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Anotace 

Práce je zaměřena na úpravu a recyklaci stavebního a demoličního odpadu, na 

postupy při jejich třídění a dalším zpracování. Uvedeny jsou příklady příslušného 

strojového parku, mechanismy zpracování recyklátů a jejich další vyuţití. 

Dokladování zákonných a metodických právních ustanovení demonstruje současný 

společenský postoj k této problematice, jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska 

ekologického. Domácí situace je srovnána se situací v zemích EU. 
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Annotation: 

This work deals with the reclamation and the recycling building and demolation 

waste, procedures of their sorting and further processing. It shows the examples of the 

machines,mechanicel devices for processing recycling materials and their furher 

utilization. 

This work shows the proces of the law, methodical and legal regulations. It 

demonstrates contemporary, social,attibude to this problém not only from the economical 

view, but the ekological view too. The local situation is compared with the situation in the 

EU countries. 
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1 ÚVOD  

Stavební a demoliční odpady představují v České republice i v zemích Evropské 

unie nezanedbatelný podíl na celkové produkci odpadů (jedná se cca o 25 % odpadů). Tyto 

odpady však zároveň představují alternativní zdroj druhotných surovin, a proto bylo 

nakládání s nimi specifikováno v Plánu odpadového hospodářství České republiky. V 

oblasti stavebních odpadů bylo stanoveno vyuţití těchto druhotných zdrojů do konce roku 

2005 na hodnotu 50 % a do konce roku 2012 na hodnotu 75 % hmotnosti vznikajících 

stavebních a demoličních odpadů. Toto opatření ke zvýšení podílu recyklované a znovu 

vyuţité části by mělo vést k výraznému sníţení zatíţení ţivotního prostředí – a to jak ve 

formě sníţení produkce odpadů, tak také ve sníţení objemu vytěţených primárních 

nerostných surovin.  

Nezanedbatelný je také vliv stavebních odpadů na náklady stavební výroby. 

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

zaplňování prostor skládek, určených původně pro nevyuţitelné odpady, a to zejména pro 

komunální odpad.  

Cílem mé bakalářské práce je charakteristika stavebních a demoličních odpadů, 

včetně způsobů jejich úpravy a zpracování. Recykláty z těchto odpadů by měly být 

konkurenceschopné vůči přírodním nerostným surovinám, měly by být na trhu 

akceptovány jako standardní výrobky srovnatelné svou kvalitou s výrobky primárními. 

Tímto způsobem by našly širší uplatnění ve stavebním průmyslu.  
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2 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD 

Do této kategorie zahrnujeme tzv. stavební odpad, jako jsou cihly, beton, omítka. 

Za neţádoucí příměsi jsou povaţovány např. dřevo, lepenka, sklo, atd. Stavební sutě se drtí 

a vzniklý recyklát se pouţívá v závislosti na rozměrech drtě na obsyp potrubí a kabelů, na 

výsypkách podkladních vrstev vozovek, chodníků a zpevněných ploch. Z ekologického 

hlediska nejsou stavební odpady ve většině případů nebezpečné pro své okolí,  protoţe ve 

větší míře  neobsahují  škodlivé  ani toxické látky, ale vzhledem ke svým velkým objemům 

se stávají pro  skládky neúnosnými. Dříve byly stavební odpady v naprosté většině 

vyváţeny na skládky, kde se  ukládaly spolu  s domovním odpadem a dalšími 

průmyslovými odpady. Teprve v 80. letech můţeme  pozorovat vzrůstající tlak na 

zpracování a opětné  vyuţití odpadních materiálů vlivem ekologických  opatření, kvůli 

nedostatku skládkovacích prostor a zvýšení cen přírodního kameniva. Tyto ekologické  

problémy byly  v  průmyslově vyspělých zemích minimalizovány zpracováním stavebních 

odpadů s  cílem vyuţít těchto materiálů jako suroviny k dalšímu pouţití ve stavebnictví a 

stavební výrobě. [1]  

Recyklace stavebních odpadů se tak stala v průběhu devadesátých let dvacátého 

století po vzoru zemí  EU i v podmínkách ČR zcela běţnou součástí při nakládání se 

stavebními odpady v rámci demoliční  činnosti a při vyuţití recyklátů v následné stavební 

 činnosti. Odbyt těchto materiálů musí být  z  hlediska celospolečenských potřeb podpořen 

i správnou cenovou a daňovou politikou, zvýhodňující  pouţívání stavebních odpadů oproti 

vyuţívání přírodních neobnovitelných zdrojů. [1]  

I kdyţ v ČR i jednotlivých zemích EU existuji rozlišné systémy evidence těchto 

odpadů, mají jedno společné. Nikde není moţno jejich objem určit zcela přesně – dané 

statistiky jsou vţdy vice či méně deformovány (podle moţností platné legislativy a 

kontroly jejího dodrţovaní v dané zemi). [24] 
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Obrázek 1: Sloţení směsného stavebního a demoličního odpadu v roce 2011 

Na základě citovaného zdroje jsem vytvořil graf, který zobrazuje procentuální podíl 

jednotlivých sloţek ve mnou sledovaném typu odpadu. [2] 

 

2.1 Charakteristika stavebního odpadu 

Stavební a demoliční odpady se skládají z trosek generovaných v průběhu 

výstavby, rekonstrukce a demolice budov, silnic a mostů. Materiály často obsahují 

objemné, těţké materiály, jako je beton, dřevo, kovy, sklo a zachráněné stavební 

komponenty. [25] 

Výstupní frakce z třídiče stavebního odpadu se odlišují s ohledem na 

předpokládané uplatnění  recyklátu a druh stavebního odpadu. Z recyklace musí být 

vyloučeny nebezpečné druhy odpadů, především s obsahem azbestu a dehtu.  Zejména 

betonové recykláty a drobné kamenivo se třídí do výrazně uţších frakcí. Recyklovaná 

stavební suť má omezené vyuţití a převáţně se pouţívá jako zásypový materiál. Například 

betonový recyklát se pouţívá jako plnivo do ţivičných směsí. Je to dáno tím, ţe stavební 

(demoliční) recyklát obsahuje příliš velký podíl jemných prachových částic a neţádoucí 

cizorodé látky (dřevěné třísky, části papíru, lepenky, plastů aj.). V zemích s rozvinutým 

systémem recyklace stavebních sutí se separátory neţádoucích příměsí staly běţnou 

součástí  stacionárních recyklačních linek, čímţ se získávají kvalitní certifikované 
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recykláty deklarovaných vlastností, určené zejména pro výrobu různých stavebních prvků 

či jako přísady do stavebních hmot (betony, ţivice, malty).  

Katalog  odpadů ČR harmonizuje dělení odpadů s Evropským katalogem odpadů, 

přičemţ  stavební odpad je uveden jako samostatná skupina 17 00 00 - Stavební a 

demoliční odpad a je  rozdělen do těchto podskupin:  

17 01 00 - beton, cihla, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu  

17 02 00 - dřevo, sklo, plasty 

17 03 00 - asfalt, dehet, výrobky z dehtu 

17 04 00 - kovy a slitiny kovů  

17 05 00 - zemina vytěţená 

17 06 00 - izolační materiál 

17 07 00 - směsný stavební a demoliční odpad [Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.] 

Demolice je zničení jakékoliv konstrukce s pouţitím výbušnin.  Demoliční průmysl 

je rozsáhlý a stále se rozrůstá, neboť jak budovy stárnou a pomalu chátrají, stávají se 

nestabilními a nebezpečnými, a proto jsou určeny k demolici a suť tak vzniklá se musí 

odstraňovat, ať jiţ skládkováním nebo recyklaci. [26] 

 

Demolice betonu - beton je nezbytnou součástí všech bývalých i současných 

staveb. Beton se skládá z cementu, kamene a písku. Při přidání vody můţe být dostatečně 

tvrdý a pevný jako kámen. Beton má svoji určitou ţivotnost. Po skončení své ţivotnosti má 

tendenci stát se sypkým a vlivem koroze se rozpadat. V případě ţe se toto stane, dojde k  

jeho odstranění a nahrazení jiným betonem. [26] 

 

Stavební suť vzniká při demolicích pozemních staveb a její sloţení závisí na 

druhu, provedení i stáří staveb. Obsahuje zejména: cihelné zdivo, zeminu, beton, 

ţelezobeton, dlaţdice,  vápenopískové materiály, maltu, sádru, keramické materiály, dřevo, 

lehké drobné desky, písek, plasty, kovy, papír, asfalt, dehet, smolu, barvy a lepidla. Úprava 

stavební sutě na recyklované stavební materiály je hospodárně proveditelná, jestliţe ze 

zbytkového materiálu vzniknou vysoce hodnotné, konkurenceschopné druhotné materiály. 

Jedním z moţných způsobů vyuţití stavební sutě je pouţití jejích sloţek (cihelné a 

betonové drti) jako přísady do betonu. [3]  
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Předpokladem pouţití stavebních odpadů ze sutě do betonu je jejich roztřídění 

podle druhů, tj. na zlomky betonové a zlomky zdiva. Materiál je dále očištěn od škodlivých 

příměsí, jako je sádra, dřevo a asfalt. Cihelná drť se doporučuje pro pouţití na méně 

náročné betonové díly a zboţí, zatímco beton z betonové drti bez  chemického znečištění 

se blíţí mechanickými vlastnostmi normálnímu betonu. Cihly z demolic a zlomková suť se 

rozdrtí na cihelnou drť, kterou je moţno vyuţít jako přísadu při výrobě  některých  

stavebních hmot nebo jako násypový materiál na cesty. Zlomky cihel mají nízkou pevnost 

v tlaku, a tím jsou omezeny i moţnosti jejich pouţití. Cihlová drť (antuka) se pouţívá na 

úpravu povrchu tenisových dvorců. Cihlová drť se omezeně pouţívá jako lehké plnivo do 

cihlobetonu. Stavební dřevo můţe být vyuţito buď přímo na stavbě, nebo aţ v úpravně 

stavební sutě. Stavební a betonářskou ocel lze vyuţít buď přímo na stavbě, nebo zhodnotit 

ve formě šrotu.  

 

Stavební odpady ze stavenišť jsou všechny zbytky, které vznikají  při asanaci 

staveb a v nové výstavbě. Skládají se z minerálních sloţek, dřeva, ţelezných a neţelezných 

kovů, plastů, papíru, lepenky, organických zbytků, skla i zvláštních odpadů (nátěrové 

hmoty, organická lepidla,  apod.). Největší podíl tohoto odpadu (více neţ 50 %) tvoří 

inertní materiály (písek, kamenivo, zemina, zbytky betonu), další podíly (cca 33 %) 

spalitelné látky (dřevo, lepenka, papír), malé procento tvoří plasty.   

 

Silniční demoliční materiály mohou být na bázi asfaltů či hydraulických pojiv a 

mohou obsahovat dehtové sloţky. Dále jsou to obrubníky, dlaţební kostky, beton, písek, 

štěrk, zemina, aj. Materiál lze bez jakékoliv úpravy pouţít jako sypný materiál na 

protihlukové valy a ke zkvalitnění základní vrstvy a vrstvy spodní stavby komunikací. Při 

pouţití asfaltových odpadů spolu s jinými materiály jako násypy pro spodní vrstvu a 

 spodní stavbu. Nejvhodnější pouţití je opětovné zapracování do materiálů s asfaltovým 

pojivem. Do asfaltové směsi z demolice se buď přidává jen nový asfalt, nebo i přísady. 

Tříděný materiál se pouţívá pro silniční stavitelství. [3]   

 

Zeminy a další výkopové materiály jsou převaţující sloţkou stavebních 

materiálů. Jsou to materiály inertního charakteru, coţ teoreticky usnadňuje jejich další 

vyuţití ve stavební činnosti, ovšem jen pro málo náročné konstrukce. 
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Hlavní moţností je vyuţít tyto materiály přímo na místě stavby - vyrovnáním 

bilancí výkopů a násypů u zemních prací. Další alternativou v případě přebytků těchto 

materiálů je, podobně jako u materiálů ze skrývek, vytváření protihlukových valů u 

komunikací a terénních valů ke sniţování intenzity převládajících větrů za účelem sníţení 

energetické náročnosti přilehlých obytných objektů. [3] Jejich členění je provedeno 

vyhláškou č. 337/1997 Sb. v platném znění – Katalogem odpadů.  

 

Stavební odpady jsou dle této vyhlášky rozdělené do těchto základních podskupin [3]:  

17 01 00 – Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 

Beton je jedním z nejdůleţitějších a nejčastěji pouţívaných stavebních materiálů. 

Přebytečný a zbytkový beton je naopak obtíţným odpadem, který, pokud se nezpracuje, 

ztvrdne, a jeho likvidace se stává přítěţí. Úlomky betonu vznikají při demolici betonových 

částí budov, ale také betonových povrchů vozovek, inţenýrských staveb, apod. Jsou 

relativně čisté a homogenní. V případě ţelezobetonu je separace ţeleza poměrně snadná, 

po drcení se ocelová výztuţ odděluje magneticky. [4]  

 

Sádra - sádrové úlomky tvoří velmi malou část stavebního demoličního odpadu. 

Jejich vyuţití je problematické z důvodu časté kontaminace jinými látkami. [4] 

 

17 02 00 – Dřevo, sklo, plasty 

Dřevo jako materiál je velmi oblíbené kvůli 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. [3] 

Sklo představuje zcela zanedbatelnou část SDO. Kromě skleněných výplní oken a 

dveří sem patří také sklobetonové tvárnice (luxfery), zástěny a jiné skleněné konstrukce. 

Jedná se o homogenní, nekontaminovaný odpad, který je moţné bez problémů recyklovat. 

[5] Opětovné pouţití skelného demoličního odpadu je málo. Ve většině případů je tento 

odpad smíšený s jinými materiály, ale nesmí mít kontaminující prvky, jako jsou těţké 

kovy. [27] 

Plasty ve stavebnictví můţeme nalézt v podobě plastových trubek, které rozvádějí 

vodu, odpady, plastových oken, dveří, podlahových krytin, izolací (díky svým vlastnostem 
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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 recyklací jednotlivých druhů plastů. [4] 

 

17 03 00 – Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 

Asfalty svým sloţením patří mezi tzv. ţivice. 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 nejvyšším bodem varu, který se pohybuje nad 500 

°C. Asfalty dobře odolávají mrazu, vodě a většině chemických látek. Jsou rozpustné v 

organických rozpouštědlech. Vyuţívají se při stavbách povrchových i podzemních - např. 

silnic, podlah, apod. Díky tomu, ţe mají nízkou teplotu tání, která se pohybuje kolem 50 -

70 °C, nacházejí další široké uplatnění. Do asfaltů se přidávají také různé příměsi pro 

zlepšení jejich stávajících vlastností. [4] 

 

17 04 00 – Kovy, slitiny kovů 

Separace kovových prvků je relativně snadná. Výjimku představují ţelezobetonové 

konstrukce, které je nutné rozstříhat na menší bloky, rozdrtit a posléze magneticky oddělit 

ţeleznou výztuţ. [4] 

Mezi kovy a jejich sloučeniny 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 změny degradují. 

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 

recyklovat, materiální hodnoty obvykle brání tomu, aby byl zlikvidován. [28] 
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17 05 00 – Zemina vytěţená 

Zeminy a další výkopové materiály jsou materiály inertního charakteru. Bohuţel i 

současná právní úprava má svá úskalí v nejednotném chápání povinností, která se 

bezprostředně projevují rozličným výkladem v praxi. [6]  

 

17 06 00 – Izolační materiály  

Nejzákladnější rozdělení současných izolačních materiálů je na materiály pro 

stavebnictví a pro strojírenství.  

Stavebními izolačními materiály jsou polystyren, polyuretan, polyamid, 

polypropylen, skelná vata, syntetický kaučuk, tmely - asfaltový, metakrylátový, silikonový 

tmel, azbesto - grafitové šňůry (jako materiál ucpávek), konopí technické. [4] 

 

17 07 00 – Směsný stavební a demoliční odpad 

Cihly  

Cihly, tvárnice, tašky apod., ať jiţ celé nebo jejich úlomky či drť, tvoří největší část 

sutě z demolic a rekonstrukcí objektů z minulého století. V moderní architektuře, 

především v nebytových budovách, jsou cihly a cihelné výrobky často nahrazovány 

betonem, sklem a kovy. Minimálně poškozené cihly je moţné znovu pouţít, nejedná se 

však jiţ o recyklaci. Při znovu vyuţití odpadních materiálů se šetří přírodní zdroje a 

sniţuje se zátěţ ţivotního prostředí, avšak můţe vyvstat problém s kvalitou takových 

materiálů a technickými parametry nové konstrukce. [6] 

Ţivičné směsi  

Při demolicích a rekonstrukcích vozovek a podobných povrchů vznikají úlomky 

ţivičných směsí. Největší podíl těchto směsí (cca 95 %) tvoří plnivo v podobě stavebního 

kameniva, nebo štěrkopísku. Zbylou část tvoří pojivo, kterým je asfalt. [6]  

Štěrk 

Při rekonstrukcích a demolicích podkladových vrstev vozovek a ţelezničního 

svršku vzniká relativně velké mnoţství víceméně čistého štěrku.  
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Keramické výrobky 

Relativně malou část odpadu z demolic a rekonstrukcí tvoří dlaţdice a obkladačky, 

z nichţ pravidla nelze znovu pouţít ani nepoškozené kusy.  

Jiné materiály  

Další odpadní materiály vznikající při demolicích a rekonstrukcích, které se 

vyskytují v nezanedbatelném mnoţství, jsou dřevo, plasty, papír a kartony. [7] 

 

Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace): 

Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky 

(sloţky). Jejich přijetí do zařízení je moţné pouze v případě, ţe součástí jejich úpravy 

v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (sloţek) z těchto odpadů. 

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

obsahující nebezpečné látky 

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

látkami znečištěné 

17 03 01*  Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 05 03*  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 05*  Vytěţená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 07*  Štěrk ze ţelezničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 06 03*  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

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

17 09 01*  Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02*  Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 

17 09 03*  Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky. [4] 

 

Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci):  

17 06 01*  Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 05*  Stavební materiály obsahující azbest [4] 
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2.2 Nebezpečné odpady 

Materiály, které byly ještě v nedávné době povaţovány za stavebně vhodné, jsou 

dnes posuzovány jako poškozující zdraví. Jak jejich přítomnost v objektech, tak především 

likvidace těchto materiálů přímo ohroţuje zdraví osob pohybujících se v bezprostřední 

blízkosti rekonstrukce nebo demolice. Nebezpečnými odpady ve stavebnictví jsou 

především azbest, barvy, laky, ředidla, aj. [7]  

 

2.2.1 Vlastnosti nebezpečných odpadů 

V příloze č. 1 vyhlášky ministerstva ţivotního prostředí a ministerstva zdravotnictví 

č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění 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 se uvolňují ve styku s vodou nebo s kyselinami, nebo se 

vzduchem více neţ 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. 

[9] 
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2.2.2 Vybrané nebezpečné složky stavebního odpadu 

 

Azbest 

Azbest je vláknitý minerál, který se pouţíval v průmyslovém měřítku jiţ v 19. 

století. Nejčastějším způsobem vyuţití bylo jeho zapracování do různých druhů stavebních 

a izolačních materiálů. Azbest je prokázaný lidský karcinogen. Vlákna, která se z něj 

uvolňují, způsobují azbestózu a rakovinu dýchacího a trávicího ústrojí. [1] 

Podmínky pro uvádění na trh, dovoz, vývoz a distribuci výrobků obsahujících 

vláknitý azbest stanovuje zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - viz příloha 

č. 2 k zákonu. [1] 

Látky, jejichţ výroba, dovoz, vývoz a distribuce jsou v ČR zakázány), bod 6 

přílohy k prováděcí vyhlášce tohoto zákona č. 301/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 

390/2000 Sb. a dalších předpisů (Seznam látek a přípravků, jejichţ výroba, uvádění na trh 

a pouţívání je omezeno). 

Kontakt s azbestem je nejčastější při stavebních činnostech (údrţbě, rekonstrukcích 

a demolicích staveb), zejména při zásazích do vzduchotechnických zařízení, horkovodů, 

pecí, sušáren, elektroinstalací, azbestocementových trubek, střešní krytiny a deskových 

materiálů s obsahem azbestu. Při průzkumu stavby je nutné v souladu s metodickým 

pokynem identifikovat materiály, které obsahují azbest a odstranit je ze stavby v souladu 

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

zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. Přehled stavebních materiálů 

s obsahem asbestu, které byly v ČR vyráběny, je uveden v příloze č. 2 uvedeného pokynu. 

[1] 

Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné 

respektovat povinnosti uvedené v § 35 zákona o odpadech. Specifické podmínky 

z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem 

expozice azbestu, jsou stanoveny v  § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. V odst. 6 § 

21 citovaného předpisu jsou uvedena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při 
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odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichţ byly pouţity stavební materiály obsahující 

azbest (např. předcházení uvolňování azbestového prachu do ovzduší, odpady obsahující 

azbest musí být odstraňovány z pracoviště v utěsněných obalech označených nápisem 

upozorňujícím na obsah azbestu, pouţívání ochranných pracovních prostředků, vymezení 

kontrolovaného pásma, hlášení o pracích, při nichţ jsou nebo mohou být zaměstnanci 

exponováni azbestem). Dále je nutno při práci s azbestem realizovat opatření uvedená v § 

19 citovaného nařízení. [8] 

Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve 

smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 

(povinnost zaměstnavatele ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle 

místa činnosti, ţe budou prováděny práce, při nichţ jsou nebo mohou být zaměstnanci 

exponováni vlákny azbestu a toto hlášení učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce). [8] 

Obvyklým způsobem odstranění odpadů z azbestu je jejich ukládání na skládky 

v souladu s § 35 odst. 2 zákona o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady v platném znění. [1] 
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3 ZPŮSOBY ÚPRAVY A RECYKLACE STAVEBNÍCH A 

DEMOLIČNÍCH ODPADŮ 

3.1 Stavební odpady  

Stavební odpad je pojem, který začíná být stále více spojován s fenoménem 

recyklace. Vzniká při demolicích a zemních pracích, při výstavbách a opravách. V základu 

lze tento odpad rozdělit do několika skupin. 

 

Největší podíl těchto druhů odpadů tvoří: 

 výkopová zemina  

 materiál z demolice vozovek  

 demoliční stavební minerální suť  

 odpady ze stavenišť [10]  

V současné době se také projevuje nový trend v recyklaci stavebních odpadů, který 

umoţňuje vyuţívat celé stavební prvky a dílce. Recyklací se tedy nerozumí jenom 

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

vyuţívání celých stavebních prvků a dílců. Provádění této recykláţe je v současné době 

velmi výjimečné, a to z toho důvodu, ţe moţnost recykláţe jednotlivých stavebních dílců a 

prvků po skončení doby ţivotnosti konstrukce je nutno řešit jiţ v projektu. Z tohoto 

důvodu v současné době není moţno tuto recykláţ, aţ na výjimky, provádět. [10] 

Při demoličních pracích se ukázalo jako zcela nezbytné (z důvodu moţnosti dalšího 

vyuţití stavební sutě) provádět důsledné třídění materiálu. Bylo prokázáno, ţe třídění, které 

bylo prováděno jiţ přímo na stavbě, je mnohem účinnější a také levnější, neţ by bylo 

třídění prováděné u výrobce recyklátu. Tato skutečnost je dána tím, ţe při provádění 

demolic lze snadněji provádět oddělení minerální sutě od veškerých cizorodých materiálů, 

jako jsou dřevo, plasty, dehtové lepenky, kovy apod., neţ je to moţné z netříděné sutě, 

která je dodávána výrobci recyklátu. [11] 
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3.2 Postupy pro efektivní třídění odpadů při demoličních pracích  

Stavební suť třídíme dle následujících kroků:  

 oddělení kontaminovaných materiálů od nekontaminovaných 

 oddělení cizorodých materiálů od minerálních sutí určených k recyklaci (jedná se 

převáţně o dřevo, lepenky, sádrokarton, plasty, kovy apod.) 

 v souvislosti s těmito odpady je vhodné vytvořit třídící logistický systém, v němţ 

budou tyto materiály separovány v oddělených kontejnerech, a to zejména tyto 

materiály: 

 kovy 

 organické materiály – zejména pouţité dřevo  

 minerální látky – kamenivo, maltovina 

 ostatní (zejména nebezpečné) odpady – nátěrové hmoty, azbesty, atd. [12] 

Rozdělení stavební suti od inertních materiálů. 

Provést roztřídění inertní minerální sutě alespoň na tyto druhy:  

 cihelná stavební suť  

 betonová suť 

 ţivičné sutě (kry)  

 výkopová zemina [16] 

3.3 Základní druhy recyklátů 

V současnosti je ve většině případů uţíván směsný (příp. cihlový) recyklát jako 

zásypový materiál (např. pro rozvody energií), či pro stabilizaci podkladů a nestmelených 

vrstev vozovek. Přitom však lze kvalitní tříděné recykláty vyuţít na daleko vyšší úrovni, 

coţ ukazují níţe uváděné příklady. [13] 

3.3.1 Recyklované materiály 

Vznikají vhodnou kombinací drcení a třídění na frakce s ohledem na maximální 

vyuţití ve stavební výrobě. Jednotlivé druhy recyklovaných materiálů jsou plnohodnotnou 

a cenově velmi výhodnou náhradou přírodních materiálů a mají široké uplatnění 

jako zásypové materiály, při budování komunikací, úpravách terénu, apod. [12] 
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Cihelný recyklát  

Tento recyklát nabízí podstatně širší moţnosti vyuţití neţ je doposud všeobecně 

známo, např. je základem pro výrobu cihlobetonu. Cihlobeton je moţno pouţívat jako 

výplňové zdivo ve skupině monolitických konstrukcí, dále pro výrobu prefabrikovaných 

prvků k přípravě vibrolisovaných tvárnic nebo stěnových prvků, jejichţ slisování by 

předem eliminovalo moţné dotvarování konstrukce pod zatíţením vzhledem k niţší 

hodnotě statického modulu.  

Výroba stavebních směsí jako plniva malt pro zdění s vyuţitím frakcí drobných, 

tedy do 4 mm, se vzdušným či hydraulickým vápnem. Tyto malty jsou výhodnější svým 

vyšším tepelným odporem neţ malty s přírodním kamenivem. Dále je moţno pouţívat jako 

pojiva i cement nebo kombinace pro vápenocementové malty. Podle přídavku pojiva se 

můţe dosáhnout různých pevností malt od 1 do 10 M Pa. [14] 

Vyuţití ve stabilizovaných podkladech a nestmelených vrstvách vozovek. V 

poslední době byla také zkoušena výroba nepálených lisovaných cihel rozměrů 300 x 150 

x 100 mm ze směsi cihelného recyklátu frakce 0 - 16 mm a hlíny s l0 % příměsí cementu, 

nebo i bez příměsi cementu. Dosahované pevnosti v tlaku po 14 dnech sušení jsou závislé 

na kvalitě hlíny a dosahovaly aţ 8 M Pa podle odpovídající normy. 

 

   
 

Obrázek 2: Cihelný recyklát [18] 
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Betonový recyklát 

Jedná se o plnivo do betonů. Na základě dosud provedených výzkumných prací a 

dosaţených laboratorních a poloprovozních výsledků je moţno konstatovat, ţe 

 obsah drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové směsi a pro 

zachování její potřebné konzistence je nutné zvýšit dávku záměsové vody (projeví se na 

pevnostech betonu) 

 sniţuje se objemová hmotnost zatvrdlého betonu 

 pevnost v tlaku se sniţuje o 10 - 15 % 

 modul pruţnosti je niţší o 15 - 20 % 

 zvyšuje se součinitel dotvarování aţ o 50 % 

 zvyšuje se smršťování a to o 20 - 40 % 

Pouţití betonového recyklátu je dnes zakotveno i v některých normách a je 

poměrně rozšířené, např. v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem, v 

ochranných vrstvách silničních komunikací a praţcového podloţí (jako mechanicky 

zpevněná zemina) a hlavně jako náhrady přírodního kameniva do konstrukčních betonů 

niţších tříd. 

Vyuţití betonového recyklátu do ţivičných směsí pro výstavbu a opravy ţivičných 

vozovek je moţné za předpokladu dodrţení receptur a pracovních postupů předepsaných 

příslušnými normami, jako např. ČSN 73 6121 – „Hutněné asfaltové vrstvy“. 

   

Obrázek 3: Betonové recykláty [15] 
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Asfaltový recyklát 

Bylo prokázáno, ţe asfaltové recykláty jsou velmi vhodné zejména pro technologie 

za studena za pouţití emulzí, případně v kombinaci s cementem, kdy dochází k obalení 

ekologicky závadných částic a tím ke sníţení moţnosti znehodnocení odpadních vod a 

blízkého okolí. Nejvhodnější vyuţití asfaltového recyklátu za studena je těmito způsoby: 

 bez přidání nového pojiva k recyklátu s pouţitím pro málo zatíţené vozovky, pro 

spodní podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev 

 s přidáním hydraulického pojiva (cementu, popř. vápna či strusky) pro provedení 

nové stmelené podkladní vrstvy 

 s přidáním emulze k recyklovanému materiálu je vhodné zejména tam, kde staré 

úpravy obsahují dehtové pojivo 

 kombinovaným způsobem, kdy se k recyklovanému materiálu přidává emulze i 

cement, coţ je vlastně zlepšení předchozího způsobu a bylo prakticky prokázáno, 

ţe tento způsob dosáhl nejlepších výsledků a ţe vlastnosti těchto směsí je moţné 

prokazatelně srovnat se směsmi typu OK (obalované kamenivo) zpracovávanými za 

horka 

    

Obrázek 4: Asfaltový recyklát [13] 

 

Skelný recyklát 

K vyuţití skelných recyklátů ve stavebních hmotách, zejména v betonu 

(konstrukční, nekonstrukční betony, nebo betonové zboţí) jako náhrady za běţná plniva 

vedou důvody zejména ekologické. Jedná se o náhradu kameniva jako přírodního 

neobnovitelného zdroje surovin. Recyklát je finančně mnohem dostupnější a vyuţití skla 

umoţňuje vysoký standart estetického zpracování zboţí, coţ je pro potencionálního 

zákazníka také velmi důleţité. 
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Z mechanicko-fyzikálních vlastností se u skelného recyklátu posuzuje pevnost, a to 

jak v tlaku, tak v tahu, za ohybu, v závislosti na objemové hmotnosti ztvrdlého betonu. 

Důleţité je i vizuální posouzení. [6] 

 

Obrázek 5: Skelný recyklát [29] 

 

Recyklovaná zemina a ornice 

Ve stavebnictví je vyuţívána pro konečné úpravy rekultivovaných pozemků, kde 

pozdější výsadba nevyţaduje vysoce kvalitní černozem. Své uplatnění si našla i pro obsypy 

a zásypy kabelů telekomunikačních vedení a všude tam, kde je třeba velmi dobře 

hutnitelný zásypový materiál. [6] 

Třídění zeminy a ornice 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Tříděná zemina 0-8 mm [30] 

Pouţívá se pro konečné úpravy rekultivovaných pozemků, kde pozdější výsadba 

nevyţaduje vysoce kvalitní černozem. Své uplatnění si našla i pro obsypy a zásypy kabelů 

telekomunikačních vedení a všude tam, kde je třeba velmi dobře hutnitelný zásypový 

materiál. 
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Obrázek 7: Ornice tříděná 0-8 mm [30] 

Kvalitní tříděná ornice má své uplatnění v rekultivaci ploch a při výstavbě 

travnatých ploch fotbalových stadionů. Recyklace se začala vyuţívat teprve nedávno. 

Zeminu pro vás vytřídíme a zrecyklujeme a poté ji můţete pouţít např. jako materiál pro 

parkovou a terénní úpravu a pro zahrádkáře. [6] 

 

Jílovitá zemina (žlutka) 

Hlavní vyuţití nachází tento materiál v cihelnách při výrobě pálených cihel. 

Neméně významné je jeho vyuţití při výstavbě tenisových kurtů. Vytříděním kamenité 

frakce ze zeminy vzniká dokonale hutnitelný produkt s pevností drceného kameniva. Tento 

materiál je pouţíván nejen pro zásypy vodovodních a plynových potrubí, ale i pro hutněné 

násypy těles komunikací. 

 

   
 

Obrázek 8: Recyklovaná zemina [18] 
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3.4 Příjem stavebních odpadů k recyklaci a způsob zpracování 

Odpady jsou rozděleny podle Katalogu odpadů a je určen jejich původ, mnoţství, 

údaje o původci, apod. Podle druhu jsou odděleně ukládány a připraveny k recyklaci. 

Princip znovuzískání stavebních materiálů z minerálních odpadů (materiálové vyuţití 

odpadů) spočívá zpravidla v mechanické (fyzikální) úpravě (drcení, třídění) odpadů 

kategorie „ostatní odpad“ a zařazení materiálů (věcí) vystupujících ze zařízení k úpravě 

odpadu dle jejich technických, kvalitativních a trţních poţadavků mezi výrobky či odpady. 

[31] 

3.4.1 Způsob zpracování 

 ručním tříděním, tj. separací neţádoucích příměsí  

 drcením a tříděním pomocí recyklačních zařízení 

 nezpracovatelné neţádoucí příměsi jsou likvidovány v souladu s platnými předpisy 

[12] 

Schéma recyklačního procesu 

Materiál přivezený na recyklaci je nejprve rozlišen podle druhu na zeminu, jílovitou 

zeminu, písčitý materiál a stavební suť. Kaţdý z těchto materiálů podléhá samostatnému 

zpracování, aby nedošlo k jeho smíchání s jiným druhem, a tím k jeho znehodnocení. 

Stručný postup při recyklaci stavební sutě dokumentuje níţe uvedené schéma (obr. 9). [12] 
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Obrázek 9: Schéma recyklačního procesu [12] 
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1. Ruční výběr  

Výběr cihel, tašek, dlaţdic a kostek, které jsou po očištění připravené k 

prodeji, separace dřeva s rozlišením na stavební a palivové dřevo. Ţelezné 

předměty jsou střádány v kontejneru a následně dopraveny do sběrných 

surovin, plasty, sklo, papír a další nesuťový odpad je shromaţďován ve 

zvláštním kontejneru, který je určen k odvozu na speciální skládku 

komunálního odpadu. 

 
2. Drcení  

Monolitické betonové bloky, které svými rozměry přesahují vstupní otvor 

drtiče, se rozbíjejí kladivem na menší části a spolu se zbylou čistou 

stavební sutí jsou dopravovány k zásobníku drtiče, kde jsou rozemlety na 

poţadovanou velikost dle nastavení čelistí drtiče. 

 
3. Třídění  

Přímo na výstup drtiče je napojeno třídící zařízení, které v první řadě 

pomocí elektromagnetického separátoru zbaví suťovou drť hřebíků, skob a 

dalších drobných ţelezných předmětů. Následuje roztřídění drtě na různé 

frakce pomocí soustavy sít, odkud jsou vynášecími pasy dopraveny do 

jednotlivých sekcí, kde jsou připraveny ke konečné distribuci. 

 
4. Konečný produkt  

Výsledkem celého procesu jsou ekologické a atestované produkty, které 

nacházejí široké uplatnění ve stavebnictví jako drcené umělé kamenivo. 
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3.4.2 Rozlišení recyklace ve stavebnictví 

Primární – uskutečňuje se v uzavřeném technologickém cyklu. Odpady vznikající ve 

výrobním procesu se do něho vracejí zpět buď neupravené, nebo jednoduše upravené. 

Další moţností je výroba jiného výrobku ze vznikajícího odpadu. Např. z výmětu cihlářské 

výroby se vyrábí drcením antuka, nebo se pomletím získává ostřivo přidávané opět do 

základní plastické suroviny, či se kamenivo ze zbytků čerstvého betonu vrací zpět do 

výroby čerstvého betonu. 

Sekundární – se zaměřuje na vyuţití odpadů z jiných oblastí. Z hlediska ochrany 

ţivotního prostředí je důleţité, ţe není třeba zabírat zemědělskou půdu pro skládku odpadů 

(např. skládka odpadů z výroby škvárobetonových tvárnic). Dále se šetří primární surovina 

a netěţí se. V závodech stavebního průmyslu se vyuţívají energetické odpady, jako je 

popílek, škvára, energosádrovec, z chemického průmyslu odpadní sírany, z hutí struska, aj. 

Vyuţití je moţné v cihelnách, betonářské technologii, při výrobě pórobetonů. 

Terciární – jsou nejrozšířenějším typem recyklací, uplatňují se jiţ desítky let. Ve 

stavebnictví se jedná o recyklaci asanovaných staveb, zejména ţelezobetonových 

konstrukcí, ale i materiálů z demolic. Vyuţívání cihelné sutě z demolic objektů je známé 

jiţ z poválečných let – při výrobě cihlobetonu. [16]  

3.4.3 Recyklační linky na stavební sutě 

Vysoká a trvalá kvalita recyklovaného stavebního materiálu je důleţitým 

technologickým krokem pro jeho další kvalitní pouţití. Toho lze docílit jen za předpokladu 

dodrţování technologických postupů, které začínají jiţ při výběru vhodné technologie 

demolice, následného třídění a dále pak procesů zdrobňování – drcení a mletí.  

Pro efektivní zpracování stavební suti, cihel a zlomkového betonu 

pouţíváme mobilní drcení a třídění. [32] 

Tento způsob je velmi přínosný nejenom z hlediska ekonomického (úspora 

pohonných hmot, pracovních sil apod.), ale i z pohledu environmentálního (omezení emisí 

zplodin z dopravy, prašnosti při přepravě sutí apod.) Proto je široce vyuţíván stavebními i 

zpracovatelskými firmami v celé Evropě i v České republice – vysoce výkonná a moderní 

strojová zařízení (řízená dálkově ovladačem) umoţňují bez transportu odpadní surovinu 

zpracovávat hned na místě stavby nebo demolice, a to téměř ve 100 % objemu. [19] 
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Mobilní úpravny se pouţívají pro přímé nasazení na staveništi, např. při stavbě 

dálnic, u demolic průmyslových staveb, nebo pro spádové oblasti s malým výskytem 

stavební suti. Veškeré komponenty úpravny jsou osazeny na přívěsných nebo návěsných 

podvozcích. Tato zařízení jsou konstrukčně omezena moţností přepravy na komunikacích 

a musí splňovat veškeré předepsané úpravy pro přepravu vozidla. Různá mobilní zařízení 

pro úpravu stavební suti pracují většinou podle stejného schématu - příjem materiálu, 

předběţné prosévání, rozmělňování, magnetické odlučování feromagnetických kovů a 

podle poţadavků trhu další třídění. V případě potřeby je moţné bezproblémové rozpojení 

linky a drtič nebo třídič lze vyuţít samostatně. Zařízení jsou energeticky nezávislá. 

Nevýhodami mobilních úpraven jsou: vyšší provozní náklady (transport, montáţ, výměna 

personálu), omezený sortiment výrobků (frakcí), ztíţená kontrola dodávané suti, vyšší 

náročnost na zajištění trvalého vyuţití, mohou vzniknout i problémy s emisemi škodlivin 

do ovzduší a nadměrnou hlučností. [12] Největším výrobcem mobilních úpraven a třídících 

jednotek v naší republice je f. RESTA, s.r.o., která vznikla v roce 1991 v Přerově. Mobilní 

drticí jednotky vyrábí s drtiči odrazovými a čelisťovými, mobilní třídicí jednotky jsou 

dvousítné s výstupem aţ čtyř frakcí. Drcením vzniká materiál jedné frakce (min. frakce 

0/30 mm, max. frakce 0/250 mm), tříděním a výběrem okatosti sít třídicí jednotky se 

dociluje rozdělení drtě na frakce dle poţadavku zákazníka (frakce 0/4, 4/8, 0/10, 0/12, 8/16 

aţ do max. 250 mm). [36] 

Semimobilní (polomobilní) úpravny sestávají z několika transportovatelných 

jednotek. Hlavní agregáty (předtřídění a drtič) jsou namontovány na ocelové konstrukci. 

Pro transport se jednotlivé díly demontuji a pomocí jeřábu naloţí na trajler. [5] 

Stacionární úpravny dovolují vzhledem ke své velikosti a vybavení přípravu 

kvalitních recyklátů při vysokém výkonu. To je jejich největší přednost ve srovnání s 

mobilními a semimobilními úpravnami. Avšak je nutno zajistit stálý přísun 

zpracovávaného materiálu a moţnosti předzásobení na pozemku, coţ při vysokých cenách 

za dopravu sniţuje ekonomickou efektivnost provozu. Provoz stacionárních zařízení je 

hospodárný pouze ve větších aglomeračních centrech nebo u staveb velkého rozsahu, jinak 

jsou náklady na dopravu stavebních odpadů i na odvoz recyklátu příliš vysoké. Praktické 

vyuţití těchto zařízení spočívá např. ve zpracování surového kameniva v kamenolomu a 

přechodné vyuţívání při recyklaci stavební suti. Stacionární zařízení vyţaduje zajištění 

podmínek provozu z hlediska dlouhodobého vyuţívání. Jedná se především o sníţení emisí 
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prachu a hlučnosti instalací filtrů, zvlhčováním, krytováním zařízení včetně zvukové 

izolace, vybudování protihlukových valů a vyřešením odvodnění. Rozhodující pro 

umístění stacionární recyklační linky je dostatečná vzdálenost od obytné zástavby, směr 

převládajících větrů, zpevněný, neprašný a oplocený pozemek. Nezbytný je dostatečně 

vydatný zdroj uţitkové vody pro zkrápění na místech vývinu prachu (zkrápění dodávaného 

materiálu na dočasných deponiích, sutě v násypce drtiče, exponovaných tras při pojezdu 

mechanizmů, princip „mlţných stěn“ pro urychlené usazování prachových částic, „mlţící 

trysky“ pro odprášení). Nedílnou součástí provozování úpravny je zajištění zpracování 

nebo zneškodnění nerecyklovatelných odpadů, vyloučení nebezpečných druhů odpadu a 

zabezpečení hygieny práce a pracovního prostředí a dodrţování bezpečnosti práce. Mokré 

úpravny jsou rozšířenou variantou suchých stacionárních úpraven. V těchto zařízeních 

probíhá rozdruţování a část nebo celý proces třídění za mokra, přičemţ procesní voda je 

recirkulována. Výhodou je především podstatné sníţení prašnosti a hlučnosti, nevýhodou 

pak potřeba nepropustné cirkulační nádrţe a usazovací nádrţe a nutnost deponování 

vzniklého kalu. Pouţitím předdrcení a následného drcení se sniţuje opotřebení drtiče a 

vyrábí se přesnější rozsah zrnitosti. Zabudováním dalších přídavných zařízení mohou být 

odděleny neţádoucí hmoty, např. dřevo, lehké stavební hmoty, kovy apod., čímţ se získává 

recyklát vyšší kvality. Současným pouţitím dvoustupňového drcení se můţe podstatně 

zvýšit výkon zařízení. [5] 

 

3.4.4 Recyklační linka na odpad ze staveb a demolic  

Při stavbách a demolicích se ukázalo, ţe je dobré třídit stavební odpad uţ na místě. 

Je dobré oddělit od minerální sutě veškeré cizorodé materiály jako lepenky, dřevo, kovy, 

plasty. Odděluje se zde kontaminovaný materiál od nekontaminovaného. 

 Magnetická separace je běţně pouţívanou metodou v úpravnických a recyklačních 

provozech. Odlučovače s magnety výkonně pracují i v nejnáročnějších podmínkách. 

Tradičním výrobcem magnetických separátorů v České republice je firma WAMAG, která 

je partnerem renomované nizozemské firmy  Goudsmit Magnetic Systems B. V. Pro 

recyklaci stavebních odpadů se nejvíce pouţívají závěsné magnetické odlučovače, které 

mohou pracovat v suchém i mokrém procesu a jejich magnetické pole je buďto 

nízkointentenzivní nebo vysokointenzivní. Jejich hlavním úkolem je odstraňovat náhodně 
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přítomné neţádoucí feromagnetické příměsi z masy odpadu a chránit tak drtiče před 

poškozením. Vyrábějí se jako jednoduché magnetické bloky, ale také jako kontinuálně 

pracující pásové separátory, které jsou vhodné pro odlučování těţkých kusů feromagnetik. 

Závěsné magnetické odlučovače s permanentním magnetickým polem jsou 

nejvhodnějším řešením pro mobilní recyklační linky, protoţe nepotřebují ţádný další zdroj 

elektrické energie pro činnost svého magnetického pole a jsou vlastně zcela bezúdrţbovým 

zařízením s vysokou bezpečností provozu. [39] 
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Obrázek 10: Schéma recyklační linky na stavební a demoliční odpad (vlastní schéma) 
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3.4.5 Technika používaná k úpravě stavebního odpadu 

Obvykle pouţívané technologie na linkách zpracování a recyklací stavebních sutí 

v sobě zahrnují následující postupy, které budou popsány na příkladu společnosti FINLAY 

CZ. Tato firma, celosvětově známý producent drtičů a mobilních drticích a třídících 

zařízení s více neţ padesátiletou působností, vyvinula a monopolně vyrábí mobilní 

technologií TEREXFINLAY. V poslední době na trhu představila např. nový malý 

hrubotřídič s označením FINLAY 863. 

Prvotní odpadová surovina prošlá vstupní kontrolou vstupuje do přetříďovacího 

zařízení a do separačního prostoru linky, kde se třídí podle velikosti kusů a separuje se na 

příslušné frakce odpadu podle materiálu. Velké kusy putují do drtiče a po zdrobnění se 

dopravníkem transportují k finálnímu třídění. Konečné produkty se pak odváţejí z linky 

k dalšímu průmyslovému zpracování nebo ke skládkování. Následující schéma tento 

úpravnický postup názorně zobrazuje. [20] 

 

 
Obrázek 11: Technologické schéma procesu recyklace stavebního odpadu [21]. 
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Drtiče 

Nejčastěji uţívané drtiče v recyklačních linkách jsou jednovzpěrné a dvouvzpěrné 

čelisťové drtiče a odrazové drtiče. Z hlediska prašnosti a zatíţení okolí hlukem je odrazový 

drtič oproti čelisťovému v nevýhodě. Zejména tato skutečnost bude pravděpodobně 

příčinou toho, ţe v poslední době dochází k mírnému odklonu od odrazových drtičů k 

čelisťovým. Dále lze očekávat vývoj drtičů menších rozměrů určených k instalaci jako 

součásti mobilních recyklačních jednotek. 

Při recyklaci stavebního odpadu drcením vzniká často velké mnoţství prachu, které 

výrazným způsobem zhoršuje pracovní podmínky nejen pro bezprostřední obsluhu, ale 

často zhoršuje ţivotní prostředí i pro široké okolí. Úspěšnou metodou k odstranění této 

prašnosti je pouţití např. vodní mlhy vytvořené pomocí rozprašovací trysky. Clona vodní 

mlhy se pouţívá také při demolicích staveb na bázi azbestocementu, např. vnitřní výplně 

chladících elektrárenských věţí. V tomto případě je vodní clona podmínkou a ochranou 

před rozprašováním azbestových vláken do okolí. [22] 

 

 
 

Obrázek 12: Čelisťový drtič FINLAY J – 1485 [22]. 
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Čelisťový drtič, který je výhodný pro vynikající provozní vlastnosti: ideální geometrie 

drtícího prostoru a robustní konstrukce, je velmi spolehlivý při provozu a má vysokou 

kapacitou. Jeho rozmělňování je vysoce účinné. Měrná spotřeba energie, provozní náklady 

a údrţba čelisti drtiče jsou nízké. [33] 

 

 

 
 

Obrázek 13: Odrazový drtič FINLAY I - 130 [22] 

Odrazové drtiče TEREXFINLAY se vyrábí ve dvou velikostech a to s rotorem 

1000 x 1000 mm ( I - 110 ) a s rotorem 1200 x 1200 mm ( I - 130 ). Kromě toho je k 

dispozici také varianta s integrovaným třídičem a vratkou včetně schopnosti produkovat tři 

výsledné frakce (I - 110 RS resp. I - 130 RS). [34] 

Různé druhy recyklačních drtičů a hrubodrtičů v statických, semimobilních a 

mobilních aplikacích, pouţívaných v kamenoprůmyslu a zpracování demoliční suti, nabízí 

společnost POWERSCREEN ČR, s.r.o. ve špičkové kvalitě. Tato firma působí 

v Pardubicích od roku 1997. [37] 
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Třídiče 

Samostatnou kapitolu třídičů představují bubnové třídiče, určené pro velmi 

specifické druhy materiálů, jako jsou zeminy, komposty, dřevěné štěpky, uhelné kaly a 

další. Jak je patrno jiţ z názvu, v bubnu je materiál vystaven velice specifickému pohybu, 

který zajistí výborné rozdruţení materiálu a jeho následné velmi kvalitní odtřídění. 

Průchodnost jemného síta je zajištěna pomocí systému nylonových kartáčů. [22] 

 

VIBRAČNÍ TŘÍDIČE 

 

 
 

Obrázek 14: Vibrační třídič FINLAY 883 RECLAIMER [22].  

 

Vibrační třídiče jsou vybaveny vestavěnými, hydraulickými sklopměmi, na které 

jsou kladeny největší nároky kvůli snadnosti přesunu, jednoduchosti obsluhy a 

spolehlivosti. Jsou to kompaktní stroje s haldovacími pasy, dvou nebo tříplošinovým 

třídičem velikosti od 3,0 x 1,25 m aţ po 6 x 1,5 m, vlastní pohonnou jednotkou a 

samozřejmě podvozkem, a to jak kolovým, a především pásovým s moţností rádiového 

ovládání pojezdu. Právě tato kategorie je nejrozšířenější v oblasti recyklací, jelikoţ právě 

zde jsou na stroje kladeny největší nároky na snadnost přesunu, jednoduchost obsluhy, 

spolehlivost a robustní konstrukci. [35] 

 Vysoce kvalitní a výkonné třídiče vyrábí v ČR firma DSP Přerov, s.r.o. v různých 

provedeních, např. třídiče VTK, které jsou vhodné pro třídění drceného kameniva, 

demoliční suti a jiných stavebních odpadů o zrnitosti 0 - 250 mm na sítech s oky 2 - 200 
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mm. Tyto třídiče umoţňují suchý i mokrý způsob třídění. Vykonávají kruhový pohyb, 

který je vybuzen nevývaţkovým budičem umístěným v těţišti stroje. 

Jsou vyráběny s 1 - 4 třídicími plochami, které mohou být ocelové, pryţové nebo 

plastové. Třídiče VTK mají mnoho předností, mezi něţ patří vysoký výkon a ostrost 

třídění, které jsou dosahovány pomocí optimálního naladění parametrů třídiče v závislosti 

na poţadovaných hranicích třídění a vlastnostech tříděného materiálu, dále odolnost proti 

klínování a zalepování tříděného materiálu na třídicích plochách, dokonalé protiprašné 

krytí, snadná výměna třídicích ploch a snadná vizuální kontrola třídicího procesu a stavu 

třídicích ploch pomocí nahlíţecích otvorů. Jejich provoz se vyznačuje minimálními 

provozními náklady. 

Firma DSP Přerov, s.r.o. vyrábí také speciální hrubotřídiče VGO, které jsou vhodné 

pro odhlinění vstupního materiálu do technologické linky o zrnitosti do 1m s 1 aţ 2 

třídícími plochami. Horní plocha je osazena roštem s třídící štěrbinou do 150 mm. Dolní 

plocha můţe být osazena sítem s oky 35-63 mm. Tříděným materiálem můţe být drcené 

kamenivo, štěrkopísek, rudy atp. Třídiče vykonávají kruhový pohyb vybuzený 

nevývaţkovým budičem umístěným v těţišti stroje. [38] 

 

 



David Kopta. Stavební a demoliční odpady 

 

2012  34 

 

BUBNOVÉ TŘÍDIČE 

Bubnové třídiče se dvěma sítovými plochami resp. dvěma bubny. Tyto stroje jiţ 

osvědčily svoje mimořádné schopnosti především při třídění výkopových zemin, a to s 

ohledem na produkci kvalitní recyklované zeminy vhodné pro parkové a sadové úpravy, 

golfová hřiště a jiná sportoviště, výrobu substrátů atd. Nicméně svoji uţitečnost jiţ 

dokázaly i při zpracování stavebních odpadů a sutí, výkopových zemin atd. [22] 

 

 
Obrázek 15: Bubnový třídič FINLAY C – 1540 RS [22] 

Bubnové třídiče určené pro velmi specifické druhy materiálů, jako jsou zeminy, 

komposty, dřevěné štěpky, uhelné kaly a další. V bubnu je materiál vystaven velice 

specifickému pohybu, který zajistí výborné rozdruţení materiálu a jeho následné velmi 

kvalitní odtřídění. Průchodnost jemného síta je zajištěna pomocí systému nylonových 

kartáčů. [35] 
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Stroje pouţívané pro recyklaci stavebních materiálů ve stavební společnosti 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

 

Obrázek 16: Mobilní čelisťový drtič [23] 

 

  
 

Obrázek 17: Třídící jednotka – Resta TH1 1200x3000/2 [23] 
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Obrázek 18: Vlastní foto SANDVIK QA 330[23] 
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3.5 Nakládání se stavebními odpady 

Nakládání se stavebními odpady se nedotýká pouze ţivotního prostředí (sníţení 

produkce odpadů, omezení objemu vytěţených primárních surovin), ale má podstatný vliv 

i na produktivitu a náklady stavební výroby. Nekvalifikované nakládání s těmito materiály 

znamená nejen ztrátu cenné suroviny, ale má za následek postupné zaplňování prostor 

skládek, původně určených pro jinak nevyuţitelné odpady, zejména komunální - to v 

lepším případě. V horším případě je neupravený stavební odpad ukládán pod nejrůznějšími 

záminkami (rekultivace, terénní úpravy atd.) přímo na nezabezpečené plochy - nejčastěji 

bývalých pískoven či různých terénních prohlubní. Těţiště při nakládání se stavebními 

odpady lze tedy spatřovat v jejich materiálovém vyuţití. Lze nalézt řešení, které je šetrné k 

ţivotnímu prostředí, ale je také ţivotaschopné z ekonomického hlediska. [21]  

V roce 2001 vydalo ministerstvo ţivotního prostředí metodický pokyn k zákonu o 

odpadech, týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady (Věstník ministerstva 

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

pokynu odbornou veřejností i orgány státní správy zadalo MŢP na podzim roku 2002 

zpracování aktualizovaného metodického pokynu. V současnosti se tento metodický pokyn 

dostává na veřejnost. Jeho účelem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady bylo 

nakládáno v souladu s platnou právní úpravou nakládání s odpady, s cíli stanovenými 6. 

akčním programem EU pro ţivotní prostředí a se Surovinovou politikou státu v oblasti 

nerostných surovin, přijatou vládou ČR v prosinci 1999 (Usnesení vlády České republiky 

ze dne 13. 12. 1999, č. 1311). [4]  

V tomto materiálu ministerstvo ţivotního prostředí doporučuje, aby „pokud je to 

možné, byly ve společnosti hledány a podporovány kroky, které směřují k využívání odpadů 

vznikajících při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb…“ I kdyţ 

metodický pokyn přirozeně není legislativně závazným dokumentem, je jeho cílem 

sjednocování přístupů správních a kontrolních orgánů k problematice předcházení, vzniku, 

vyuţívání a odstraňování odpadů vznikajících při činnostech spojených se zřizováním, 

údrţbou, rekonstrukcemi a odstraňováním staveb. [4]  

Na základě zahraničních zkušeností a praxe v zemích Evropské unie tento pokyn 

stanovuje jako hlavní cíle zvýšení podílu úpravy (recyklace) stavebních a demoličních 

odpadů s následným vyuţitím takto upravených odpadů, sníţení podílu nebezpečných 

odpadů vznikajících při stavebních činnostech, vyuţívat stavební a demoliční odpady po 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/169
http://www.enviweb.cz/eslovnik/851
http://www.enviweb.cz/eslovnik/269
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jejich úpravě jako náhradu vybraných primárních surovin, zamezit vyuţívání 

neupravených stavebních odpadů k tzv. rekultivacím území a vytěţených těţebních 

prostor, poskytnout kontrolním orgánům oporu pro kontroly terénních úprav a rekultivací 

prováděných s vyuţitím stavebních odpadů. [21] 

V pokynu je rovněţ řešena problematika údrţby, rekonstrukcí a odstraňování 

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

betonových, ţelezobetonových konstrukcí, asfaltových povrchů (bez příměsí dehtu), 

kamene, štěrkopísků a obdobných materiálů. Jen omezeně je moţné tento pokyn vyuţít pro 

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

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

stanovisek orgánů ochrany ţivotního prostředí pro potřeby stavebních úřadů a jejich 

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

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

vlastností stavebních odpadů pověřenými osobami (včetně vzorkování odpadů k tomuto 

účelu). [4] 

Autory pokynu je doporučováno přednostní vyuţívání jednotlivých konstrukčních 

celků staveb (prefabrikátů, ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí - nosníků, výplní 

otvorů apod.) jako celků. Pokud uvedené vyuţití není moţné, „je doporučeno mechanicky 

(fyzikálně) upravit odpad tak, aby svou strukturou byl srovnatelný se štěrkopísky nebo 

stavebním kamenivem a dále jej využít buď jako stavební výrobky (v souladu se zákonem č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) nebo k 

výrobě stavebních a jiných výrobků nebo k materiálovému využití upravených stavebních 

odpadů v podzemních prostorách a na povrchu terénu v souladu s požadavky § 12 vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.“ Jednou ze stěţejních zásad tohoto 

pokynu je výklad k moţnosti vyuţívání neupravených SDO pro účely rekultivací apod. 

Zde se uvádí: „Pokud odpady nejsou granulometricky (velikostně) upraveny a 

homogenizovány - recyklovány (do podoby štěrkopísků nebo stavebního kameniva) a 

nacházejí se v podobě částí stavby - bloků (zdiva, betonu apod.) - je velmi náročné a 

prakticky nemožné ověřit jejich vlastnosti, které vypovídají o kvalitě odpadu ze stavby“. 

[21] 

Ve vztahu k této skutečnosti je výběr vhodných postupů k vyuţívání nebo 

odstraňování neupravených stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech velmi 
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omezen. Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady nelze obecně vyuţívat 

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

Zemina vytěţená, kategorie „O“), protoţe u neupravených stavebních a demoličních 

odpadů nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu, ani v sušině (nelze 

prakticky připravit průměrný reprezentativní vzorek odpadu pro účely analytického 

stanovení) a tedy je nelze neupravené (nerecyklované) ani vyuţívat v podzemních 

prostorách ani na povrchu terénu v souladu s § 12 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném 

znění, ani k vytváření krycí (rekultivační vrstvy) při uzavírání skládek v souladu s § 11 

odst. 16 citované vyhlášky. Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady 

kategorie ostatní odpad dle Katalogu odpadů je proto moţné v souladu s poţadavky 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění pouze ukládat jako odpad, který nelze hodnotit 

na základě jeho vyluhovatelnosti, tj. na skládky kategorie S - OO, nebo v případě, ţe je 

znečištěn nebezpečnými sloţkami, na skládky kategorie S – NO: 

Tento výklad platné legislativy povede ke sjednocení stanovisek jak stavebních 

úřadů a dalších dotčených orgánů státní správy ve věci vydávání rozhodnutí k 

rekultivačním pracím, tak i příslušných kontrolních orgánů - zejména České inspekce 

ţivotního prostředí. Je totiţ veřejným tajemstvím, ţe řada podnikatelských subjektů, které 

rekultivační činnosti provádějí, vytvářejí z rekultivovaných ploch pouze rozsáhlé skládky 

SDO a dalších odpadů, které by v dané lokalitě neměly být vůbec umístěny. Za další velice 

pozitivní jev lze povaţovat, ţe se metodický pokyn zmiňuje i o moţnostech vyuţívání 

recyklátů vyrobených ze stavebních odpadů - zejména v souvislosti se zákonem č. 22/1997 

Sb., o technických poţadavcích na výrobky v platném znění. Stanovuje, ţe „princip 

znovuzískání stavebních materiálů z minerálních odpadů (materiálové využití odpadů) 

spočívá zpravidla v mechanické (fyzikální) úpravě (drcení, třídění) odpadů kategorie 

„ostatní odpad“ a zařazení materiálů (věcí) vystupujících ze zařízení k úpravě odpadu dle 

jejich technických, kvalitativních a tržních požadavků mezi výrobky či odpady.“. [21] 

Metodický pokyn rovněţ uvádí doporučení pro dotčené orgány státní správy při 

Vydávání rozhodnutí v souladu s poţadavky § 14 zákona o odpadech. Zákon totiţ neřeší 

podmínky pro vydávání souhlasu s provozem zařízení, které není stavbou v souladu se 

zvláštními předpisy. Vyhláška ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, definuje v § 3 mobilní zařízení k 

vyuţívání nebo odstraňování odpadů a mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů. Je 
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zřejmé, ţe náleţitosti ţádosti o souhlas k provozování zařízení k vyuţívání, odstraňování 

sběru nebo výkupu odpadů a náleţitosti provozního řádu pro mobilní zařízení, jak jsou 

popsány v citované vyhlášce, je nutné v případě rozhodování vyuţívat přiměřeně k tomuto 

druhu zařízení. Nakládání se stavebními a demoličními odpady, zejména jejich úprava před 

dalším nakládáním s nimi, je v praxi prováděna právě především těmito mobilními 

zařízeními (odpady se nedopravují do zařízení, ale zařízení přijíţdí k odpadům). Proto 

uvedený metodický pokyn stanovuje zjednodušený postup řízení. [21] 

Na přípravě pokynu se podílela široká veřejná odbornost a přirozeně jej také 

připomínkovaly všechny dotčené orgány státní správy. Výklad platné legislativy v něm je 

díky tomu objektivnější neţ výklady zákona zdůvodňující překvapivě krkolomná 

rozhodnutí některých pracovníků stavebních úřadů či orgánů ochrany ţivotního prostředí 

na nejrůznějších úrovních. Jde zejména o vztah k dříve zmiňovaným „rekultivacím“, které 

místo aby ţivotní prostředí zlepšovaly, zatěţují jej dále naprosto nekontrolovaným 

ukládáním nejrůznějších odpadů. Lze tedy jen doufat, ţe recyklace stavebních odpadů se 

postupně posune kvalitativně i kvantitativně k úrovni států Evropské unii. [21]  

http://www.enviweb.cz/eslovnik/193
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4 ZÁVĚR  

Stavební a demoliční odpady se na celkové produkci odpadů podílí cca 25 %. Tento 

podíl není zcela zanedbatelný. Největší podíl těchto druhů odpadů tvoří výkopová zemina, 

materiál z demolice vozovek, demoliční stavební minerální suť. 

Zároveň však tyto odpady představují alternativní zdroj druhotných surovin, a proto 

bylo nakládání s nimi specifikováno v Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

Opatření ke zvýšení podílu recyklované a znovu vyuţité části by mělo vést k výraznému 

sníţení zatíţení ţivotního prostředí – a to jak ve formě minimalizace produkce odpadů, tak 

také ve sníţení objemu vytěţených primárních nerostných surovin.  

Nezanedbatelný je také vliv stavebních odpadů na náklady stavební výroby. 

Nekvalifikované nakládání s nimi znamená ztrátu cenné suroviny i neúměrné zaplňování 

prostor skládek, které jsou původně určeny pro nevyuţitelné odpady. 

Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat stavební a demoliční odpady, 

včetně způsobů jejich úpravy a zpracování.  

Práce byla rozčleněna na několik kapitol. V úvodní kapitole byla podrobně popsána 

charakteristikou stavebního a demoličního odpadu, včetně jeho druhů a členění. 

V další kapitole byly uvedeny způsoby úpravy a recyklace stavebního a 

demoličního odpadu. Dále byla v této kapitole popsána technika pouţívaná při zpracování 

a recyklaci stavebních a demoličních odpadů (drtiče, třídiče). Závěrečná kapitola se 

zabývala nakládáním se stavebními odpady.  

Přesto, ţe z ekologického hlediska nejsou stavební odpady ve většině případů 

nebezpečné pro své okolí,  jsou vzhledem ke svým velkým objemům pro skládky 

neúnosné. Proto je kladen velký důraz na jejich zpracování a další vyuţití. 
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