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Anotace: 

Cílem mé bakalářské práce bylo nastínit současnou problematiku          

a legislativu, týkající se odpadů ze stavebnictví. V další části pak shrnout 

vlastnosti, charakteristiku jednotlivých odpadů ze stavebnictví, jejich moţnosti 

recyklace a znovupouţití. Dále jsem se zaměřil na nebezpečné látky, které 

mohou stavební a demoliční odpady obsahovat nebo tvořit jeho část. Odpady 

ze stavebnictví zde budu přesněji nazývat stavebními a demoličními odpady 

(Dále SDO).  

Summary: 

The aim of my thesis was to outline current issues and legislation relating 

to waste from construction. In the next section, then summarize the properties, 

characteristics of the wastes from construction, the possibility of recycling           

and reuse. I also focused on hazardous substances that may be construction      

and demolition wastes containing or forming part of it. Waste from the construction 

there I will call more accurately, construction and demolition waste.
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1. Úvod 

Stavební a demoliční odpady patří podle ministerstva ţivotního 

prostředí (MŢP) a evropské unie (EU) k jedněm z nejvíce produkovaných. 

V České republice a EU se jedná přibliţně o 25-30% veškerého produkovaného 

odpadu. Recyklace SDO vede k lepší efektivitě vyuţívání přírodních zdrojů       

a sníţení poškozování ŢP. Zlaté pravidlo ekologicky se chovajícího stavebníka 

či majitele [1], [2] :               

,,Při budování staveb je zapotřebí zvaţovat uţitou technologii               

a materiál na dobu, kdy bude stavba končit svou ţivotnost.“ 

Je třeba brát v potaz, jak stavební materiály poškozují ŢP v průběhu 

svého vzniku a hledat alternativu nevhodných materiálů [3], [6]. 

1.1. Stavebnictví 

Jedním z nejvýznamnějších odvětví České republiky je stavebnictví, 

které se podílelo na HDP od začátku roku 2010 zhruba 6,5% a zaměstnávalo 

zhruba 450 tisíc lidí. Mimo jiné modernizuje a rozvíjí dopravní infrastrukturu 

v ČR, realizuje energeticky úsporné stavby, coţ má za následek sníţení emisí, 

zlepšování ŢP a větší energetickou nezávislost ČR [60]. 

1.2. Zákon o odpadech a legislativa 

Současný zákon o odpadech se stává vlivem neustálého normování      

a směrnic EU nepřehledným a zastaralým. Proto se pro rok 2011 plánuje tvorba 

nových zákonů řešících odpadové hospodářství [5], [8]. 

Podle zákona 154/2010 Sb. je odpad definován jako: kaţdá movitá věc, 

které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší    

do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze k tomuto zákonu . Na rozdíl 

od zákona 185/2001 Sb. je zde výjimka týkající se: zemin a jiných přírodních 

materiálů vytěţených během stavebních činností, pokud vlastník prokáţe, ţe 

budou pouţity v přirozeném stavu v místě stavby a ţe jejich pouţití nepoškodí 
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nebo neohrozí ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. Dále bylo rozšířeno díky 

euronovele Zákona o odpadech vymezení pojmu „odpad“ a také podmínky, kdy 

odpad přestává být odpadem. Konkrétně:  

movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímţ prvotním cílem není výroba 

nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, 

pokud: 

 vzniká jako nedílná součást výroby, 

 její další vyuţití je zajištěno, 

 její další vyuţití je moţné bez dalšího zpracování způsobem jiným, 

neţ je běţná výrobní praxe a její další vyuţití je v souladu se 

zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům 

na ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. 

Věci, které přestávají být odpadem pokud: 

 věc se běţně vyuţívá ke konkrétním účelům, 

 pro věc existuje trh nebo poptávka, 

 věc splňuje technické poţadavky pro konkrétní účely stanovené 

zvláštními právními předpisy nebo normami, pouţitelnými             

na výrobky a vyuţití věci je v souladu se zvláštními právními 

předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na ţivotní prostředí 

nebo lidské zdraví. 

Podle zákona 185/2001 Sb. se dělí způsoby vyuţívání odpadů na: 

 Vyuţití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným 

způsobem k výrobě energie   

 Získání/regenerace rozpouštědel  

 Získání/regenerace organických látek, které se nepouţívají jako 

rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů)  

 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin     

 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů   

 Regenerace kyselin nebo zásad    

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
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 Obnova látek pouţívaných ke sniţování znečištění  

 Získání sloţek katalyzátorů      

 Rafinace pouţitých olejů nebo jiný způsob opětného pouţití  olejů   

 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo  zlepšuje 

ekologii  

 Vyuţití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů 

uvedených pod označením R1 aţ R10   

 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod 

označením R1 aţ R11   

 Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených 

pod označením R1 aţ R12 (s výjimkou dočasného skladování na 

místě vzniku před sběrem)   

Přehled dokumentů, které se týkají SDO: 

 Zákon č. 154/2010 Sb., který novelizuje zákon o odpadech  

č. 185/2001 Sb. 

 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí 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). 

 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb.,             

o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů. 

 Nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR. 

 Metodický pokyn odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební 

výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Věstník 

Ministerstva ţivotního prostředí 9/2003. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

 Zákon č. 226/2003 Sb., o technických poţadavcích na výrobky  

a  o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

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

poţadavky na vybrané stavební výrobky. 

 Zákon č. 325/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb.,  

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých dalších zákonů a některé další zákony. 

 Metodický pokyn Ministerstva ţivotního prostředí Vzorkování 

odpadů, Věstník MŢP, ročník XI, částka 5, květen 2001. 

 Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva ţivotního prostředí   

k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů, Věstník Ministerstva 

ţivotního prostředí, ročník XII, částka 12, prosinec 2002. 

 Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů – 

schválená usnesením vlády ČR č. 1311/1999. 

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

ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náleţitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 

některých zákonů. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

http://www.env.cz/www/zakon.nsf/2a434831dcbe8c3fc12564e900675b1b/997e95784b2a7b49c1256870003a46e9?OpenDocument
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 Stavební odpady (odpad měsíce), Odpadové fórum 4/2002. 

 Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR. 
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2. Stavební a demoliční odpad 

Stavební materiály můţeme rozdělit na materiály přírodní (dřevo, 

kámen, štěrky atd.) a umělé (vápno, cement, sádra atd.). A dále podle vyuţití 

na konstrukční, izolační či doplňkové [31].  

V  zákoně 154/2010 Sb., který novelizuje předešlý zákon 185/2001 Sb. 

o odpadech, není zakotven pojem „stavební odpad“ ani „stavební a demoliční 

odpady“. Definici pojmu „stavební a demoliční odpad“ můţeme nalézt pouze 

v Metodickém návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních                    

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který vydalo MŢP. SDO jsou zde 

definovány jako odpady, vznikající při zřizování, údrţbě, změnách                      

a odstraňování staveb. Jsou zařazovány do skupiny 17 Katalogu odpadů, který 

je k dispozici jako příloha č. 1. ve Vyhlášce 381/2001 Sb. 

SDO mají velký potenciál být recyklované a nemusely by tak zabírat 

místo na skládkách odpadů. Je proto nutné zajistit, aby tyto recykláty byly 

konkurenceschopné s přírodními nerostnými surovinami vytvořit podmínky 

k tomu, aby byly na trhu akceptovány jako standardní výrobky. Recykláty        

ze SDO se kvalitou vyrovnají přírodním nerostným surovinám, našly řadu 

uplatnění při provozování a výstavbě staveb. Nevýhodou některých z nich je, ţe 

jejich náklady na recyklaci stále přesahují cenu primárních surovin. Rozvoj 

produkce recyklátů ze SDO začal počátkem devadesátých let avšak 

v posledních letech stagnuje. Mezi důvody tohoto stavu patří např. tlak 

producentů kameniva na zvyšování mnoţství objemů, neustále se měnící a 

změnami stále komplikovanější legislativa (také ze strany EU), nedostatečný 

tlak vyvíjený politickou reprezentací a další [3], [4], [7], [11], [55]. 

V metodickém návodu MŢP se doporučuje SDO, s výjimkou vytěţené 

zeminy, mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát a ten následně vyuţít jako 

stavební výrobek nebo upravený stavební odpad, který se  dá vyuţít např. 

k uzavírání skládek a zaváţení vytěţených. Toto platí pouze, pokud není 

moţno vyuţívat jednotlivé materiály opětovně k původnímu účelu. Na povrchu 

terénu lze ze SDO podle vyhlášky 294/2005 Sb. vyuţívat pouze  
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Obrázek 1. Demolice stavby 

2.1. Beton 

Pouţívá se při stavbě obytných i průmyslových budov, povrchových 

zemních úprav, mělkých základů. Krom odolnosti vůči namáhání se beton také 

pouţívá díky své schopnosti pohltit záření alfa, beta i gama. 

Je to v podstatě umělý kámen, který je pouţíván po celém světě         

pro jakýkoliv typ staveb. Skládá se z cementu (např. portlandského, který je 

nejpouţívanější a nejznámější z důvodu snadné dostupnosti a menší produkce 

hydratačního tepla), hrubých částí (např. vysokopecní struska, drcené 

kamenivo, štěrk), jemných částí (např. písek, popílek), chemických příměsí        

a přísad. Vysokopecní struska, která vzniká při tavení ţelezné rudy ve vysoké 

peci nebo popílek (vznikající jako produkt spalování v tepelných elektrárnách či 

další produkty z průmyslu) [3], [12], [14]. 

Z hlediska recyklovatelnosti můţeme beton rozdělit na beton bez 

výztuţe a s výztuţí. Beton bez výztuţe má pevnost při namáhání v  tlaku, 

přičemţ výztuţ poskytuje betonu lepší pevnost i v tahu. Jako výztuţ se 

pouţívají síta, skleněná a ocelová vlákna, pruty a jiné. V současnosti se pro 

sníţení nákladů uvaţuje i o pouţívání PET vláken.  

Recyklace betonu 

Jedna z moţností recyklace betonu je přepracovat ho na hrubé nebo 

jemné kamenivo. Nejprve je však zapotřebí odstranit z betonu veškeré 
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nečistoty, jako jsou např. izolace, ocelové výztuţe, dále dřevo, plasty a další 

kovy. Tyto materiály mohou být dále pouţity při stavbě silnic nebo být opětovně 

uvedeny do výrobního procesu.  

Hrubé kamenivo z recyklace je moţné pouţít jako náhradu za přírodní 

kamenivo nebo štěrk, které mohou slouţit jako podklad při stavbě silnic, 

výplňový materiál v lomech či materiál určený k zasypávání výkopů pro potrubí. 

Jemné kamenivo má menší uplatnění, neţ kamenivo hrubé, z důvodu, ţe je 

snadněji kontaminovatelné (např. písky a sádrou). Tato kontaminace dělá 

znovupouţití nebo recyklaci těchto materiálů technologicky a ekonomicky více 

náročné, neţ je tomu u hrubého kameniva. Celkově lze říci, ţe recyklace 

betonu spočívá v tom, jaký materiál bude nahrazovat [15], [5], [16], [19]. 

Obrázek 2. Ţelezobeton 

2.2. Keramika 

Jsou nekovové, ve vodě nerozpustné a anorganické materiály, které se 

připravují pálením keramických surovin, mezi něţ patří např. hlíny, jíly, kaolíny, 

spraše a jílové břidlice v ţáru. Během vypalování a následného zchlazení 

materiálu dochází ke zpevnění a vytvoření nové struktury a tím získá nové 

fyzikální vlastnosti. Při výrobě keramiky se pouţívají materiály jako křemen, 

ţivec, jíl a kaolín [19], [21], [22], [25].  

Podle pouţití výrobků můţeme rozdělit keramiku na stavební, 

zdravotnickou, technickou a ţáruvzdorné materiály. Největší podíl keramických 
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produkce

realizace staveb

využití/životnost
údžba/obnova/
restaurování

demolice

uložení

znovupoužití/
recyklace

výrobků produkuje v současné době cihlářské odvětví. Toto odvětví patří mezi 

největší producenty stavebních hmot [31].  

Keramika má vysoké uplatnění ve výrobě stavebních hmot (cihlářské 

výrobky, dlaţba, obklady). Tyto materiály jsou velmi odolné a mohou být dále 

vyuţity i po tom, co se budova zbourá. Výrobky z keramiky mají vysoký 

potenciál vyuţití díky své dlouhé ţivotnosti, která se pohybuje kolem 100 let. 

Navzdory tomu je většina budov bourána jiţ před vypršením této ţivotnosti. 

Výroby jsou poté uloţeny na skládku nebo v lepším případě znovupouţity či 

recyklovány [21], [23], [30], [31]. 

2.3. Cihlářské výrobky 

Jedná se o pórovité výrobky, které jsou díky přítomnosti oxidů ţeleza 

v surovinách zbarveny do různých odstínů červené aţ okrové. Hlavní suroviny 

potřebné k výrobě jsou cihlářské hlíny a jíly, ke kterým se přidávají další 

přísady (např. ostřiva a látky pro zvýšení pórovitosti). Cihlářské výrobky se dále 

tvarují lisováním, raţením nebo taţením a pak se při teplotách 820-1050°C 

vypalují v pecích [23], [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. „Koloběh ţivota cihly“ [23] 
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2.4. Možnosti recyklace cihel 

Jako výplň vozovek niţších tříd se pouţívají cihly drcené, zejména  ve 

vlhkých oblastech okolo polí a lesů. Drcené střešní tašky, cihly a další zdivo je 

moţné pouţít jako: 

 náhradu písku a štěrku při stavbě vozovek vyšších tříd. 

 výplň potrubních příkopů.  

 náhradu kameniva při tvorbě betonu.  

 substrát pro rostliny (po smíchání s organickým materiálem díky 

své pórovitosti zadrţují vodu v období sucha) [20] 

 

Cihly se mohou lišit v kvalitě. Je proto třeba zváţit zatíţení a únosnost 

staveb z recyklovaných cihel. Kvůli vysokým nákladům spojených s recyklací 

cihel můţou být recyklované cihly o něco draţší neţ cihly nové [5], [31]. 

Kritérií na vlastnosti recyklované keramiky, drcených střešních tašek, 

cihel a dalšího zdiva není mnoho. Především je zapotřebí zbavit je látek jako 

jsou těţké kovy, minerální vata (slisovaná vlákna minerálů s přídavkem pojiv), 

beton a PAU, které ač samy nemusí být nebezpečné, mohou obsahovat různá 

aditiva a extrahovat se s pomocí vody do ŢP. Maltový prach můţe být 

překáţkou mezi maltou a cihlou a způsobovat tak oslabení zdiva v  závislosti   

na sloţení malty. Je třeba zabránit produkci prachových částic během přepravy, 

drcení, prosévaní a skladování dlaţdic, keramiky, cihel a tašek například tím, 

ţe se budou tyto drtě zkrápět vodou nebo pouţíváním zakrytých pásových 

dopravníků a přepravních vozidel a udrţováním čistoty jednotlivých zařízení [3].  

Dalším faktorem je také hluk, který výše uvedená zařízení vytvářejí. Dá 

se omezit tiššími stroji nebo protihlukovými zábranami. Recyklace cihel 

střešních tašek pomáhá také předcházet těmto emisím z výroby: Emise 

vznikající při tvrdnutí materiálu v peci (HCl, HF, SOx, CO2). Emise výfukových 

plynů vznikající při vysoušení a vypalování v dílnách (CO, CO2, NOx) [3]. 
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2.5. Asfalt 

Asfalty spadají do tzv. ţivic. Asfalty je moţno rozdělit na přírodní          

a umělé (ropné). Ve stavebnictví se vyuţívají ve velké míře asfalty umělé. 

Asfalt je černá viskózní směs uhlovodíků, kameniva, plniv a pojiv, která se 

získává z přírodních loţisek nebo ropy. Z ropy se získává jako zbytek             

po vakuové destilaci. Jedná se o sloţku ropy s největší hustotou                

(9800-1100 kg.m-3) a největším bodem varu, který se pohybuje nad 500°C. 

Asfalty dobře odolávají mrazu, vodě a většině chemických látek. Jsou 

rozpustné v organických rozpouštědlech. Vyuţívá se při stavbách povrchových                   

i podzemních např. silnic, podlah apod. Díky tomu, ţe má nízkou teplotu tání, 

která se pohybuje kolem 50-70°C, nachází další široké uplatnění. Do asfaltu se 

přidávají také různé příměsi pro zlepšení jeho stávajících vlastností [3], [26], 

[27], [41].   

V ČR bylo v roce 2008 vyprodukováno 7,3 mil. tun asfaltu, coţ je nárůst 

oproti roku 2005 zhruba o 30%. Recyklace asfaltu v ČR, ač můţe být 

recyklován teoreticky na 100% (v závislosti na pouţité technice) byla v roce 

2008 něco kolem 85%. Skládkování a energetické vyuţití asfaltu nejsou příliš 

vhodné z důvodu ztráty druhotných surovin a vysokých nákladů. Nejlepším 

řešením je recyklace asfaltu a následné vyuţití jako stavebního materiálu. Jsou 

zde zavedena přísná pravidla ohledně kvality recyklovaného asfaltu (distribuční 

velikost, obsah plniv a pojiv, viskozita, tvrdost atd.) Pod pojmem recyklace 

asfaltu si můţeme představit vzetí pouţitého asfaltu do nově vznikající 

asfaltové směsi. Recyklovaný asfalt tak nahrazuje přírodní kamenivo a část 

pojiv. Asfalt můţeme rozdělit na 2 typy podle teploty, při které dochází k  jejich 

produkci. A to na směsi: 

 za tepla (150-200°C) 

 za studena (produkují se bez zahřátí) 
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Metoda za studena: 

Tato metoda neprobíhá za vysokých teplot, ale jak název napovídá, při 

„normální“ teplotě. Práce s asfalty při metodě za studena je bezpečnější            

a méně obtíţná.  

U této metody se nepouţívají sušičky, asfalt je dodáván přímo             

do směšovací jednotky. 

Metoda za tepla: 

Podle přípravy je můţeme rozdělit na asfalty oxidované a primární 

polotuhé. Oxidované asfalty vznikají foukáním vzduchu a vodní páry do asfaltu 

při teplotách kolem 300°C. Jsou křehčí a elastičtější. Pouţívají se při výrobě 

barev, laků a izolačních látek. Primární polotuhé asfalty se získávají destilací 

ropy a pouţívají se nejčastěji na stavbu silnic. 

 

Recyklace za tepla: 

Asfalt získaný z demolice nebo rekonstrukce cest je transportován do 

zařízení, kde je prosíván a drcen. Dále putuje do sušičky, kde je předehříván      

a následně vkládán do směšovací jednotky, kde dochází ke kontaktu s nově 

vyráběným asfaltem. Tak vzniká homogenní směs recyklovaného a nového 

asfaltu. Vyuţitím recyklovaného asfaltu se u nás zabývá norma ČSN EN 12970 

[3], [10], [30], [31], [55]. 

 

Výhody recyklace asfaltu 

Úspora přírodních materiálů, které by musely být získávány v lomech    

a omezení dopravy, která by s touto těţbou souvisela (lomy bývají většinou     

na odlehlých místech). Další výhodou je niţší produkce CO2 dle EAPA 

(European Asphalt Pavement Associaion) u recyklovaného asfaltu. Pro zvýšení 

recyklovatelnosti asfaltu je zapotřebí: 

 Zvýšení ceny přírodních materiálů, aby recyklace byla ekonomicky 

výhodnější alternativou. 
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 Zakázat ukládání asfaltu na skládky, čemuţ by mělo předcházet 

zvyšování cen za uloţení asfaltu na skládku.  

 Zvýšení komunikace mezi producenty a zpracovatelem asfaltu.  

 

2.6. Sádra 

Jedná se o anorganické práškové pojivo. Sádra má schopnost 

hydratace, díky níţ podobně jako cement tuhne. Rychlost tuhnutí sádry je 

závislá na přípravě. Sádra je hydroskopická, má malou tepelnou vodivost, 

nehořlavá, působí jako regulátor zvuku a je odolnější vůči nárazu díky vysoké 

tvrdosti. Je ovšem citlivá na vlhkost a tím pádem i na korozi výztuţí díky své 

pórovitosti [39], [43].  

Sádru a maltoviny můţeme rozdělit podle různých hledisek a to           

na sádru: 

 rychle tuhnoucí 

 pomalu tuhnoucí 

 sádrovou maltovinu 

 anhydritovou maltovinu 

Zaměříme se na tyto sádrové produkty:  

Energosádrovec je produktem odsiřování spalin v tepelných 

elektrárnách. Při této reakci se pomocí mokré vápencové vypírky po odstranění 

popílku zbavují oxidu siřičitého, který by zatěţoval ŢP. Jeho vyuţití                  

ve stavebnictví je mnohem výhodnější, neţ pouţívání přírodního sádrovce 

z důvodu, ţe obsahuje aţ 98% Ca(SO4)2·2H2O, zatímco těţený obsahuje aţ 

40% nečistot. Vyuţívá se pro tvorbu sádrokartonových desek. I přes tyto 

výhody se velká část energosádrovce ukládá na skládkách odpadů nebo je 

pouţívána ke stabilizaci popílků, čímţ se stává dále nevyuţitelným. 

 dekorativní sádra 
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 stavební sádra 

 sádrové bloky 

 sádra 

 sádrové dřevovláknité desky 

[3], [21], [30], [31], [42]. 

2.7. Sklo  

Jedná se o amorfní anorganický, homogenní materiál, který se vyrábí 

tavením surovin a následným zchlazením vzniklé skloviny. Po ochlazení 

dochází k přechodu ze stavu kapalného na stav pevný. Sklo je hojně pouţíváno 

pro své vlastnosti, jako je vysoká propustnost světla, tuhost a tvrdost (při 

normálních podmínkách), odolnost vůči vodě, chemickým a povětrnostním 

vlivům a má nízkou tepelnou a elektrickou vodivost. Mezi nejpouţívanější skla 

patří skla oxidická a z těchto pak skla boritokřemičitá a křemičitá. 

Nejrozšířenějším sklem ve stavebnictví je křemičité sodnovápenaté sklo. Sklo 

se dá v drtivé většině případů, pokud k němu nejsou přidány nečistoty,          

bez problémů recyklovat [21]. 

2.8. Stavební a dekorační kámen 

Jedná se o horniny, které byly vytěţeny a pouţity jako konstrukční 

prvek s vhodnými fyzikálními, mechanickými, chemickými a technologickými 

vlastnostmi pro různé druhy staveb. Surovinou pro stavební a dekorační 

kameny jsou pevné horniny původu metamorfního, magmatického                     

a sedimentárního původu. Mají vlastnosti vyhovující pro hrubou kamenickou 

výrobu (dlaţební kostky, stavební bloky, obrubníky) nebo ušlechtilou výrobu 

(kamenné výrobky leštěné nebo broušené). Jejich konečné pouţití určují 

především fyzikálně-chemické vlastnosti horniny, dále mineralogicko-

petrografické sloţení, struktura, textura a druhotné přeměny [21]. 
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2.9. Zeminy a výkopové materiály 

Tvoří významný podíl z celkového mnoţství stavebních a demoličních 

odpadů. Drtivá většina zemin a výkopových materiálů jsou inertního charakteru, 

coţ usnadňuje jejich další vyuţití. Tyto materiály se vyuţívají přímo na stavbě 

pro zásypy výkopů a násypů u zemních prací nebo pro vytváření protihlukových 

zábran u komunikací a terénních valů. Takto se však vyuţívají zeminy                

a výkopové materiály jen výjimečně [56].  

2.10. Dřevo a přírodní materiály 

Dřevo jako materiál je velmi oblíbené z důvodu své dobré pevnosti při 

malé objemové hmotnosti, má malou tepelnou vodivost, lehce se opracovává     

a má příjemný vzhled. Můţeme ho definovat jako organický, hydroskopický 

materiál. Skládá se přibliţně z 50% uhlíku, 44% kyslíku, 6% vodíku a 0 - 2% 

dusíku [28], [29], [30]. 

Více neţ 50% světové produkce dřeva se pouţívá jako palivo, zbylých 

50% se pouţívá v průmyslu. Ve stavebnictví se dřevo pouţívá na střechy, 

dveře, kuchyně, terasy, základy domů atd. Recyklace je u některých typů dřeva 

problematická z důvodu jeho impregnace (napouštění dehtovými oleji nebo 

vodou ředitelnými látkami), která slouţí mimo jiné (např. plynování, ozařování 

gama zářením), jako ochrana dřeva před houbami, plísněmi   a dřevokaznému 

hmyzu (napouštění dehtovými oleji nebo vodou ředitelnými látkami) [40]. 

Vhodnost recyklace dřevního odpadu závisí na jeho úrovni kontaminace, tzn., 

jak moc je upravováno, natíráno atp. Mezi stávající moţnosti vyuţití dřeva patří: 

 Energetické vyuţití (výhoda spočívá v tom, ţe při spalování dřeva  

se uvolní pouze tolik CO2, kolik se do něj naakumulovalo během 

růstu) 

 Recyklace ve výrobnách dřevařských výrobků  

 Stelivo pro zvířata 

 Terénní úpravy 
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 Kompostování 

Zdroje energie z dřevního odpadu můţe pocházet z více zdrojů, např. 

štěpky, kůry, zbytky z pilařských závodů, vedlejší produkt z výroby nábytku 

[28], [29], [30], [31], [58], [59], [40]. 

2.11. Plasty 

Jedná se o syntetické nebo polysyntetické polymerní materiály,           

do kterých se pro lepší vlastnosti přidávají různé látky pro zlepšení jejich 

vlastností. Vlastnosti plastů jsou např. tyto: odolnost vůči teplotě, jsou tvrdé, 

pruţné, nevedou elektrický proud, snadná tvarovatelnost, nízká hustota, 

chemická odolnost a nevyţadují zvláštní údrţbu. Patří zde např: 

 Polyethylen tereftalát (PET) 

 Vysokohustotní polyethylen (HDPE) 

 Nízkohustotní polyetylen (LDPE) 

 Polyvinyl chlorid (PVC) 

 Polypropylen (PP) 

 Polystyren (PS) 

Plasty ve stavebnictví můţeme nalézt v podobě plastových trubek, 

které rozvádějí vodu, odpady, plastová okna, dveře, podlahové krytiny , izolace 

(díky svým vlastnostem sniţují spotřebu energie) atd. Jsou shromaţďovány     

ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech. Následně se ručně 

roztřiďují na třídící lince podle druhů. Konkrétní druhy poté putují k firmám, 

které se zabývají jednotlivými druhy plastů [44], [45], [46].  

2.12. Kovy 

Mezi průmyslové kovy patří mimo jiné bronz, mosaz, nikl, měď, olovo, 

hliník, zinek, cín, ţelezo, ocel a jejich slitiny s různými prvky. Jsou nehořlavé, 

odolnější vůči střídání horka - chladu a  mokra - sucha, neţ materiály, které tyto 
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změny degradují. Při venkovním pouţití podléhají korozi, coţ se dá řešit 

vhodnými nátěry. Mají dlouhou ţivotnost a jsou 100% recyklovatelné. 

Recyklace kovů závisí na typu a úrovni znečištění jinými látkami, dopravě          

a nákladech na pracovní sílu, potřebnou k oddělení materiálu na staveništi. Bez 

ohledu na to, zda lze kov znovupouţít, či recyklovat, materiální hodnoty obvykle 

brání tomu, aby byl zlikvidován [59]. 

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen podle 

vyhlášky 381/2001 Sb. v souladu s § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od 

kterých vykoupil věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu 

odpadů: 

Tabukla č. 1 Odpady, u kterých má provozovatel povinnost vést 
evidenci osob podle vyhlášky 381/2001 Sb.. 

Kód druhu odpadu              Název druhu odpadu                             

17 04 01 měď, bronz, mosaz 

17 04 02 hliník 

17 04 03 olovo 

17 04 04 zinek 

17 04 06 cín 

17 04 07 směsi kovů (17 04 01 - 06) 

17 04 11 kabely 

16 01 17 ţelezné kovy 

16 01 18 neţelezné kovy 

17 04 05 ţelezo a ocel 

17 04 07 směsné kovy 

20 01 40 kovy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad


 Daniel Koch: Odpady ze stavebnictví 

2011                                                                                                                18 

2.13. Látky poškozující ozónovou vrstvu 

Ve SDO mohou být obsaţeny mimo jiné také chlorofluorouhlovodíky 

(CFC), hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a halony. Všechny tyto látky 

v přírodě nevznikají, ale byly uměle vytvořeny člověkem. Většina těchto látek 

přetrvává v atmosféře desítky i stovky let po ukončení jejich produkce  

a vypouštění do atmosféry, kde způsobují škody na ŢP [3], [37]. 

 Chlorofluorouhlovodíky, řadící se mezi „tvrdé freony“ mezi něţ patří 

např. Freon 11 Freon 112 Freon 12 a Freon 13. Jsou málo rozpustné ve vodě   

a v 30. letech 20. století se vyuţívaly jako chladící média. Pouţívány byly ve 

sprejích jako hnací plyn, dále v chladicích zařízeních, nadouvadla např. 

v pěnách a izolacích. Momentálně jsou zakázány legislativou. Zintenzivňují 

skleníkový efekt, pro srovnání je to asi pět aţ desettisíckrát více, neţ je tomu  

u CO2. Vzhledem k jejich malému mnoţství nejde o významné procento 

v porovnání s podílem vodní páry, která má největší zásluhu na skleníkovém 

efektu. Chlorofluorouhlovodíky rozkládají stratosférický ozón, ovlivňují CNS 

člověka a některé jsou podezřelé z mutagenity (podle zákona o odpadech je to 

schopnost látky vyvolat genetickou mutaci) [36], [37]. 

Hydrochlorofluorouhlovodíky jsou látky vlastnostmi i pouţitím 

podobným jako CFC. Dopady na ŢP jsou u těchto látek menší, neţ u CFC. 

Patří zde např. HCFC-22, HCFC-123, HCFC-124. Halony jsou organické látky, 

netoxické za normálních podmínek a velmi málo rozpustné ve vodě. Pouţívaly 

se v hasicích přístrojích díky tomu, ţe mají vyšší hmotnost neţ vzduch a voda  

a také díky přítomnosti bromu zpomaluje hoření. Tyto látky rozkládají 

stratosférický ozón a přispívají ke skleníkovému efektu. Těchto látek je 

podobně jako u 2 předchozích emitováno do prostředí malé mnoţství [36], [37].  

2.14. Nebezpečné látky 

Látky jako azbest, olověné barvy, fenoly a látky poškozující ozónovou 

vrstvu mohou kontaminovat stavební odpad a tím tak ztíţit nebo znemoţnit jeho 

recyklaci. Takto kontaminovaný odpad se pak většinou ukládá na skládku 
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nebezpečného odpadu. Odpad se hodnotí jako odpad nebezpečný, jestliţe je 

překročeno alespoň jedno z následujících kritérií pro uvedené nebezpečné 

vlastnosti odpadů [3]. 

V příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

jsou uvedeny tyto nebezpečné vlastnosti: 

Výbušnost - Tuto vlastnost mají odpady, které mohou explodovat 

působením vnějších tepelných podnětů nebo jsou citlivé k nárazu nebo ke tření 

nebo je u nich moţno vyvolat reakce detonativního charakteru nebo v nich po 

záţehu probíhá rychlé výbuchové hoření. 

Oxidační schopnost - Tuto vlastnost mají v souladu s výsledky zkoušek 

předepsanými metodami, které jsou uvedené ve zvláštním právním předpise. 

Hořlavost - Tuto nebezpečnou vlastnost mají v souladu s výsledky 

zkoušek uvedených ve zvláštním právním předpise odpady ve formě kapalin     

s bodem vzplanutí C a C (s větou R) 

Dráţdivost - Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují dráţdivé látky   

a přípravky a nejsou ţíravé a mohou při krátkém, prodlouţeném nebo 

opakovaném styku s pokoţkou nebo sliznicí vyvolat její zanícení. 

Škodlivost zdraví - Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují látky       

a přípravky škodlivé zdraví a mohou po vdechnutí, poţití nebo proniknutí kůţí 

způsobit lehké poškození zdraví. 

Toxicita - Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují toxické látky nebo 

přípravky (včetně vysoce toxických látek a přípravků) a jejichţ vdechnutí, poţití 

nebo proniknutí kůţí můţe vést k váţnému, akutnímu nebo chronickému 

poškození zdraví, případně i smrti. 

Karcinogenita - Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují karcinogenní 

látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, poţití nebo proniknutí kůţí vést      

k onemocnění rakovinou nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny. 
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Ţíravost - Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují ţíravé látky nebo 

přípravky a mohou při krátkém, prodlouţeném nebo opakovaném styku             

s pokoţkou nebo sliznicí vyvolat její poškození. 

Infekčnost - Jako nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností 

infekčnost se hodnotí odpady, které obsahují ţivotaschopné mikroorganismy 

nebo jejich toxiny a další infekční agens, s dostatečnou virulencí v koncentraci 

nebo mnoţství, o nichţ je známo nebo spolehlivě předpokládáno, ţe způsobují 

onemocnění člověka nebo jiných ţivých organismů. 

Teratogenita - Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují teratogenní 

látky nebo přípravky (toxické pro reprodukci), které mohou po vdechnutí, poţití 

nebo proniknutí kůţí vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných 

vrozených malformací nebo funkčních poškození.  

Mutagenita - Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují mutagenní 

látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, poţití nebo proniknutí kůţí vyvolat 

vznik nebo zvýšit pravděpodobnost výskytu dědičných genetických vad. 

Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou 

nebo kyselinami - Tuto vlastnost mají odpady, které uvolňují ve styku s vodou 

nebo s kyselinami nebo se vzduchem více neţ 1 l.h-1.kg-1 vysoce toxického 

nebo toxického plynu. 

Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při nebo 

po jejich odstranění - Tuto vlastnost mají odpady, které mohou jakýmkoliv 

způsobem uvolňovat nebo vést při nebo po svém odstranění ke vzniku 

škodlivých látek, které negativně působí na ţivotní prostředí a zdraví lidí. 

Ekotoxicita - Tuto nebezpečnou vlastnost mají odpady, které 

představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu 

nebo více sloţek ţivotního prostředí. 

Seznam sloţek, které činí podle zákona 185/2001 Sb. odpad 

nebezpečný: 

 berylium; sloučeniny berylia     

 sloučeniny vanadu   
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 sloučeniny šestimocného chrómu (VI) 

 sloučeniny kobaltu      

 sloučeniny niklu    

 sloučeniny mědi       

 sloučeniny zinku     

 arzén; sloučeniny arzénu    

 selen; sloučeniny selenu     

 sloučeniny stříbra       

 kadmium; sloučeniny kadmia    

 sloučeniny cínu   

 antimon; sloučeniny antimonu   

 telur; sloučeniny teluru     

 sloučeniny bária, s výjimkou síranu barnatého   

 rtuť; sloučeniny rtuti       

 thalium; sloučeniny thalia      

 olovo; sloučeniny olova     

 anorganické sirníky     

 anorganické sloučeniny fluoru, s výjimkou fluoridu vápenatého   

 anorganické kyanidy  

 následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin  

 lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík v nevázané podobě   

 kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě 

 zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě    

 azbesty (prach a vlákna)   

 fosfor; sloučeniny fosforu, s výjimkou minerálních fosfátů 

 karbonyly kovů    

 peroxidy    

 chlorečnany   

 chloristany    

 azidy  

 PCB nebo PCT   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%B3m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kobalt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Selen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kadmium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drasl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor


 Daniel Koch: Odpady ze stavebnictví 

2011                                                                                                                22 

 farmaceutické nebo veterinární přípravky   

 biocidy a fytofarmaceutické přípravky (např. pesticidy apod.)     

 infekční látky  

 kresoly 

 izokyanatany, thiokyanatany   

 organické kyanidy (např. nitrily apod.)  

 fenoly, sloučeniny fenolu         

 halogenovaná rozpouštědla     

 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných 

 rozpouštědel         

 organohalogenové sloučeniny, s výjimkou inertních 

 polymerovaných materiálů a dalších látek uvedených v této 

 příloze   

  aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické  

   organické sloučeniny       

 alifatické aminy      

 aromatické aminy 

 étery   

 látky výbušné povahy, s výjimkou látek uvedených  

 jinde v této příloze        

 organické sloučeniny síry        

 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu   

 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu   

 uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem  

 nebo sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této příloze    

2.15. Azbest 

Azbestem se nazývá skupina vláknitých silikátových materiálů, které je 

moţno rozdělit na serpentiny a amfiboly. Azbest má schopnost vytvářet dlouhá 

vlákna, která jsou odolná vůči většině chemických látek, teplu a nejsou vodivá. 

Tyto vlákna mají schopnost vytvářet vláknitý prach a tak se dostat                   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticid
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 Daniel Koch: Odpady ze stavebnictví 

2011                                                                                                                23 

do vzduchu.Tento prach neviditelný pouhým okem, je polétavý a snadno 

vdechnutelný. Podle mezinárodní pracovní organizace (International labour 

organization - ILO) i v dnešní době zemře celosvětově kolem 100 000 lidí        

na následky expozice azbestem. U azbestu byla prokázána karcinogenita , 

způsobuje fibrózu (azbestózu). Tyto můţou propuknout se zvýšenou latentní 

dobou (okolo 10-40 let). Azbest byl díky svým výborným vlastnostem vyuţíván   

i ve stavebnictví. Můţeme ho tedy najít například v izolacích budov, stropů, 

podlah, střešní tašky, cement (azbesto-cement), brzdy, panely atd. V České 

republice je práce s azbestem zakázána zákoníkem práce, s výjimkou SDO 

obsahující azbest, jsou klasifikovány jako nebezpečné a podle toho s  nimi musí 

být nakládáno [32], [33]. 

Při práci s azbestem je třeba se řídit povinnostmi uvedenými v zákoně 

154/2010 Sb. a v metodickém návodu odboru odpadů MŢP, ve kterém můţeme 

nalézt některé zásady pro práci s odpady obsahujícími azbest. Mimo jiné je zde 

uvedeno, ţe při odebírání materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být 

dodrţeny takové technologické postupy, které mají předcházet nebo 

minimalizovat uvolňování azbestu do ovzduší (např. vlhčení materiálů vodou). 

Dále mají být tyto odňaté materiály umístěny do kontejnerů, které poté musí být 

utěsněny a označeny nápisem, upozorňujícím na obsah azbestu [5].  

2.16. Barvy s obsahem olova a dalších těžkých kovů 

Tyto barvy obsahují olovo a těţké kovy, které se zde pouţívají jako 

pigmenty. Patří mezi ně zejména oxid olovičitý (PbO2), uhličitan olovnatý 

(PbCO3) a chroman olovnatý (PbCrO4 – chromová ţluť). Olovo bylo přidáváno 

do barev nejen jako pigment, ale také z důvodu lepší trvanlivosti, odolnosti vůči 

vlhkosti (která způsobuje korozi) a lepší rychlosti schnutí [3], [37].  

Největší koncentrace olova se dostávají do organismu při vdechování. 

Do vzduchu se dostává např. při škrábání starých barev, demolici budov a ve 

formě prachu, který se můţe usadit na předměty a následně po jeho zvíření 

dochází k opětovné expozici na člověka. Olovo způsobuje celou škálu 
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zdravotních problémů, např. se ukládá v kostech, působí na nervovou soustavu 

a svalstvo, můţe způsobit i smrt [37], [34].  

V současnosti je olovo nahrazováno kvůli svým toxickým vlastnostem 

oxidem titaničitým TiO2 (titanová běloba), který je pouţíván mimo jiné také 

v potravinářském průmyslu. Tato látka nemá neţádoucí účinky, neboť ji tělo    

po poţití nevstřebává, můţe však dojít ke vdechnutí. Podle IARC (International 

Agency for Research on Cancer – patřící pod WHO) bylo dostatečně 

prokázáno, ţe TiO2 je karcinogenní na zvířatech. Pro prokázání karcinogenity 

TiO2 na lidech nejsou podle IARC dostatečné důkazy. Povinnosti při nakládání 

s odpady z výroby oxidu titaničitého jsou uvedeny v zákoně o odpadech [3], 

[35], [36]. 

2.17. Fenoly 

Jsou vytvářeny uměle, ale můţeme je nalézt i v přírodě (produkovány 

některými rostlinami a ţivočichy). Jedná se o bílé krystalické látky se silným, 

nasládlým dehtovým zápachem. Jsou dobře rozkládány v prostředí, kromě 

vody, kde přetrvává po více jak 9 dní a je toxický pro vodní ţivočichy. Fenoly 

mají širokou škálu vyuţití, zahrnující přípravu derivátů  jako jsou Bifenol-A (BPA 

vyuţívaný k tvorbě polykarbonátů), nylon-6, kyselina adipová,                        

2,4-dichlorfenoxyoctová a další. Největší podíl  na trhu v rámci fenolů má BPA, 

který tvoří v rámci EU asi 45% z důvodu produkce polykarbonátové pryskyřice 

a epoxidové pryskyřice (nátěrové hmoty, lamináty, lepidla, podlahové krytiny). 

Druhý největší odbyt v rámci fenolů mají fenolové pryskyřice (pojidla a lepidla    

u dřevěných desek a pojidla u izolací z minerální vlny). Pokud jsou materiály 

ošetřeny fenolem na povrchu, je moţno tuto vrstvu odstranit a materiál 

recyklovat/znovupouţít. Pokud tuto operaci nelze provést, končí na skládkách 

odpadů [3], [36], [37].  

Fenoly mohou proniknout do organismu člověka vdechnutím nebo          

i neporušenou pokoţkou. Vysoké koncentrace fenolů můţou sníţit schopnost 

krve transportovat kyslík, způsobují nevolnosti, problémy s dýcháním i smrt. 
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Fenoly mají mutagenní účinky. Pokud se dostanou do ovzduší, mohou reagovat 

s jinými látkami v něm obsaţenými za vzniku různých sloučenin [3].  

2.18. Polychlorované bifenyly 

Je to skupina látek, kde se jednotlivé látky od sebe liší fyzikálními, 

chemickými vlastnostmi a toxicitou. Jsou chemicky stálé, mají větší hustotu neţ 

voda a jsou v ní málo rozpustné. Rozpouští se v organických rozpouštědlech  

a tucích, čímţ se dostávají do potravního řetězce [3], [37].  

Dík svým vlastnostem byly pouţívány jako nehořlavé kapaliny, přísada 

do barev, nátěrů, maziv, olejů, vosků, tmely, samozhášecí přísady atd. Jsou 

perzistentní, tzn. přetrvávají v ŢP po delší dobu a atmosférou se mohou 

přenášet na velké vzdálenosti. PCB byly zjištěny v různých koncentracích             

ve všech sloţkách ţivotního prostředí. Do těla člověka se mohou dostat 

vdechnutím nebo orálně (potravou). PCB ovlivňují mezi jinými např. mozek, 

imunitní systém, játra, štítnou ţlázu, reprodukční systém a jsou klasifikovány 

jako pravděpodobné lidské karcinogeny. Při spalování pod 1200°C se PCB 

rozkládají na široké spektrum aromatických sloučenin, mezi něţ patří např. 

polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany, které jsou 

mnohem toxičtější, coţ značně komplikuje jejich likvidaci [3], [37], [38].  

2.19. Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Jsou to organické sloučeniny, vyznačují se tím, ţe ve své molekule 

obsahují dvě nebo více kondenzovaných aromatických jader. Patří mezi ně 

např. acenaftylen, naftalen, fluoren, antracen, fenantren, pyren, benzo(a)pyren 

a chrysen. Obsaţeny jsou např. v motorové naftě, ve výrobcích z dehtu, asfaltu 

a v materiálech, pouţívaných při pokrývání střech a stavbě silnic. Pouţívají se 

při výrobě plastů, rozpouštědel, ochraně dřeva apod. Jsou perzistentní             

a pokud vznikají při spalování, jsou schopny putovat na velké vzdálenosti 

atmosférou. Tyto látky jsou karcinogenní, teratogenní, mutagenní a pronikají   

do organismu i přes kůţi [3], [37]. 
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2.20. HBCD (HBCDD) 

Hexabromocyklododekany se pouţívají v polystyrenových pěnách 

(slouţí jako obalový materiál nebo izolace), jako zpomalovače hoření. Jedná se 

o toxické, perzistentní a bioakumulační látky, jejichţ toxicita pro ţivotní 

prostředí se nyní projednává v rámci EU. HBCD je moţné nalézt ve vzorcích 

ţivočichů jako jsou ryby, savci a ptáci, také ve vzorcích půdy a sedimentů [3]. 

2.21. Recykláty a výhody recyklace SDO 

Stavební recykláty neboli recykláty ze SDO pocházejí z přepracovaných 

materiálů pouţívaných ve stavebnictví, stavebních a demoličních zbytků            

a kolejových loţí [26], [65]. Kamenivo je anorganický zrnitý, přírodní nebo 

umělý sypký materiál pouţívaný ve stavebnictví (písek, štěrk, drcená hornina).  

Podle velikosti jej můţeme rozdělit na frakce: jemné (do 0,25 mm), drobné (do 

4 m, včetně) a hrubé (od 4 mm do 125 mm)  [40]. Rozeznáváme 2 metody 

recyklace a to: in situ a ex situ [18], [49], [50]. 

In situ je recyklace pomocí mobilního zařízení v místě vzniku odpadu, 

tzn. dochází k recyklaci v místě stavby, demolice nebo rekonstrukce. U in situ 

recyklace můţe docházet k nedostatečnému zpevnění ploch, coţ můţe 

nepříznivě působit na průběh recyklace nebo nedostatek prostoru (recyklace 

prováděné např. v městských aglomeracích) atd. Lze na nich zpracovávat 

výkopové zeminy, asfalt, zlomkový beton, cihly nebo sutě z demolic. Při Ex situ 

dochází k recyklaci ve stacionárních zařízeních mimo vlastní místo stavby. Tyto 

stacionární zařízení díky své velikosti a vybavení připravují kvalitní produkty    

při vysokém výkonu [49], [56].  

Přibliţně kaţdou tunou recyklovaného kameniva se ušetří jedna tuna 

přírodních zdrojů a přibliţně 0,6 m3 místa na skládce odpadů. Díky recyklaci 

SDO nezabírá kamenivo cenné místo na skládkách odpadů (tabulka 1, 2). To 

dělá zhruba 60 mil. m3 ušetřeného místa ročně u členů F.I.R. (Federation 

Internationale du Recyclage - Mezinárodní federace, pod níţ jsou sdruţeny 

národní svazy recyklace), mezi něţ patří také Česká republika [11].  
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cizorodné
 látky,
podsítná složka

předtřídění drcení třídění

výstupní 
frakce 
recyklátů

cizorodné
 látky,
železo

Například Přátelé Země (Friends of the Earth) vydali studii, ţe zvýšením 

recyklovatelnosti SDO do roku 2020 na 70% by se mohlo v EU vytvořit na 

500.000 nových pracovních míst. Z toho vyplývá, ţe recyklace můţe nabídnout 

desetkrát více pracovních míst, neţ spalování a skládkování [11]. 

Hlavní roli při zpracování stavebních a demoličních odpadů hraje 

především pouţitá technologie, která ovlivňuje kvalitu výsledných recyklátů.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Schéma recyklačního procesu [10]. 

 

Recyklace nemusí probíhat přesně podle uvedeného schématu. Tyto 

postupy však nemusí být zárukou kvalitního recyklátu. Je nutno brát v potaz 

základní 3 postupy a to předtřídění, drcení a následné třídění. K  těmto  třem by 

se měly v budoucnu přidat také separace lehkých a prachových částic a praní, 

které jsou běţné v některých zemích EU [10]. 

Recyklační proces můţe vypadat např. takto: 

Po přivezení na zpracovací místo je roztřízen na zeminy, stavební suť   

a písčitý materiál. Předtřídění (ruční nebo mechanické) zajistí výběr cihel, tašek 

a dlaţdic, připravených k prodeji, jsou-li v dobrém stavu. Dále dochází k výběru 

dřeva a kovových materiálů. Plasty, sklo, papír a další odpad nesuťového 

charakteru je odváţen na skládku komunálního odpadu, případně jinak 

zpracováván. Větší části materiálů putujících do drtiče se rozbíjejí na 

poţadovanou velikost a putují do zásobníku, kde jsou podávány do drtiče, kde 

jsou drceny na poţadovanou velikost. 
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Obrázek 5. Neroztřízený a roztřízený SDO 

Na výstup drtiče je pak napojeno třídící zařízení, které zbaví tuto suť 

drobných kovových předmětů (např. hřebíky, šrouby). Poté drcená suť propadá 

systémem sít o různém tvaru a velikosti, čímţ dochází ke třídění                            

na poţadované frakce. Dále je drcená suť transportována pomocí pásů do 

různých sekcí, kde se shromaţďuje výsledný produkt [10], [52]. Je vhodné při 

třídění během demoličních prací brát ohled na oddělování kontaminovaných 

materiálů od nekontaminovaných a dále rozdělit cizorodé materiály a minerální 

suti alespoň na tyto části: 

 betonový recyklát 

 recyklát ze zdiva a/a nebo z betonových částí staveb 

 asfaltový recyklát pro pozemní komunikace 

 recyklát z podkladních povrchů vozovek s obsahem asfaltu          

do 3,5% 

 recyklát z kameniva z kameniva kolejového loţe 

 recyklát z hornin 

[10]  
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Tabulka 2. Dopady na ţivotní prostředí (plynné emise) při produkci 1 m
3
 betonu s recyklací            

a uloţením na skládku [11]. 

 Recyklace     Uloţení na skládku 

Vstupní energie (MJ) 1318 1495 

 

Vyuţití primárních zdrojů 

(kg) 

758 

 

 

1894 

 

 

    Místo na skládce (m3) - 1,26 

Emise (g) 

SO2 55,76 79,36 

Pb 1,85·10-3 2,32·10-3 

CO2 228860 254794 

CH4 0,91 1,76 

Benzen 4,57·10-3 8,78·10-3 

Benzo(a)pyren 2,28·10-3 4,39·10-3 

N2O 0,37 0,7 

Uhlovodíky 109,64 211,34 

NOx 930,42 1296,51 

CO 576,53 803,91 

Prach 62,46 63,62 
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Tabulka 3. Produkce skleníkových plynů při pouţití primárních a recyklovaných surovin [11]. 

Produkt 
Produkce skleníkových plynů 

(kg/m3) 

Recyklované kamenivo 23 

vápenec 45 

štěrk a písek 22 

čedič 70 

diabas 65 

dolomit 60 

Výsledek těchto studií je takový, ţe při pouţívání recyklovaného 

kameniva je zapotřebí méně energie a je produkováno méně plynných emisí. 
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3. Produkce stavebního a demoličního odpadu 

 

3.1. V Evropské unii 

Evropská komise vydala rámcovou směrnici o odpadech 2008/98/EC, 

ve které se mimo jiné uvádí, kdy některé druhy odpadu přestávají být odpadem. 

Tato směrnice byla aplikována i do euronovely zákona o odpadech 154/2010 

Sb. V této směrnici se dále uvádí, ţe je zapotřebí přestat vnímat odpad jako 

odpad, ale jako zdroj, kterým se nemá plýtvat. Dále je zde stanoven cíl, ţe             

do roku 2020 má dojít v kaţdé členské zemi k nárůstu recyklace na 70% 

mnoţství SDO. V roce 2008 bylo podle Eurostatu vyprodukováno okolo 2,6 bil. 

tun veškerého odpadu. Z toho více jak 90% připadá na odpady z průmyslu               

a SDO [1], [3]. 

3.2. V České republice 

V roce 2009 bylo vyprodukováno 24,2 mil. tun veškerého odpadu v ČR. 

V tomto mnoţství jsou zahrnuty jak odpady podnikové, tak odpady z obcí. 

Z tohoto mnoţství odpady ze skupiny 17 v Katalogu odpadů, coţ jsou stavební 

a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst)  celkem 

12,4 mil. tun. Z toho přibliţně 58,8% tvořila vytěţená zemina a kamení 

(170504), ţelezo a ocel (170405) 1,1 mil. tun a beton (170101) 0,8 mil. tun [17]. 

Produkci odpadů a nakládání s nimi pro ČR má podle zákona 

příspěvková státní agentura CENIA (Česká informační agentura ţivotního 

prostředí), která vede databázi ISOH (informační systém odpadového 

hospodářství). Výsledky této agentury se však značně rozcházejí s  hodnotami 

Eurostatu a ARSM (Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v  ČR), 

která sdruţuje právnické a fyzické osoby, zabývajících se recyklací SDO.        

Na základě vlastní analýzy ARSM zhruba 50% z celkového mnoţství produkce 

recyklátů ze SDO v této databázi není uvedena. ARSM, která tuto analýzu 

prováděla kaţdoročně, od tohoto ustoupila kvůli současným trendům, kdy si 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/katalog.php?rok=2009&akce=vyber&id=17
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/katalog.php?rok=2009&akce=vyber&id=17
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/katalog.php?rok=2009&akce=vyber&id=17
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firmy pořizují vlastní drtiče a třídiče pro recyklaci a následně tyto recykláty 

pouţívají pro vlastní potřebu. V současné době tak není moţné získat 

uspokojivá data, která by měla vypovídací hodnotu o produkci a recyklaci SDO 

v ČR [8], [9], [10]. 

Graf 1. Produkce recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů [10]. 
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4. Závěr 

 

Lze předpokládat rozvoj tohoto odvětví díky výhodám, které vyuţívání 

těchto odpadů přináší. Inspirovat se můţeme ve státech jako jsou Německo, 

Dánsko a Nizozemí (ve všech těchto státech se recyklace SDO pohybuje kolem 

90%). 

V ČR je především nutno provést legislativní změny, aby bylo moţno 

přesněji monitorovat produkci a nakládání se  SDO. 

Nezbývá neţ doufat, ţe povinnost zvýšení recyklace SDO na 70% ve 

všech členských státech EU a revize zákona o odpadech, jsou jen jedním 

z mnoha kroků ke sniţování těţby přírodních surovin a zvýšení 

recyklovatelnosti/znovupouţití SDO. 
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