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Úvod 

Vývoj a výzkum materiálů použitelných ve stavebnictví patří k nejdynamičtěji se 

rozvíjejícím lidským činnostem. S ohledem na růst populace a na stále se zvyšující nároky 

na bezpečnost a komplexnost stavebních konstrukcí, lze předpokládat, že poptávka po 

materiálech s vyhovujícími požárně-technickými charakteristikami bude i v budoucnu stále 

narůstat. Vyjma vlastností materiálu s ohledem na požární bezpečnost staveb je 

v posledních letech stále více ve středu zájmu také udržitelný rozvoj a měnící se poměry 

v dostupnosti základních surovin pro produkci stavebních materiálů.  

Ve stavebních materiálech lze úspěšně některé základní suroviny buď zcela nahradit, 

nebo alespoň snížit jejich procentuální zastoupení, některým z alternativních materiálů. 

V zásadě lze nahrazovat tradiční složky stavebních materiálů dvěma základními skupinami 

látek. Látky pocházející z přírodních obnovitelných zdrojů a látky, které vznikají 

v důsledku lidské činnosti jako odpady nebo vedlejší průmyslové produkty [1]. Obě 

skupiny látek jsou pak dále ovlivněny řadou omezujících faktorů, které mají vliv na rozsah 

použitelnosti těchto alternativních materiálů. Jedná se zejména o dostupnost materiálu 

v uspokojivém objemu, kvalitu materiálu, která je dána zejména jeho homogenitou, 

nízkým obsahem nečistot a zdravotně závadných příměsí, fyzikálně – chemickými 

charakteristikami materiálu a jeho chování v podmínkách požáru [6]. 

Cílem této práce je provést ucelený přehled v současnosti využívaných odpadních 

materiálů, druhotných surovin a vedlejších průmyslových produktů, jakožto příměsí do 

stavebních materiálů. Dále budou diskutovány některé progresivní technologie a 

očekávaný směr vývoje v oblasti náhrady primárních surovin ve stavebních materiálech a 

jejich vliv na požárně – technické charakteristiky konečných produktů. V poslední části 

práce budou prezentovány a diskutovány výsledky současného výzkumu vlivu odpadních 

materiálů na vlastnosti stavebních materiálů v podmínkách požáru. 
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Rešerše 

Při vypracovávání této diplomové práce bylo ponejvíce čerpáno z následujících 

monografií a odborných publikací: 

KIZLINK, Juraj. Opady-sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa.1st 

ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM
®
 s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-884-7. 

Dlouholetý pedagog na VUT v Brně, Fakultě chemické Doc. Ing. Juraj Kizlink, CSc. 
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PETERS, Sascha. Material revolution II-new susteinable and multi-purpoise 

materials for design and architecture. 1st ed. Basel: Birkhauser Verlag GmbH., 2014. 

ISBN 978-3-03821-476-2. 

Tato monografie přináší velmi aktuální a obsáhlý soubor informací o zcela nových 

progresivních materiálech a technologiích využívajících alternativních surovinových 

zdrojů. 

HOWES, Philip., LAUGHLIN, Zoe. Material Maters – New Materials in Design. 1st 

ed. London: Black Dog Publishing., 2012. ISBN 978-1-907317-73-6. 

Autoři představují v této publikaci mnoho nových stavebních materiálů a výrobků 

využívaných ve stavebnictví, které byly připraveny z odpadních materiálů a dalších 

alternativních surovinových zdrojů. 

KHATIB, Jamal., (ed.). Sustainability of Construction Materials. 1st ed. New York: 

CRC Press., 2009. ISBN 978-1-4398-0130-7. 

V této publikaci se několik autorů zabývá více oblastmi materiálového inženýrství 

s vazbou na alternativní zdroje surovin. Dále přináší velmi obsáhlé poznatky o využití 

různých druhů přírodních vláken ve stavebním průmyslu. 
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KRENÍKOVÁ, Věra. Odpady a druhotné suroviny II. 1st ed. Ústí nad Labem: 

Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí., 2014. ISBN 978-80-7414-871-2. 

Ing. Věra Kreníková se dlouhodobě odborně věnuje problematice odpadového 

hospodářství v ČR a je v této oblasti uznávaným odborníkem. Podílela se na tvorbě plánu 

odpadového hospodářství ČR jako expert a poradce MPO. Její publikace je cenným a 

aktuálním zdrojem informací o stavu využívání druhotných surovin, mimo jiné i ve 

stavebních materiálech. 

 

Vyjma výše uvedených monografií a odborných publikací, byla použita celá řada 

dalších zdrojů informací. Jedná se především o odborné články ze zahraničních časopisů, 

další monografie zde neuvedené, elektronické zdroje informací a v neposlední řadě také 

sborníky z konferencí, týkajících se problematiky využití druhotných surovin ve 

stavebních materiálech a jejich vliv na vlastnosti materiálu v podmínkách požáru. 

Zvláštní zřetel byl kladen na co možná nejaktuálnější články a technologické 

novinky, jakož i na poznatky o alternativních surovinových zdrojích v jiných částech světa, 

které nejsou v našich podmínkách zcela typické a rozšířené, nicméně v době globálních 

obchodních materiálových toků se již dnes můžeme s takovými materiály a výrobky z nich 

setkat v reprezentativních budovách nadnárodních firem v ČR. 
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1. Současný rozvoj využití druhotných surovin ve 

stavebnictví 

Druhotné suroviny tvoří jeden ze základních ekonomických vstupů do hospodářství 

všech národních států a jsou jedním z ukazatelů výkonu hospodářství dané země. Míra 

náhrady primárních surovinových zdrojů druhotnými surovinami je v současném 

globalizovaném světě cennou konkurenční výhodou v hospodářské soutěži mezi 

jednotlivými světovými regiony [15].  

Evropské státy patří z historického hlediska k teritoriím s výrazně rozvinutým 

průmyslovým hospodářstvím a jako takové patří stále mezi světově nejvýznamnější 

spotřebitele primárních surovinových zdrojů a v posledních desetiletích i druhotných 

surovin. Z důvodů přesouvání části průmyslové výroby především na Asijský kontinent, 

kde jsou výrazně nižší náklady na výrobu konečných produktů, přichází i o významnou 

část druhotných surovin, jakožto materiálového vstupu [16]. Řada zemí a Evropská unie 

jako celek je z těchto důvodů nucena významně přehodnotit své dosavadní surovinové 

politiky a přijmout nová strategická rozhodnutí v oblasti druhotných surovin. Primárním 

cílem většiny Evropských zemí se tak stává tvorba vhodného legislativního prostředí pro 

podporu inovativních recyklačních technologií, které přeměňují výrobky po ukončení 

jejich životnosti na druhotné suroviny a tím je vracejí zpět do životního cyklu výrobků. 

Velký důraz je kladen na energetickou a surovinovou bezpečnost národních hospodářství, 

tlak ne šetrné a účelné využívání primárních materiálových toků a jejich postupná náhrada 

druhotnými surovinami [23]. Druhotné suroviny se tedy stávají velmi diskutovaným 

předmětem nových legislativních nástrojů, národních akčních plánů a tzv. „ prioritních os“ 

ve strategických dokumentech.  

1.1.  Pojem „ druhotná surovina“ 

Pojem druhotná surovina je vymezen takovým materiálem, který po úpravě má 

kvalitu srovnatelnou se vstupní surovinou a společně s ní, jakožto s primárním zdrojem, se 

vrací jako vstup zpět do výroby. Mezi lety 1947 až 1997 byly v České legislativě postupně 

tvořeny příznivé podmínky pro rozvoj zpracování druhotných surovin. Pojem druhotná 

surovina byl poprvé zakotven v prvním zákoně o odpadech č. 238/1991 Sb. Definice 
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pojmu druhotná surovina byla uvedena v § 2 tohoto zákona. V následujících novelách však 

začalo docházet k postupnému administrativnímu zatěžování využívání druhotných 

surovin, až byl pojem druhotná surovina v roce 2000 z tohoto zákona vyjmut [16]. Nyní 

tedy máme významný materiálový zdroj, který reálně tvoří celé průmyslové odvětví, avšak 

v žádném platném zákoně není legislativně zakotvena jeho definice. Obecně je tedy za 

druhotnou surovinu považována taková látka, která přestala být odpadem, nebo se 

odpadem nikdy nestala - tj. „ vedlejší produkt“. Tyto látky vstupují do dalšího procesu 

výroby a využití, s látkou se běžně obchoduje a jsou dostupné technické charakteristiky, 

jako technické oborové normy, které umožňují látku jednoznačně popsat pro potřeby 

technologického procesu nebo obchodu [23]. Látka nesmí mít škodlivý vliv na životní 

prostředí ani na zdraví člověka, nebo musí být látka zpracována takovým způsobem, který 

škodlivost buď zcela vylučuje, nebo snižuje pod limitní hodnoty dané platnou legislativou 

[16]. S absencí právní definice pojmu druhotná surovina souvisela mimo jiné i horší 

dostupnost statistických dat a vyhodnocení ze strany Českého statistického úřadu, 

a případně jejich opožděná publikace. ČSÚ však na tento deficit zareagoval, a od roku 

2011 je součástí výkazu ODP5-01 i výkaz o produkci druhotných surovin [23].  

Dělení druhotných surovin dle ČSÚ - vedlejší produkty, upravené odpady, které 

přestaly být odpadem poté, co byly splněny podmínky a kritéria, pokud tato byla 

stanovena, materiály získané z výrobků, podléhajících zpětnému odběru a z dalších 

výrobků, využitelných pro další zpracování, nespotřebované vstupní suroviny a materiály 

předávané k dalšímu využití. 

1.2. Druhotné suroviny a jejich hospodářský význam 

Česká republika, (dále jen ČR), nemá dostatečnou surovinovou základnu pro 

uspokojení potřeb domácího průmyslu z vlastních zdrojů. Z tohoto a dalších důvodů se 

druhotné suroviny stávají důležitou součástí surovinové základny ČR [1, 23]. Druhotné 

suroviny šetří primární zdroje surovin a zároveň energii, která je nutná k přeměně těchto 

zdrojů na surovinu a výrobky. Největších materiálových úspor je dosahováno zejména u 

těžby rud, kamene, písků, dřevní hmoty a ropy. Tyto zdroje rovnocenně nahrazují a také 

mají v některých případech pozitivní vliv na proveditelnost některých technologických 

procesů, které svou přítomností usnadňují. Jako příklad může být uvedena přítomnost 
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železného šrotu ve vsázce, nebo sklářského střepu ve sklářském kmeni, který usnadňuje 

tavení. V mnoha případech je úprava materiálu na vstupní surovinu mnohem 

ekonomičtější, než náklady spojené se získáním vstupní suroviny z primárních zdrojů. 

Příznivě také přispívají k materiálové a energetické náročnosti všech průmyslových 

odvětví a napomáhají tak k dosažení environmentálních ukazatelů průmyslových výrob. 

Uzavírají výrobní cyklus, a tím že po skončení životnosti jednoho výrobku znovu vstupují 

do procesu jako surovina, umožňují několikanásobné využití v rámci životního cyklu 

výrobku [1]. Posuzování životního cyklu výrobků dle LCA (Life Cycle Assassment) patří 

v dnešní době k velmi důležitým environmentálním ukazatelům zatěžování životního 

prostředí daným výrobkem.  

Hlavní průmyslové zdroje druhotných surovin - vedlejší produkty výroby, 

nezpracované vytěžené suroviny, výrobky s ukončenou životností, upravené využitelné 

odpady, suroviny získané separovaným sběrem, recyklovatelné obaly. 

Bureau of International Recycling, (dále jen BIR), je největší nezisková a nevládní 

organizace pro hospodaření s druhotnými surovinami s celosvětovou působností.  Její sídlo 

je v Bruselu a mimo jiného se zabývá celosvětovým sběrem dat a jejich statistickým 

vyhodnocením. Podle údajů BIR se ve světě využívá 585 mil. tun železného a ocelového 

šrotu, přičemž konstrukční ocel je tradiční a velmi důležitý materiál ve stavitelství. Roční 

produkce oceli a železa ve světě činí 1 662 mil. tun ročně (viz. příloha 3). Z uvedeného 

vyplývá, že roční vstup druhotných surovin do výrobního procesu tvoří 35 %, na rozdíl od 

Evropy, kde tento podíl činí 54,1 %. Ve výrobním segmentu barevných kovů tvoří 

druhotné suroviny také velmi významný materiálový tok. U mědi tento podíl činí 40 % 

ročně, u olova 35 %, u hliníku 33 % a u zinku 30 %. Následující tabulky prezentují 

poslední dostupná data týkající se globální roční produkce oceli a recyklace šrotu ve 

výrobním procesu [24]. Ročně se dle BIR vyrobí ve světě 394 miliónů tun obalového 

papíru a lepenky, z nichž více než 50 % se vyrobí ze sběrového papíru. Některé země však 

dokážou recyklovat až 80 % sběrového papíru. Podíl recyklovaného skla ve světě dosahuje 

více než 60 %, přičemž některé země dosahují vyšších hodnot (Rakousko, Švýcarsko, 

Skandinávské země). V posledních letech velmi rychle stoupá produkce plastů, která nyní 

činí 110 miliónů tun výrobků ročně. Recyklace těchto materiálů dosahuje prozatím 

v průměru pouze 22 % celosvětové produkce. Průmysl druhotných surovin zpracovává 
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ročně 700-800 miliónů tun druhotných surovin, což činí přibližně 40 % všech surovin 

využívaných průmyslem. Roční obrat v tomto odvětví se pohybuje okolo 170 biliónů 

dolarů a zaměstnává přibližně 2 milióny lidí. 

 

Obr.1. Světová roční recyklace ocelového šrotu v roce 2014  

Zdroj: BIR Ferrous report 2014 

Z výše uvedeného je zřejmé, že tento průmysl má do budoucna velký potenciál 

pozitivních přínosů v oblasti environmentální (úspora primárních materiálových zdrojů a 

energií), ekonomické (obchodovatelná komodita) a zejména sociální (tvorba nových 

pracovních míst vázaných na průmysl druhotných surovin). Dále recyklace z části řeší 

otázku narůstající produkce odpadů a jejich následného využití. 

 

Obr. 2. Světová roční recyklace papíru v roce 2013 

Zdroj: BIR Paper report 2013 
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 Ve stavebnictví se ve velkém množství uplatňují zejména stavební a demoliční 

odpady, (dále jen SDO). Po úpravě se využívají v  pozemním stavitelství při budování 

infrastruktury, k zásypům produktovodů, úpravě povrchových důlních děl po ukončení 

těžební činnosti a v mnoha dalších stavebních aplikacích. Podobné využití mají také 

vedlejší energetické produkty, jakými jsou různé druhy popílků, škváry a z nich vyráběné 

vysokohodnotné pórovité kamenivo, nebo produkty mokré metody odsíření spalin 

z tepelných elektráren, které spalují uhlí [1,16]. Těmito produkty jsou zejména 

energosádrovec a tzv. stabilizát, které budou podrobněji diskutovány v dalším textu. Dále 

se ve velkém množství využívá odpadní pryž získaná hlavně z ojetých pneumatik. Využití 

nachází například jako přísada do asfaltových směsí pro výstavbu asfaltových vozovek. 

Odpadní plasty se s úspěchem v posledních letech využívají při výrobě kompozitních 

materiálů využívaných ve stavebnictví jednak jako konstrukční prvky a také jako 

obkladové materiály. Odpadní dřevo se ve stavebnictví využívá buď v kompozitních 

materiálech, nebo v dřevěných deskách s pomocí vhodného pojiva. Odpadní sklo, které se 

nemůže z kvalitativních důvodů uplatnit ve výrobě skla, ale i přebytky kvalitního 

skleněného střepu se po umletí na jemnozrnný materiál používají také v silničním 

stavitelství jako přísada do asfaltové směsi pro výstavbu vozovek (zejména v SRN je tento 

způsob velmi rozšířený) [16]. Z výše uvedeného vyplývá, že průmysl druhotných surovin 

je nezbytné chápat v rámci národního hospodářství jako důležitý segment ekonomiky, 

který má jednoznačně pozitivní vliv pro ekonomický výkon, životní prostředí, odpadové 

hospodářství, efektivitu využívání surovinových toků napříč hospodářstvím, surovinovou 

bezpečnost a strategické plánování v průmyslu. 

1.3. Politika druhotných surovin v ČR 

Základní vizí politiky druhotných surovin ČR je „Přeměna odpadů na zdroje“. 

Zpracováním nové Surovinové politiky ČR reaguje Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále 

jen MPO) na hospodářský vývoj v Evropě a ve světě. Dále reaguje na zveřejnění nové 

evropské surovinové strategie „Raw Materials Initiative“ a nového základního 

strategického dokumentu Evropské unie (dále jen EU) s názvem „Evropa 2020- Evropa 

účinněji využívající zdroje“ [23]. Z těchto důvodů je do Surovinové politiky ČR kromě 

kapitoly Politika nerostných surovin nově začleněna samostatná kapitola Politika 
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druhotných surovin. Tato část analyzuje možnosti druhotných zdrojů, jež jsou tvořeny 

materiálově a energeticky využitelnými druhotnými surovinami, které do hospodářství ČR 

přinášejí významné energetické a materiálové úspory. 

1.3.1. Evropské dokumenty o druhotných surovinách 

Veškerá legislativa ČR, strategické a koncepční dokumenty mají při tvorbě strategií a 

cílů vazby na dokumenty EU uvedené v příloze č. 1. [23]. Tento výčet dokumentů není 

úplný, ale tvoří základní jádro evropských dokumentů, které představují výchozí 

dokumenty strategické a koncepční povahy, jakož i evropské legislativní nástroje pro 

tvorbu Politiky druhotných surovin ČR.  

1.3.2. Strategické dokumenty ČR s vazbou na Politiku druhotných surovin 

ČR. 

Politika druhotných surovin ČR je více či méně provázaná s řadou dalších 

legislativních dokumentů ČR. V příloze č. 2. je uveden výčet, který představuje ty 

nejdůležitější dokumenty, se kterými je Politika druhotných surovin ČR nějakým 

způsobem propojena nebo na ně odkazuje [23]: 

1.3.3. Nástroje a cíle Politiky druhotných surovin České republiky  

Politika druhotných surovin ČR, zejména volba nástrojů k prosazení vytyčených cílů, 

se odvíjí od mezinárodně uznávaných standardů. Tyto standardy vycházejí zejména z výčtu 

nástrojů na prosazování národních politik zveřejněnými organizací US EPA (U.S. 

Environmental Protection Agency) [15, 16, 23]. Jedná se o následující nástroje: Informační 

a technická asistence, programy na podporu nákupu recyklovaných výrobků, podpora 

financování, grantová politika, daně a poplatky, regulace. Některé z výše uvedených 

nástrojů je však problematické využít v plné míře v ČR, jakožto členského státu EU, kde se 

všechny státy musí řídit podmínkami a omezeními plynoucími z jednotného trhu. V tomto 

ohledu je např. problematický nástroj „ Podpora financování“. 
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V podmínkách ČR se tedy jeví nejlépe využitelné tyto nástroje [23]: 

 Ekonomické nástroje – sem patří například finanční pobídky pro firmy 

zavádějící do svých výrob druhotné suroviny, podpora zavádění Ecodesignu 

do firem, podpora inovativních výrobních technologií atd. 

 Administrativní nástroje – např. povinné částečné krytí surovinových vstupů 

do výroby druhotnými surovinami, právo na přednostní výkup výrobků 

z druhotných surovin státem, zvýhodnění dodavatelů zpracovávajících 

druhotné suroviny, tzv. Green Public Procurement (GPP) – nástroj hojně 

využívaný v řadě zemí EU 

 Dobrovolné nástroje – správa a provozování elektronických burz, vydávání 

odborných periodik, správa veřejného katalogu subjektů pracujících 

s druhotnými surovinami atd. 

Z výše uvedených výčtů nástrojů byly sestaveny hlavní strategické cíle surovinové 

politiky ČR v oblasti druhotných surovin, kterými jsou [23]: 

CÍL 1:  Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí 

primárních zdrojů druhotnými surovinami. 

CÍL 2: Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě 

vhodné pro další využití v průmyslu. 

CÍL 3: Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování 

energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné 

eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.  

CÍL 4: Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v 

oboru druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR. 

CÍL 5: Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových 

účtů, které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v 

hospodářství ČR. 
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Všech 5 výše uvedených strategických cílů by mělo být dosaženo prostřednictvím 16 

opatření, která jsou blíže specifikována taktéž v politice druhotných surovin. Jednotlivé 

úkoly vedoucí k provedení opatření, včetně odpovědnosti za jejich plnění v daných 

termínech budou rozpracovány v dalším dokumentu, který se zpracovává na MPO. Jedná 

se o „Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových 

zdrojích“ [1, 23].  

2. Alternativní surovinové zdroje. 

V Politice druhotných surovin bylo expertním týmem čítajícím 30 odborníků 

označeno 10 komodit, které představují 10 nejvýznamnějších zdrojů druhotných surovin 

pro potřeby ČR. Hlavní roli při výběru hrála tato kritéria: významnost komodity jakožto 

technologického vstupu do výroby, objemová dostupnost suroviny, její významnost 

z hlediska exportu a potřebou a potenciálem využití v ČR. 

Jedná se o následující komodity - kovy, papír, plasty, sklo, stavební a demoliční 

hmoty, vedlejší energetické produkty, použité pneumatiky a odpadní pryž, vozidla 

s ukončenou životností (autovraky), elektrická a elektronická zařízení a odpadní baterie a 

akumulátory [23]. 

Z hlediska materiálového využití ve stavebnictví je nejvýznamnějších prvních 7 

komodit. Poslední 3 komodity sice také poskytují řadu materiálů využitelných ve 

stavebnictví, ale ne v takovém objemu jako ostatní výše uvedené. Např. z autovraků lze 

získat po náročné separaci plasty a kovový šrot. Z elektrických zařízení především barevné 

kovy a v menší míře také plasty. Z odpadních baterií a akumulátorů se také získávají 

plasty, jedná se především o polypropylenové pláště z akumulátorů. Oddělený PP se dále 

lisuje do balíků nebo plní do žoků a prodává k dalšímu materiálovému využití. Tento 

postup je uplatňován v Kovohutích Příbram a. s. Množství druhotných surovin 

produkovaných převážně z výše uvedených komodit ukazuje tato tabulka 3, zveřejněná na 

stránkách ČSÚ. Naopak v tomto výčtu nejsou uvedené některé jiné materiály, které se 

v posledních letech začínají stále více uplatňovat ve stavebních výrobcích. Jedná se 

především o přírodní materiály a některé druhy biomasy. Těmito materiály jsou především: 

 Odpady z těžby dřeva a dřevozpracovatelského průmyslu 
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 Vedlejší produkty zemědělské produkce 

 „Technické“ rostliny a plodiny 

 

Obr. 3. Produkce druhotných surovin v ČR 2013 

Zdroj: ČSÚ 

 

Některé z technologií produkce stavebních materiálů a stavebních výrobků z výše 

uvedených alternativních zdrojů nejsou v ČR zatím rozšířeny a z klimatických důvodů 

zřejmě ani v budoucnu rozšířeny nebudou. Nicméně je třeba se s nimi seznámit, už jen 

z toho důvodu, že ve formě výrobků již se na našem trhu vyskytují, nebo byly dovezeny a 

instalovány v některých stavbách a stávají se tedy postupně prvkem, který má vliv na 

požární odolnost staveb. 

2.1. Alternativní zdroje kovů 

Ve stavebnictví nacházejí kovy uplatnění zejména jako vynikající konstrukční 

materiál a dále jako výztuž do železobetonových konstrukcí. Velkou výhodou jsou 

vynikající mechanické vlastnosti. Dále pak vyloučení sezónních omezení, které jsou 

charakteristické pro mokré stavební postupy [4].  
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Kovy mají z hlediska možností využití jakožto druhotných surovin tu výhodu, že 

v převážné většině případů jsou plně recyklovatelné. Je pouze nutné dodržet technologické 

postupy, vedoucí k obnovení původních vlastností kovů. Tyto postupy jsou však u kovů 

poměrně jednoduché, ve srovnání s recyklačními technologiemi jiných materiálů. Hlavní 

podmínkou je dodržení stanoveného množství doprovodných znečišťujících prvků, čehož 

se dosáhne optimální dávkou starého kovu do vsádky a jeho osvěžení kovem novým. Další 

výhodou je také velká úspora energie při výrobě oceli s použitím šrotu oproti výrobě 

s použitím nového kovu získaného ze železa vyrobeného z železných rud [1,6]. 

Alternativním zdrojem kovů v ČR (stejně jako v dalších zemích) pro výrobu kovových 

stavebních prvků, je již tradičně sběr železného a kovové ho šrotu a výkup barevných 

kovů. Odpady ze železných kovů jako ocel a litina vznikají průběžně v průmyslové a 

občanské sféře [1,16]. Jako komodita jsou tyto druhy odpadů velmi oblíbené, vzhledem 

k jejich dobré obchodovatelnosti. Železný šrot se mimo jiné zařazuje do tzv. „kovového 

fondu státu“. Podle definice je kovový fond státu tvořen množstvím oceli a litiny obsažené 

v základních prostředcích a předmětech dlouhodobé a krátkodobé spotřeby a je to jeden 

z indikátorů průmyslové vyspělosti státu [1]. ČR dlouhodobě produkuje více železného 

šrotu než je schopna sama spotřebovat. Domácích hutních zpracovatelů je v ČR vzhledem 

k produkci šrotu relativně málo a realizace nových hutních výrob je velmi složitá. Většina 

železného šrotu je v ČR recyklována, zbytek vybraného šrotu tvoří významný vývozní 

artikl. Podle údajů ČSÚ vzniklo v roce 2013 na území ČR 3 478 421 tun kovového šrotu. 

Přímo v metalurgii bylo zpracováno okolo 2,2 mil. tun, zbytek šrotu se vyváží mimo území 

ČR. Z hlediska EU-27, patří ČR k velmi významným exportérům. Odběrateli českého 

šrotu jsou především Rakousko, Německo a Itálie [1].  

2.1.1. Rozdělení šrotů 

Základním předpisem v oblasti zpracování šrotů na druhotnou surovinu je technická 

norma ČSN 420030. Tato norma jednoznačně definuje kvalitativní parametry šrotů, jejich 

dělení podle různých hledisek a zařazení do tříd. Dále definuje podmínky, za kterých se 

šroty mohou hutnicky zpracovávat, nežádoucí a nebezpečné příměsi, povinnosti odběratelů 

a dodavatelů šrotu a další aspekty spojené s nakládáním se šrotem a jeho zpracováním 

[16]. 
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Dělení ocelového a litinového šrotu podle původu: 

Vratný odpad - někdy též označovaný jako výrobní. Patří sem zejména odpad, který vzniká 

v samotné hutní výrobě a v té také zůstává. Jedná se o nejjakostnější a nejméně znečištěný 

odpad, jehož produkci v hutnictví se daří neustále snižovat. Patří sem např. zbytky 

surového železa z pánví, ingoty, odřezky, zmetkové profily a další. 

Zpracovatelský odpad - vzniká při výrobě a zpracování hutních polotovarů, tj. při lisování, 

kování a obrábění. Z hlediska kvality je na druhém místě za odpadem výrobním Obvykle 

se jedná o odpad lehký, který vyžaduje úpravu. 

Amortizační odpad - tento odpad tvoří až 85 % veškerého objemu získávaného šrotu. 

Zahrnuje zejména likvidované kovové zařízení průmyslových výrob, kovové obaly, 

kovové profily separované ze stavebních a demoličních odpadů případně vysloužilé 

ocelové konstrukce, likvidované stroje, dopravní prostředky, kterým skončila životnost atd. 

Jedná se o nejméně jakostní odpad, na druhou stranu však vznikl z upotřebených finálních 

výrobků, které plně uspokojily společenskou potřebu [1,6]. 

2.1.2. Kvalitativní požadavky na šrot 

Prvotním požadavkem na šrot je jeho bezpečnost pro využití v metalurgii. Z tohoto 

důvodu nesmí obsahovat žádné výbušné ani jiné škodlivé látky. Dále nesmí být ve šrotu 

přítomny žádné uzavřené nádoby a snadno vznítitelné předměty látky schopné způsobit 

výbuch. Dále nesmí být přítomny žádné jedovaté látky a látky vydávající ionizující záření. 

Pokud šrot obsahuje uzavřené nádoby, obaly, válce, ale třeba i ocelové svitky, je třeba tyto 

nejprve rozřezat na menší části [1]. Dále nesmí být přítomny oleje a maziva, žáruvzdorné 

výrobky (keramika, šamot, porcelán) a nadměrně zkorodovaný šrot. Za dodržení těchto 

pravidel je primárně zodpovědný dodavatel. Z chemického složení je třeba sledovat 

kontaminaci šrotu zejména těmito kovy - Cu, Ni, Pb, Sn, Mo, Cr a to i ve formě oxidu a 

dále pak nekovy P a S. Chemické složení šrotu lze odhadnout již podle jeho původu. Jde 

např. o pozinkované plechy z automobilového průmyslu nebo pocínované plechy 

z obalových materiálů v potravinářském průmyslu [6]. Významný vliv na výtěžnost 

procesu recyklace má hustota šrotu, která se zvyšuje zpracováním a úpravou šrotu. Mezi 
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základní procesy úpravy šrotu vedoucí ke zvýšení jeho hustoty patří lisování, sekání, mletí, 

stříhání a lámání.  

Z hlediska využití jako konstrukčního materiálu pro tepelně ohrožené konstrukce je 

třeba v požární ochraně počítat se změnou fyzikálně mechanických vlastností 

konstrukčních ocelí. Konstrukční oceli jsou nehořlavý materiál, avšak pro podmínky 

požáru nejsou jako stavební materiál příliš vhodné. Při teplotách nad 500-700 °C ztrácí 

únosnost a může podléhat deformacím, čímž je významně narušena bezpečnost stavby. 

V praxi se ocelové konstrukce chrání buď obetonováním, obezdíváním, omítáním, nebo 

ochrannými tepelně izolačními nástřiky [4].  

2.1.3. Hliníkový šrot 

Dalším materiálem využívaným ve stavebnictví, především ve formě slitin pro lehké 

doplňkové konstrukce je hliník. Hliník se vyrábí z bauxitové rudy a jeho roční světová 

produkce se pohybuje okolo 130 miliónů tun [24]. Světové zásoby bauxitu se odhadují na 

50 biliónů tun a na výrobu jedné tuny hliníku z bauxitu je třeba 4 tuny této rudy. Výroba 

hliníku z bauxitu je mimořádně neekologický technologický proces. Největší producenti 

jsou Austrálie, Brazílie a Čína. Hliník je opět zcela recyklovatelný a z výše uvedených 

důvodů je hliníkový šrot velmi žádaný. Drtivá většina hliníkového šrotu je tvořena 

demontáží vyřazených letadel, kterých se ročně vyřadí z provozu přibližně 400 kusů [1]. 

Za tímto účelem byla založena asociace AFRA (Aircraft Fleet Recycling Association), 

která sdružuje specializované firmy, které se zabývají získáváním hliníkového šrotu 

z letadel. K dnešnímu dni má asociace 69 členů. Mezi další zdroje hliníku vhodného 

k recyklaci patří např. plechovky od nápojů, plechovky od deodorantů, laků na vlasy, 

holicích pěn, svrchní ALU obaly z pomazánek, jogurtů, víčka od nápojů, zavařovacích 

sklenic, upotřebené hliníkové nádobí, hliníkové plechy a vodiče elektrického proudu, 

konstrukce stanů, lehátek, lyžařské hůlky, hliníkové součástky automobilů a mnoho 

dalších.  

Mezi materiály, z nichž se hliník nedá recyklovat, patří zejména výrobky, v nichž je 

hliník pevně spojen s jiným materiálem. Jedná se o nápojové kartony, obaly od másla a 
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margarínů a obaly od žvýkaček. Objem recyklovaných kovů a dalších druhotných surovin 

vyprodukovaných v ČR v roce 2013 dle údajů ČSÚ viz. tabulka v příloze 4.  

Využití hliníku jako konstrukčního materiálu je z hlediska požární ochrany 

stavebních konstrukcí zcela nevhodné, vzhledem k vysoké tepelné vodivosti kovu a nízké 

teploty tání. 

2.2. Alternativní zdroje papíru 

Podle údajů BIR se ve světě vyprodukuje přibližně 400 miliónů tun papíru. Z tohoto 

množství se recykluje přibližně 240 miliónů tun. Základním zdrojem papíru pro použití 

jako druhotné suroviny, pro produkci nových výrobků včetně stavebních, je separovaný 

sběr papíru v průmyslu i komunální sféře (občanský sběr). Drtivá většina takto 

shromážděného papíru se však vrací do papírenského průmyslu. Papír, který se využívá 

jako druhotná surovina ve stavebnictví, představují většinou různé druhy obalového papíru, 

kartónů a papírové lepenky. Recyklovaný papír nachází využití ve stavebnictví v široké 

škále stavebních prvků. Jedna z možností využití je funkce nosné vrstvy hydroizolací. Dále 

nachází využití v konstrukčních skladbách jako separační vrstva. Zajímavé využití 

recyklovaného papíru ve stavebních technologiích představuje papírová forma ztraceného 

bednění - výrobek Monotub DD [1]. Přes mnoho zajímavých aplikací, potenciálu využití 

v kompozitních stavebních materiálech, vrstvených výrobcích za použití pojiv nebo 

nových speciálních recyklačních technologií na materiálové využití odpadového papíru, 

jsou kapacity odpadního papíru pro využití ve stavebnictví omezené a alternativní zdroje se 

identifikují velmi obtížně. Omezujícím faktorem pro recyklaci papíru je také integrita 

celulózových vláken procházejících recyklačními technologiemi. Praktické zkušenosti 

zpracovatelů odpadního papíru ukazují, že celulózové vlákno si zachovává své mechanické 

vlastnosti maximálně po 7 cyklů recyklace [16]. Po sedmém cyklu je již natolik poškozené, 

že je jeho další využití vyloučené. 

Z hlediska požární ochrany jsou stavební výrobky z papíru nebezpečné svou 

hořlavostí a relativně snadnou zapalitelností. Významnou měrou se podílí na rozvoji 

požáru díky svým nepříznivým požárně technickým charakteristikám, jako jsou teplota 

vzplanutí, rychlost šíření plamene, výhřevnost a rychlost odhořívání. Požárně technické 
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charakteristiky lze u výrobků do určité míry ovlivnit vhodnými retardéry hoření a 

samozhášivými složkami. Problémy z hlediska požární ochrany je také časté impregnování 

lepenek asfalty a dehtem. 

2.3. Alternativní zdroje plastů 

V roce 2014 bylo dle údajů BIR v Evropě vyprodukováno 25 milionů tun plastových 

odpadů. Z toho bylo 9,5 milionů tun uloženo na skládkách, 8,9 mil. tun energeticky 

využito a 6,6 mil. tun recyklováno. Z těchto čísel je patrné, že potenciál recyklace plastů je 

ohromný a je jen otázkou inovací ve zpracovatelských technologiích, aby bylo možno více 

plastů materiálově využít [24]. Legislativa EU v této oblasti směřuje k úplnému zákazu 

ukládání plastů na skládky a investicím a pobídkám pro rozvoj inovativních recyklačních 

technologií. V devíti zemích EU již zmíněný zákaz platí. Úroveň recyklace plastů v ČR je 

z evropského hlediska na vysoké úrovni, neboť se ČR v mezinárodních srovnáních 

neustále pohybuje na 4 až 5 místě mezi zeměmi EU-27 [27]. Ročně se u nás zrecykluje 

přibližně 31% vyprodukovaných plastů. Mezi největší producenty plastů se řadí Synthos 

Kralupy a.s. (dříve Kaučuk Kralupy a.s.) a Unipetrol a.s. (dříve Chemopetrol a.s.). 

Unipetrol a. s. produkuje především polymery na bázi ethylenu a propylenu, tedy HDPE 

(High Density Polyethylene) a LDPE (Low Density Polyethylene), PP (Polypropylene), 

HDPP (High Density Polypropylene) a LDPP (Low Density Polypropylene). Synthos 

Kralupy a.s. produkuje především různé druhy polystyrenů (standardní PS, EPS, XPS, 

HPS, HIPS a GPPS). Největšími zdroji plastových odpadů v ČR je vytříděný plast ze 

separovaného sběru komunálního odpadu, především plastové obaly a plastové výrobky 

s ukončenou životností. Dalším výrazným zdrojem jsou plasty vytříděné ze stavebních a 

demoličních odpadů, plasty získané z interiérů recyklovaných autovraků a plastové odpady 

z výroby plastů, kterých je však minimum. Většina odpadů je v plastikářském průmyslu 

recyklována již v původní technologii zpracováním na regranulát, který se posléze znovu 

použije v extrudéru na výrobu granulovaného plastu ve formě čoček nebo sekaných strun. 

V ČR se v roce 2013 zrecyklovalo 333 768 t plastů (viz. tab. v příloze č. 4). Ve 

stavebnictví se v posledních letech odpadní plasty s výhodou využívají především 

v dřevoplastových kompozitních materiálech (WPC - Wood Plastic Composites). Dále jsou 

známy technologie výroby aglomerovaných desek s přídavkem upravených plastových 
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odpadů a mnoho dalších výrobků. Všechny sběrem získané plasty se musí pro využití jako 

druhotná surovina upravit. Patří sem především drcení, mletí, sekání, lisování, granulace, 

vytřídění nežádoucích příměsí a v některých případech i hygienizace.  

2.3.1. Vliv plastů na požárně technické charakteristiky 

Plasty jsou, jako většina přírodních nebo syntetických organických látek, více nebo 

méně hořlavé. Postupné zahřívání vede k uvolňování nízkomolekulárních látek, které jsou 

ve směsi se vzduchem hořlavé. Hoření pak vede k uvolňování tepla, které indukuje další 

uvolňování nízkomolekulárních látek z kondenzované fáze. Přítomnost plastů ve 

stavebních hmotách může za určitých podmínek významně přispívat k hořlavosti 

materiálu. Chování plastů při hoření závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitějším faktorem 

je chemické složení polymeru a následně přítomnost dalších přísad v polymeru, jejichž vliv 

na požárně technické charakteristiky může být značný. 

Hořlavost plastů se ponejvíce potlačuje přísadou retardéru hoření. Mezi termoplasty, 

které se snadno vznítí a hoří intenzivně, patří zejména polystyrenové plasty, polyolefiny a 

polymetylmetakrylát. Méně intenzivně pak hoří polykarbonát a polyamidy, které se také 

obtížněji vznítí. Polyvinylchlorid a polytetrafluoretylen pak hoří málo intenzivně a po 

odstranění plamene jejich hoření obvykle zcela ustává [33]. 

V podmínkách požáru většina plastů měkne a dochází k odkapávání hořících kapek, 

což přispívá ke zvýšení rychlosti rozvoje požáru. Plasty se dále vyznačují značnou 

výhřevností. V případě lineárního polyethylenu se např. jedná o hodnotu 45 MJ.kg
-1

, ABS 

terpolymer 39 MJ.kg
-1

, PE 44 MJ.kg
-1

. Tento fakt má výrazný vliv na rychlost uvolňování 

tepla při požáru, rychlost šíření plamene horizontální i vertikální, přičemž vertikální 

rychlost šíření plamene po povrchu hořlavého materiálu je zpravidla trojnásobkem 

horizontální rychlosti šíření plamene [33]. Tyto a další vlivy vedou k rychlému rozvoji 

požáru a vytvoření podmínek pro nástup fáze flashover. Většina plastů při hoření také 

uvolňuje značné množství toxických zplodin hoření. Se všemi těmito vlastnostmi je třeba 

počítat při využití plastů jako druhotné suroviny při výrobě stavebních výrobků, zejména 

v poslední době tolik rozvíjených dřevoplastových kompozitů WPC. 
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2.4. Alternativní zdroje skla 

Sklářství patří mezi nejstarší odvětví s dlouholetou světovou tradicí. První sklovité 

hmoty byly vyrobeny již v 5 tisíciletí před Kristem v Mezopotámii a Egyptě. Jednalo se o 

tzv. „fajánse“. Hlavní výhodou skla je jeho 100 % recyklovatelnost a inertnost ve vztahu 

k životnímu prostředí. Ve sklářství se vždy kromě primární suroviny používalo jako 

přísady určité množství střepů, případně zmetků z výroby skla, čímž se vrací zpět do 

výroby. Díky dlouhodobému vývoji sklářských procesů, recyklace odpadního skla a 

dalšího zefektivňování se sklářské technologie postupně vyvinuly až do dnešní podoby 

bezodpadové technologie [16]. Sklo představuje velmi významný materiál se širokým 

uplatněním v průmyslu, ve stavebnictví a v mnoha dalších odvětvích. Základní forma 

skleněných odpadů jsou skleněné střepy, které vznikají z výrobků s ukončenou životností. 

Nejčastěji se jedná o obalové sklo nebo střepy plochých výplňových skel. V některých 

případech se skleněný odpad vyskytuje i ve formě jemného prášku (brusné kaly ze 

sklářských výrob) [1]. 

Základní dělení skleněných odpadů - skleněné vlákno (izolační materiály), Obalové sklo 

(nápoje, chemikálie, potraviny), technické sklo, silikátové sklo, ostatní skleněný odpad 

(drátoskla, autoskla, solární panely). 

Ve výrobě skla se dá použít až 90 % skleněného střepu, přičemž platí, že 10 % 

skleněných střepů ve vsázce spoří 2 % energie oproti výrobě skla z primární suroviny [16].  

Zdroje skleněných odpadů: 

 Výroba - jedná se o nejjakostnější, neznečištěný skleněný odpad, který se obvykle 

recykluje přímo ve sklárně a vrací se tak do technologie jako druhotná surovina. 

 Sběrové sklo - sběrové sklo je největším zdrojem odpadního skla ve společnosti. 

Sběr je realizován jako výdělečná činnost. 

Podle ČSÚ se v ČR v roce 2013 recyklovalo 244 331 t odpadního skla. Skleněný 

odpad se vždy mechanicky upravuje drcením nebo mletím na požadované frakce pro 

konkrétní aplikace. Ve stavebnictví má skleněný odpad velmi široké použití. Jednak se 

používá do mnoha stavebních výrobků, jako jsou skleněné cihly, obkladový materiál a 
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obkladové desky, dále jako podlahová krytina [1,16]. Využívá se i k výrobě umělé břidlice, 

k výrobě skelné vaty jako izolačního materiálu nebo náhrada slídy do omítkovin. Dále se 

využívá v silničním stavitelství jako přídavek do živičných vrstev vozovky, zvláštní druhy 

asfaltů s přídavkem skla nebo jako pěchovatelný zásypový materiál. Dále se z tohoto 

odpadu vyrábí tzv. pěnové sklo a mnoho dalších výrobků, které budou diskutovány dále. 

Skleněný odpad lze také kombinovat s dalšími materiály jako je písek, zeolity, slévárenské 

písky a strusky. Dále nachází uplatnění v kompozitních materiálech, aglomerovaných 

obkladových panelech, lehčeném kamenivu z pěnového skla a dalších inovativních 

technologií.         

90-95 % skleněných střepů má přibližně stejné chemické složení [16]. Zbytek střepů 

představují speciální skla s vyšším obsahem bóru, olova a dalších kovů ve formě oxidů. 

Tato skla se využívají ve speciálních aplikacích, jako např. skla umělecko-průmyslová, 

technická skla, bezpečnostní a tvrzená skla, lepená skla a další. Všechna průmyslově 

vyráběná skla mají vynikající odolnost vůči vodě, oxidy těžkých kovů jsou pevně 

zafixovány v silikátové matrici a jejich vyluhování nebylo prokázáno ani ve slabě kyselém 

prostředí. Z ekologického hlediska je tedy sklo zcela nezávadným odpadem. Určité 

nebezpečí tvoří spíše jeho mechanické vlastnosti (ostré hrany). Nebezpečný odpad však 

představují brusné kaly z opracování olovnatých skel a odpadní vlákna ze skelné vaty 

vyrobené s použitím fenolformaldehydových pryskyřic [1]. 

U skla je třeba počítat z hlediska požární bezpečnosti s malou odolností proti 

tvarovým změnám v průběhu požáru (pokud se nejedná o protipožární speciální skla). 

Běžné výplňové sklo poměrně rychle dospěje do okamžiku, kdy pnutí spojené s prudkými 

teplotními změnami způsobí prasknutí a náhlá ventilace působí prudký rozvoj požáru. U 

speciálních protipožárních skle je tato vlastnost potlačena a sklo může odolávat vysokým 

teplotám několik desítek minut. 

2.5.  Stavební a demoliční odpady 

Stavebnictví již po dlouhou patří mezi odvětví, které svým přístupem k recyklaci 

odpadů výrazně přispívá ke snižování negativních vlivů průmyslu na ŽP. Podle odhadů se 

odpady ze stavebnictví podílejí na celkové produkci odpadů v rámci celé EU 45 %. 
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Přibližně 25 % z tohoto množství však tvoří výkopové zeminy [27]. Recyklace stavebních 

odpadů na druhotné suroviny velkou měrou přispívá k úspoře primárních surovin, čímž 

snižuje množství vytěžených stavebních písků a stavebního kamene. Od roku 2003 

v důsledku rozvoje recyklačních technologií a jejich implementace ve stavebním průmyslu, 

podíl těžby přírodního kameniva vytrvale klesá. Dále je třeba vzít v úvahu i cenu výrobků 

ze stavebních recyklátů, neboť ta tvoří v mnoha případech zlomek ceny oproti výrobkům a 

materiálům z prvotních přírodních zdrojů (např. stavební recykláty nahrazující přírodní 

kamenivo). Stavební a demoliční odpady (dále jen SDO), představují z hlediska objemu 

jeden z největších zdrojů druhotných surovin spolu s vedlejšími energetickými produkty a 

kovovým šrotem (viz. obr. 3 a 4).  

 

Obr. 4. Produkce odpadů v ČR 2013 

Zdroj: Cenia 

V roce 2013 se v ČR podle ČSÚ vyprodukovalo téměř 12 mil. tun stavebních a 

demoličních odpadů. Ve stavebnictví se SDO využijí buď přímo na stavbě, kde vznikají 

(upravené či neupravené), nebo se po úpravě použijí pro výrobu nových stavebních hmot a 

směsí.  

2.5.1. Vznik a původ stavebních a demoličních odpadů 

Vznik SDO - realizace nových staveb, údržba a rekonstrukce staveb, odstraňování 

staveb, těžba a úprava stavebních materiálů, výroba stavebních výrobků. V největším 
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množství vzniká stavební odpad při těžbě a úpravě. Jedná se zejména o skrývkový 

materiál, který je obvykle deponován na haldách a odvalech v blízkosti důlních děl. 

Omezení jeho využití mimo důlní dílo však představují vyšší obsahy jílovitých částic. 

V mnoha případech se však jedná o velmi kvalitní a ve stavebnictví využitelné kamenivo. 

Dalším problémem bývá značná variabilita zrnitosti a potřeba materiál třídit, případně drtit. 

Samotné úpravy odpadu pak také produkují velké množství podsítných podílů, které jsou 

však dále také využitelné. 

2.5.2. Hlavní skupiny stavebních odpadů 

Z hlediska objemu lze stavební odpady rozdělit do těchto 4 skupin: 

 Výkopové zeminy nespojené    60-75 % 

 Materiál z demolic vozovek a kolejových loží 15-20 % 

 Demoliční sutě      5-20 % 

 Odpad ze staveniště     2-5 % 

Hlavní skupiny SDO dle katalogu odpadů - stavební suť a stavební odpad, výkopová 

zemina, hlušina a kamenivo, materiál z demolic vozovek, materiál z likvidace kolejového 

lože, odpad z výroby stavebních hmot, odpad z modernizací a rekonstrukcí objektů, 

úlomky betonu neznečištěné škodlivinami, odpadní minerální vlákna, odpadní šamot, kal 

z výroby betonu, kal z výroby vápenopískových cihel, kal s obsahem zeminy a písku, 

vápenný kal, karbidový kal, kal z broušení kamene. 

2.6. Vedlejší energetické produkty 

Nejvíce druhotných surovin se v ČR vyprodukuje z vedlejších energetických 

produktů. Poslední dostupné údaje za rok 2013 uvádějí, že toto množství činilo 9 775 422 

tun (viz. tab. v příloze č. 4). Odpady z energetiky ve smyslu vedlejších energetických 

produktů vznikají především při spalovacích procesech jako nespalitelné zbytky z topenišť. 

Dále jako odprašky z elektrostatických odlučovačích při čištění spalin a nakonec jako 

produkty různých metod odsíření spalin [16]. Ostatní odpady, jako například deponované 
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plavené popílky a kaly z čištění technologických vod se za vedlejší energetické produkty 

nepovažují. Dalšími zdroji odpadů z tepelných procesů jsou spalovny komunálních 

odpadů, spalovny nebezpečných odpadů, pyrolýzní zařízení a zařízení termického rozkladu 

a odpady ze spalování biomasy. Vzniku většiny vedlejších energetických produktů nelze 

nijak předejít, jejich produkce je naopak nevyhnutelná, neboť je přímým důsledkem plnění 

požadavků na udržení kvality životního prostředí a splnění emisních limitů daných 

zákonem o ovzduší. Všechny tyto produkty mají velmi široké uplatnění ve stavebnictví. 

Jejich hlavní funkce je náhrada nebo úspora přírodních minerálních materiálů potřebných 

pro produkci stavebních materiálů a výrobků. Pokud nejsou vedlejší energetické produkty 

uváděny na trh jako certifikované výrobky, musí s nimi být nakládáno jako s odpady ve 

smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/ES/2008 o odpadech [16].  

Energetické produkty, které jsou v současné době uváděny na trh s registrací 

REACH ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006, jsou dle současné platné legislativy 

definovány takto [27]: 

 Ashes (residues), coal – popílek, struska, škvára z technologie klasického 

spalování. 

 FBC Ash – Fluidized Bed Combustion Ash – popel a popílky z technologie 

fluidního spalování. 

 Ashes (residues), plant – popílky ze spalování biomasy. 

 Calcium sulphate – síran vápenatý, produkt mokré metody odsíření. 

 SDA Product – produkt polosuché metody odsíření. 

V celé EU se ročně vyprodukuje přes 100 mil. tun vedlejších energetických 

produktů. Z tohoto množství se přes 61 mil. tun vyrobí v 15 původních zemích EU, které 

byly členy před rozšířením EU. Zbytek se vyprodukuje v nových členských státech. Z 61 

mil. tun energetických produktů připadá okolo 50 mil. tun na škváru, strusku, popílek a 

popel. Zbylých 11 mil. tun připadá na produkty čištění spalin [27]. Produkce vedlejších 

energetických produktů měla sestupnou tendenci, což bylo možné vysvětlit přechodem na 

jiná než pevná paliva a modernizací technologií spalovacích zařízení na zařízení s větší 
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energetickou účinností a lepší ekonomikou provozu, včetně environmentálních aspektů. 

V posledních letech však produkce těchto materiálů má rostoucí tendenci. V oblasti 

využívání vedlejších energetických produktů působí v ČR Asociace pro využití 

energetických produktů (ASVEP) [1]. Asociace se zabývá možnostmi využití 

energetických produktů ve stavebnictví, přípravou technických podmínek a podkladů pro 

tvorbu příslušné legislativy a národní strategie. 

Obvyklé třídění vedlejších energetických produktů v ČR - popílek z elektrostatických 

odlučovačů, popeloviny - popel, popílek, škvára, struska nebo polokoks, kotelní prach, 

energosádrovec - produkt mokré vápencové vypírky spalin, produkty polosuché metody 

odsíření spalin, produkty polosuché metody odsíření spalin, produkty suché aditivní 

metody odsíření, produkty fluidního spalování uhlí s odsířením. 

V literatuře lze najít i jiná třídění, např. podle skupenství, podle původu, podle 

zařazení do katalogu odpadů.  

2.6.1. Popílek 

Popílek vzniká jako jeden z produktů spalování práškového antracitu, černého či 

hnědého uhlí a je zachycován v elektrostatických nebo mechanických odlučovačích ze 

spalin energetických zařízení jako sklovitý materiál. Hlavní složky popílku jsou oxid 

křemičitý, oxid hlinitý a oxid železitý. Klasické vysokoteplotní popílky jsou v našich 

elektrárnách produkovány ve značných objemech, a to většinou v podmínkách ustáleného 

provozu energetického zdroje. 

Popílky mají v delším časovém horizontu téměř konstantní vlastnosti, základní 

chemické složení a granulometrie popílku se prakticky nemění, pokud je provoz 

energetického zdroje stabilní. Obsah zbytkového nespáleného uhlíku (tzv. nedopalu) je za 

ustáleného režimu velmi nízký a pohybuje se v rozmezí 1–2 % z celkového objemu paliva. 

Popílky se k následnému využití především ve stavebním průmyslu, expedují jako směs ze 

všech sekcí odlučovačů tuhých znečišťujících látek ze spalinového proudu. Popílek nelze 

skladovat v extenzivních skladech, ale je nutné jej skladovat v silech, aby se předešlo 

znečištění životního prostředí imisí popílkových částic.  
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Popílek také může jakožto velmi jemná složka přispět k optimalizaci 

granulometrického složení použitého kameniva ve skladbě betonu jako příměs druhu I. V 

případě vhodných pucolánových vlastností může být za definovaných podmínek využit i 

jako aktivní příměs druhu II pro výrobu betonu. Požadavky na vlastnosti popílku do betonu 

jsou stanoveny těmito harmonizovanými českými normami: ČSN EN 450-1, ČSN EN 450-

2 a ČSN EN 12620. 

Popílky se uplatňují při výrobě betonů, pórobetonů, betonových výrobků, v cihlářské 

výrobě, ve výrobě cementu, suchých omítkových, zdících, zálivkových směsí a tmelů, 

umělého kameniva a jako výplňový materiál prostor po těžbě nerostných surovin, tedy 

hlubinné a povrchové doly. Dále pak pro asanaci a rekultivaci antropogenní činností 

postižených území, staré ekologické zátěže nebo a tzv. brownfieldy. 

2.6.2. Fluidní popílek 

Do fluidních kotlů se upravuje uhlí mletím v kulových mlýnech na jemnou frakci a 

spaluje se s přídavkem vápence při relativně nízké teplotě 800-850°C, která však má 

optimální vliv na rozklad vápence na oxid uhličitý a oxid vápenatý, který následně reaguje 

s oxidem siřičitým přítomným ve spalinách za vzniku síranu vápenatého. Tuhé produkty 

vzniklé fluidním spalováním tedy představují směs minerálního paliva a produktu odsíření. 

Dále je ve směsi přítomen nezreagovaný vápenec a zbytkové volné vápno. Používá-li se 

pro odsíření ve fluidních kotlích dolomitický vápenec, tedy uhličitan hořečnato-vápenatý, 

obsahují tuhé zbytky vyšší obsah oxidu hořečnatého, což má nepříznivý vliv pro použití ve 

stavebnictví pro výrobu omítkových směsí. Nízká teplota fluidního spalování také 

potlačuje tvorbu oxidů dusíku, čímž se řadí mezi tzv. čisté technologie spalování uhlí. 

 

2.6.3. Struska 

Převážná většina velkých elektráren spaluje palivo v granulačních kotlích, které 

produkují strusku ve formě málo pevných, obvykle mírně natavených spečenců 

popílkových zrn. Struska se separuje ve výsypce pod spalovací komorou kotle, kde 

gravitačně padá do vodní lázně, v níž následně dochází k jejímu ochlazení. V dalším 



31 

 

technologickém kroku se struska odvodňuje. Vzhledem k vysokým teplotám na roštech 

kotlů jde o téměř zcela vitrifikovaný materiál s minimální hodnotou vyluhovatelnosti a 

také nízkým obsahem stopových prvků v sušině. Ze všech těchto důvodů je struska 

využitelná pro zásypy a obsypy inženýrských sítí, stavby násypů liniových staveb a mnoho 

dalších aplikací. Struska může také využít jako ostřivo při výrobě cihlářských pálených 

výrobků nebo vylehčující složka betonu (struskobeton). Odvodněnou strusku lze na rozdíl 

od popílku bezpečně volně skladovat na deponiích, aniž by bylo ohroženo okolí prašností. 

2.6.4. Energosádrovec 

Plynné produkty spalovacích procesů v uhelných elektrárnách obsahují oxid siřičitý, 

jehož množství je závislé na množství síry přítomné v palivu. Vzhledem k tomu, že oxid 

siřičitý je ve větším množství v atmosféře nežádoucí, neboť se absorbuje do 

atmosférických vod, které okyseluje, je třeba spaliny z tepelných procesů efektivně 

odsiřovat. Energosádrovec vzniká jako vedlejší produkt odsiřování spalin metodou mokré 

vápencové vypírky. Pro odsiřování kouřových plynů se používá vodní suspenze jemně 

mletého vápence, která se rozstřikuje do proudu spalin a váže do sebe oxid siřičitý 

přítomný ve spalinách. Výsledným produktem tohoto procesu odsíření je síran vápenatý, 

nazvaný energosádrovec. Tento produkt je v současnosti nejvíce používaným typem 

sádrovců. Hlavní rozdíl mezi tímto syntetickým a přírodním sádrovcem spočívá zejména v 

odlišných fyzikálních vlastnostech, jako je granulometrické složení, tvorba a typ krystalů a 

dále pak také v hodnotách sypné hmotnosti. Energosádrovec z tepelných procesů obsahuje 

obvykle 90-95 % čistého síranu vápenatého, zatímco přírodní sádrovec, který se v ČR těží 

v lomu u Kobeřic, dosahuje čistoty pouze cca 65 %. 

Energosádrovec je produkován z běžného odsiřovacího procesu metodou mokré 

vápencové vypírky jako vlhký prášek s obsahem vlhkosti mezi 6-15 %, což je 

nejzásadnější rozdíl oproti přírodnímu sádrovci, který je dodávaný jako suchý, drcený 

materiál. Vzhledem k vysokému obsahu CaSO4·2H2O v energosádrovcích (běžně je 

dosahována koncentrace přes 95 %) jsou považovány za velmi kvalitní náhradu přírodních 

sádrovců. Energosádrovec je jako surovina běžně využíván zejména při výrobě sádry, při 

výrobě cementu jako regulátor doby tuhnutí, aktivátor postupu tvrdnutí pórobetonu a dále 
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také při výrobě omítkových směsí a sádrokartonových desek. V poslední době se také 

testuje jeho využití k přípravě anhydritových maltovin.  

2.6.5. Produkt polosuché metody odsíření spalin 

Princip polosuché metody odsíření spalin spočívá v záchytu oxidu siřičitého ve vodní 

suspenzi hydroxidu vápenatého, který se vstřikuje do proudu spalin v rozprašovací sušárně. 

Protože chemická reakce probíhá ve vodní fázi, nedochází při k oxidaci veškerého 

vzniklého siřičitanu vápenatého na síran. Vedlejším produktem polosuché metody odsíření 

spalin je tedy směs síranu a siřičitanu vápenatého, případně i popílku (ve starších 

zařízeních), v různých poměrech, které závisí na konstrukci zařízení. Zařízení je 

konstruováno tak, aby se v rozprašovací sušárně teplem ze spalin odpařila veškerá 

vstřikovaná voda a produkt se odlučoval z proudu spalin suchém stavu.  Samotný proces 

mechanického odlučování pak obvykle probíhá na tkaninových filtrech. V současných 

zařízeních dochází nejprve k odloučení popílku ze spalin a poté jsou spaliny zavedeny do 

rozprašovací sušárny. Vedlejším produktem odsíření je při tomto procesu směs síranu a 

siřičitanu vápenatého a nezreagovaného hydroxidu vápenatého. Produkt odsíření spalin 

polosuchou metodou je bílý jemnozrnný prášek. Vzhledem ke svým značným vazebným 

vlastnostem se tento produkt ve většině případů přidává jako stabilizační složka k popílku. 

Pokud jsou spaliny do rozprašovací sušárny zavedeny bez předchozího odloučení popílku, 

je výsledný produkt odsíření využitelný pouze jako výplňový materiál do důlních děl. 

2.7.  Odpady z těžby dřeva a dřevozpracovatelského průmyslu 

Odpad z dřevozpracovatelského průmyslu se zhodnocuje více způsoby. Jednak 

energeticky, kdy se využívá jako palivo, dále pak materiálově ve stavebnictví nebo 

v zemědělství (hnojivo, přísada do krmných mouček). Pro účely této práce je důležité 

materiálové využití jakožto druhotné suroviny ve stavebnictví.  

Formy dřevního odpadu - odřezky a štěpky (42,7 %), piliny (26 %), kusový odpad 

při zpracování řeziva (6,8 %), hobliny (5,8 %), dýhový odpad (1,9 %), kusový odpad 

velkoplošných materiálů (1,6 %), válce a nožové zbytky (1,1 %), manipulační zbytky (0,8 

%), škrabky (0,4 %). 
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Úpravy odpadu - separace nežádoucích příměsí (zejména kovový spojovací 

materiál), sekání, mletí, drcení, sjednocování velikosti frakce (třídění) a sušení na 

požadovanou vlhkost. 

Využití odpadního dřeva - dřevovláknité a dřevotřískové desky, dýhy a vrstvené 

dřevo, kůrové desky, dřevoplastové kompozity (WPC), tvarované výlisky, cementotřískové 

výrobky. 

Velký problém při zpracování druhotných surovin ze dřevozpracovatelského 

průmyslu je jejich ustálený přísun v průběhu roku. Dostupnost těchto materiálů klesá 

v zimním období až o 50 % díky sezónním vlivům a upřednostňovanému energetickému 

využití v zimním období. 

Z hlediska požární ochrany má dřevo nevýhody díky své hořlavosti, výhřevnosti, 

rychlosti odhořívání a rychlosti šíření plamene po povrchu. Existuje však mnoho způsobů, 

jak ošetřit dřevní hmotu, aby se tyto vlastnosti alespoň trochu omezily. Jedná se o 

chemické přípravky, tepelně izolační nástřiky a další aplikace vedoucí k částečnému 

snížení požárních rizik dřevěné konstrukce.  

2.8.  Odpadní pryž 

V ČR se každoročně vyrobí dle ČSÚ téměř 38 000 t druhotných surovin z ojetých 

pneumatik a dalších 1 000 tun z ostatních zdrojů . Největším výrobcem pneumatik v ČR je 

Barum Continental a.s. Většina pneumatik získaných zpětným odběrem pochází od tzv. 

povinných osob, což jsou ve většině případů pneuservisy a ostatní prodejci pneumatik, 

případně třetí osoby na základě smluvního vztahu 

Pneumatika je velmi cennou druhotnou surovinou, neboť po úpravě se všechny její 

složky dají plně materiálově využít. Úprava pneumatik se realizuje v recyklačních 

zařízeních, která sestávají z několika stupňů drcení a separace za normálních teplot. 

Existují také kryogenní metody zpracování pneumatik, kdy se hluboce kapalným dusíkem 

hluboce podchlazená pneumatika snáze drtí. Kovová výztuž se následně magneticky 

separuje. Tato metoda však v současné době v ČR neprovozuje. Po zpracování pneumatiky 



34 

 

v běžné recyklační technologii vznikne pryžový granulát, nepříliš čistý kovový šrot a 

textilie (kordová vlákna). Všechny tyto frakce jsou materiálově velmi dobře využitelné.  

Využití recyklovaných pneumatik - přísada do asfaltových povrchů vozovek 

(gumoasfalty), antivibrační rohože v kolejové dopravě, protihlukové stěny, protiskluzové 

stěrky, gumové obrubníky a kanalizační vpusti, drátkobeton a další kompozity s využitím 

drátků nebo umělých vláken, desky ze stmelené pryžové drtě, ve formě mikrogranulátu 

jako přísada do WPC, speciální materiály. 

Novou a velmi moderní recyklační technologií je ozonizace pneumatik, kdy se 

pneumatika přibližně na jednu hodinu vystaví působení ozónu a pryž se poté sama snadno 

rozdrobí na velmi čistý pryžový granulát. Postup není energeticky náročný a pryžová drť 

není znečištěna kovovými vlákny. Z jedné tuny pneumatik se takto získá 470 kg pryže. 

Další možnosti je rozpuštění pryžového granulátu v uhlovodících za vzniku nátěrové 

hmoty, využitelné ve stavebnictví k nátěrům střech a jiných částí konstrukcí k ochraně před 

povětrnostními vlivy. Dále se pryžový granulát používá v papírnách jako přísada do 

kartónů a lepenky s širokým využitím ve stavebnictví, zejména v chladných a deštivých 

oblastech.  

Z hlediska požární ochrany je pryž riziková zejména kvůli vysoké výhřevnosti až 44 

MJ.kg
-1

 a velkému vývinu toxických zplodin hoření, které znesnadňují jak evakuaci 

ohrožených osob, tak i požární zásah v požárem zasaženém objektu.   

3. Anorganické druhotné suroviny ve stavebních 

materiálech a výrobcích 

Anorganické druhotné suroviny jsou vzhledem k objemu průmyslové produkce dnes 

již nezastupitelné jako materiálový zdroj a jejich spotřeba bude v budoucnu stoupat, 

vzhledem k omezené dostupnosti surovin primárních. V posledních letech dochází na 

tomto poli k řadě inovací, které budou spolu s tradičními aplikacemi diskutovány. 
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3.1. Stavební hmoty a výrobky ze stavebních odpadů 

Producenti recyklovaných stavebních materiálů mají v podstatě dvě možnosti, jak 

dostat stavební recyklát na trh za účelem prodeje. Jednak jako upravený odpad, nebo 

druhou možností je ve formě výrobku, přičemž tento musí splňovat podmínky zákona č. 

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění dalších předpisů 

a nařízení vlády č. 312/2005 Sb.  

3.1.1.  Recyklované kamenivo 

V harmonizovaných normách ČSN EN pro oblast recyklovaných kameniv se 

recyklované kamenivo definuje jako „zrnitý materiál používaný ve stavebnictví, přičemž 

kamenivo může být přírodní, umělé nebo recyklované“. Někdy bývá též uvedena definice 

„kamenivo získané zpracováním anorganického materiálu dříve použitého v konstrukci.“ 

Přehled základních norem pro recyklované kamenivo: ČSN EN 12620 Kamenivo do 

betonu, ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo - 

Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty, ČSN EN 13055-2 Pórovité 

kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro 

stmelené a nestmelené aplikace, ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty, ČSN EN 13242 

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské 

stavby a pozemní komunikace, ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože. 

Výše uvedené normy přesně definují jakostní parametry jednotlivých druhů kameniv 

za účelem využití, který je definován příslušnou normou. Mezi základní požadavky se řadí 

zejména požadavky ne geometrii materiálu (zrnitost, obsah jemných částic a podíl oblých a 

ostrohranných zrn). Dále pak požadavky na fyzikální vlastnosti kameniva (odolnost proti 

otěru, odolnost proti drcení, nasákavost a objemová hmotnost a trvanlivost). 

Cihelné recykláty 

Tento druh recyklátu vzniká při demolici občanských nebo starších průmyslových 

staveb budovaných s pomocí cihelného zdiva. Recyklát je tvořen cihelnými zbytky, 

keramickými zbytky a zbytky omítek a malt. Recyklované kamenivo z těchto materiálů se 
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obvykle používá jako plnivo do stavebních směsí nebo jako tříděná drcená suť na zásypy 

liniových staveb. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vytřídění takových složek, které 

znemožňují výše uvedené způsoby využití. Jedná se především o příměsi, které narušují 

hydratační procesy v cementu. Jedná se především o zdivo komínových těles znečištěné 

spalinovými kondenzáty a mastnými sazemi, střešní krytinu znečištěnou zplodinami 

hoření, škvárové zásypy s vyšším obsahem síry a zdivo znečištěné škodlivými těkavými 

látkami nebo vyluhovatelnými látkami (zdivo z procesních hal technologických objektů). 

Zdící malty: Cihelné recykláty lze využít jako složku zdících malt pro vzájemné 

spojování stavebních prvků. Takto připravená malta vykazuje vyšší tepelný odpor než 

malta připravená z přírodního kameniva s frakcí shodné zrnitosti. Použitý recyklát by 

neměl mít velikost zrna větší než 4 mm. Jako pojivo v takto připravené maltě se používá 

portlandský cement nebo hydraulické vápno, případně vzdušné vápno. 

 
 

      Obr. 5. Cihlový recyklát      Obr. 6. Betonový recyklát 

      Zdroj:www.recyklacebrno.cz      Zdroj:www.recyklacebrno.cz 

 

Cihlobeton představuje další možnost využití cihelného recyklátu. Mechanické 

vlastnosti cihlobetonu jsou závislé na granulometrii použitého recyklátu a druhu použitého 

cementu. Výsledný produkt lze využít ke konstrukci příček, překladů, monolitických 

věnců, mnoha typů tvarovek a vibrolisovaných tvárnic. Velké omezení představuje vyšší 

nasákavost takto připravených konstrukcí a prvků a z ní plynoucí riziko poškození při 

nízkých teplotách pod bodem mrazu. 

Kusové cihlářské výrobky: Některé stavební prvky lze ze stavby získat a znovu 

použít ve své původní formě výrobku. Zde se nejedná o typickou demolici, ale spíš o 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmG3_auxscCFUNKFAodTD0Iqw&url=http://www.recyklacebrno.cz/recyklaty&ei=q33dVZmFNcOUUcz6oNgK&psig=AFQjCNHkraVwnbW7PCX8AyDY1EqNhle09Q&ust=1440665359586502
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK7fx_ejxscCFclZFAodi48AJA&url=http://www.recyklacebrno.cz/recyklaty&ei=JHLdVa69MMmzUYufgqAC&psig=AFQjCNG3FUgN-NCZeC8Cd33rs5_CjhvGeA&ust=1440662398792019
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opatrné rozebrání částí objektu a získání některých stavebních výrobků v neporušené 

formě. Tyto se pak dají přímo využít v neporušené formě. Jedná se zejména o střešní 

krytinu, pálené cihly, stropní vložky aj. Další možné aplikace jsou do stabilizovaných 

podkladů a nestmelených vrstev vozovek, při výrobě nepálených lisovaných cihel nebo do 

vláknobetonů s využitím cihelného recyklátu. 

 

Betonové recykláty 

Technologie betonových recyklátů je dnes nejpropracovanější recyklační technologií. 

Betonový recyklát nachází uplatnění zejména jako náhrada stavebního kameniva do betonů 

a dalších stavebních výrobků, včetně malt. Pro využití jako kameniva do betonu se 

doporučuje frakce v rozmezí 16-22 mm, která negativně neovlivňuje zpracovatelnost 

betonu. Dále se nedoporučuje využívání betonů s obsahem SO3 vyšším než 1 %.  

Kamenivo do betonu: Betonový recyklát se po roztřídění na vibračních sítech na 

jednotlivé frakce využívá nejčastěji v následujících aplikacích – výplňové a konstrukční 

betony, montované konstrukce a různé druhy betonových dílců, základové tvarovky a 

tvárnice, případně vyztužené betony. Jako nevýhody jsou uváděny především nedostatečná 

homogenita recyklátu, vyšší podíl frakce 0-4 mm, která zhoršuje zpracovatelnost, větší 

objemová hmotnost oproti přírodnímu kamenivu, menší pevnost a menší mrazuvzdornost 

recyklovaného kameniva. 

Zdící malty: Pro výrobu zdících malt se s výhodou používá již zmíněná frakce 0-4 

mm. Takto vyrobená malta má oproti standardní maltě z primárních surovin horší užitné 

vlastnosti a je vhodná na nenáročné aplikace. Podle druhu pojiva můžeme tyto malty třídit 

na vápenné, cementové a vápenocementové. 

Materiál pro opravy a výstavbu živičných vozovek: Využití betonového recyklátu pro 

výstavbu a opravy živičných vozovek je další oblastí širokého využití. Pro tyto účely se 

využívá především frakce 0-16 mm. Využívání recyklátu pro tyto účely se řídí technickou 

normou ČSN 736121 – Stavba vozovek – Hutnění asfaltové směsi. 
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Jednou z možností využití recyklátu je také jako materiálu pro výrobu cementu, čímž 

se najde uplatnění pro velmi jemné frakce, které vznikají při úpravě na recyklované 

kamenivo ve velkém množství. Další možnost je využití recyklátu jako náhrada 

přírodního kameniva v hutněných vrstvách liniových staveb a mnoho dalších aplikací. 

Asfaltové recykláty 

Asfaltové recykláty se ve velké míře používají zejména pro výrobu nových 

asfaltových směsí pro výstavbu a opravy vozovek za tepla (hot mix recycling) nebo za 

studena (cold mix recycling), dále pak pro zpevnění cest, na které nejsou kladeny příliš 

velké nároky. 

Podle způsobu přípravy a složení se asfaltové směsi z asfaltových recyklátů 

připravované za studena dělí následovně: 

 Bez přídavku nového pojiva- taková směs je vhodná pro málo zatížené vozovky, do 

spodních podkladních vrstev nebo pro zpevnění spodních štěrkopískových vrstev. 

 S přídavkem hydraulického pojiva- využívá se přídavek cementu, strusky, popř. 

vápna, přičemž vzniklý materiál se může použít např. pro stmelené podkladní 

vrstvy. 

 S přídavkem asfaltové emulze k recyklátu – takto připravená směs se může použít 

v případech, kde bylo dříve použito materiálu s vyšším obsahem dehtového pojiva. 

 Kombinované způsoby – využití jak emulze, tak i hydraulických pojiv. 

Recyklace za horka – vyfrézovaný nebo jinak odstraněný svrchní kryt vozovky se 

drtí nebo mele na odpovídající frakci. Do takto upraveného materiálu se přidá určité 

množství nového asfaltu a také nové kamenivo (nová obalová směs). Horké postupy 

skýtají řadu výhod, ale na druhou stranu není možno těmito postupy zpracovat všechny 

typy asfaltových recyklátů. Recyklace za horka vyžaduje vždy tovární výrobu a těžkou 

mechanizaci. Oproti studeným postupům je technologicky náročnější. Recepturu je třeba 

stanovit vždy s ohledem na znalosti o původním živičném podkladu. Pokud je původní 

živičný povrch nevyhovující pro opravu nebo recyklaci na místě, je třeba tento odfrézovat 
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a odvézt k dalšímu zpracování přímo do obalovny. Tento typ asfaltového recyklátu je pak 

možno v závislosti na užité technologii v obalovně dávkovat do nové směsi s přídavkem 

20-70 %. 

Odpady z těžby a úpravy přírodního kamene 

Tyto odpady vznikají v nejvyšší míře při těžbě a zpracování přírodního kamene 

převážně přímo v kamenolomech. Další zdroj těchto odpadů je samotná výstavba, 

například stavba přehrad s přečerpávacími elektrárnami v horských oblastech a ražba 

tunelů pro přečerpávání vody, dále ražba tunelů pro pozemní komunikace a stavba 

rozsáhlých liniových staveb. Ve všech těchto případech je produkováno mnoho odpadů 

deponovaných na tzv. odvalech. 

Možnostmi využití těchto materiálů v pozemním stavitelství v ČR se zabýval Ústav 

pozemních komunikací VUT v Brně, který rozpracoval a experimentálně ověřil jejich 

využití v nestmelených a stmelených směsích v podkladních vrstvách. V roce 2010 

Ministerstvo dopravy zapracovalo do technické podmínky (TP 210) využití těchto 

materiálů. 

Kamenivo z recyklace kolejového lože 

Tento materiál vzniká a je využíván při rekonstrukcích traťových koridorů Českých 

drah. Materiál vzniká ve velkých objemech a jeho recyklace je v ČR velmi dobře 

zvládnuta. U těchto materiálů je však téměř vždy nutná určitá míra dekontaminace (např. 

biodegradace), zejména tam, kde byly použity staré dřevěné železniční pražce. Jejich 

ekotoxicita tkví v kontaminaci polycyklickými aromáty z impregnačních nátěrů pražců, 

jako jsou např. anthracen, pyren, dibenzo-(a,h)-anthracen a další. Všechny uvedené 

sloučeniny jsou buď prokázané, nebo podezřelé karcinogeny. Největší znečištění vykazuje 

frakce 0-20 mm. Po dekontaminaci se materiál používá znovu ve výstavbě kolejových lóží. 

3.1.2. Nové a vyvíjené technologie 

Žárobetony - v posledních letech se zkoumají možnosti využívání recyklátů ze 

žáruvzdorných vyzdívek, zejména takových, které obsahují vyšší množství andalusitu. 

Andalusit (Al2SiO5) se vyskytuje v přírodě ve třech modifikacích: andalusit, sillimant a 
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kyanit. Jeho ložiska jsou poměrně vzácná. Andalusit se používá na výrobu speciální 

žáruvzdorné a chemicky i mechanicky odolné keramiky.  

V posledních letech začínají být ve stavebnictví populární ekologicky šetrné stavební 

materiály a na našem trhu se tak začínají objevovat i zahraniční materiály, většinou ve 

formě aglomerovaných recyklovaných materiálů, spojených hydraulickými nebo jinými 

pojivy. Výhodou těchto materiálů jsou zejména vysoké obsahy recyklátů, kdy recyklát není 

jen příměs, ale stává se ve výrobku dominujícím materiálem. Některé příklady jsou 

uvedeny níže. 

EcoX
©
 - jedná se o mimořádně ekologický materiál z hlediska recyklace stavebních 

odpadů. Byl vyvinut firmou Meld v USA. Jedná se o obkladové, podlahové, ale i 

dekorativní desky vhodné pro použití interiéru. EcoX
© 

obsahuje až 70 % recyklátů 

z odpadních minerálních materiálů ze spotřebitelské i průmyslové sféry, stmelených 

různými pojivy. Ecotech
©
- další materiál, který obsahuje aglomerované recyklované 

keramické odpady. Výsledný materiálem je obkladový panel exteriérový i interiérový, 

který ve verzích Ecodark
©

 a Ecogreen
©

 obsahuje až 50 % keramických recyklátů. 

Výrobcem tohoto ekologického materiálu je firma Floor Gress z Itálie [2]. 

 

Obr. 7. EcoX
©
         Obr. 8. Ecotech

©
 

Zdroj: https://meldusa.wordpress.com/ecox/  Zdroj:www.architectonic.com 

 

3.2. Stavební materiály a výrobky z energetických produktů 

Vedlejší energetické produkty mají široké využití v mnoha stavebních aplikacích. 

Nejrozšířenější využití a některé hojně rozšířené výrobky budou popsány dále. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNiCq6qlx8cCFQc8GgodDUcKGw&url=https://meldusa.wordpress.com/ecox/&ei=0_ndVZjNG4f4aI2OqdgB&psig=AFQjCNHanQDNvYHl552hXt0mp4Kcn1A9ww&ust=1440697168022109
http://image.architonic.com/img_pro2-2/112/8056/ecotech-ecodark-naturale-b.jpg
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3.2.1. Popílky 

Popílky do betonu - jakožto tržní produkty je plně certifikované výrobky přesně 

definovaných vlastností podle ČSN EN 450-1 Popílek do betonů – definice, specifikace a 

kritéria shody. Popílek nejenže nahrazuje v betonu písek, ale pro své pucolánové vlastnosti 

částečně nahrazuje i samotný cement. Dále zlepšuje odolnost proti mrazu, omezuje tvorbu 

trhlin a snižuje dotvarování betonu [27]. Má pozitivní vliv na životnost stavby. Popílek je 

v ČR dodáván několika velkými elektrárnami a je v betonářském průmyslu velmi dobře 

zaveden. 

Popílky do cementu - jsou v ČR tímto způsobem hojně využívány. Použitelnost 

popílku jako přísady do cementu závisí zejména na jeho složení, které je zcela závislé na 

složení paliva používaného v konkrétní elektrárně. Jako přísady do cementu se také 

využívá v některých cementárnách granulovaná vysokopecní struska. Největší producenti 

cementu v ČR jsou Českomoravský cement a.s. se závody v Radotíně, Králově Dvoře a 

Mokré, dále pak Lafarge Cement a.s. a Holcim Práchovice a.s. 

Popílky do pórobetonu - pórobeton je druh lehkého betonu, který má mnoho 

vynikajících užitných vlastností, kterými jsou zejména vysoká hodnota tepelného odporu a 

nízká hmotnost. Rozšířeny jsou výrobky ve formě stavebních prvků, zejména 

pórobetonové tvárnice a tvarovky, příčkovky, obvodové zdivo a další. Nejrozšířenější na 

našem trhu jsou výrobky Pórobeton Ostrava, Ytong , Heluz, Hebel a Porfix.  

Popílkové stabilizáty -  představují zvlhčenou stavební směs s přídavkem vápenného 

nebo jiného pojiva se stabilizačním účinkem. Jako vstupní surovina pro stabilizaci se 

používají vedlejší energetické produkty, kterými jsou zejména popílek, fluidní popel, 

struska, energosádrovec nebo produkt polosuché metody odsíření spalin. Poté začnou ve 

stavební směsi probíhat pucolánové reakce, podobně jako při tuhnutí betonů. Výsledný 

materiál má velmi dobré těsnící schopnosti, takže může být s výhodou využit jako těsnící 

vrstva tělesa skládky [16]. Dále se využívá pro stavbu zemních těles pozemních 

komunikací, jako sypanina, hráze odkališť, protihlukové valy a protipovodňové valy a 

sanace podzemních dutin.  
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Fluidní popílky - největší objem fluidních popílků se využívá jako výplň důlních 

prostor. Další velké uplatnění nachází v pozemním stavitelství, zejména u pozemních 

komunikací jako podkladní a stabilizační vrstva zemin náspů. Dále se využívají k přípravě 

lehkých betonů a pórobetonů, k výrobě umělého kameniva a speciálních tmelů, 

minerálních vláken a některých cihlářských výrobků. 

 

Další využití popílků 

Poměrně nové materiály vyráběné s využitím popílku jsou dlaždice, obkladačky a 

tzv. sitaly. Při jejich výrobě se používají vrstvy nadložních jílů z těžby uhlí a právě 

popílek. Tato směs se vypálí na finální produkty. Sitaly mají vysokou pevnost, 

žáruvzdornost, otěruvzdornost a jsou odolné vůči působení kyselin [1]. Velké využití 

nacházejí v chemickém průmyslu jako materiál na výrobu trubek v některých druzích 

tepelných výměníků. Díky vysoké otěruvzdornosti se ve stavebnictví využívají jako 

konstrukční prvek schodišť. 

Tepelně izolační materiály - popílky jsou využitelné na výrobu minerálních vláken, 

minerální vaty, dále jako nehořlavý izolační materiál popílku a kyseliny fosforečné 

(izolace trupů letadel, příčky v chladicích zařízeních a mrazících boxech). Další aplikace 

jsou kompozitní materiály na bázi expandovaného popílku a polyuretanu. 

Arbolit
©
 - je materiál, který je vyroben ze směsi sádry, portlandského cementu, 

popílku a upraveného dřevěného odpadu. Vyrábí se z něj obvodové zdivo, základové 

tvarovky a prefabrikované dílce pro využití ve stavebních konstrukcích. Zdivo je lehké, má 

a výborné tepelně izolační schopnosti [16]. 
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                        Obr. 9. Arbolit
© 

           Zdroj: http://www.arbolit-spb.ru/ 

3.2.2. Geopolymery 

Geopolymery jsou speciální materiály jejichž vývoj intenzivně probíhá i 

v současnosti. Vyrábějí se alkalickou aktivací vhodného materiálu, jakým je například 

popílek, struska, metakaolín a portlandský cement. Geopolymery nacházejí široké a 

uplatnění v mnoha oblastech [1]. Protože vykazují extrémní odolnost, mohou sloužit jako 

vynikající izolace a stavební materiál. Jedny z prvních aplikací geopolymerů ve 

stavebnictví bylo nanášení geopolymeru  na dřevotřískové desky, aby se zvýšila jejich 

ohnivzdornost. Geopolymery mohou také velmi dobře posloužit pro stabilizaci 

nebezpečných a radioaktivních odpadů v geopolymerní matrici (solidifikace). Předností 

geopolymerů ve srovnání s betonem je především jejich velmi vysoká pevnost v tlaku, dále 

pak značná odolnost proti ohni, chemická odolnost, mrazuvzdornost, a v neposlední řadě 

mnohem ekologičtější způsob výroby. Pro svou vysokou pevnost se s úspěchem používají 

při opravách letištních ploch, dále pak na extrémně namáhané průmyslové podlahy a řadu 

dalších aplikací. Ústav skla a keramiky VŠCHT se ve spolupráci s katedrou technologie 

staveb ČVUT vývojem zcela bezcementového betonu alkalicky aktivovaného [16]. 

Pojivem v tomto betonu bude výlučně alkalicky aktivovaný úletový popílek 

z hnědouhelných topenišť elektráren. 

http://www.arbolit-spb.ru/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK7M_OHTx8cCFQm8GgodjCkJhw&url=http://www.arbolit-spb.ru/&ei=hCreVa76CYn4aozTpLgI&psig=AFQjCNGBmSAAXPGB7QK7SUqZmeEF6H-TIg&ust=1440709595360908
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3.2.3. Energosádrovec. 

Energosádrovec se průmyslově využívá především při výrobě sádry a při výrobě 

cementu. Další rozsáhlé uplatnění nachází při jako surovina pro výrobu sádrokartonových 

a sádrovláknitých desek, dále také v samonivelačních podlahových směsích a omítkách. 

Hlavní funkce energosádrovce v cementářském průmyslu je jeho využití jako regulátoru 

tuhnutí, v některých situacích také jako přídavek do surovinové směsi na vázání většího 

množství alkálií k úpravě síranového modulu. U energosádrovce pro výrobu cementu je 

jediným požadavkem obsah vody do 12 % (max. 15 %), z důvodu dopravy a následných 

manipulačních operací při zpracování v cementárně. Oproti tomu požadavky kladené na 

kvalitu energosádrovce pro výrobu sádry a následně výrobou sádrokartonových desek jsou 

velmi vysoké. Jednak z hlediska čistoty (obsah CaSO4 . 2 H2O minimálně 95 % hm., obsah 

chloridů maximálně 0,01 % atd.), jednak i z hlediska bělosti. Z těchto důvodů se 

energosádrovec v průběhu odvodnění propírá čistou vodou, aby byly veškeré nečistoty 

odstraněny. Obsah vody se musí pohybovat v rozmezí 8 – 10 % hm. Praktické zkušenosti s 

využíváním energetických produktů ukazují, že stavebnictví je prozatím jediným rezortem 

národního hospodářství, který je schopen odebírat a zpracovávat vedlejší energetické 

produkty ve velkých objemech [27]. Tento druh vedlejšího energetického produktu je již 

běžně využíván v cementářském průmyslu jako velmi kvalitní náhrada přírodního 

sádrovce. Výroba sádrokartonových desek je prozatím nejdůležitějším materiálovým 

zhodnocením energosádrovce. V ČR zajišťují tuto produkci dvě zahraniční firmy Knauf a 

Rigips. Firma Rigips Horní Počáply a elektrárna Mělník mají díky energosádrovci 

společnou infrastrukturu týkající se dopravy energosádrovce z elektrárny přímo do 

výrobního závodu Rigips s pomocí pásového dopravníku v délce několika kilometrů. 

Využití energosádrovce - výroba cementu, pórobetonu, sádry, ɑ-sádry, 

sádrokartonové desky, sádrovláknité desky, anhydrit, sádrové omírky a tvárnice, 

samonivelační podlahové směsi, anhydritové podlahové směsi. 

3.2.4. Umělé kamenivo 

Jedná se o uměle připravené lehčené kamenivo, které se připravuje několika způsoby 

úpravou a zpracováním nerostných surovin. Nejrozšířenější způsoby jsou tepelná expanze 

jílů a břidlic, nebo proces sbalkování popílku, což je vysokoteplotní úprava vedoucí 
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k natavení popílku a jeho částečnému slinutí. Takto vyrobené umělé kamenivo je velmi 

pórovité a má nízkou objemovou hmotnost. Kamenivo vyrobené tepelnou expanzí 

vhodných jílů a břidlic má natavený až slinutý povrch, který je poměrně hladký. Kamenivo 

připravené sbalkováním má povrch naopak vysoce pórovitý. V anglické literatuře se umělé 

kamenivo označuje jako artificial agregate. Základní technické normy pro oblast 

kameniva jsou ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví, klasifikace. ČSN 

72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení ČSN 72 1170. Zkoušení 

kameniva pro stavební účely [1,16,27]. Základní ustanovení. V ČR existuje několik 

technologií. Jedná se zejména o následující výrobky.  

Agloporit
©
 - jedná se o lehké umělé pórovité kamenivo vyráběné spékáním 

černouhelných nebo antracitických popílků a jiných korekčních příměsí. Je vhodný jak pro 

výrobu izolačních betonů, tak i pro výrobu betonů konstrukčních. Z obzvlášť pevného 

Agloporitu je možno vyrobit železobetonové i předpjaté konstrukční prvky [16]. 

Lytag
©
 - vysokoteplotní výroba je založena na zpracování granulovaného popílku při 

teplotách kolem 1 100 °C, kdy žár způsobí mírné natavení a částečné spojení (tzv. slinutí 

popílkových zrn. Výrobní linka se skládá z dávkovacího šneku, který dávkuje popílek do 

mísiče. V mísiči se přídavkem vody a malého množství práškového uhlí připraví optimální 

směs. Tato směs se dále dávkuje do granulátoru. Vytvořené granule jsou rozprostřeny na 

granulační pás a zapalovacím hořákem je zahájen proces tvorby aglomerátů. Po prohoření 

vrstvy, slinutí granulí a po následném vychlazení na teplotu přibližně 250 ° C jsou vzniklé 

granule následně mechanicky tříděny na sítech. Výsledný materiál má vlastnosti 

srovnatelné s přírodním kamenivem, výjimku však představuje nižší měrná hmotnost (750 

- 1400 kg/m
3
), která jej předurčuje pro použití při stavbách, jakými jsou mostní konstrukce, 

masívní těžké stavby apod., kde je snaha snížit celkovou hmotnost stavby. Chemicky se 

materiál chová jako inertní hmota. Pevnost granulí v tlaku je vyšší než 5 MPa [1].  

http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/jednot_SI.html
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     Obr. 10. Aardelite
© 

                      Zdroj: http://www.aardinglg.com/aardelite-product.html 

 

Aardelite
©
- nízkoteplotní technologie výroby umělého kameniva touto technologií 

využívá reakce hydroxidu vápenatého ve formě vápenné kaše s SiO2, Al2O3 a Fe2O3 oxidy 

obsaženými v popílku. Reakce se podobá tvrdnutí betonu a v jejím důsledku vzniká tvrdý a 

stabilní materiál. Do mísiče se dávkuje popílek, recyklovaný materiál z třídění, vápno, 

voda, případně některé další přísady a vše se důkladně promíchá. Vzniklá hmota je vedena 

do peletizátoru, kde vznikají pelety o různé velikosti. Za působení teplot 70-90 °C pelety 

vytvrdnou a dávkují se dále přes mezizásobník do vibračního třídiče. Rozměrově 

nevyhovující část se vrací zpět na počátek procesu. Aardelite má ve srovnání s Lytag 

poněkud horší vlastnosti (pevnost, nasákavost, mrazuvzdornost), neužívá však energeticky 

náročné vysokoteplotní technologie. Měrná hmotnost kameniva Aardelite se pohybuje v 

rozmezí 1140 -1750 kg/m
3
, pevnost granulí v tlaku 2,5 - 8,4 MPa [1,16].  

Cinispor
©
 - jedná se o technologii výroby lehkého kameniva technologií samovýpalu 

v hybridním zařízení, které kombinuje vlastnosti šachtové pece a aglomeračního roštu. 

Vstupní surovinou do tohoto procesu je popílek [16]. 

Další umělé kamenivo se v ČR vyrábí ve Vintířově pod obchodním názvem Liapor
©
. 

V případě tohoto kameniva se však nejedná o výrobu z druhotných surovin, neboť toto 

kamenivo se vyrábí vysokoteplotní expanzí třetihorních cypřišových jílů, tedy z primární 

přírodní suroviny [1]. 
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3.2.5. Vliv anorganických materiálů na požárně bezpečnostní 

charakteristiky 

Využití anorganických druhotných surovin ve stavebních výrobcích má v převážné 

většině případů pozitivní vliv na požárně bezpečnostní charakteristiky výrobků. Díky 

minerální povaze významně nepřispívají k rozvoji a intenzitě požáru. Vzhledem k nízké 

tepelné vodivosti výrobků, jakými jsou například minerální vaty a tepelně expandované 

hmoty, mají spíše tepelně izolační vlastnosti a tím přispívají ke zvýšení požární odolnosti 

stavební konstrukce v závislosti na použitých prvcích. 

Nejčastěji využívaným anorganickým materiálem jsou zejména energosádrovec a 

elektrárenské popílky. Mechanismus, kterým přítomnost sádry ve stavebním dílci zvyšuje 

požární odolnost stavební konstrukce, tkví v přítomnosti velkého množství chemicky 

vázané vody. Energosádrovec je po chemické stránce dihydrát síranu vápenatého 

(CaSO4.2H2O). Sušením a kalcinací se převede na konečný výrobek - sádru 

(CaSO4.1/2H2O), tj. hemihydrát síranu vápenatého). V podmínkách požáru se krystalicky 

vázaná voda začne vlivem vysokých teplot uvolňovat z krystalové mřížky. Tento proces 

vede k ochlazování stavebního prvku, který pak lépe odolává ohni. Teplo dodávané 

požárem se přednostně spotřebovává na uvolnění vody z krystalické mřížky a až teprve 

poté se spotřebovává na ohřev materiálu. Tímto procesem však materiál ztrácí 

mechanickou pevnost a dochází k jeho popraskání. Tento jev lze do určité míry omezit 

přídavkem vláken do stavebního výrobku. Vznikají tak sádrovláknité stavební materiály, 

většinou desky, které se takto stávají kompozitními materiály na bázi sádrového pojiva 

vyztuženého rozptýlenými vlákny. 

Další možností jak zvýšit požární odolnost snížením tepelné vodivosti prvku na bázi 

sádrových pojiv je přídavek např. vermikulitu nebo perlitu. Takto vzniklé desky se velmi 

často uplatňují jako tepelná ochrana nosných ocelových konstrukcí, ale i dřevěných 

konstrukčních prvků. Zde je však velmi důležité i dodržení technologického postupu pro 

správné provedení stavební konstrukce jako celku, zejména vyloučení tepelných mostů ve 

spojích. 

Další možnost je využití popílku jako alternativního plniva do kompozitních 

materiálů například i do dřevoplastových kompozitů. Obecně se u popílku předpokládá 
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pozitivní vliv na požárně technické charakteristiky výrobku. Zejména na snížení hořlavosti. 

Nevýhodou však je horší vliv na výrobní proces, zejména zpracovatelnost materiálu ve fázi 

výroby, což může vést k nehomogenitě materiálu a naopak zhoršení požárně technických 

charakteristik. 

4.1. Stavební materiály s využitím odpadní pryže 

Odpadní pryž se nejčastěji zpracovává ve formě granulátu anebo mikrogranulátu, 

jehož příprava v recyklačních technologiích byla popsána v článku 2.8. Nejrozšířenější 

způsoby využití odpadní pryže ve stavebnictví jsou využití granulátu pro přípravu 

gumoasfaltu a dalších asfaltových směsí s využitím při výstavbě nebo opravách vozovek. 

Další potenciál využití skýtají kompozitní materiály, kde se mikrogranulát využívá jako 

přísada do dřevovláknitých kompozitů a zlepšuje jejich vlastnosti (technologie Cluster). 

Dále se recyklovaná pryž využívá na výrobu pryžových výrobků pro využití v silničním 

stavitelství (tlumící panely na železničních přejezdech) [1,16].  

4.1.1.  Technologie úpravy vozovek s využitím odpadní pryže 

Technologie Rubit
©
 - tato technologie výstavby vozovek byla vyvinuta ve Švédsku a 

využívá jednak pryžový granulát, ale i zbytky kordových vláken získaných po recyklaci 

starých ojetých pneumatik, k výrobě nových asfaltových směsí. Nevýhodou této směsi je 

její vysoká lepivost, která činí potíže při vlastní pokládce asfaltové vrstvy. Technologie má 

i přes časově náročnější pokládku, způsobenou obtížnější manipulací s materiálem, mnoho 

výhod, které převažují nad nevýhodami. Vozovka zhotovená touto technologií má mnohem 

vyšší pružnost a stálost, oproti klasickému asfaltu. Dále má mnohem lepší adhezi, zejména 

za mokra je tato vlastnost velmi ceněna. Na povrchu se hůře tvoří led a námraza a povrch 

je odolný proti vyjíždění kolejí nákladními vozidly. Jako základní asfalty, do nichž se 

přimísí pryžový granulát a kordové vlákno se používají typy označované v ČR jako AP-80 

a AP-65. Důležitý parametr je také snížení hlučnosti o 2 - 3 dB oproti mastixovému asfaltu 

[1].  

Na stavební fakultě v Belikesiru v Turecku byl vyvinut materiál, který se skládá 

z 20-30 % pryžového granulátu, dále 60-70 % popílku a 10 portlandského cementu, ketrý 

představuje zajímavé zhodnocení druhotných surovin, včetně pryže (Yilmaz, Degirmenci 
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2009). Další využití pryžového granulátu je výroba gumoasfaltu. Gumoasfalt oproti 

standardnímu asfaltu odolává širšímu rozmezí teplot v rozsahu -34°C až +64°C. 

Nevýhodou je horší slučitelnost povrchu pryžových částic s asfaltem a z toho plynoucí 

nehomogenitu směsi při výrobě a dopravě na místo určení. Z tohoto důvodu se může 

přistoupit chemické modifikaci asfaltu, která odstraňuje zmíněnou nevýhodu. Pryžový 

granulát se také využívá na výrobu různých gumoasfaltových pojiv, které se souhrnně 

označují jako CRmB pojiva (Crumb Rubber modified Bitumen). Přídavek pryžového 

granulátu může činit až 20 %. Asfaltové povrchy vozovek s přídavkem pryžového 

granulátu tedy výrazně snižují hlukové emise z dopravy a zároveň díky vyšší adhezi 

zvyšují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích [1]. 

4.2.  Stavební materiály s využitím odpadního skla 

Využití recyklovaných skleněných střepů -  výroba skleněných cihel a obkladů, 

podlahové krytiny, umělá břidlice, skleněná vata jako izolační materiál, náhrada slídy do 

omítkovin, výroba sklem modifikovaných asfaltů (Glassasfalt), pěchovatelný zásypový 

materiál u liniových staveb, výroba skloplastových kanalizačních trubek, výroba 

skloplastových kanalizačních trubek, pěnové sklo. 

Glassasfalt - směs asfaltu s jemně mletými skleněnými střepy se používá jako 

pomocný materiál pro ošetření povrchu živičné vrstvy vozovky. Tato směs obsahuje až 60 

% jemně mletých střepů. Při nočním umělém osvětlení takto ošetřená vozovka mnohem 

více odráží světlo a zlepšuje se světelnost osvícené plochy. 

Pěnové sklo - materiál vyrobený recyklací skleněných střepů z obalového skla. 

Materiál má formu velmi porézního granulátu, využitelného ve stavebnictví jako umělé 

kamenivo s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi a nízkou měrnou hmotností. 

Výrobek je z 90 % tvořen obalovým sklem. Jedná se o technologii vyvinutou v Německu a 

do ČR se dováží z Horního Rakouska, kde je postavena továrna na produkci tohoto 

materiálu s obchodním GeoCell
©
 [16]. 

Výrobky z pěnového skla nacházejí uplatnění i v protipožární ochraně staveb, 

zejména jako protipožární desky. Materiál má vysokou životnost a je 100% 
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recyklovatelný. Další výrobky z pěnového skla na trhu v ČR nesou označení  Foamglass
©
, 

A-Glass
©
 nebo Refaglass

©
 [2] 

Cristallino
©
 - jedná se o aglomerovaný vysoce ekologický obkladový materiál, ze 

kterého se vyrábějí mozaikové interiérové obkladové desky, které obsahují až 78 % 

druhotných surovin z recyklovaného odpadního skla. Tento stavební výrobek vyrábí italská 

firma Floorgres [2]. 

Eco-Terr
©
- tento materiál je opět aglomerovaný interiérový materiál, který se 

využívá k výrobě obkladových nebo podlahových desek a obsahuje 80 % recyklovaných 

střepů z obalového skla. Materiály vyrábí americká firma Coverings Etc Inc., která se 

specializuje na mnoho dalších materiálů s vysokým podílem využití druhotných surovin. 

 

Obr. 11. Cristallino
© 

  Obr. 12. Eco-Terr
© 

Zdroj: http://www.floorgres.it/en/  Zdroj: http://www.coveringsetc.com/ 

4.3.  Stavební materiály s odpadními textiliemi. 

V tomto případě se jedná o odpadní materiály s vysokým obsahem umělých vláken, 

ať už využitých do vláknobetonů s vlákny z recyklovaných textilií nebo stavební výrobky 

z jiných typů recyklovaných textilií. Na Slovensku byla vyvinuta unikátní technologie 

recyklace textilií z interiérů vozidel, které vznikají ve velkém množství při likvidaci 

autovraků. Největším problémem ve fázi vývoje bylo zhotovení účinného rozvlákňovacího 

stroje, který by materiál sedadel a tkanin v interiéru vozidla převedl na homogenní materiál 

uplatnitelný v další výrobě. Tento problém se podařilo vyřešit ve spolupráci s Ústavem 

textilní techniky v Bratislavě. Stavební výrobek nese obchodní název Stered
©
, který má 

vynikající tepelně-izolační a zvukově-izolační charakteristiky [1]. Velkým přínosem je 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMbr1vqXyMcCFck2GgodMbcPrA&url=https://www.pinterest.com/explore/mermaid-tile/&ei=BXLeVYbVI8ntaLHuvuAK&psig=AFQjCNEuIELeiprepHWjGwfXZ8RPZRY57w&ust=1440727902009310
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poznatek, že lze materiálově zhodnotit i zdánlivě tak nezhodnotitelný a nehomogenní 

materiál, jakým je právě interiér vozidla. 

 

      Obr. 13. Aplikace izolační desky Stered
©
 v kolejovém loži 

      Zdroj: www.stered.sk 

 

Výhodou je i dodávka velkého množství suroviny pro výrobu tepelně-izolačních 

desek z takto získaného syntetického recyklátu, neboť likvidací autovraků se již v ČR a SR 

zabývá více soukromých subjektů, které jsou schopny dodávat textilie k dalšímu 

zpracování ve velkých objemech. 

Negativní vliv na požárně bezpečnostní charakteristiky materiálů na bázi textilií tkví 

ve skutečnosti, že textilní vlákna jsou vyráběna z relativně dobře hořlavých syntetických 

organických látek s velkou výhřevností a vysokou toxicitou zplodin hoření.  

4. Organické druhotné suroviny ve stavebních 

materiálech 

Materiály organického původu, které lze recyklací materiálově zhodnotit jsou 

především materiály na bázi celulózy, odpadní materiály ze zemědělské produkce což jsou 

různé formy biomasy a technických plodin. V poslední době se také objevují ve 

stavebnictví tropických oblastí materiály živočišného původu, které se v některých 

oblastech hojně vyskytují, jako například zásypový hutnitelný materiál pro liniové stavby 

tvořený uhličitanovými schránkami mořských živočichů [2]. 

http://www.stered.sk/stered-v-dopravnej-infrastrukture
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKzOv-qiyMcCFcirGgod6pEJTA&url=http://www.stered.sk/stered-v-dopravnej-infrastrukture&ei=bH3eVazoGsjXauqjpuAE&psig=AFQjCNFOBjnTFAaU_lDS1Qu4bvhDPgldtA&ust=1440730779534674
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4.1. Materiály na bázi celulózy 

Většina dřevěných odpadů z dřevozpracovatelského průmyslu ve formě pilin, hoblin, 

třísek různé velikosti a dalších výrobních zbytků se ve většině zemích světa, včetně ČR, 

zpracovává při výrobě nejrůznějších druhů konstrukčních dřevotřískových nebo 

dřevovláknitých desek. V poslední době se dřevní hmota také využívá jako přísada do 

dřevoplastových kompozitních materiálů (WPC) a dále do rozličných třískocementových 

výrobků vibrolisovaných do forem na požadovaný tvar. Celková zpracovatelská kapacita 

na výrobu dřevovláknitých, dřevotřískových a OSB desek činí v ČR přibližně 70 000 tun 

ročně, přičemž pouze 8 % celkového množství je tvořeno odpadním dřevem [27]. 

4.1.1. Dřevěné konstrukční desky 

Největšími zpracovateli dřevěných odpadů na výrobu dřevotřískových, 

dřevovláknitých a OSB desek jsou firmy Kronospan ČR s.r.o. a Dřevozpracující družstvo 

Lukavec.  

Surové dřevotřískové desky - tyto desky se vyrábějí z několika vrstev dřevěných 

třísek, obvykle z 3, a jsou stmeleny syntetickou pryskyřicí za vysoké teploty a tlaku. Podle 

využití se dělí na nosné desky a obkladové desky ve dřevostavbách, často také v půdních 

vestavbách, pokud se nepoužije sádrokarton nebo jiný konstrukční systém. Dále se podle 

požadovaných vlastností desky modifikují např. přídavkem samozhášivých látek, tam kde 

je kladen důraz na požární bezpečnost. Voděodolné desky se oplášťují fenolickou fólií a 

hrany se ošetřují voděodolným parafinovým nátěrem. 

Dřevovláknité desky - se vyrábějí z dřevěných vláken tmelené pryskyřicí za 

vysokého tlaku a teploty. Vyrábějí se podle konstrukčního použití buď ve středněhustotním 

provedení nebo vysokohustotním provedení, ale také tzv. difůzní otevřené desky do 

suchých prostor. Opět můžou být obohaceny o samozhášivé látky nebo ošetřeny pro 

zvýšení voděodolnosti. 

OSB desky - nosné nebo obkladové desky na bázi dřeva s použitím velkoplošných 

orientovaných třísek. Pojivo dnes již většinou neobsahuje formaldehyd. Po stranách jsou 

opatřeny zámkem. Na některé typy se nanáší kašírováním speciální fólie na bázi celulózy, 
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která sjednocuje nehomogenity desek a desky tak získávají přesně definované vlastnosti 

jako je difůzní odpor a neprůvzdušnost. Společnost Kronospan vyrábí desky s protipožární 

úpravou jednoho nebo obou povrchů Pyrotite
©
. Voděodolné modifikace se opět oplášťují 

fenolickou fólií a parafinovým nátěrem. Speciální modifikace se mohou oplášťovat 

reflexní hliníkovou fólií s celulózovým podkladem. 

4.1.2. Třískocementové konstrukční materiály 

Jedná se o velmi hodnotné třískocementové konstrukční systémy mnoha výhodných 

vlastností s vysokým podílem recyklovaných dřevěných odpadů ve formě dřevěných 

třísek. Nacházejí uplatnění zejména v nízkoenergetických stavbách. Základní surovinu 

tvoří smrková dřevní štěpka, cement a voda. Tato směs se vibrolisováním vpraví do 

příslušné formy a nechá vytvrdnout. Tvarovka je dutá a přibližně polovina vnitřní dutiny 

má polystyrenové jádro, které slouží jako tepelná izolace. Druhá polovina dutiny se zalije 

betonem na způsob ztraceného bednění. Vzájemné propojení dílců je zámkové, zdí se tedy 

na sucho. Jakmile se vyzdí 4 řady tak vnitřek tvarovek se vylije betonem. Tvarovky se 

velmi snadno opracovávají, zakracují a jinak tvarují přímo na stavbě bez nutnosti použití 

speciálních nástrojů. Materiál je mrazuvzdorný a ohnivzdorný. Speciální tvárnice lze 

použít i při budování protihlukových těles. V ČR jsou nejvíce rozšířeny systémy Izoblok
©
 a 

Durisol
©
.  

 

Obr. 14. Třískocementová tvarovka Izoblok
©

 

Zdroj: www.morfico.cz 

 

 

http://www.morfico.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNv8yujFyMcCFcruGgodvp0HmQ&url=http://www.morfico.cz/cs/c/historie-vyrovnavani-podkladu/historie-firmy.htm&ei=G6LeVZuDKcrda767nsgJ&psig=AFQjCNE3w_Secsodsyjt5dwIGkoBqAWAaQ&ust=1440740230935357
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4.1.3. Odpady ze zemědělské produkce a technické rostliny 

Využití slámy 

Využití slámy ve stavebnictví představuje v posledních letech významnou oblast v 

alternativních přístupech. Na trhu se také objevuje čím dál tím více výrobků pro stavební 

účely ze slámy nebo s jejím použitím v příslušném konstrukčním prvku. I přes rychlý 

vývoj, hlavně v Rakousku a Německu, a nové poznatky o mechanicko-fyzikálních 

vlastnostech slámy a prvků z ní, je její použití stále považováno za více či méně 

experimentální výstavbu. Využití slámy jako tepelné izolace v dnešním stavebnictví 

představuje významnou oblast v oblasti alternativních přístupů. Sláma se jako tepelná 

izolace využívá buď ve formě lisovaných balíků ze zemědělských strojů, nebo ve formě 

volně ukládané slámy do dutiny v obvodové zdi. Čistá světlá sláma má velice nízký 

alergický potenciál a neobsahuje téměř žádné plísně nebo spory. Napadení hlodavci je 

rozšířeným předsudkem, neboť celulóza jako základní surovina, ze které sláma sestává, 

může být strávena pouze termity nebo skotem s enzymatickým štěpením celulózy [30].  

Průmyslově zpracovaná sláma je využívána pro výrobu slámokartonových panelů pro 

systémy suché výstavby (příčky, opláštění stěn, stropů a podhledů). Desky jsou 

zpracovávány lisováním obilné slámy s povrchovou úpravou lepeným kartonem. Panely se 

povrchově upravují jako běžné SDK desky, tj. malbami, nátěry, tapetováním, nástřiky, 

stěrkovými omítkami, obklady. Panely mají rozměry 1200x2500x58 mm, možné délky 

jsou až 3200 mm, jejich hmotnost je 27,5 kg/m
2
 a součinitel tepelné vodivosti λ = 0,113 

W/mK [30]. Rozměry desek, jejich vlastnosti, způsob a příklady použití jsou v podkladech 

výrobce. Další možností využití slámy je výroba slaměných došků jako střešní krytiny; 

především v některých regionech (Anglie a Skandinávské země) jsou tyto střechy u 

určitých typů objektů poměrně často využívány. Takovéto použití slaměných došků 

předpokládá některé konstrukční úpravy, především hodně prudký sklon střešního pláště, a 

to alespoň 40°. 

Popel z rýžových slupek - Rice Husk Ash (RHA) 

Rýže je z celosvětového hlediska velmi ceněná a sledovaná nutriční komodita. 

V roce 2014 se na světě podle údajů z komoditní burzy vyprodukovalo 477 mil. tun rýže. 

Ze sklizené surové rýže se získá po úpravě mletím a pneumatickou separací slupek 
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jednotlivých zrn rýže 78 % finální potraviny. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že na toto 

množství za rok 2014 se muselo sklidit přibližně 611 538 461 tun surové rýže. Rozdíl, tedy 

22 % jsou odseparované rýžové slupky. Pokud se takto odseparovaný materiál vypálí 

v peci, odstraní se z tohoto materiálu 75 % hmotnosti, která je tvořena těkavými 

organickými látkami a zbylých 22 % materiálu se v průběhu výpalu převede na popel, 

která se označuje jako tzv. RHA (Rice Husk Ash) - popel z rýžových slupek [29]. 

Pozornost vzbudila skutečnost, že tento popel z rýžových slupek obsahuje 85-90 % 

amorfního oxidu křemičitého, který vykazuje mimořádné pucolánové vlastnosti. Výpalem 

odpadního produktu zpracování rýže, který se dříve vracel na pole jako hnojivo, se tedy dá 

získat alternativní zdroj vysoce kvalitního materiálu, který se ve stavebnictví začal 

využívat jako náhrada cementu do betonů. Tento materiál má velkou perspektivu a 

mnohostranné použití ve stavebnictví a dalších průmyslových odvětvích. 

Některé aplikace RHA - výroba vysokohodnotných betonů, glazur, izolačních hmot a 

retardérů hoření. 

Z RHU se vyrábějí již dnes, především v Asii, vysokohodnotné betony na náročné 

stavební aplikace, v nichž jsou betony vystaveny mimořádnému namáhání. Jedná se 

například o mostní konstrukce z vysokopevnostních betonových směsí, betonové 

konstrukce v námořních přístavech a jiné. Jde tedy o mimořádně jakostní, obnovitelný, 

alternativní zdroj materiálu s velkou perspektivou ve stavebním průmyslu. Další využití 

nachází nadprodukce rýže jako plnivo do betonových směsí tzv. rýžobeton (Rice 

Concrete). Dále probíhají pokusy s výrobou rýžobetonových cihel. Optimální složení směsi 

pro přípravu hodnotného zdiva je stále předmětem výzkumu [29]. neboť taková ložiska 

mají jen velmi omezené množství materiálu, který se příliš pomalu obnovuje. Jedná se 

zejména o šelfové oblasti některých moří. 

Přírodní vlákna - v rámci udržitelného rozvoje společnosti se v posledních letech 

také zkoumají možnosti pěstování „technických plodin“ za účelem produkce přírodních 

vláken pro použití v kompozitních materiálech a vláknobetonech. Jedná se zejména o 

následující rostliny: 

 Jutové vlákno - Corchorus capsularis 
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 Kokosové vlákno - Cocos Nucifera 

 Sisal - vlákno agáve mexické - Agava Sisalana 

 Banánová vlákna - Musa Cavendishi 

 Bambusové vlákno - Bambusa Vulgaris 

5. Vliv příměsí druhotných surovin na požárně technické 

charakteristiky výrobků 

Experimentální studium vlivu druhotných surovin získaných recyklací odpadních 

materiálů nebo vedlejších energetických produktů, jakožto příměsí do takto 

modifikovaných stavebních hmot nebo výrobků je velmi důležitou oblastí požárního 

inženýrství. Výsledky některých pokusů dokazují, že extrapolace výsledků na širší skupiny 

materiálů může být v některých případech zavádějící, neboť výsledky následných 

experimentů byly překvapivé oproti očekáváním na základě zkušeností s podobnými 

materiály. 

V poslední době bylo zveřejněno v odborných časopisech mnoho studií, zabývající 

se zejména studiem chování kompozitních materiálů s přídavkem druhotných surovin 

v podmínkách požáru [28]. Jedná se především o objemové změny a s tím související 

celistvost a integrita materiálu, v závislosti na druhu a množství druhotné suroviny, ať už 

ve funkci plniva, pojiva nebo výztuže (ať už orientované nebo neorientované). Tyto 

objemové změny mohou mít za následek porušení celistvosti betonových nebo 

kompozitních prvků, zhoršení jejich mechanických vlastností, zhoršení přenosu zatížení 

(pokud se jedná o nosné konstrukční prvky) a v neposlední řadě i zhoršení požárně - 

technických charakteristik. Jedním ze způsobů jak omezit přetvárné vlastnosti 

kompozitních materiálů a betonů za zvýšených teplot je i volba vhodné výztuže, která 

v poslední době bývá také nahrazována recykláty. V případě studie následující v další části 

textu se bude jednat o recyklovaná polypropylenovaná vlákna [11]. 

Další studie se zabývají kvalitativní a kvantitativní analýzou zplodin hoření materiálů 

a jejich modifikacím, s použitím druhotných surovin jako částečnou nebo úplnou náhradu 
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surovin primárních, které se využívají jako složky vyšetřovaného materiálu. Kvalitativní a 

kvantitativní analýza zplodin hoření nebo teplem uvolňovaných těkavých látek je důležitá 

zejména u kompozitních materiálů na bázi plastických hmot, jejichž zplodiny hoření 

představují vzhledem k povaze surovin využitých při jejich výrobě značné hygienické a 

environmentální riziko. Téměř všechny plasty a chlorované polymery, které se využívají 

jako matrice pro plastové kompozitní materiály, jsou polymery monomerních látek 

získaných pyrolýzou rafinérských produktů a tyto se vyznačují vysokou toxicitou a 

hořlavostí. Většinou se jedná o látky na bázi ethylenu, propylenu, benzenu a jeho derivátů, 

kterými jsou např, ethylbenzen pro výrobu styrenu, který je dále několika typy 

polymeračních reakcí převáďěn na polystyren. Dále nenasycené deriváty odvozené od 

butenu, jako například buta -1,3 - dien, jehož následnou polymerací se získává opět celá 

řada polymerů, jako např. styren butadienové kaučuky. Tyto látky jsou dále bází pro 

výrubu pryže, která se ve formě již zmiňovaného recyklátu z pneumatik opět uplatňuje při 

výrobě např. dřevoplastových kompozitů. Za normálních podmínek tyto látky představují 

minimální riziko, neboť jsou pevně chemicky vázány v polymerních řetězcích 

makromolekulárních látek. Problém však nastává právě při tepelném rozkladu 

makromolekulárních látek, nebo kompozitních hmot, v jejichž struktuře jsou tyto 

makromolekulární látky obsaženy. Tepelným rozkladem totiž dochází k jejich opětovnému 

uvolňování v monomerní formě a za určitých podmínek může docházet i k reakcím 

monomerů v plynné fázi za vzniku ještě toxičtějších produktů. Proto je studium a 

experimentální stanovení složení zplodin hoření tak důležité jak z hygienického tak i 

ekotoxikologického hlediska.  

Vliv příměsí druhotných surovin na požárně technické charakteristiky 

dřevoplastového kompozitu, v tomto případě elektrárenského popílku a dřevité moučky, 

bude posouzen v dalším textu. Jedná se o stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla a 

stanovení teploty vzplanutí u vzorků vyvíjeného dřevoplastového kompozitu Ústavem 

technologií stavebních hmot a dílců při stavební fakultě VUT v Brně. 
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5.1. Vliv přídavku umělého kameniva a PP vláken na teplotní 

charakteristiky vysokopevnostního polymercementového 

kompozitu 

V nedávné době byla zveřejněna podnětná studie realizovaná týmem ze dvou 

korejských universit, publikovaná v časopisu Fire and Materials. Celá práce byla 

motivována několika mimořádnými událostmi, kdy došlo k ničivým požárům v tunelech, 

které vedly k rozsáhlým materiálním škodám na betonových konstrukčních prvcích těchto 

staveb. V některých případech došlo také k celkovému zhroucení části konstrukce, ztrátám 

na životech a dlouhodobému přerušení využívání těchto děl. Jednalo se především o 

nehodu s následným požárem v Gotthardském tunelu ve švýcarských alpách, který byl za 

posledních 15 let dvakrát velmi vážně poškozen požárem. Won et al. [28] se ve své studii 

zaměřili na možnosti, jak omezit explozivní odprýskávání, někdy též označované jako 

výbušné drolení vlivem tepelného namáhání betonu v podmínkách požáru. Dále byl 

výzkum zaměřen na návrh receptury vhodné polymer-cementové směsi, která by byla 

s výhodou použitelná při opravách takto poškozených stavebních konstrukcích, případně 

při výstavbě zcela nových staveb s použití tohoto materiálu v kritických částech tunelů 

s ohledem na možné riziko vzniku požáru. Za tímto účelem byla navržena směs polymer-

cementového kompozitu s přídavkem rozptýlené výztuže tvořené polypropylenovými 

vlákny. Do této směsi bylo dále v různých poměrech přidáno různé lehčené umělé 

kamenivo pro zlepšení tepelně izolačních schopností materiálu a jeden žáruvzdorný 

materiál. Takto připravený kompozit byl dále testován na mechanické namáhání za 

zvýšených teplot vedoucí ke vzniku trhlin nebo explozivnímu odprýskávání. 

5.1.1. Vliv polymerních vláken na žáruvzdornost betonu 

Vlivem polypropylenových vláken na žáruvzdornost betonu se detailně zabývali ve 

svých pracích Sarvanta a Mikkolas [25] a Kalifa et al. [26]. Polymerní vlákna se obdobně 

jako ostatní organické materiály v podmínkách požáru rozkládají. Na následujícím obrázku 

je znázorněn účinek polymerních vláken na chování betonu v podmínkách požáru. 
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Obr. 15. Vliv teploty na ztrátu pevnosti betonu vyztuženého PP vlákny  

                  Zdroj: Převzato z „Moderní beton“ [11] 

Křivky OC = běžný beton, HS - vysokopevnostní beton a VHS = vysokopevnostní 

beton s pevností nad 100 MPa. 

Sledované betony byly vyztuženy PP mikrovlákny v množství 10 kg/m
3
. Z grafu je 

patrné, že u obyčejného betonu se přídavek PP vláken nijak markantně neprojevil. 

Přídavek PP mikrovláken do obou vysokopevnostních betonů již výrazný efekt má. Jak 

beton s pevností 80 MPa, tak i beton s pevností 100 MPa nevykazují žádné výraznou ztrátu 

pevnosti až do teplot okolo 600°C. Polypropylen se taví přibližně v rozmezí teplot 160 - 

170 °C. Po roztaveném vláknu zůstane ve struktuře betonu mnoho pórů, kterými může 

unikat vodní pára až k povrchu betonové konstrukce a opouštět betonové těleso bez 

explozivního odlupování materiálu [11].  

5.1.2. Průběh experimentu 

Pro účely experimentu s vlákny modifikovaným betonem byly připraveny materiály 

s přídavkem lehkých kameniv vermikulitu, perlitu a pyrofylitu. Všechny tyto matriály mají 

vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Rozdělení podle přídavku těchto látek tedy bylo do 3 

základních skupin. Poté byly z každé skupiny připraveny 4 vzorky, které byly rozděleny 

podle množství přidaných polypropylenových mikrovláken. Tento přídavek tedy činil vždy 

0,1 %, 0,2%, 0,3% a 0,4 % hmotnosti. Celkem bylo připraveno 12 vzorků, které byly 

vystaveny účinkům vysoké teploty v experimentální aparatuře. 
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U všech vzorků byly provedeny následující experimenty na určení fyzikálních a 

mechanických vlastností zkoumaného materiálu za zvýšených teplot - pevnost v tlaku, 

pevnost v ohybu, tepelná vodivost a termogravimetrická analýza. 

Po testu, kdy byly jednotlivé vzorky polymercementového kompozitu v různých 

modifikacích vystaveny účinkům teplot, které se vyskytují v podmínkách požáru, byly tyto 

vzorky posouzeny z hlediska morfologických změn, prasklin a odštěpků. Podle pozorování 

pak byla určena ideální receptura pro materiál, kerý by byl vhodný pro opravy nebo 

konstrukce stavebních prvků takových, aby i za podmínek požáru zůstaly funkční v co 

největším spektru užitných vlastností [28]. Na dalších obrázcích jsou vyobrazeny vzorky 

jednotlivých modifikací materiálu a jejich stav po vysokoteplotním testu. 

 

 

    0,1 % PP                                 0,2 % PP                                  0,3 % PP                                   0,4 %  PP 

Obr. 16. Experimentální kompozit s různým podílem  PP vláken a perlitem. 

Zdroj: Převzato z [28]a upraveno. 

 

 

 

                 0,1 % PP                                 0,2 % PP                                  0,3 % PP                                   0,4 %  PP 

Obr. 17. Experimentální kompozit s PP vlákny a vermikulitem. 

Zdroj: Převzato z [28]a upraveno. 
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      0,1 % PP                                 0,2 % PP                                 0,3 % PP                               0,4 %  PP 

Obr. 18. Experimentální kompozit s PP vlákny a pyrofylitem. 

           Zdroj: Převzato z [28]a upraveno. 

5.1.3. Diskuze výsledků 

Z obrázků je zřejmé, že nejmenší změny v morfologii povrchu zkušebních těles 

vykazuje modifikace experimentálního kompozitu s přídavkem perlitu. Již od vzorku s 0,2 

% rozptýlených PP vláken nejsou na povrchu pozorovány žádné morfologické změny. 

Povrchové trhliny se u této modifikace objevily pouze u vzorku s 0,1 % přídavkem 

rozptýlené PP výztuže. U vzorků s přídavkem vermikulitu se objevuje jak síť povrchových 

prasklin, tak i zvrásnění povrchu. Četnost morfologických změn klesá s rostoucí dávkou 

rozptýlené výztuže. Třetí série vzorků s přídavkem pyrofylitu také vykazuje ve všech 

modifikacích destruktivní změny povrchu kompozitu vlivem tepelného namáhání. 

Na základě zhodnocení výsledků výše uvedených zkoušek lze konstatovat, že 

nejlepší kombinace příměsí v testovaném vzorku materiálu, z hlediska zachování všech 

fyzikálně - mechanických vlastností, představuje vzorek s expandovaným perlitem a 

obsahem polypropylenových mikrovláken od 0,2 % hm. 

5.2. Vliv příměsi popílku na požárně technické charakteristiky 

vyvíjeného dřevoplastového kompozitu 

Za účelem zjištění vlivu příměsi popílku na požárně technické charakteristiky 

vyvíjeného dřevoplastového kompozitu s využitím druhotných surovin v receptuře, byly 

dodány vzorky kompozitu z Ústavu stavebních hmot a technologií, který organizačně 

spadá do působnosti fakulty stavební VUT Brno. Pro posouzení uvedeného vlivu byly na 

zkušebních vzorcích testovány následující požárně technické charakteristiky: 

 Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla. 
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 Stanovení vznětlivosti materiálu určením teploty vzplanutí. 

5.2.1. Popis zkušebního materiálu 

Dřevoplastový kompozit byl dodán celkem v osmi modifikacích, které se daly 

rozdělit do dvou skupin po čtyřech vzorcích. Základním rozdílem mezi těmito dvěma 

skupinami byla přítomnost retardéru hoření u jedné z nich. V následujícím textu bude tato 

modifikace značena RH (retardér hoření). Všechny modifikace byly dále pro potřeby 

zkoušek upraveny na rozměr 100x10x4 mm. Všechny modifikace od sebe lze vizuální 

kontrolou odlišit. U všech vzorků je možno pozorovat odlišnou strukturu v závislosti na 

procentuálním zastoupení jednotlivých složek. V závislosti na hmotnostní dávce popílku v 

kompozitu se mění barva do tmavých odstínů a zároveň se začíná projevovat nedostatečná 

homogenita materiálu doprovázená výskytem vzduchových kaveren. Tyto kaverny byly 

v různé míře přítomny ve všech modifikacích s výjimkou materiálu bez přídavku popílku. 

Nerovnosti na zkušebních tělesech a kaverny mají v mnoha případech značný vliv na 

požárně technické charakteristiky. Přestože úpravě vzorků byla věnována značná 

pozornost, a pro potřeby zkoušek se volila nejkompaktnější zkušební tělesa, nebylo možné 

přítomnost těchto nežádoucích útvarů zcela eliminovat. 

Hmotnostní složení jednotlivých modifikací kompozitu bez retardéru hoření viz. 

následující tabulka. 

 

Název složky B11526 B11523 B11572 B11573 

IC4x2010 [%] 55,35 55,00 55,00 55,00 

Dřevitá moučka B2 sušená [%] 40,00 20,00 35,00 30,00 

Licomont AR 504 [%] 4,00 4,00 4,00 4,00 

Irganox B 225 [%] 0,25 0,25 0,25 0,25 

Chimassorb 944 [%] 0,40 0,75 0,75 0,75 

Popílek Rybník [%] 0,00 20,00 5,00 10,00 

Exolit 752 [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tab. 1. Složení zkušebního kompozitu bez retardéru hoření. 

Zdroj: Převzato z [32]a upraveno. 
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5.2.2. Popis základních složek materiálu 

Zkušební dřevoplastový kompozit je tvořen třemi hlavními složkami, které tvoří 

většinu objemu materiálu. Základní složkou je IC4x 2010, který má ve struktuře materiálu 

funkci termoplastické matrice. Jedná se o kopolymer polypropylen (PP), který se vyrábí 

polymerací propylenu získávaného pyrolýzním rozkladem středních benzínových frakcí 

v tzv. etylenových jednotkách, které primárně slouží k získávání ethylenu resp. ethenu pro 

výrobu polyethylenu (PE). U nás se vyrábí v Chemparku Záluží poblíž Litvínova, který 

patří do skupiny Unipetrol a.s.  

Další objemnou složku tvoří dřevitá moučka sušená, která se připravuje mletím 

dřevní hmoty ze smrku a jedle. Podle velikosti namletých částic má v tomto případě 

označení B2, které odpovídá moučce s označením polohrubá. Takto připravená moučka je 

plnivem, které má v kompozitu funkci výztuže a upravuje tahovou a ohybovou pevnost 

materiálu. 

Třetí základní složka materiálu je popílek Rybník, který má v kompozitu funkci 

plniva. Jednotlivé modifikace jsou připraveny tak, že je snaha nahradit část dřevité moučky 

právě popílkem, který má vliv na kompaktnost materiálu, dále jeho pevnost v tlaku a také 

na negativní vlivy způsobené vlhkostí, ke kterým je dřevní moučka náchylnější [31]. 

Popílek pochází z polské elektrárny Rybník. Vlastnosti a druhy popílků jsou detailněji 

popsány v částech 2.6.1. a 2.6.2. U popílku se předpokládá, že bude mít pozitivní vliv na 

požárně technické charakteristiky testovaného kompozitu. 

Další složky kompozitu již představují různé formy aditiv. Patří sem výrobek 

s obchodním označením Licomont AR 504, který v kompozitu působí jako kompatibilizér. 

Tato přísada je přímo určena pro použití v dřevoplastových kompozitech, kde jsou jako 

výztuž použita přírodní vlákna. Z chemického hlediska se jedná o polypropylenový vosk, 

který obsahuje anhydrid kyseliny maleinové. Licimont AR 504 pozitivně přispívá ke 

zlepšení mechanických vlastností kompozitu [31]. Irganox B 225 je velmi často používaný 

tepelný stabilizátor, který nachází dlouhodobé uplatnění v petrochemické výrobě k tepelné 

stabilizaci synteticky připravených polymerů (PE, PP, ABS). Chimassorb 944 se používá 

jako stabilizátor se světelně stabilizačním účinkem a napomáhá potlačovat účinky UV 

záření na strukturu polymerů. Dále vykazuje také tepelně stabilizační účinky. Exolit 752 je 
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retardér hoření na bázi polyfosforečnanu amonného, který vyrábí firma Clariant a používá 

se k retardaci polyolefinů. Na dalším obrázku jsou vidět jednotlivé typy testovaného 

kompozitu. 

5.2.3. Měření hořlavosti metodou kyslíkového čísla 

Odborná literatura definuje požárně technické charakteristiky jako číselné hodnoty, 

které vystihují chování látek nebo materiálů při vzniku a průběhu hoření až do jeho 

ukončení. Tyto charakteristiky jsou většinou vztaženy k nějakým dílčím etapám vznícení a 

hoření [33]. Mezi základní charakteristiky patří vznětlivost, rychlost a doba hoření, 

rychlost šíření plamene, hmotnostní úbytek, množství vyvinutého tepla a kouře, druh a 

množství plynných produktů hoření a další. Požárně technické charakteristiky se stanovují 

standardizovanými zkušebními metodami. 

Měření hořlavosti metodou kyslíkového čísla upravuje norma ČSN ISO 4589-2, 

Plasty – Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla. Část 2: Zkouška při teplotě okolí. 

Tato norma představuje českou verzi normy ISO 4589-2, publikované v roce 1996 [33, 

34]. 

 Podstata metody: Metoda se používá ke stanovení kyslíkového čísla (OI) plastů 

v různých formách, avšak nesmí být překročena tloušťka materiálu 10,5 mm. Kyslíkové 

číslo odpovídá minimální koncentraci kyslíku v objemových procentech ve směsi kyslíku 

s dusíkem, přiváděné při teplotě 23°C (plus-mínus 2 °C), která je právě schopna udržovat 

hoření materiálu za předepsaných podmínek zkoušky. Zkušební těleso se nachází ve 

skleněné trubici, kde je uchyceno ve vertikální poloze. Trubicí prochází směrem nahoru 

směs kyslíku a dusíku. K zapálení tělesa se používá plamen plynového hořáku [34]. 

Metoda využívá ke stanovení kyslíkového čísla 6 typů zkušebních těles, z nichž 

nejběžnějším typem je tyčinka o délce 80-150 mm, šířce 10 mm a tloušťce 4 mm. Tělesa se 

před zahájením testování opatří kontrolními značkami podle požadavků normy. Následující 

graf uvádí naměřené a vypočtené hodnoty kyslíkového čísla pro všech osm typů 

vyvíjeného kompozitu. 
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  Obr. 19. Grafické znázornění naměřených hodnot kyslíkových čísel pro všechny modifikace. 

  Zdroj: Převzato z [32]a upraveno. 

5.2.4. Stanovení vznětlivosti materiálu 

Stanovení vznětlivosti pevných materiálů včetně plastů upravuje norma ČSN 640149, 

Stanovení vznětlivosti materiálů. Charakteristiky vznětlivosti jsou reprezentovány teplotou 

vzplanutí, teplotou vznícení a teplotou žhnutí [35].  Podle definice je teplota vzplanutí 

nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem zkoušeného vzorku, při které dojde působením 

vnějšího zdroje k zapálení směsi plynných produktů rozkladu. Teplota vznícení je nejnižší 

teplota vzduchu proudícího kolem zkušebního vzorku, při které dojde k samotnému 

zapálení vzorku nebo produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího zdroje zapálení. Teplota 

žhnutí má stejnou definici jako teplota vznícení s tím, že při této teplotě vzorek trvale žhne 

[35].  

 Podstata metody: Při stanovení charakteristik vznětlivost je vzorek zkoušeného 

materiálu v misce umístěn v peci, v níž proudí vzduch s určitou konstantní teplotou a 

rychlostí proudění a sleduje se vznik plamene v rámci daného časového intervalu [35]. 

V průběhu zkoušky se sleduje, zda v průběhu 15 minut dojde ke vzplanutí vzorku. 

Stanovení se provádí se 2-3 g materiálu. Je-li materiál kompaktní, připraví se z něj destičky 

o rozměrech 15x15mm až 20x20 mm, které se navrství tak, aby vzniklý hranolek měl 

požadovanou předepsanou hmotnost, a svážou se tenkým drátkem. Měkké materiály se 
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zkouší ve tvaru smotku o požadované hmotnosti o šířce 15-20 mm, také převázaný 

drátkem. Pro stanovení teploty vzplanutí vyvíjeného kompozitu byla všechna měření 

dvakrát opakována, a z naměřených hodnot byla stanovena teplota vznícení pro jednotlivé 

modifikace kompozitu. 

 

Testovaný 
vzorek 

materiálu  

Podmínky v laboratoři v průběhu 
měření 

Teplota 
vzplanutí 

[°C] Teplota [°C] Tlak [kPa] Vlhkost [%] 

B11526 23,8 99,2 40,8 370 
B11523 26,1 99,1 47,2 380 
B11572 25,9 99,1 45,2 370 
B11573 23,4 99,8 31,1 370 

B11522+RH 24,1 97,1 43,2 350 
B11523+RH 22,8 98,4 56,2 410 
B11572+RH 19,9 98,1 37,6 370 
B11573+RH 23,4 98,6 50,6 410 

 

         Tab. 2. Naměřené hodnoty pro stanovení teploty vznícení. 

            Zdroj: Převzato z [31]a upraveno. 

 

 

      Obr. 20. Grafické znázornění naměřených teplot vzplanutí pro obě měření. 

      Zdroj: Převzato z [32]a upraveno. 
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5.2.5. Diskuze výsledků měření 

Rozborem naměřených hodnot kyslíkových čísel stanovených pro jednotlivé 

modifikace kompozitního materiálu byly zjištěny tyto skutečnosti. Hodnoty zcela 

jednoznačně dokládají vliv retardéru na snížení hořlavosti materiálu, což se projevilo 

nárůstem hodnot kyslíkového čísla oproti vzorkům, které retardér neobsahovaly. 

Hodnoty kyslíkových čísel u první skupiny vzorků bez přídavku retardéru hoření se 

téměř neliší. Tento fakt zpochybňuje původní předpoklad, že růst obsahu popílku 

v kompozitu bude snižovat hořlavost, tj. zvyšovat hodnotu kyslíkového čísla. Vzhledem 

k neměnnosti hodnoty naměřené hodnoty u prvních třech vzorků a mírnému nárůstu 

hodnoty u čtvrtého vzorku o 0,1 %, je možné pochybovat o pozitivním vlivu příměsi 

popílku na požárně technické charakteristiky testovaného kompozitu.  

Skupina vzorků s retardérem hoření již určitou závislost hořlavosti na obsahu popílku 

vykazuje. Jedná se však o zcela opačnou závislost, než která byla očekávána, a která by 

byla z hlediska požárně bezpečnostních charakteristik žádoucí. Výsledky měření ukazují, 

že s přídavkem popílku kyslíkové číslo klesá a tedy materiál vykazuje vyšší hořlavost než 

s menším obsahem popílku. Tento zcela opačný trend lze pravděpodobně vysvětlit 

nehomogenitou testovaného materiálu, přítomností velkého množství dutin a kaveren 

vyplněných vzduchem, které zřejmě negativně ovlivnily průběh měření kyslíkového čísla.  

Při rozboru naměřených hodnot teploty vzplanutí se situace s prvními čtyřmi vzorky 

bez retardéru hoření podobá situaci s kyslíkovým číslem. Teplota vzplanutí je u všech 

čtyřech posuzovaných vzorků téměř identická, tj 370 °C. Rozdíl 10 °C u druhého vzorku 

B11523 lze s největší pravděpodobností přičíst nehomogenitě materiálu. Vliv množství 

popílku v kompozitu na teplotu vzplanutí, je opět zanedbatelný.  

U skupiny vzorků s retardérem hoření je však situace jiná. Vzorky testovaného 

materiálu s různými přídavky popílku vykazují rozdíly v teplotách vzplanutí a jsou to 

rozdíly značné.  
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Závěr 

Experimentální práce v oblasti požárních charakteristik výrobků s příměsí 

druhotných surovin dokazují, že tyto výrobky mohou vykazovat velmi dobré vlastnosti pro 

oblast požární bezpečnosti stavebních konstrukcí a stavebních dílců s příměsí druhotných 

surovin, získaných z odpadních materiálů nebo vedlejších energetických produktů. 

Na druhou stranu je třeba uvést, že některé příměsi sice mohou výrazně ovlivnit 

mechanické vlastnosti materiálů, ale z hlediska požárně technických charakteristik může 

být přínos naopak negativní. Toto se týká zejména organických přírodních a syntetických 

příměsí, které díky značné hořlavosti, výhřevnosti, rychlosti odhořívání a dalších 

charakteristik mohou výrazně přispět rychlosti rozvoje požáru. 

Testy na vyvíjeném vysokopevnostním polymercementovém kompozitu prokázaly 

pozitivní vliv rozptýlených polypropylenových vláken na pevnostní charakteristiky 

testovaného materiálu v podmínkách požáru. Přídavek polypropylenových vláken 

pozitivně přispěl k omezení explozivního oprýskávání způsobeného vodou přítomnou 

v materiálu, které se projevuje zejména v počátečních fázích požáru při tepelném namáhání 

stavebního dílce. 

Předpoklad snížení hořlavosti vyvíjeného dřevoplastového kompozitu v závislosti na 

hmotnostní dávce elektrárenského popílku se u všech modifikací nepotvrdil, protože 

v několika případech došlo naopak ke snížení kyslíkového čísla, tj. ke zvýšení hořlavosti 

testovaného kompozitu. Toto bylo pravděpodobně způsobeno ne zcela dobře zvládnutou 

výrobní technologií, neboť materiál v řezu vykazoval značné množství nehomogenit, místy 

až vzduchových kaveren. Při bližším studiu vnitřní struktury bylo zjištěno, že vyšší podíl 

popílku vede k horší zpracovatelnosti a tím i ke snížení homogenity a kompaktnosti 

materiálu. 

Využívání příměsí druhotných surovin skýtá značný potenciál pro aplikace ve 

stavebních materiálech nejen z environmentálního hlediska, ale i z hlediska úpravy požárně 

technických charakteristik směrem ke zvýšení požární bezpečnosti stavebních konstrukcí. 
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