf č. 3 - Objem produkce (t) SDO podmíněně vyloučených z recyklace, zpracováno dle tab. č. 7 

 

Z přehledu produkce stavebních a demoličních odpadů podmíněně vyloučených 

z recyklace je patrné, že v roce 2006 byl zaznamenán značný pokles objemu produkce a v 

následujících letech docházelo k postupnému nárůstu produkce. Množství produkovaného 

odpadu v roce 2009 stoupl téměř na dvojnásobek objemu produkce z roku 2006. Největší 

podíl na produkci má odpad pod katalogovým číslem 170106 „ směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a keramických výrobků “ a odpad vedený pod katalogovým číslem 

170503 „ zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky “. 

 

5.1.3 Objem produkce SDO vyloučených z recyklace  

Přehled objemu produkce SDO ve sledovaném období od roku 2005 do roku 2009 

je uveden v následující tabulce [viz tabulka č. 8]. Jsou zde zahrnuty pouze odpady, které 

nelze přijímat do recyklačních zařízení, tj. odpady obsahující nebezpečné látky (azbest). 

 

Tabulka č. 8 - Množství produkce (t) SDO dle databáze ISOH za roky 2005 až 2009 

Kód 
odpadu + 
kategorie 

Množství odpadu (t) - produkce za rok 2009 
 

2005 
 

2006 2007 2008 2009

170601 N 1351,50 1053,21 1301,72 1575,53 1941,1 

170605 N 9926,65 9085,82 10263,11 15027,92 16178,96 

Celkem (t) 11278,15 10138,29 11564,83 16603,45 18120,06 

                                                                                                                                          Zdroj: [19] 
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Graf č. 4 - Objem produkce (t) SDO vyloučených z recyklace, zpracováno dle tab. č. 8 

 

Z přehledu produkce stavebních a demoličních odpadů vyloučených z recyklace 

vyplývá, že produkce v letech 2005 až 2006 je téměř shodná a v následujících letech došlo 

k výraznějšímu nárůstu produkovaného množství. Zde je nejvýznamnější složkou odpad 

pod katalogovým číslem 170605 „ stavební materiál obsahující azbest “. 

Stavební a demoliční odpad představuje svým objemem nejen výrazný podíl 

z celkového množství odpadu produkovaného v České republice, ale současně i zdroj 

druhotných surovin, které mohou být po recyklaci využity jako stavební materiály. 

Současně tyto odpady mohou být při vhodném nakládání zdrojem úspor prvotních surovin 

těžených v přírodě. 

 

5.1.4 Celkový objem produkce a recyklace SDO ve sledovaném období  

V následujících tabulkách je v období od roku 2005 do roku 2009 zaznamenáno 

celkové množství produkce stavebního a demoličního odpadu [viz tabulka č. 9] a celkové 

množství recyklace stavebního a demoličního odpadu [viz tabulka č. 10]. 

 

Tabulka č. 9 - Celkové množství produkce (t) SDO dle databáze ISOH za rok 2005-2009 

Kód  
odpadu 

Množství odpadu (t) - produkce za období od roku 2005 do 2009 
 

2005 2006 2007 2008 2009

17 12945159,53 13005749,58   16655692,51 17120799,99  17004620,39  

Celkový objem produkce (t): 76732022 

                                                                                                                                              Zdroj: [19] 



Bc. Marcela Švejnohová: Analýza recyklace ve stavebnictví  

2011  24 

Tabulka č. 10 - Celkové množství recyklace (t) SDO dle databáze ISOH za rok 2005 -2009 

Kód 
odpadu 

Množství odpadu (t) - recyklace za období od 2005 do 2009 
 

2005 2006 2007 2008 2009

17 953104,31 1372936,12 2119836,31 1913532,05 1612992,87 

Celkový objem produkce (t): 7972401,66 

                                                                                                                                              Zdroj: [19] 
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 Graf č. 5 - Celkový objem produkce a recyklace (t) SDO, zpracováno dle tab. č. 9 a č. 10   

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že objemy produkce a recyklace v roce 2005 a 

2006 jsou téměř shodné. Rok 2007 zaznamenal nárůst produkce i recyklace a v 

následujících letech došlo k mírnému poklesu recyklovaného množství odpadu, přičemž v 

objemu produkce došlo k minimálním změnám. V porovnání s objemem produkce SDO je 

hodnota objemu recyklovaného množství odpadů stále nízká, proto by se měl stavební 

odpad více recyklovat a méně ukládat a tím šetřit i naše životní prostředí.  

 

5.2 Základní druhy recyklátů pro stavební účely a jejich využití 

Cihelný recyklát 

Cihelný recyklát [viz obrázek č. 1] se zpravidla získává pomocí drtících linek a 

výsledný produkt má zrnitost do 80 mm, běžně ve třech frakcích (0-16 mm, 16-32 mm a 

32-80 mm). Tento recyklát má široké spektrum možností využití a to především: 

 plniva do stavebních směsí pro výrobu cihlobetonu, pro výrobu „ prefabrikovaných 

prvků k přípravě vibrolisovaných tvárnic nebo stěnových prvků “, dále pro výrobu „ 

stavebních směsí jako plniva do malt pro zdění “, 
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 využití „ ve stabilizovaných podkladech a nestmelených vrstvách vozovek “, 

 zásypový materiál inženýrských sítí, 

 protihlukové valy a ostatní terénní úpravy [23]. 

 

     Obrázek č. 1 - Cihelný recyklát [25] 

Betonový recyklát 

Betonový recyklát [viz obrázek č. 2] je výhradně využíván jako plnivo do betonu. 

Na základě výzkumu bylo zjištěno, že takto vzniklý beton má určité odlišnosti oproti 

betonu z přírodního kamene. „ Obsah drceného betonu negativně ovlivňuje konzistenci 

betonové směsi “a tím má vliv na pevnost betonu, dále se snižuje pevnost betonu v tlaku a 

jsou ovlivněny i další vlastnosti jako jsou pružnost a smršťování betonu. Betonový recyklát 

je převážně použit: 

 „ v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem “, 

 pro zpevňování a úpravu silničních komunikací, 

 pro úpravu železniční stavby a jako pražcové podloží, 

 jako náhrada za přírodní kamenivo do betonů nižších tříd, 

 jako zásypový materiál a materiál vhodný do základových desek [23].  

 

    Obrázek č. 2 - Betonový recyklát [25] 
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Asfaltový recyklát 

Pro tento druh recyklátu jsou typické „ technologie za studena za použití emulzí, 

případně v kombinaci s cementem “. Principem je obalení ekologicky závadných částic, 

což umožňuje snížit kontaminaci odpadních vod a současně i blízkého okolí. Takto 

zpracovaný asfaltový recyklát [viz obrázek č. 3] lze využít následovně: 

 pro málo zatížené vozovky (pro konečné úpravy zpevněných a nezpevněných 

polních a příjezdových komunikací), 

 „ pro spodní podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových podsypaných vrstev“ 

bez přidání nového pojiva k recyklátu, 

 „ s přidáním hydraulického pojiva (cementu, vápna nebo strusky) pro provedení 

nové stmelené vrstvy “, 

 „ s přidáním emulze k recyklovanému materiálu, vhodné pro staré úpravy 

obsahující dehtové pojivo“, 

 kombinovaný způsob, s přidáním emulze i cementu, přičemž tento způsob oproti 

předchozím způsobům dosahuje nejlepších výsledků [23]. 

 

    Obrázek č. 3 - Asfaltový recyklát [25] 

 

5.3 Porovnání cen stavebních materiálů s recykláty  

V této části diplomové práce se budu zabývat porovnáním cen stavebních materiálů 

s cenami recyklátů za předpokladu, že nahradím stavební materiál v konstrukci 

recyklovaným materiálem. 

Oslovila jsem firmy zabývající se recyklací stavebních materiálů, které mi poskytly 

ceníky recyklátů. Budu pracovat pouze se základními druhy recyklátů, tj. cihelný, 
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betonový a asfaltový. Stejným způsobem jsem oslovila prodejce stavebních materiálů a tím 

získala ceny potřebné pro tento průzkum. Co se týká cen stavebních materiálů, budu 

pracovat pouze s cenami, které jsem získala z průměrné hodnoty cen zjištěných od 

prodejců. Ceny se budou uvádět vždy s DPH.  

Průzkum je zaměřen na porovnání cen stavebního materiálu s cenami recyklátů 

s cílem zhodnotit, zda z ekonomického hlediska se vyplatí pro firmu nahradit stavební 

materiál recyklátem. Při porovnání konstrukcí se zaměřím pouze na prodejní ceny 

recyklátů a stavebních materiálů. Průzkum nebudu zahrnovat další náklady spojené 

s daným záměrem, jako jsou například ceny kontejnerů, ceny pohonných hmot atd.  

 Jak již bylo výše zmíněno, oslovila jsem vybraný vzorek firem zabývající se 

recyklací stavebních odpadů, které mi poskytly potřebné údaje pro daný průzkum. Zjištěná 

data jsem z důvodu přehlednosti vložila do tabulky č. 11, která obsahuje prodejní ceny 

cihelného, betonového a asfaltového recyklátu. 

 

Tabulka č. 11 - Ceník recyklátů 

Ceník recyklátů  - cena Kč/t (včetně DPH) 

 Cihelný recyklát Betonový recyklát Asfaltový recyklát 

RAVEL spol. s r.o. 45,-  100,-  80,-  

Hrdý Milan s.r.o. 65,-  75,-  120,-  

RESTA s.r.o. 50,-  120,-  50,-  

AZS 98 s.r.o. 49,-  119,-  69,-  

NEXTA s.r.o. 120,-  150,-  130,- 

                                                                                                            Zdroj: vlastní zpracování 

 

1. Porovnání konstrukcí 

- náhrada běžného materiálu (antuky) za cihelný recyklát při výstavbě dětských sportovišť.  

Jedná se o hřiště určená pouze k rekreačním účelům. Vzhledem k vlastnostem 

cihelného recyklátu, tento záměr nelze realizovat při výstavbě hřišť, která by sloužila k 

vrcholovým sportům. 
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Tabulka č. 12 - Náhrada stavebního materiálu cihelným recyklátem 

Porovnání konstrukcí  - cena Kč/t (včetně s DPH) 

 

Cena antuky  
Cena cihelného 

recyklátu  

Výsledek 

Kč/t % 
Při 50 t 

recyklátu  

Při 100 t 

recyklátu 

RAVEL spol. s r.o. 1.420,-  45,-  1.375,-  96,8 68.750,- 137.500,- 

Hrdý Milan s.r.o. 1.420,- 65,-  1.355,-  95,4 67.750,- 135.500,- 

RESTA s.r.o. 1.420,-  50,-  1.370,-  96,4 68.500,- 137.000,- 

AZS 98 s.r.o. 1.420,-  49,-  1.371,-  96,5 68.550,- 137.100,- 

NEXTA s.r.o. 1.420,-  120,-  1.300,-  91,5 65.000,- 130.000,- 

                                                                                                                       Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 6 - Porovnání konstrukcí (antuka - cihelný recyklát), zpracováno dle tab. č. 12 

 

Z výše uvedených hodnot vyplývá, pokud nahradím antuku cihelným recyklátem 

pro výstavbu dětských hřišť využívající se k běžným či rekreačním účelům, tak získám 

velkou úsporu nákladů při pořízení materiálu, a to kolem cca 95 %. Nejvýhodnější nákup 

je od firmy RAVEL s.r.o., kde uspořím kolem 96,8 %. Zároveň z grafu č. 6 je zřejmé, že i 
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nákup od jiných firem je velice výhodný a znamená pro firmy velké finanční úspory, neboť 

prodejní ceny antuky jsou velmi vysoké.   

 

2. Porovnání konstrukcí 

- náhrada běžného materiálu (štěrkodrť) za betonový recyklát při použití v podkladních 

vrstvách vozovek.  

Dle získaných informací od oslovených firem bylo zjištěno, že je stavebními 

firmami nejvíce využíván betonový recyklát oproti cihelnému a asfaltovému. 

Nejobvyklejší způsob použití recyklovaného betonu je jako zásypový materiál a dále se 

využívá při úpravě a zpevňování silniční a železniční stavby. Pro tyto záměry je typický 

velký odběr recyklovaného materiálu. 

 

Tabulka č. 13 - Náhrada stavebního materiálu betonovým recyklátem 

Porovnání konstrukcí  - cena Kč/t (včetně s DPH) 

 
Cena 

štěrkodrtě       

(0-32, 0-45, 

32-63) 

Cena 

betonového 

recyklátu  

Výsledek 

Kč/t % 
Při 50 t 

recyklátu  

Při 100 t 

recykátu 

RAVEL spol. s r.o. 237,-  100,-  137,-  57,8 6.850,- 13.700,- 

Hrdý Milan s.r.o. 237,- 75,-  162,- 68,35 8.100,- 16.200,- 

RESTA s.r.o. 237,-  120,-  117,-  49,4 5.850,- 11.700,- 

AZS 98 s.r.o. 237,-  119,-  118,-  49,8 5900,- 11.800,- 

NEXTA s.r.o. 237,-  150,-  87,-  36,7 4.350,- 8.700,- 

                                                                                                              Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 7 - Porovnání konstrukcí (štěrkodrť - betonový recyklát), zpracováno dle tab. č. 13 

 

Jak již bylo zmíněno, betonového recyklátu se v současné době využívá nejvíce, 

proto z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že při nákupu 100 t recyklátu od firmy Hrdý 

Milan s.r.o., získám úsporu až 16.200,- Kč, což při velké zakázce bude pro investora činit 

vysoké procento úspor. Ale i při koupi recyklátu od společnosti NEXTA s.r.o., která 

prodává recyklát za 50,- Kč, získám úsporu 36,7 %. Z výše uvedeného grafu je patrné, že 

ceny betonového recyklátu jsou téměř o polovinu nižší než ceny štěrkodrtě, proto i tato 

náhrada přinese firmám velké úspory, zejména při odběru velkého množství tun recyklátu. 

Nejenom firmy získají velké finanční úspory při náhradě stavebního materiálu recyklátem, 

ale zároveň tím šetří přírodní zdroje a v neposlední řadě i životní prostředí.  

 

3. Porovnání konstrukcí 

- náhrada běžného materiálu (kamenivo) za asfaltový recyklát pro konstrukční vrstvy málo 

zatížené vozovky.  
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Pokud nahradím kamenivo asfaltovým recyklátem při stejné konstrukci, tak vycházím 

z následujícího poměru: asfaltový recyklát (2,5 t/ m3) = kamenivo (1,8 t/ m3). Pro jednoduchost a 

srozumitelnost jsem při porovnání konstrukcí kameniva s asfaltovým recyklátem provedla 

přepočet z Kč/t na Kč/m3 a hodnoty uvedla do tabulky. Vycházela jsem z prodejní ceny kameniva 

za 249,- Kč/t. 

 

Tabulka č. 14 - Náhrada stavebního materiálu asfaltovým recyklátem 

Porovnání konstrukcí  - cena Kč/m3 (včetně s DPH) 

 Cena 

kameniva     

(16-32,   32-

63) 

Cena 

asfaltového 

recyklátu  

Výsledek 

Kč/t % 
Při 50 t 

recyklátu 

Při 100 t 

recyklátu  

RAVEL spol. s r.o. 448,-  200,-  248,-  55,3 12.400,- 24.800,- 

Hrdý Milan s.r.o. 448,-  300,-  148,- 33 7.400,- 14.800,- 

RESTA s.r.o. 448,-  125,-  323,- 72,1 16.150,- 32.300,- 

AZS 98 s.r.o. 448,-  173,- 275,- 61,4 13.750,- 27.500,- 

NEXTA s.r.o. 448,- 325,-  123,-  27,5 6.150,- 12.300,- 

                                                                                                               Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 8 - Porovnání konstrukcí (kamenivo - asfaltový recyklát), zpracováno dle tab. č. 14 
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Při náhradě stavebního materiálu asfaltovým recyklátem z hodnot uvedených 

v tabulce č. 14 vyplývá, že při nákupu recyklátu od společnosti RESTA s.r.o., firmy ušetří 

72 %, to by znamenalo při odběru 100 t recyklátu úsporu 32.300,- Kč. Pokud se nakoupí 

pro danou konstrukci recykát od firmy NEXTA s.r.o., při odběru 100 t recyklátu by činila 

úspora až  12.300,- Kč. I nákup od této firmy je stále z ekonomického hlediska výhodný. 

Pro graf č. 8 jsou typické rozdílné ceny asfaltového recykátu, které se pohybují od 125,- 

Kč/t do 325,- Kč/t. Z přehledu cen asfaltového recyklátu a cen kameniva vyplývá, že při 

větších zakázkách, tj. při odběru většího množství tun recyklátu získají firmy nemalé 

finanční úspory.  



Bc. Marcela Švejnohová: Analýza recyklace ve stavebnictví  

2011  33 

6. Zhodnocení recyklace stavebních odpadů, zejména 
využívání recyklátů 

Jak již bylo zmíněno, odpady jsou přirozenou součástí technologických procesů 

těžby surovin, výroby zboží a energií, a rovněž výrobků, které na konci jejich životnosti se 

mění v odpad. Z hlediska společnosti, která funguje na bázi trvale udržitelného rozvoje, je 

zcela přirozené, aby nedošlo ke zpracování všeho zpracovatelného a civilizace pozvolna 

nezanikla mezi vlastními odpady. Tlak na snížení množství produkovaného a dále 

nezpracovaného odpadu je nevyhnutelný a všechny zúčastněné strany jsou si toho vědomy. 

Počínaje Evropskou unií přes stát a jimi tvořený legislativní rámec, přes firmy, jež jsou 

odměňovány za dobře zvládnuté environmentální politiky a trestány za nedostatky na poli 

životního prostředí, až po environmentální výchovu, realizovanou na školách. 

Stavební odpady jsou pro stavební činnost poměrně důležitou složkou, a protože 

stavebnictví je jednou z klíčových součástí národního hospodářství, proto problematice 

recyklaci stavebních a demoličních odpadů je věnována značná pozornost. V ČR tuto 

činnost zajišťuje Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů (ARSM), která byla 

založena roku 1995. 

Po stránce technologické je recyklace stavebních odpadů zvládnuta dobře. Trh 

s recykláty je rozvinutý a využívání recyklovaných materiálů je pro firmy ekonomicky 

výhodnější, než pracovat jen s novým stavebním materiálem. Při průzkumu porovnání cen 

stavebních materiálů s cenami recyklátů, kterým jsem se zabývala v předchozí kapitole, 

jsem mohla prokázat, že pokud je nahrazen stavební materiál recyklátem, znamená to pro 

firmy nejen úsporu nákladů při pořízení materiálu, ale i úsporu financí pro další nákup. Při 

porovnání konstrukcí běžným stavebním materiálem s recykláty (cihelný, betonový a 

asfaltový), jsem dospěla ve všech třech porovnání k závěru, že pokud je využit recyklát, 

jsou získány nejen ekonomické výhody, jak již bylo výše zmíněno, ale zároveň se tím šetří 

přírodní zdroje, které mnohdy mohu být plnohodnotně nahrazeny recyklovaným 

materiálem. 

Domnívám se, že nejproblematičtější oblastí je evidence produkce odpadů a jejich 

využití. Často například dochází k chybnému zařazování stavebního odpadu ze strany 

původců a nezákonnému ukládání odpadu na tzv. černé skládky, které mají negativní 
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dopad na životní prostředí. Dalším negativem je snaha ze strany investora ušetřit tím, že při 

rekultivacích nebo při vyrovnání terénů, kde je vyžadováno objemného množství 

materiálu, dochází k nekontrolovatelnému ukládání stavebních a demoličních odpadů. 

Z těchto důvodů bych navrhla možné směry řešení v rámci snížení produkce a nakládání se 

stavebním odpadem. 

Navrhovaná řešení k nakládání se SDO: 

 snížit spotřebu nerostných surovin, dále produkci stavebních odpadů a maximálně 

využívat stavební odpad, 

 zamezit nezákonnému nakládání a ukládání SDO, 

 snížit negativní vliv na životní prostředí, 

 vytvořit dokonalý systém pro nakládání se stavebním odpadem, 

 vytvořit kvalitnější legislativní podmínky pro odpadové hospodářství, také 

dokonalejší kontrolní činnost v rámci dodržování práva a povinností osob v oblasti 

odpadového hospodářství, 

 dosahovat úrovně odpadového hospodářství v členských zemích EU. 
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7. Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou recyklace odpadů ve 

stavebnictví. Stavební a demoliční odpad se řadí mezi základní druhy odpadů a má oproti 

jiným druhům odpadů velkou výhodu, protože jeho použitím a následnou recyklací 

nezanikají jejich mechanické, chemické a další vlastnosti a lze z něho poměrně snadnou 

cestou vytvořit recyklát, který je možno opakovaně využít. 

V první kapitole jsem se zaměřila na legislativní předpisy, o které se opírá 

recyklace odpadů ve stavebnictví. Dále jsem do této kapitoly zahrnula základní pojmy 

užívané v odpadovém hospodářství a zařazování odpadů podle Katalogu odpadů [2].  

V druhé kapitole jsem rozčlenila stavební odpady na základní druhy včetně jejich 

charakteristiky. Tato kapitola též zahrnuje seznamy stavebních odpadů možných 

recyklovat [viz tabulka č. 1], které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace [viz tabulka č. 2] 

a v neposlední řadě odpady, které jsou vyloučeny z recyklace [viz tabulka č. 3]. 

 Na recyklační technologie jsem se zaměřila v následující kapitole. Popsala jsem 

způsoby recyklace stavebních odpadů a shrnula jejich výhody a nevýhody. Do této práce 

jsem také zahrnula obecný technologický postup úpravy stavebních odpadů a část kapitoly 

věnuji drtící a třídící technice včetně jejich charakteristiky.  

V další části diplomové práce jsem provedla porovnání produkce odpadů v 

jednotlivých v letech (rok 2005 až rok 2009) spolu s celkovým objemem produkce a 

recyklace SDO [viz graf č. 5]. Také jsem se zabývala rozdělením recyklátů pro stavební 

účely včetně jejich využívání. Stěžejní částí této kapitoly je porovnání cen materiálů 

s cenami recyklátů včetně ekonomického zhodnocení. Provedla jsem porovnání cen s cílem 

zhodnotit, zda z ekonomického hlediska se vyplatí pro firmu nahradit stavební materiál 

recyklátem. Jako náhrada při dané konstrukci jsem za běžný stavební materiál zvolila 

cihelný, betonový a asfaltový recyklát. Ve všech třech porovnání jsem došla k závěru, že 

pokud je nahrazen stavební materiál recyklátem, získají firmy nejen ekonomické výhody, 

ale zároveň využíváním recyklátů se šetří přírodní zdroje a zejména životní prostřední.  

V poslední části práce jsem zhodnotila recyklaci stavebních odpadů spolu 

s výsledky průzkumu zaměřeného na porovnání cen stavebního materiálu s cenami 

recyklátů a zároveň jsem navrhla možná řešení k nakládání se stavebních odpadem. 
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Příloha č. 1 

Základní pojmy v odpadovém hospodářství 

Nakládání s odpady - „ nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, 

soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a 

odstraňování “ [14]. 

Sběr odpadů - „ soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo 

odstranění “ [1]. 

Shromažďování odpadů - „ krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním “ [1] podle zákona o odpadech. 

Shromažďovacími prostředky se rozumí různé druhy odpadkových nádob, kontejnerů, 

sudů, pytlů či vaků. 

Třídění odpadů - oddělování jednotlivých druhů odpadů podle stejného složení, vlastností 

a kategorie podle Katalogu odpadů. 

Využívání odpadů - využíváním odpadů se rozumí činnosti uvedené v příloze č. 3 [viz 

příloha č. 1] zákona o odpadech. Jedná se např. o energetické a materiálové využití. 

Materiálové využití odpadů - způsob využití odpadů jako materiálů k původnímu nebo 

jinému účelu. 

Výkup odpadů - „ sběr odpadů v případě, kdy jsou odpady právnickou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu “ [1]. 

Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny do zařízení 

k tomu určenému a jejich ponechání v něm. 

Úprava odpadů - „ každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) “ [1]. Úpravou rozumíme např. 

lisování, drcení, oddělování, filtraci. 

Odstraňování odpadů - přehled způsobů odstraňování odpadů je uveden v příloze č. 4 

[viz příloha č. 2] zákona o odpadech. 
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Příloha č. 2 
 
Způsoby využívání odpadů 
 

Kód Způsoby využívání odpadů 
R1 Využívání odpadu způsobem obdobným jako paliva nobo jiným 

způsobem k výrobě energie.  
R2 Získání / regenerace rozpouštědel                             
R3 Získání / regenerace organických látek, které se nepoužívají jako 

rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů).           
R4 Recyklace/znovuzískávání kovů a kovových sloučenin.            
R5 Recyklace/znovuzískávání ostatních anorganických materiálů.   
R6 Regenerace kyselin nebo zásad. 
R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění. 
R8 Získání složek katalyzátorů. 
R9 Rafinace požitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů. 
R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje 

ekologii. 
R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených 

pod označením R1 až R10. 
R12 Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením 

R1 až R11. 
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Příloha č. 3 
 
Způsoby odstraňování odpadů 
 

Kód Způsoby odstraňování odpadů 
D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.)  
D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů, či 

kalů v půdě apod.) 
D3 Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, 

solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) 
D4 Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo 

kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) 
D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do 

oddělených, utěsněných, uzavřených prostor izolovaných navzájem i od 
okolního prostředí apod.) 

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů. 
D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno. 
D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 

produktem jsou, sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým 
z postupů uvedených pod označením D1 až D12 

D9 Fyzikálně - chemická úprava v této příloze nespecifikovaná, jejímž 
konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují 
některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. 
odpařování, sušení, kalcinace). 

D10 Spalování na pevnině. 
D11 Spalování na moři. 
D12 Konečné či trvalé uložení (např. uložení v kontejnerech do dolů). 
D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým 

z postupů uvedených pod označením D1 až D12. 
D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před 

jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až 
D13.  

D15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených 
pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě 
vzniku odpadu před shromáždění potřebného množství. 

 



Bc. Marcela Švejnohová: Analýza recyklace ve stavebnictví  

2011  43 

Příloha č. 4 
Zařazení stavebních a demoličních odpadů podle Katalogu odpadů 
 

kód název kategorie
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
N 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 
neuvedené pod číslem 170106 

O 
 

170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plasty O 
170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 
N 
 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 
170303 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
170401 Měď, bronz, mosaz N 
170402 Hliník O 
170403 Olovo N 
170404 Zinek O 
170405 Železo a ocel O 
170406 Cín O 
170407 Směsné kovy O 
170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 
170411 Kabely neuvedené pod číslem 170410 O 
170503 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170505 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 
170506 Vytěžená zemina neuvedená pod číslem 170505 o 
170507 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky N 
170508 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507 O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
170605 Stavební materiály obsahující azbest N 
170801 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami N 
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801 O 
170901 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N 
170902 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály 

obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné 
zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

N 

170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

170904 Směsné stavení a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 
170903 

O 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 
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Příloha č. 7 
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