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VYUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONU PRO VRTANÉ 
PILOTY 
THE UTILIZATION OF RECYCLED AGGREGATE IN CONCRETE FOR BORED 
PILES 

Ing. Zdeněk Hlavsa 

TBG Metrostav s.r.o., Koželužská 2246/5 180 00 Praha 8 – Libeň, 
zdenek.hlavsa@tbg-beton.cz 
 
Abstract 
This contribution presents an experimental assessment of the usability of recycled 
aggregate concrete for bored piles. Two test concrete bored piles were carried out 
using two different concrete mixtures with 15 % and 50 % replacement ratio of natural 
aggregate by coarse recycled brick aggregate. Tests of integrity with two different 
methods were carried out on both piles. In addition, core holes through the full length 
of the piles were bored and tested for compressive strength of the concrete in different 
depths of the piles. 
 

1. Úvod 

Využití recyklovaného kameniva (RK) v betonu v posledních letech významně stoupá. 
Výrobci betonu se snaží uvádět na trh směsi s využitím recyklovaných složek a 
odběratelé betonu se je stále více snaží zaimplementovat do probíhajících i 
připravovaných projektů. Hlavní brzdou ve vyšším využití RK v betonu se zdá být 
nedostatečná normativní opora a s tím související nedůvěra stavebníků využít tento 
druh betonu i u více exponovaných konstrukcí. Zatím je tedy beton s RK nejvíce 
využíván pro podkladový beton, výplňové nenosné konstrukce, méně zatížené 
základové konstrukce a někdy i pro nosné stěnové konstrukce. 

Tento příspěvek prezentuje experiment, ve kterém byla ověřena možnost využití 
betonu s recyklovaným cihelným kamenivem (RCK) ze stavebního a demoličního 
odpadu (SDO) pro realizaci vrtaných pilot. Cílem experimentu je rozšířit portfolio 
konstrukcí, ve kterých by beton s RK nalezl uplatnění. 

V rámci experimentu byly provedeny dvě zkušební vrtané piloty pro jejichž 
zabetonování byl použit beton s 15 % a 50 % náhradou přírodního kameniva hrubým 
RCK. Hlavním pilířem experimentu byla zkouška integrity pilot, jejíž cílem je odhalit 
potenciálně závadná místa v průřezu piloty, kterými můžou být kaverny a dutiny, 
předměty s modulem pružnosti výrazně odlišným od betonu, pracovní spáry a jiná 
problematická místa. Důvodem pro ověření integrity pilot bylo možné znečištění RK 
použitého do betonu nežádoucími předměty z jiných materiálů, které se do RK mohou 
dostat v procesu jeho výroby nebo manipulace při přepravě. Integrita pilot byla 
zkoušena dvěma metodami: Pile Integrity Test (PIT) a Cross Hole Analyzer (CHA). 
Dále byly také vyvrtány kontrolní vzorky po celé délce pilot, na kterých byly následně 
provedeny zkoušky pevnosti betonu v tlaku. Před betonáží byly rovněž odebrány 
vzorky pro zkoušky čerstvého i ztvrdlého betonu na betonárně i na stavbě. 
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2. Provedení experimentu 

Na provedení experimentu se podílely společnosti Metrostav a.s. Divize 5, Zakládání 
staveb a.s. – subdodavatel zakládacích prací, TBG Metrostav s.r.o. – dodavatel 
betonu, a SQZ s.r.o. – zkušební laboratoř. Zkušební piloty byly provedeny v rámci 
výstavby nového úseku dálnice D6 u obce Krupá. 

Piloty byly provedeny v průměru 0,9 m a délce 8 m. Pro zabetonování pilot byl 
specifikován beton pevností třídy C 25/30 se stupni vlivu prostředí X0, XC1-4, XD1, 
XF1 a XA1, s předepsanou konzistencí S4 a dobou zpracovatelnosti minimálně  
120 minut. Pro zabetonování jedné piloty byl použit beton s 15 % obsahem hrubého 
RCK z celkového obsahu kameniva v betonu. U druhé piloty byla celá hrubá složka 
přírodního kameniva (50 % z celkového obsahu kameniva) nahrazena hrubým RCK.   
Beton byl vyroben na betonárce společnosti TBG Metrostav s.r.o. v Radlicích, odkud 
byl přepraven na stavbu autodomíchávači. 

Recyklované kamenivo použité při výrobě betonu pochází z demolice bývalých 
pekáren Odkolek v pražských Vysočanech (Obr. 1). SDO zpracovává a RK vyrábí 
Metrostav a.s. Divize 3. Průměrná objemová hmotnost hrubého RCK frakce 8/16 
použitého v betonu je 2480 kg/m3, nasákavost 7 % a obsah jemných částic 1,7 %. 
Hodnoty vychází z pravidelných zkoušek prováděných na betonárně.  

 

 

Obr. 1 – Demolice a surovina pro výrobu RK (vlevo); Hrubé recyklované cihelné 
kamenivo (vpravo). 

 

Obr. 2 – Betonáž zkušebních pilot na staveništi dálnice D6, Krupá (vlevo); Provádění 
vývrtů pro zkoušky pevnosti betonu v tlaku (vpravo) 
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2. Výsledky a vyhodnocení 

Výsledky zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu odebraného na betonárně i na stavbě 
jsou shrnuty v Tab. 1. Obě betonové směsi splnily předepsanou specifikaci. U směsi 
s vyšším podílem RK byl dle očekávání zaznamenán pokles pevnosti betonu v tlaku, 
objemové hmotnosti i statického modulu pružnosti, který je způsobený horší kvalitou 
RK oproti přírodnímu kamenivu a jeho vyšším podílem v betonu. Současně bylo  

Tab. 1 - Výsledky čerstvého i ztvrdlého betonu. 

Označení receptury C310J4E.22 EC310J45.22 

Pevnostní třída C 25/30 C 25/30 

Obsah cementu CEM II/B-S 32,5 R  375 kg/m3 375 kg/m3 

Vodní součinitel 0,4 0,43 

Podíl RK z celkového obsahu 
kameniva 

15 % 50 % 

Množství RK v betonové směsi 228 kg/m3 706 kg/m3 

Zkoušky čerstvého i ztvrdlého 
betonu 

Odběr na 
betonárně 

Odběr na 
stavbě 

Odběr na 
betonárně 

Odběr na 
stavbě 

Sednutí kužele [mm] 210 220 230 210 

Objemová hmotnost ČB [kg/m3]  - 2320 - 2160 

Pevnost v tlaku – 7 dní [MPa] 34,8 34,8 32,8 30,4 

Pevnost v tlaku – 28 dní [MPa] 

51,2 51,1 43,2 37,5 

48,5 - 44,8 - 

50,0 - 45,1 - 

Objemová hmotnost ZB [kg/m3] 2320 2310 2180 2140 

Válcová pevnost v tlaku [MPa] 44,3 42,4 41,4 31,1 

Modul pružnosti – 28 dní [GPa] 33,2 39,2 27 24,1 

Maximální průsak – 28 dní [mm] 13 8 14 7 

 

Výsledky zkoušky integrity pilot stanovené metodou CHA jsou prezentovány na Obr. 3 
a Obr. 4. Obě piloty jsou homogenní, bez poruch po celé jejich délce ve všech 
měřených průřezech. Pouze paty pilot byly mírně znečištěny, nicméně tento problém 
nesouvisí s kvalitou betonu nebo závadou v průběhu betonáže. Obdobně stanovení 
integrity pilot metodou PIT neprokázalo zjevné závady po délce pilot. 

Vývrty z pilot zhotovené pro kontrolu pevnosti betonu v tlaku v několika místech po 
délce pilot jsou zobrazeny na Obr. 5. Po celé délce vývrtů nejsou zjevné známky míst 
segregace kameniva nebo výskytu kaveren či pracovních spár. Výsledky jednotlivých 
zkoušek pevnosti betonu v tlaku jsou uvedeny v Tab. 2. Z výsledků plyne, že pevnost 
v tlaku po celé délce splňuje požadovanou pevností třídu. S výjimkou hlavy piloty 
s betonem s 15 % náhradou RK, kde ve hloubce 1 m byla zjištěna nižší pevnost betonu 
v tlaku než ve zbytku zkoušených míst, je pevnost v tlaku po celé délce zkušebních 
pilot bez dalších výraznějších výkyvů. 
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Obr. 3 – Výsledky zkoušky integrity piloty z betonové směsi s 15 % podílem RCK 
(měřeno metodou CHA). 

 

Obr. 4 – Výsledky zkoušky integrity piloty z betonové směsi s 50 % podílem RCK 
(měřeno metodou CHA). 

Tab. 2 - Výsledky zkoušek pevnosti betonu v tlaku na vývrtech ze zkušebních pilot. 

Podíl RCK v betonu 15 % 50 % 

Válcová pevnost na 
vývrtu 72x140 mm v 

hloubce: 

Pevnost v 
tlaku  
[MPa] 

Objemová 
hmotnost  
[kg/m3] 

Pevnost v 
tlaku  
[MPa] 

Objemová 
hmotnost  
[kg/m3] 

1 m 32,3 2270 33,2 2140 

3 m 41,5 2330 36,5 2160 

5 m 40,6 2310 34,8 2200 

7 m 40,5 2350 31,8 2190 
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Obr. 5 – Vývrt z piloty s betonem s 15 % náhradou RCK po odebrání na stavbě 
(vlevo); Vývrty z obou pilot převezené do laboratoře SQZ na Rohanském ostrově 

(střed); Vyznačení míst pro zkoušku pevnosti betonu v tlaku (vpravo). 

 

4. Závěr 

Příspěvek prezentuje zkušební betonáž dvou vrtaných pilot, pro jejichž zabetonování 
byl použit beton s 15 % a 50 % náhradou přírodního kameniva hrubým recyklovaným 
cihelným kamenivem. Při betonáži byly odebrány vzorky betonu pro zkoušky čerstvého 
i ztvrdlého betonu, které prokázaly specifikované vlastnosti betonu. Na 
zabetonovaných pilotách byla následně provedena zkouška integrity pilot, pomocí 
dvou zkušebních metod. Zkoušky ověřily, že piloty nevykazují zásadní závady 
způsobené kvalitou betonu ani závady vzniklé při betonáži. Současně byly po 28 dnech 
odebrány zkušební vývrty po celé délce pilot, které byly podrobeny zkouškám pevnosti 
betonu v tlaku v hloubce pilot 1, 3, 5 a 7 m. Kvalita betonu v obou případech splňuje 
specifikovanou pevnost po celé délce piloty. 

Zkušební betonáž pilot prokazuje možnost využití betonu s recyklovaným kamenivem 
i pro tento typ konstrukcí. Použití betonu s 15 % podílem hrubého RCK z celkového 
obsahu kameniva nepředstavuje v zásadě žádná omezení a lze tvrdit, že kvalita 
betonu s RCK i výsledné piloty jsou srovnatelné s těmi z běžného betonu. Při 
nahrazení celé hrubé složky kameniva hrubým RCK je nutné brát v potaz modul 
pružnosti, který může být nižší až o 30 %. Nicméně při betonáži nedocházelo 
k segregaci ani krvácení betonu a integrita pilot nebyla po celé jejich délce narušena. 
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NOVÝ EVROPSKÝ PROJEKT RECONMATIC ZAMĚŘENÝ NA 
AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ MANAGEMENTU UDRŽITELNÉHO 
NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI A DEMOLIČNÍMI ODPADY 

 
NEW EUROPEAN RECONMATIC PROJECT FOR AUTOMATED SOLUTIONS FOR 
SUSTAINABLE SDO MANAGEMENT 

Ing. Jan Valentin, Ph.D.1; Prof. Juan Ferriz-Papi2; Prof. Yong Wang3; Dr. Alfonso 
Arevalillo Roman4, Ing. Václav Nežerka, Ph.D.1, doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.1 

1 Fakulta stavební ČVUT v Praze, jan.valentin@fsv.cvut.cz; 2 University of Salford 
(UK); 3 University of Manchester (UK); 4 TECNALIA (Španělsko) 
 
Abstract 

This paper presents an outline of the approaches to improve the management of SDOs 
that will be developed in a newly supported project under Horizon Europe - the 
RECONMATIC project. This project will develop digital and automated solutions to 
support advanced management of SDW towards achieving a zero-waste economy and 
will explore the application of technology at different stages of the whole life cycle of 
buildings. Technical issues will be developed in areas such as material segregation, 
pre-demolition audits, selective deconstruction, continuous monitoring procedures for 
waste generation and recovery, as well as broader economic and societal issues such 
as business model, health and safety, sustainability and the level of technological 
readiness of the European market. RECONMATIC aims to bring about a paradigm shift 
in the management of SDW by helping the construction industry to take a step change 
towards the development of a circular economy. 
 

1. Úvod 

Stavebnictví představuje dlouhodobě jednoho z největších producentů odpadu na 
světě. Ročně se stavební činností a produkcí vygeneruje více jak 10 miliard tun 
stavebního a demoličního odpadu (SDO), který je do značné míry nadále ukládán na 
skládky, kde dle dostupných zdrojů zabírá 35-65 % kapacit těchto skládek [1]. Čína, 
Spojené státy (USA) a Evropská Unie (EU) přitom tvoří tři největší producenty SDO 
[2]. Zaměříme-li se na evropský kontinent, potom více jak třetina celkového množství 
vyprodukovaného odpadu v EU pochází ze stavebnictví, zatímco ve Velké Británii 
(budeme-li ji nyní již vnímat jako subjekt mimo EU) to v roce 2018 bylo dokonce 48,8 
% [3]. Míra statisticky vykazovaného využití SDO v EU-28 činila v roce 2020 přibližně 
90 % [4], avšak převážně pro účely s nízkou přidanou hodnotou (zasypávání), což 
obecně představuje jiný problém i výzvu současně, jež můžeme v souvislosti s touto 
skupinou odpadů sledovat. Bezesporu je povzbudivé, pokud tak vysoké číslo 
dokážeme využít, méně přívětivá je skutečnost, že do stavebních produktů vloženou 
ekonomickou či energetickou hodnotu tímto degradujeme. Zdaleka ne vždy to je 
nezbytné a jediné vhodné řešení, je však zpravidla nejjednodušší a hlavně ekonomicky 
nejméně náročné. Cíle stanovené Evropskou unií (70 % využití SDO do roku 2020) se 
podařilo splnit téměř všem evropským zemím, ale v souvislosti s novou Zelenou 
dohodou pro Evropu [5], rámcovou směrnicí EU o odpadech [6] a také ambicí 
dosáhnout v některých zemích do roku 2050 nulové úrovně odpadu [7] [8] se objevují 
zcela nové výzvy. To ukazuje na potřebu celkového zefektivnění přístupu k SDO, k 
postupům docílení konce odpadu či přeměny na vedlejší produkty a k vývoji nových 

mailto:jan.valentin@fsv.cvut.cz
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řešení zdola nahoru, která mohou být účelně implementována průmyslem a mohou 
reálně podpořit dosažitelnost těchto cílů.  

Využití technologických, digitálních a automatizovaných technik nebo procesů pro 
oběhové hospodářství ve stavebnictví může překonat výzvy, kterým momentálně čelí 
odvětví nakládání s SDO [9] ať již z hlediska předcházení vzniku odpadu, nebo 
efektivní separace a předcházení kontaminace různých druhů SDO navzájem, či 
pochopení značného potenciálu recyklace a opětovného použití, který ve stavebnictví 
zdaleka není vyčerpaný. Inspirovat se můžeme v řadě jiných odvětví, kde se podobné 
přístupy v menší či větší míře daří postupně prosazovat a umožňuje to nový pohled na 
celé hodnotové řetězce. V uplatňování digitálních a automatizovaných řešení přitom 
existují mezery [10] [11], jež je potřebné identifikovat a porozumět jim, aby bylo 
následně proveditelné cílené nasazení těchto nových trendů.  

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit čtenářům hlavní výzvy pro úspěšné zavedení zásad 
oběhového hospodářství v oblasti nakládání s SDO a nastínit možná digitální a 
automatizovaná řešení, která mají být postupně vyvinuta a praktickými aplikacemi 
ověřena v rámci projektu RECONMATIC, jenž je od poloviny roku realizován jako 
součást programu Horizon Europe. 
 

2. Identifikované výzvy 
Stavební a demoliční odpady jsou specifické tím, že tvoří jeden z největších 
odpadových toků, protože převažují jeho charakteristiky spojené s jeho vznikem jako 
je stavební výroba, demolice, produkce stavebních výrobků a konstrukcí, což úzce 
souvisí s velkými objemy a hmotnostmi. Současně však lze poměrně dobře usuzovat, 
že díky vysokému podílu inertních materiálů způsobuje SDO ve vztahu ke svému 
objemu relativně nejmenší zátěž pro životní prostředí. Jednou z hlavních negativních 
stránek tak tvoří především aspekty logistiky (velké objemy přepravy s druhotnými 
dopady na životní prostředí a například nadměrné zatěžování existující infrastruktury) 
a záboru půdy [12]. Ding et al. [13] odhadli, že dopad jedné tuny SDO odvezeného na 
skládku představuje přibližně 3,4 m3 prostoru, 512 kg emisí skleníkových plynů, 20 kg 
ztrát hnojiv a 57 m3 ztrát vody v půdě. Tento dopad nabírá na vážnosti a jisté 
dramatičnosti s rozvojem a zaváděním nových a složitějších materiálů a výrobků, jako 
jsou plasty, silikony, moderní syntetické barvy atd., jejichž toxicita roste a jež mají 
vysoké emise zabudovaného uhlíku, při jejich zpracování či odstraňování na konci 
životnosti i v samotných výrobních procesech. Společně s kombinací mnoha různých 
materiálů, které se při výstavbě uplatní, činí z řízení nakládání s odpady skutečnou 
výzvu, s níž se stavební odvětví momentálně obtížně vyrovnává. 

Třídění jednotlivých druhů odpadů, nestejnorodost v důsledku využití mnoha výrobků 
a součástí v rámci jedné stavby, stejně jako i degradace materiálu během životního 
cyklu stavby se stávají hlavními nedostatky pro zajištění kvality a akceptování 
druhotných materiálů ve stavebních výrobcích a konstrukcích. Potíže zhoršuje 
technická nejistota ohledně vlastností materiálu a nedostatek technických údajů, 
specifikací, postupů kontroly a zajištění kvality [9] [14]. Existuje přitom celá řada 
problémů spojených s identifikací prodloužení životnosti jednotlivých materiálů, 
s dosahováním snahy o zvýšení míry selektivní demolice / dekonstrukce, jakož i se 
snížením kontaminace a přítomnosti nečistot v konkrétních typech odpadů, resp. 
recyklovatelných materiálů (např. beton z demolic kontaminovaný sádrokartony, kusy 
plastů, dřeva apod.). Tato skutečnost pak brání přesnosti ve sledovatelnosti nebo 
předvídatelnosti stavebních a demoličních odpadů [15] z hlediska jejich další 
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využitelnosti. To následně logicky podkopává důvěru zákazníků nebo potenciálních 
zpracovatelů recyklovatelných materiálů, což má za následek znehodnocení materiálu 
a jeho podhodnocené využití, nebo dokonce vede k ukládání na skládky, protože 
kontaminace neumožňuje jeho rozumné využití. 

Opětovně použité a recyklované materiály jsou regulovány a nemají specifické 
technické překážky, ale tyto materiály čelí na trhu jasné konkurenci primárních 
materiálů (např. označení výrobku harmonizovanou CE značkou má menší požadavky 
na sledovatelnost primárních materiálů). Další překážky jsou identifikovány v 
souvislosti s dostupností (pokud jde o jejich komercializaci a přepravní nároky), 
ekonomikou nových výrobků (nákladová efektivita a ziskové marže, a to i s ohledem 
na rostoucí poplatky za skládkování) a přijatelností konečnými zákazníky [12].  

Kromě toho se nakládání s SDO stává výzvou pro malé a střední podniky [16], které 
jsou na jedné straně páteří průmyslu, na straně druhé mnohdy samy sebe nevystavují 
tlaku korporátních kultur a směřování k udržitelnosti. V neposlední řadě pak velmi 
často mají malou ekonomickou a lidskou kapacitu věnovat se zlepšování a rozvoji 
nových řešení. Subdodavatelské systémy pak představují další škodlivý faktor. Yu et 
al. [17] a Munaro et al. [18] identifikují vysokou roztříštěnost hodnotového řetězce 
odpadů a neefektivní spolupráci mezi zúčastněnými stranami, které často postrádají 
společné porozumění a vizi, což komplikuje rozvoj politik efektivní recyklace či 
opětovného využívání. Zjednodušeně řečeno lze říci, že jedni se snaží mnohdy 
nepotřebných produktů či materiálů zbavit pokud možno za minimální či nulové 
náklady, další se snaží je rozumně přeměnit, avšak s cílem generovat přitom 
přiměřený zisk. Třetí skupina pak obecně nedůvěřuje recyklovaným produktům nebo 
nechce akceptovat, že i produkt vzniklý recyklací je prodáván za nějakou hodnotu. 

V neposlední řadě je důležité zdůraznit vysokou závislost na mechanizaci obsluhované 
lidmi a na velké míře manuální práce, kterou je stavebnictví charakteristické. Toto 
vysoce konzervativní odvětví je jen velmi pomalu přístupné inovacím, což ztěžuje 
zavádění nových technologií. Uplatnění a rozvoj digitálních řešení, ačkoli jsou v jiných 
odvětvích velmi úspěšná, jsou ve stavebnictví pomalá, protože nejsou zcela 
akceptována a integrována do procesů a technik používaných v tomto odvětví. 
Příkladem bezesporu je míra a rychlost, se kterou se daří ve stavebnictví prosazovat 
principy digitálního stavění, jež se obecně vymezují jako BIM (building information 
modelling/management). 

 

3. Vize a cíle identifikované v RECONMATIC 

Ajayi et al. [19] identifikoval pět hlavních faktorů, které je třeba změnit ve stavebnictví: 
(i) povýšit princip „do for waste" do roviny obecného předpokladu a přístupu změny; 
(ii) změnit kulturu nespolupráce mezi zúčastněnými stranami zapojenými do 
hodnotového řetězce odpadů; (iii) rozdělení odpovědnosti předcházení odpadu mezi 
projektanty a zhotovitele; (iv) změnit zažité přesvědčení o nevyhnutelnosti odpadů; a 
(v) minimalizovat konzervatismus, který zpravidla podkopává inovativní myšlení. 
Mezinárodní asociace pro tuhé odpady v této souvislosti zdůrazňuje potřebu širokého 
zapojení a spolupráce zúčastněných stran [20]. Tyto závěry lze přitom přímo aplikovat 
nejen na vnitřní trh EU, ale i na konkrétní stav a podmínky v ČR.  

Relevantní je zavádění automatizace a digitálních řešení v hodnotovém řetězci odpadů 
a nakládání s SDO. Mnoho digitálních technologií (např. GIS systémy, informační 
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modelování budov (BIM), 3D tisk nebo analýza geoprostorových dat [10]) se vyvíjí v 
různých částech stavebnictví, ale v oblasti nakládání s SDO zatím chybí. Purchase et 
al. [21] uvádí, že je možné překonat technické překážky v hodnotovém řetězci odpadů 
integrací inovativních řešení. Oluleye et al. [11] identifikuje pokročilé technologie a 
inteligentní nástroje pro podporu rozhodování o způsobech nakládání s SDO v rámci 
oběhového hospodářství, včetně efektivního využívání umělé inteligence (AI), virtuální 
reality (VR) či rozšířené reality (AR), procesů a aplikací na principu blockchainu, 
kybernetické bezpečnosti, robotiky atd. 

Lze uvažovat a identifikovat přednosti a potenciály jednotlivých výše uvedených 
technologiích, s jejichž pomocí by bylo možné dosáhnout hmatatelných zlepšení v 
oblasti nakládání s SDO. Proto konsorcium projektu RECONMATIC identifikuje jako 
důležité zaměřit se na následující hlavní cíle: (1) tok SDO musí být efektivně 
minimalizován; (2) produkovaný SDO musí být účelně zpracován a lépe kontrolován v 
celém životním cyklu, aby bylo možné jeho využití pro nové výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou, se správnou sledovatelností a zajištěním kvality. Zvláštní důraz je kladen 
na identifikaci potřeb všech zúčastněných stran zapojených do hodnotového řetězce, 
který se vznikem, nakládáním a přeměnou stavebního a demoličního odpadu souvisí, 
a na poskytování sledovatelných informací se všemi nezbytnými certifikáty nebo 
obdobnými technickými dokumenty, jak je požaduje stavebnictví. Přijatá řešení by 
měla být integrovaná a snadno akceptovatelná pro všechny zúčastněné strany. 

 

Obrázek 1: Fáze životního cyklu budovy či infrastrukturní stavby z hlediska oběhového 
hospodářství, identifikace úkolů projektu RECONMATIC v hodnotovém řetězci odpadů a 

klíčových aktérů 
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S ohledem na existující evropské normy a poznatky předešlých analýz hodnotového 
řetězce odpadů [1] [7] [11] [12] [15] je možné stanovit vztah mezi fázemi celého 
životního cyklu existujících staveb a hodnotovým řetězcem odpadů (obrázek 1). Tento 
vztah byl využit ke stanovení úkolů projektu RECONMATIC a k identifikaci určujících 
subjektů, jež mohou procesy související s optimálním řízením SDO ovlivnit a které se 
budou podílet na jejich integrované realizaci. Z těchto úvah konsorcium RECONMATIC 
odvozuje cíle prezentované na obrázku 2, jejichž zajištění bude klíčové pro dosažení 
nadřazeného obecného cíle generování nulového odpadu do roku 2050.  
 

 

Obrázek 2: Cíle projektu RECONMATIC odvozené z jeho hlavního zaměření 

Hlavním cílem projektu RECONMATIC je testovat, ověřovat a integrovat inovativní 
řešení a nástroje pro nakládání s SDO v rámci celého životního cyklu budov a 
infrastrukturních staveb a řešit tak výzvu, aby se stavebnictví v Evropě postupně stalo 
v nadcházejících 20-30 letech odvětvím s nulovým odpadem, odpovědným k přírodním 
zdrojům a s nízkou spotřebou energie. Klíčovým aspektem je právě porozumění 
potřebnosti celoživotního pohledu na stavby a řízení odpadové problematiky tímto 
prismatem, tedy, kde je to možné budoucímu vzniku odpadu předcházet, pokud 
vzniká, tak jej minimalizovat a pokud při dosažení konce života musí vzniknout, tak mít 
připravený plán pro další životní cyklus. Tohoto cíle bude dosaženo zavedením 
následujících metod, nástrojů nebo řešení: 

- Digitální nástroje pro sledování a správu materiálů / stavebních výrobků a SDO. 
- Automatizovaná řešení pro dekonstrukci a třídění odpadu. 
- Meziodvětvová holistická řešení pro efektivní využívání zdrojů zahrnující výrobce 

stavebních materiálů (např. beton, keramika, sádra atd.). 
- Prokazatelná účinnost předchozích řešení v reálných případových studiích. 
- Hodnocení udržitelnosti těchto řešení. 
- Vzdělávací/školící podklady, normy, politiky a osvědčené postupy pro dosažení 

cílů nulového odpadu. 

Uvedená řešení prostupují čtyřmi hlavními intervenčními fázemi nakládání s SDO 
(projektování a výstavba; použití a konec životnosti; třídění a logistika mimo staveniště; 
a nové materiály získané z SDO ideálně s vyšší přidanou hodnotou) a obecnými 
otázkami ovlivňujícími celý hodnotový řetězec odpadů (tj. sledovatelnost a hodnocení, 
školení a šíření informací). Struktura RECONMATIC je znázorněna na obrázku 3. 

RECONMATIC identifikuje a postupně zavede reálně dosažitelné nové technologie, z 
nichž mnohé jsou již úspěšně implementovány v jiných odvětvích, jako je automobilový 
průmysl, letecký průmysl, digitální komunikace nebo obecná průmyslová výroba, s 
cílem dosáhnout přechodu z úrovně technologické připravenosti TRL 4 (technologie 
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ověřená v laboratořích) na úroveň TRL 7 (demonstrace prototypu systému 
v provozních podmínkách). 

 
Obrázek 3: Struktura zaměření projektu RECONMATIC (BIM: Building Information Modelling; 

EoSL: End-of-service life; QC: Quality control; QA: Quality assurance) 

Rozvíjené inovace budou řešeny v různých fázích životního cyklu staveb a tedy 
s různou perspektivou z hlediska existence/generování či možnosti předcházení 
vzniku SDO a budou zahrnovat účast všech příslušných a v procesu životního cyklu 
se vyskytujících stran, včetně výrobců stavebních produktů, projektantů, dodavatelů 
stavebních a demoličních prací, developerů a správců nebo zpracovatelů odpadů. Pro 
účinné usnadnění minimalizace nebo snížení vzniku odpadů a maximalizaci míry 
využití odpadů směrem ke konečnému cíli oběhového hospodářství je nezbytné 
vyvinout nástroje pro spolupráci, digitální aplikace a rozmanitou škálu 
automatizovaných systémů, jak je znázorněno na obrázku 3. Bude vyvinut digitální 
nástroj pro hodnocení oběhového hospodářství a udržitelnosti technologií, který 
pomůže výrobním či stavebním společnostem vyhodnotit dopady zavádění jimi nově 
rozvíjených technologií. 

Projekt RECONMATIC je čtyřletý (2022-2026), ale očekává se, že jeho dopady budou 
dlouhodobé. Očekává se, že zvolené přístupy „zdola nahoru“, které budou uplatněny 
a v jednotlivých řešení akcentovány, umožní dosáhnout snížení produkce odpadů i 
emisí CO2 (přispějí především ke snížení emisí zabudovaného uhlíku). Dalšími 
očekávanými dopady je podstatné zvýšení využití SDO (minimálně 80 % využití 
vyprodukovaného objemu, 50 % opětovného použití) a nové hodnotové řetězce a 
udržitelné obchodní modely pro oběhové hospodářství ve stavebnictví prostřednictvím 
mobilizace a odstraňování překážek mezi meziodvětvovými aktéry, kteří se zapojují do 
různých fází životního cyklu staveb. Očekává se, že poznatky získané z nástrojů 
vyvinutých v rámci projektu RECONMATIC mohou ve výsledku být přínosem pro 
politiky a regulační rámce „shora dolů“ k dosažení cílů nulové produkce odpadu na 
úrovni jednotlivých členských zemí a regionů napříč EU. 

RECONMATIC je klíčovou příležitostí k urychlení dvojího ekologického a digitálního 
přechodu výrobního a stavebního odvětví. To nejen zvýší produktivitu a inovační 
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kapacitu, ale poskytne atraktivnější a bezpečnější pracovní příležitosti pro zvyšování 
kvalifikace v oblasti nakládání s vysoce hodnotným CDW a může vytyčit věrohodnou 
cestu ke klimaticky neutrálnímu, oběhovému a digitalizovanému stavebnictví. 

 

3. Závěr 
Systém efektivního řízení nakládání s SDO čelí mnoha výzvám díky značně 
fragmentovanému, víceoborovému a konzervativnímu sektoru stavebního průmyslu. 
RECONMATIC identifikuje řadu příležitostí k rozvoji nových a udržitelných obchodních 
modelů a zlepšeného řízení hodnotových řetězců prostřednictvím implementace 
digitálních a automatizovaných řešení zahrnujících funkčně automatizované nástroje 
pro spolupráci mezi jednotlivými účastníky (datová platforma, blockchainové aplikace 
apod.), datové knihovny a digitální aplikace. Je vizí, že tyto nástroje překonají překážky 
v rámci odvětví, které jsou dědictvím mnoha fází životního cyklu vybudovaných aktiv 
(budov a infrastrukturních staveb) a zapojení mnoha zúčastněných stran, jež mnohdy 
vnímají připravované či realizované a spravované dílo rozdílnými pohledy a 
s odlišnými přístupy nebo očekáváními. Tato skutečnost je též důvodem, proč 
integrálním propojujícím hybatelem v rámci projektu je snaha o pochopení a řízení 
problematiky SDO napříč celým životním cyklem. V raných fázích, kdy je stavební 
objekt projektován se zpravidla jedná o postupy či řešení předcházení vzniku odpadů, 
během výstavby pak o jeho minimalizaci a v průběhu života stavby či na konci její 
životnosti pak o co nejefektivnější přeměnu vznikajícího odpadu na suroviny, materiály 
či výrobky s dalším cyklem plnohodnotného života.  

Nástroje, které budou postupně vyvinuty v rámci řešení projektu RECONMATIC, 
budou během realizační fáze prakticky aplikovány a vyhodnoceny v přibližně šesti 
demonstračních studiích/aplikacích. 
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Abstract 

In 2022, a review of the Ministry of Transportation's regulation dealing with the use of 
recycled building materials in roads was initiated. This document contains essential 
requirements for the use of recyclates in road construction. The main focus of the 
revision of the regulation is to regulate the geometric and physical-mechanical 
properties of construction recyclates, as well as the requirements of recycled 
construction mixtures with regard to the protection of the environment in the Czech 
Republic. An important intervention of the revision of the regulation is also the definition 
of recyclates as recycled aggregates in certain road pavement layers of the road. 

1. Úvod  

 Od roku 2011 platí v rezortu Ministerstva dopravy ČR technické podmínky TP 210 
na užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací. 
Tento původní předpis (k datu konání konference RECYCLING 2022 stále platný) 
specifikuje možnosti použití recyklátů do pozemních komunikací s ohledem na dřívější 
možnosti separace, úpravy a výroby recyklátů ze stavebních demoličních odpadů. 
Popisuje charakteristické vlastnosti recyklátů používaných do staveb dopravní 
infrastruktury a vymezuje dle platných ČSN a ČSN EN jednotlivé požadavky na 
stavební směsi vyrobené z recyklovaných stavebních materiálů (RSM). Po 12 letech 
platnosti tohoto předpisu došlo k efektivnějšímu používání stavebních recyklátů do 
pozemních komunikací a to sebou přináší nutnost změny některých požadavků na 
stavební směsi s využitím RSM.  

2. Rozdělení recyklovaných stavebních materiálů do pozemních komunikací 

 Pro použití do pozemních komunikací rozdělují TP 210 recykláty dle 
následujícího schématu: 

• recyklát z betonu (Rc) – je recyklované kamenivo podle ČSN EN 13242+A1 nebo 
ČSN EN 12620+A1 získané drcením a tříděním betonu a betonových výrobků, obsah 
složky Rc  ≥ 90% hm., obsah kameniva a zbytků cihelných a keramických (Ru + Rb) 
≤ 6%, maximální obsah složky zbytků skla Rg ≤ 1% hm. Maximální velikost částic 63 
mm. Maximální obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je 3% z 
celkového objemu recyklátu. FL se stanovuje objemově podle ČSN EN 933-11. Pozn. 
Maximální množství plovoucích částic (FL) je 1%. 

• recyklát ze zdiva (cihelný recyklát, Rb) – je recyklát získaný drcením a tříděním 
pálených a nepálených zdících prvků (např. cihly, obkladačky, vápenopískové prvky, 
pórobetonové tvárnice) a betonu s celkovým obsahem složek Rb ≥ 30% z celkového 
objemu recyklátu. Maximální velikost částic 63 mm.  
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• recyklát směsný (Rc+Rb+Ra+Ru) – je recyklát, získaný drcením a tříděním SDO, 
který se nepovažuje za kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043 
nebo ČSN EN 13242+A1. Maximální velikost částic 125 mm.  

• recyklát z vozovek – je recyklované kamenivo podle ČSN EN 13242+A1 nebo ČSN 
EN 12620+A1 získané drcením a tříděním betonu, vrstev stmelených asfaltem nebo 
hydraulickým pojivem případně nestmelených vrstev a hrubozrnných zemin 
s celkovým obsahem složek Rc + Ra + Ru ≥ 95% hm. Maximální velikost částic 63 
mm. Maximální obsah složky Ra je 30% hm.  

• R-materiál – upravený materiál ze znovuzískané asfaltové směsi (ZAS) dle vyhlášky 
MŽP č. 130/2019, vhodný a připravený k použití jako stavební materiál pro novou 
asfaltovou směs po jeho odzkoušení, posouzení a klasifikaci podle ČSN EN 13108-
8 a ČSN 73 6141. 

• recyklát asfaltový (Ra) – je recyklát z vozovek, kde je podíl 30% < Ra ≤ 95% hm. 
Jedná se o R-materiál, který nevyhovuje požadavkům ČSN EN 13108-8 a ČSN 73 
6141. 

• jiné částice (X) – v souladu s ČSN EN 933-11 se jedná o přilnavé částice (tj. 
jemnozrnné jílovité zeminy a nečistoty), organické materiály (např. humus, rašelina); 

• ostatní částice (Y) – jedná se o různorodé částice jako kovy (železné a neželezné), 
neplovoucí dřevo, stavební plasty a pryž, sádrová omítka apod. a dále o částice 
nestavebního charakteru např. papír, polyetylénové obaly, textil, apod.  

 

Obrázek 1 Rozdělení RSM pro použití do pozemních komunikací 

3. Užití recyklovaných stavebních materiálů do pozemních komunikací 

 Podle procentuálního zastoupení hlavní složky recyklátu (více než 50%) lze 
orientačně rozdělit užití podle tabulky 1. 
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Tabulka 1 Doporučení užití RSM podle zastoupení základního materiálu 

Typ RSM 
3) 

Konstrukční vrstvy pozemní komunikace 

Aktivní 
zóna4) 

Podloží
zemní 
těleso 4) AV CB 

Nestmelené podkladní 
vrstvy (NV) Stmelené 

podkladní 
vrstvy 
(SV) 

Prolévané 
podkladní vrstvy 
(PV)  

MZ
K 

ŠDA ŠDB MZ 
Kostra

1) Výplň2) 

z betonu -/0 0/+ 0/+ + + + + + 0/+ + 0/+ 

z vozovek  - 0/+5) -/0 0/+ + 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

ze zdiva - - - - - 0/+ + -/0 -/0 0/+ + 

směsný - - - - - + + -/0 + + + 

R-
materiál 

+6) - - 0/+ 0/+ 0/+ + - - -/0 - 

asfaltový - - - + + 0/+ + -/0 -/0 0/+ -/0 

Vysvětlivky: 
+ …doporučuje se používat 
- …nedoporučuje se používat 
0 …podmínečně použitelný (omezené např. z technologických, ekonomických nebo ekologických 

důvodů apod.) 
AV … asfaltové vrstvy vozovek PK 
CB … cementobetonové kryty vozovek PK, po splnění požadavků ČSN EN 13877-1 možné použití do 

spodní vrstvy dvouvrstvového CB krytu. 
1) Kostra … u prolévaných vrstev např. kamenivo frakce 32/63 
2) Výplň … u prolévaných vrstev jako součást výplňové malty  
3) Zkratky jsou vysvětleny v Příloze B  
4) Zrnitý materiál do podloží vozovek, vrstevnatých násypů (ztužující vrstva), jako mechanicky 

upravená zemina, případně do nezpevněných krajnic vozovky PK 
5) Pro recyklované kamenivo do CB krytů lze použít, po splnění požadavků ČSN EN 13877-1, pouze 

separovaný materiál drcený ze starého CB krytu. 
6) Lze použít pouze v souladu s vyhláškou MŽP č. 130/2019 a v pozdějším znění této vyhlášky 
Poznámka: Recyklovaný stavební materiál vyrobený z betonu a starých konstrukčních vrstev vozovek, 
kromě R-materiálu a asfaltového recyklátu je definovaný jako recyklované kamenivo, tedy stanovený 
výrobek (v tabulce 1 nad tlustou čarou). Všechny další recykláty jsou definovány jako ostatní výrobek (v 
tabulce 1 pod tlustou čarou). 

Užití recyklovaného stavebního materiálu do zemního tělesa pozemní 
komunikace včetně podloží vozovky je podmíněno splněním technických požadavků 
ČSN 73 6133 a TKP4. Environmentální požadavky jsou specifikovány ve vyhlášce 
MŽP, která je ve fázi příprav týmu odborníků. Optimální je použití recyklátů směsných 
nebo recyklátů ze zdiva pro úpravu vlastností zemin nebo jako náhrada nevhodných 
zemin. Doporučený poměr mísení s nevhodnou zeminou v podloží vozovky nebo 
v technologické vrstvě násypu je 1:1. Získaná směs míchané zeminy musí být 
klasifikovaná dle ČSN 73 6133 a TKP4 jako zemina vhodná do aktivní zóny a vrstev 
násypu. Zároveň bude muset splnit podmínky připravované vyhlášky MŽP o 
výkopových zeminách. 

4. Významné očekávané změny v TP 210 
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 Pro revizi stávajících technických podmínek TP 210 byl stěžejní významný 
technický a kvalitativní vývoj výroby a použití recyklovaných stavebních materiálů za 
posledních 10 let. Hlavní změny v revizi dokumentu se dají shrnout do několika bodů: 

• Nové povolené obsahy cizorodých a jiných částic v recyklátu (ŘSD). 

• Návaznost revidovaného dokumentu na novou ČSN 73 6141 o zacházení s R-
materiálem (asfaltovým recyklátem pro obalovny asfaltových směsí). 

• Nový význam využití asfaltového recyklátu (Ra) ve smyslu nově vznikajícího předpisu 
technické normy ČSN 73 6147 o recyklaci z vozovky na místě nebo v míchacím 
centru. 

• Podpora využití recyklátu do nestmelených směsí podkladních vrstev vozovek, 
zejména spodní podkladní vrstvy označované jako MZ. 

• Podpora využití směsného recyklátu do zemního tělesa PK, především aktivní zóny 
podloží, např. v podobě mechanicky míchané zeminy. 

• Nové specifické koncentrace škodlivin v SDO pro stavební recykláty a nejvyšší 
přípustné hodnoty vyluhovatelnosti dle nové vyhlášky MŽP. 

5. Hlavní využitelnost RSM pro pozemní komunikace 

 V revizi TP 210 se předpokládá detailnější specifikace využití směsných 
recyklátů do aktivní zóny podloží pozemních komunikací jako vhodného materiálu pro 
založení staveb zejména v mechanickém míchání s jinak nevhodnými jemnozrnnými 
zeminami klasifikovanými dle ČSN 73 6133. Pro významné stavby a zemní práce se 
předpokládá častější využití vrstevnatých násypů konstruovaných dle výše uvedené 
ČSN. S ohledem na nedostatek vhodných přírodních materiálů se očekává využití 
směsného recyklátu frakce 0/63 nebo 0/125 mm. V případě konstrukčních vrstev 
vozovek revize TP 210 podporuje využití asfaltového nebo betonového recyklátu do 
směsí stmelených hydraulickým pojivem, především pro nosné podkladní vrstvy 
vozovek. Dále pak využití betonových a směsných recyklátů do nestmelených směsí 
typu mechanicky zpevněná zemina (MZ) jako spodní podkladní vrstva. Speciální 
využití směsných a cihelných recyklátů s vyšším množstvím cihelných zbytků (˃30% 
objemu) je možné navrhnout pro geotechnické úpravy těsnících a výztužných žeber 
lokálně málo únosného podloží nebo při problémech s odvodněním aktivní zóny 
podloží vozovky.  

6. Závěr 

 Nově vznikající předpisy ČSN 73 6147 a 48 oddělily využitelnost recyklátů jako 
celku. Enormní zájem ze stavebních recyklátů do vozovek PK je především o asfaltové 
recykláty různé kvality. Pro tyto materiály již platí vyhláška MŽP č. 130/2019 a 
rozděluje je kvalitativně na třídy ZAS 1 až ZAS 4. Vyhláška MŽP pro využití výkopových 
zemin a především SDO a dalších VEP se v současné době řeší. Podle toho jak budou 
nastaveny parametry pro využití, případně jakým způsobem bude rozdělena vhodnost  
jednotlivých recyklátů z hlediska ŽP se budou uplatňovat do výše popsaných 
technologických konstrukcí v pozemních komunikacích. 

7. Literatura 
 [1] TP 210:  Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních 

komunikací, technické podmínky MD ČR, Brno 2011 
 [2] ČSN 73 6133:  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 2011 
 [3] ČSN 73 6141:  Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí, 2019 
 [4] návrh ČSN 73 6147:  Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena (2022) 
 [5] návrh ČSN 73 6148:  Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka (2022?) 
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Abstract 

The article provides an overview of the development of construction and 
demolition waste recycling in the Czech Republic in the period between 2007 and 
2020. Waste group 1701 concrete, bricks, tiles and ceramics analyzed in more detail. 
Recycled C&DW from this group are assessed in terms of the possibility of their use 
as concrete filler. Attention is also paid to group 170504 – soil and stones without 
hazardous substances. A significant increase in recycling has been demonstrated for 
this group in recent years. In conclusion, the ratio of recycled C&DW and extracted 
natural mineral raw materials in the construction industry is analyzed. 

1. Úvod 

Recyklované stavební a demoliční odpady se používají ve stavebnictví ve formě 

inertních minerálních granulátů řadu desítek let. Zpočátku to bylo spíše živelné 

využívání, které nemělo a ani nepotřebovalo větší oporu v platné legislativě. Jednalo 

se spíše o různé zásypy, terénní úpravy apod. V současnosti se recyklace stavebních 

a demoličních odpadů vymezuje jako velmi sofistikovaná činnost vedoucí k výrobě 

inertních minerálních granulátů s řadou specifických pozitivních vlastností, které 

mohou v některých parametrech předčít i primární suroviny. 

Ve stavebnictví se prosazuje stále více cirkulární ekonomika, jejímž cílem je 

minimalizovat množství těžených primárních nerostných surovin, které do procesu 

stavebnictví vstupují. Je to zcela přirozené, neboť stavebnictví je velmi náročné na 

zdroje - uvádí se, že stavební průmysl využívá asi 50% všech nerostných zdrojů v dané 

oblasti. Zvýšení využívání podílu recyklovaných inertních stavebních minerálních 

odpadů by tak přispělo jak k vyšší ochraně přírodních zdrojů, tak také ke snížení 

uhlíkové stopy při výstavbě. 

V ČR dosahovala v letech 2018 až 2020 dle údajů České geologické služby  celková 

roční produkce štěrkopísků a stavebního kamene (z výhradních i nevýhradních 

ložisek) celkem 62 až 63 milionů tun. Produkce stavebních a demoličních odpadů byla 

v uvedeném období z rozmezí 20 až 22 mil. tun, z čehož ca 70 % tvořila zemina, 

kamení a vytěžená hlušina. 

V letech 2017 až 2020 dosahovala roční produkce betonového odpadu hodnoty ca 1,8 

až 2,1 mil. tun, cihelného dopadu 0,7 až 0,9 mil tun/rok a jejich směsi ca 2 až 2,2 mil 

tun (jedná se o odpady bez nebezpečných vlastností).  V souhrnu se tak jednalo o ca 

4,5 až 5 mil tun/rok (zdroj - databáze „Informační systém odpadového hospodářství“). 



22 
 

Z tohoto množství bylo recyklováno 3,3 až 3,6 milionů tun ročně, takřka celý zbytek byl 

využíván na rekultivace (zejména těžebních prostor s končící těžbou) a terénní úpravy 

a dále ve skládkovém průmyslu na rekultivace a technologické zabezpečení skládek. 

Skládkováno bylo minimální množství – ročně méně než 70 tisíc tun. 

Recyklované betony a cihly jsou v současnosti nejčastěji užívány na různé zásypy a 

podsypy a na zpevnění dočasných komunikací na stavbách. Jejich využití v betonu 

jako náhrady přírodního kameniva a štěrkopísků je minimální. Zejména velký potenciál 

má jako plnivo do betonu cihelný recyklát. 

V ČR se ročně vyrábí ca 10 až 11 milionů m3 betonu, což odpovídá spotřebě přírodních 

kameniv cca 16 až 18 miliónů tun ročně. Z produkce betonových a cihelných odpadů 

je zřejmé, že na výrobu betonů by mohlo být využito 30 % až 50 % - tedy hmotnostně 

1,5 až 2,5 milionu tun/rok, což by snížilo požadavky na plnivo z přírodních nerostných 

surovin cca o 10 - 13%. 

2. Současný stav produkce a nakládání se SDO  

Současný stav nakládání se SDO je v tomto příspěvku zaměřen výhradně na 

inertní minerální odpady bez škodlivých vlastností. Tento materiálový proud tvoří více 

než 98% celkového vyprodukovaného množství SDO a je signifikantní z hlediska 

možné náhrady primárních minerálních materiálů ve stavebnictví. 

2.1 Produkce a nakládání se SDO celkem  

Produkce a způsoby nakládání se SDO jako celkem je za posledních dostupných 

deset let přehledně znázorněno v grafu na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Celková produkce a nakládání se SDO v letech 2011 až 2020 
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Z grafu je zřejmý postupný nárůst produkce inertních minerálních stavebních odpadů 

zejména od roku 2014 až do roku 2020. Žluté části sloupců, označené jako „jiný 

způsob nakládání“, znázorňují rozdíly mezi množstvím SDO evidovaného na vstupech 

a sumou množství, se kterým bylo nakládáno konkrétně dle níže uvedených způsobů. 

Jedná se tak zpravidla o množství, která zůstávala meziročně na mezideponiích 

recyklačních závodů. 

2.2 Produkce a nakládání se SDO skupiny 1701 - Beton, cihly, tašky  
a keramika  

Produkce a způsoby nakládání s touto skupinou SDO je přehledně znázorněno 

v grafu na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Produkce a nakládání se SDO skupiny 1701 

Z grafu je zřejmé, že dominantním způsobem nakládání s touto skupinou odpadů je 

zejména v období 2015 až 2020 recyklace. V uvedeném období bylo z těchto SDO 

recyklováno ročně 2,8 až 3,6 milionu tun, což představuje míru recyklace 65 % až 

76 %. Využívání této skupiny inertních minerálních odpadů k rekultivacím a 

technologickému zabezpečení skládek je po celé sledované období takřka stabilní 

v relativně úzkém intervalu 1,1 až 1,5 milionu tun ročně. 

Z hlediska produkce recyklovaných stavebních materiálů je zejména důležitá skupina 

170101 – betony. Ty lze zpravidla zpracovat v recyklačních zařízeních na velmi 

kvalitní recyklát (betonové kamenivo). Nezbytným předpokladem pro recyklaci je 
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prokázání absence případných škodlivin dle platné legislativy a s ohledem na 

zamýšlený způsob použití. Granulometrické vlastnosti recyklátu lze modifikovat dle 

případných požadavků většího odběratele. Nejčastěji se produkují tyto frakce: 0/16, 

0/32, 16/32 a 32/63. Míra recyklace je v této skupině v posledních letech ca 90 %.  

 

              Obr.3  Produkce a nakládání se SDO skupiny 170101 - betony 

Na Obr. 3 je podrobněji dokumentována evidovaná produkce a způsoby nakládání s 

odpadními betony. Evidovaná produkce se ve sledovaném období pohybovala mezi 

ca mezi jedním a dvěma miliony tun ročně, přičemž patrný výraznější nárůst je zřetelný 

od roku 2015, od kdy produkce dosahuje bez větších výkyvů hodnoty ca 2 miliony tun 

ročně. 

Je zcela zřejmé, že dominantní většina tohoto materiálového proudu je recyklována. 

Relativně malá část (ca do 10 %) je v posledních letech využívána pro rekultivaci a na 

povrchu a zcela zanedbatelná množství jsou využívána jako technologické 

zabezpečení skládek či na jejich rekultivace. Je zřejmé, že recyklace betonů se v 

posledních letech pohybuje kolem 90 %. 

U cihelného stavebního a demoličního odpadu je situace poněkud odlišná. I když je 

skupina odpadů nazvána cihly, jedná se zpravidla o cihelné zdivo, které obsahuje řadu 

jiných složek – zejména maltoviny a omítky. Jak je patrné z Obr.  4, je produkce této 

skupiny odpadů relativně nízká – od roku 2010 se pohybuje v hodnotách pouhých 800 

tisíc tun ročně. Z tohoto množství je recyklováno v posledních dvou letech pouze o 

málo více než 50 %. Pokles produkce skupiny SDO 170102 je kompenzován nárůstem 

produkce skupiny 170106 „Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků“ viz Obr. 5. 

Přesun produkce skupiny 170102 do skupiny 170106, svědčí mimo jiné o tom, že pro 

původce odpadů je s ohledem na druhové složení jednodušší neselektovat skupinu 
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170102, ale zařadit ji do směsí. Tyto směsi nacházejí také v recyklovaných podobách 

častého využití – ale spíše pro méně náročné účely – např. zásypy a obsypy některých 

liniových vedení, materiál pro stavbu staveništních komunikací a manipulačních ploch 

apod. S ohledem na jejich velmi značnou druhovou rozmanitost je nelze až na 

ojedinělé výjimky (spíše výzkumného charakteru) využívat na výrobu stavebních hmot 

a dílců. 

 

              Obr.4  Produkce a nakládání se SDO skupiny 170102 - cihly 

 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neobsahující škodlivé látky skupiny 170107 

Do této skupiny odpadů jsou zařazovány SDO, získané především při odstraňování 

nadzemních budov, kde jsou přítomny jak složky betonu, tak i cihelného zdiva a 

případně i střešních tašek a keramiky. Původce odpadů neusiluje o důkladnější selekci 

jednotlivých složek buď pro to, že v nejbližší blízkosti odstraňované stavby nemá 

prostorové možnosti oddělovat od sebe betony a cihly, nebo charakter budovy je 

takový, že by to pro něj bylo z ekonomického hlediska ztrátové. Poplatky za předání 

těchto materiálů k recyklaci jsou zpravidla výrazně vyšší, než je tomu u betonů. 

Evidovaná produkce a způsoby nakládání se směsmi nebo oddělenými frakcemi 

betonu, cihel, tašek a keramických výrobků je podrobněji dokumentována na Obr. 5. 

Evidovaná produkce se ve sledovaném období pohybovala ve značném rozsahu mezi 

ca osmi sty tisíci a 2,3 miliony tun ročně, přičemž patrný výraznější nárůst je zřetelný 

od roku 2018, od kdy produkce dosahuje bez větších výkyvů hodnoty více než 2 

miliony tun ročně. Původ tohoto skokového nárůstu se nepodařilo identifikovat – v 
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daném období nedošlo k výraznému poklesu v jiné skupině stavebních a demoličních 

odpadů. 

 

                 Obr.5  Produkce a nakládání se SDO skupiny 170107  

Je zřejmé, že míra recyklace je v této skupině odpadů v letech 2016 až 2020 vyšší než 

50%, zároveň je však také jednoznačně prokazatelný trend mírného nárůstu využívání 

tohoto druhu odpadů na rekultivace, úpravy terénu a technologické zabezpečení 

skládek. Zde by z hlediska cílů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví měla být spíše 

využívána zemina a kamenivo skupiny 170504. 

Na druhé straně je však skutečnost, že kvalita a materiálové složení SDO skupiny 

170107 je velmi variabilní a procesem recyklace nelze zajistit využití recyklovaného 

materiálu pro náročnější aplikace ve stavebnictví. Využití tak zůstává pouze na 

obsypech a zásypech některých inženýrských sítí, případně jako materiál pro stavbu 

dočasných staveništních komunikací a manipulačních ploch 

2.3 Produkce a nakládání se SDO skupiny 170504 – zemina a kamení bez 
škodlivých vlastností  

Tato skupina představuje zcela dominantní množství (více než 95 %) ze skupiny 

odpadů 1705 zemina, kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina. 

Produkce a způsoby nakládání s touto skupinou SDO je přehledně znázorněno v grafu 

na Obr. 6. 

Z grafu je jednoznačně patrný postupný nárůst evidovaných SDO, který má určité 

nepravidelnosti. Mezi roky 2010 a 2020 se produkce těchto odpadů takřka 

ztrojnásobila. 
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                Obr.6  Produkce a nakládání se SDO skupiny 170504 

Výkopový materiál tvoří převážně minerální složky - štěrk, písek, hlína, kameny atd.  

Podle typu zeminy a hloubky výkopu obsahuje značně rozdílné množství humózní 

organické složky.  

Vzhledem k velkému produkovanému množství se většina nekontaminovaného 

vytěženého materiálu využívá formou zasypávání na rekultivace dobývacích prostor 

s končící či ukončenou těžbou, v podstatně menší míře i na rekultivaci skládek. Ve 

zpracované podobě s vhodným granulometrickým složením jej lze využít např. i pro 

různé zásypy a obsypy inženýrských sítí. 

Vytvoření přesné hmotnostní bilance pro výkopové materiály je velmi problematické, 

protože značné podíly hmotnostního toku neprocházejí přes statistická sledování dat 

(ze zákona to žádná povinnost nevyžaduje). Týká se to zejména nekontaminovaného 

vytěženého materiálu, který je znovu použit přímo v místě původu. 

Z grafu na Obr. 6. je také zřejmá postupná změna způsobu nakládání s touto skupinou 

odpadů. V letech 2007 až 2011 jednoznačně dominovalo využití na rekultivace a 

terénní úpravy. V posledních letech se způsob využívání postupně přesunul směrem 

k recyklacím R5, které v roce 2020 dosáhly čtyřiceti procentního podílu v této skupině. 

Využití recyklátu je nejčastější při stavbě různých násypů a také např. dle návrhové 

ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. 

3. Míra využívání recyklovaných stavebních a demoličních odpadů ve 
stavebnictví 

Význam recyklace stavebních a demoličních matriálů ve stavebnictví je nejlépe 
patrný z poměru recyklovaného kameniva k celkovému množství produkovaného 
kameniva a štěrkopísků (nerostných surovin + recyklátů). 
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Z grafu na obr. 7 je zřejmé, že v letech 2007 až 2011 byl podíl recyklátů na trhu 
s inertními minerálními materiály ve stavebnictví ca 4%, od roku 2012 do roku 2020 
došlo k jeho výraznému nárůstu až na ca 15,5% - což znamená takřka čtyřnásobek. 

 

                          Obr.7  Produkce minerálních granulátů v ČR 

 

  Obr. 8  Podíl recyklovaných SDO na produkc minerálních granulátů v ČR 

Je jednoznačně prokazatelné, že použití přírodního kameniva v řadě aplikací ve 

stavebnictví je stále nezastupitelné, takže nelze očekávat, že podíl recyklovaných 

materiálů bude narůstat trvale a takřka neomezeně. Za velmi pozitivní by v této oblasti 

bylo možno označit situaci, pokud by se podíl recyklátů na trhu s inertními minerálními 

materiály ve stavebnictví dostal až k hodnotě ca 25 až 30 %. 
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4. Závěr 

Z výše uvedených faktů je zřejmé, že v ČR  v posledním desetiletí dochází 

k intenzivnímu rozvoji recyklace stavebních a demoličních odpadů. Rozvíjí se jak 

recyklace betonu, cihel a jejich směsí, které mohou sloužit jako kvalitní plnivo do 

betonů – bohužel však s omezeními, které vyplývají za současné legislativy pro výrobu 

betonu. 

Také se intenzivně rozvíjí recyklace zemin a kameniva. Produkty nacházejí uplatnění 

zejména při liniových stavbách. Na druhé straně však na recyklaci SDO ještě 

nedopadly limity škodlivin, které jsou stanoveny ve vyhl 273/2021 Sb. Tato část nabyde 

účinnosti od 1. 1. 2024. Limity v ní uvedené jsou v řadě případů nedosažitelné a pokud 

nedojde v této části vyhlášky ke změně, lze očekávat prudký nárůst SDO, které bude 

nutno odstraňovat skládkováním. 
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Abstrakt: 

The article presents individual procedures for the selective demolition of a panel house 
intended for demolition. The procedure for inspecting the building for the purpose of 
identifying waste materials or end-of-life products intended for recycling is given. 
Furthermore, the contents of the project documentation for the demolition work and the 
progress of the preparatory work associated with the dismantling of the building are 
presented. The following is a description of the prefab house intended for selective 
demolition, the procedure for the demolition work and a sample of the summary list of 
waste during the selective demolition of the prefab house. 
 
1 Úvod 

Stavební a demoliční odpady jsou dle objemu největším tokem odpadů v ČR ale i v EU. 
Představují asi třetinu veškerého vyprodukovaného odpadu. Správné nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem a recyklovanými materiály z něj má zásadní přínos 
z hlediska trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a kvality života. Mezi 
významnou překážku recyklace a opětovného využití stavebních a demoličních 
odpadů v ČR ale i v EU je nedůvěra v kvalitu recyklovaných stavebních a demoličních 
materiálů. Mezi další překážku můžeme zařadit nejistotu spojenou s možnými 
zdravotními riziky pro pracovníky, kteří tyto recyklované materiály používají při výrobě 
nových výrobků. Uvedené překážky podporují nedůvěru v omezení poptávky po 
recyklovaných stavebních a demoličních materiálech, což brání rozvoji infrastruktury 
pro nakládání se stavebními a demoličními odpady a jejich recyklaci [1]. Je nutno však 
podotknout, že v selektivní demolici budov a následné recyklaci a využívání stavebních 
a demoličních odpadů je velký potenciál pro získání recyklovaného kameniva (betonu, 
cihel) požadovaných vlastností pro využití jako částečné a/nebo úplné náhrady 
přírodního kameniva při výrobě betonů. Recyklované kamenivo (beton, cihly), můžeme 
považovat za velmi aktuální a budoucí nezastupitelný zdroj plniva při výrobě betonů, 
který bude šetřit přírodní zdroje kameniva. Je nutno však připomenout, že selektivní 
demolice je časově náročnější než tradiční demolice, takže je nutno očekávat vyšší 
náklady. Při selektivní demolici by měla být zohledněna optimální řešení týkající se 
optimální recyklovatelnosti a opětovného použití stavebních a demoličních odpadů. 
Hlavní odpadní toky, včetně inertního odpadu z budov nebo objektů občanské 
infrastruktury, je potřeba upravovat odděleně (např. beton, cihly, dlaždice, keramické 
kachle). Pokud budeme chtít použít recyklované materiály ve vysoce jakostních 
aplikacích (např. výrobě betonu), je nutno požadovat selektivnější demolice (např. 
tříděný sběr/ demontáž betonu a zdiva). 
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2 Prohlídka stavby za účelem identifikace odpadních materiálů, popř. výrobků s 
ukončenou životností 

Hlavním účelem prohlídky stavby (budovy) je určení vymezených částí stavby, které 
se stanou po odnětí ze stavby: 

• nebezpečnými odpady, 

• mohou být zdrojem vzniku nebezpečných odpadů. 

Dále je nutno pozornost zaměřit na identifikace materiálů z jednotlivých částí budovy, 
které lze opětovně použít nebo recyklovat. 

Během prohlídky by se měl identifikovat potencionální odpad vzniklý demoliční činností 
a specifikovat postupy rozebrání a demolice. Je nutno identifikovat všechny odpadní 
materiály, které vzniknou při demolici, s určením množství, kvality a umístění v rámci 
stavby. 

Prohlídka stavby by měla poskytnout informace o materiálech, které se třídí u zdroje 
(např. nebezpečný odpad), o materiálech, které je anebo není možné opětovně použít 
nebo recyklovat, o způsobu nakládání s odpady a možnostech jejich recyklace. 

Vymezené části stavby, pokud to statické podmínky z hlediska bezpečnosti umožní, 
budou v dokumentaci určeny k odstranění ze stavby odděleně. Tím zabráníme mísení 
odpadu kategorie ostatní s odpadem kategorie nebezpečný. 

U stavby, která obsahuje azbest je nutno zvláštní pozornost věnovat vymezeným 
částem, které obsahují azbestové materiály, a to za pomoci provedení stavebně 
technického průzkumu zjištění výskytu azbestu oprávněnou osobou, jehož součástí je 
odběr vzorků a jejich analýzy v akreditované laboratoři. 

Přehled vybouraných stavebních materiálů, výrobků, vedlejších produktů a stavební a 
demoliční odpady, které musí být soustřeďovány odděleně, dále přehled vybouraných 
stavebních materiálů, které jsou vedlejším produktem a přehled stavebních a 
demoličních odpadů, které obsahují nebezpečný odpad je uveden v příloze č. 24, 
vyhlášky č. 273 [2]. 

Znečišťující látky, které by měly být před demolicí odstraněny jsou specifikovány také 
v rakouské normě ÖNORM B3151 [3]. 
 
3 Dokumentace pro demolici staveb 

Obsah projektové dokumentace pro demolici budovy je uveden ve vyhlášce č. 
499/2006 Sb. v § 5 – Dokumentace bouracích prací [4]. Dokumentaci tvoří pět hlavních 
částí: 
1. průvodní zpráva, 
2. souhrnná technická zpráva, 
3. situační výkresy, 
4. dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, 
5. dokladová část. 
 
4 Přípravné práce spojené s ostrojením budovy 

Mezi přípravné práce spojené s odstrojením budovy patří níže uvedené činnosti: 

• Před započetím postupu dekonstrukce je potřeba zajistit vyčištění budovy od 
veškerého mobiliáře, popřípadě volně uskladněných předmětů jak ve vnitřních 
prostorech budovy, tak v půdních a sklepních prostorech. 
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• Demontáž všech otopných těles a rozvodů ústředního vytápění. Zhodnocení stavu 
těchto otopných těles a rozvodů a jejich zatřídění do kategorií dle následného 
využití či zpracování. 

• Demontáž všech zařizovacích předmětů z WC, kuchyní, koupelen, sprch to 
takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost jejich dalšího využití. 

• Demontáž všech elektrotechnických rozvodů (silnoproudé, slaboproudé, měření a 
regulace, zabezpečovací technika (EZS), řídící systémy pro veškerá technická 
zařízení, počítačové sítě, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu atd.), které 
jsou umístěny v lištách. 

• Demontáž podlahových krytin (plovoucí podlahy, PVC, parkety atd.). 

• Demontáž zbylých zdravotně technických rozvodů (vzduchotechnika, větrání, 
klimatizace, chlazení, rozvody plynu, rozvody vody, kanalizace, centrální 
vysavače) vedených v podhledech či umístěných na konzolách. 

• Demontáž všech dveřních a okenních výplní v budově. 

• Rozebrání střešní krytiny budovy včetně laťování. 

• Demontáže všech klempířských prvků a komínových těles. 

• Pokud stavba obsahuje konstrukci krovu je potřeba demontovat veškeré dřevěné 
prvky konstrukce krovu. 

 
5 Popis panelového domu určeného k demolici 

Jedná se o čtyřpodlažní panelovou stavbu na obdélníkovém půdorysu s plochou 
střechou. Je provedeno zateplení střešního pláště a fasády, zateplení podhledu 
v suterénu objektu. V přízemí domu je situován jeden hlavní vchod do domu a jeden 
vedlejší (zadní) vchod, 10 ks sklepních boxů, 4 ks garáží. V každém podlaží jsou 
situovány 2 bytové jednotky (3+1). V celém bytovém domě je 8 bytových jednotek. 
Světlá výška místnosti činí 2,65 m. 

Rozměry budovy 
Půdorysný rozměr:   11,25 m x 17,5 m 
Výška:   15,0 m 
Obestavěný prostor:  2953 m3 

Konstrukční systém budovy  
Jedná se kombinaci stěnového a skeletového konstrukčního systému. Svislé nosné 
konstrukce (stěny a sloupy) jsou provedeny ze struskopemzobetonu. Tloušťka 
obvodových stěn činí 375 mm. Půdorysné rozměry sloupů jsou 500x750 mm (5ks). Na 
sloupy je uložen průvlak, jehož průřez činí 500x500 mm. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z betonových prefabrikátů (stropních 
panelů) s typovým označením PZD 64n – 50/530, PZD 65n – 50/530, 657-306 (bylo 
získáno z dostupné projektové dokumentace). 
Schodiště je tvořeno z betonových prefabrikátů HZS 15-96, HZS 199–120, PDD 1n – 
270. Zábradlí je ocelové výšky 900 mm v celkové délce 38 m. 

Základy 
Základy budovy jsou tvořeny: 

• vnějším základovým pásem šířky 1300 mm a hloubky 800 mm v délce 17,5 m; 

• vnějším základovým pásem šířky 1200 mm a hloubky 800 mm v délce 17,5 m; 

• vnitřním základovým pásem šířky 1800 mm a hloubky 650 mm v délce 17,5 m; 

• vnějším základovým pásem šířky 650 mm a hloubky 800 mm v délce 9,5 m; 

• vnějším základovým pásem šířky 650 mm a hloubky 800 mm v délce 9,5 m; 
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• základový pás pod schodiště šířky 300 mm a hloubky 400 mm v délce 6,3 m; 

Nenosné konstrukce 
Jedná se o příčky, které slouží k rozdělení bytového prostoru na jednotlivé místnosti 
v rámci bytové jednotky. Jedna bytová jednotka je tvořena 3 pokoji (obývací pokoj, 
dětský pokoj, ložnice, kuchyní, chodbou a WC). Šířka příček činí 100 mm. Celková 
délka příček v rámci jedné bytové jednotky činí 35 m. Materiál příček je cihla pálená 
děrovaná. 

Konstrukce podlahy 

V rámci bytové jednotky č. 1 a 2: 
Obývací pokoj (plocha 25 m2) – dřevěné parkety kladené ve dvou vrstvách, lepené na 
hobru gumoasfaltem, podsyp z vysokopecní strusky fr. 0/16 mm v tl. 60 mm. 
Dětský pokoj (plocha 16,5 m2) - dřevěné parkety kladené ve dvou vrstvách, lepené na 
hobru gumoasfaltem, podsyp z vysokopecní strusky fr. 0/16 mm v tl. 60 mm. 
Ložnice (plocha 15 m2) - dřevěné parkety kladené ve dvou vrstvách, lepené na hobru 
gumoasfaltem, podsyp z vysokopecní strusky fr. 0/16 mm v tl. 60 mm. 
Chodba (plocha 8 m2) – betonová mazanina tl. 80 mm, plovoucí podlaha. 
Kuchyně (plocha 6,7 m2) - betonová mazanina tl. 80 mm, plovoucí podlaha. 
WC (plocha 1,4 m2) - betonová mazanina tl. 80 mm, keramická dlažba. 
Koupelna (plocha 2,9 m2) - betonová mazanina tl. 80 mm, keramická dlažba. 

V rámci bytové jednotky č. 3 a 4: 
Obývací pokoj (plocha 25 m2) – dřevěné parkety kladené ve dvou vrstvách, lepené na 
hobru gumoasfaltem, podsyp z vysokopecní strusky fr. 0/16 mm v tl. 60 mm. 
Dětský pokoj (plocha 16,5 m2) - dřevěné parkety kladené ve dvou vrstvách, lepené na 
hobru gumoasfaltem, podsyp z vysokopecní strusky fr. 0/16 mm v tl. 60 mm. 
Ložnice (plocha 15 m2) - dřevěné parkety kladené ve dvou vrstvách, lepené na hobru 
gumoasfaltem, podsyp z vysokopecní strusky fr. 0/16 mm v tl. 60 mm. 
Chodba (plocha 8 m2) – betonová mazanina tl. 80 mm, keramická dlažba. 
Kuchyně (plocha 6,7 m2) - betonová mazanina tl. 80 mm, keramická dlažba. 
WC (plocha 1,4 m2) - betonová mazanina tl. 80 mm, keramická dlažba. 
Koupelna (plocha 2,9 m2) - betonová mazanina tl. 80 mm, keramická dlažba. 

V rámci bytové jednotky č. 5, 6, 7 a 8: 
Obývací pokoj (plocha 25 m2) – Plovoucí podlaha, miralon, 1 vrstva OSB desek tl. 18 
mm, 1 vrstva OSB desek tl. 12 mm, podsyp z vysokopecní strusky fr. 0/16 mm v tl. 60 
mm. 
Dětský pokoj (plocha 16,5 m2) - Plovoucí podlaha, miralon, 1 vrstva OSB desek tl. 18 
mm, 1 vrstva OSB desek tl. 12 mm, podsyp z vysokopecní strusky fr. 0/16 mm v tl. 60 
mm. 
Ložnice (plocha 15 m2) - Plovoucí podlaha, miralon, 1 vrstva OSB desek tl. 18 mm,         
1 vrstva OSB desek tl. 12 mm, podsyp z vysokopecní strusky fr. 0/16 mm v tl. 60 mm. 
Chodba (plocha 8 m2) – betonová mazanina tl. 80 mm, plovoucí podlaha. 
Kuchyně (plocha 6,7 m2) - betonová mazanina tl. 80 mm, keramická dlažba. 
WC (plocha 1,4 m2) - betonová mazanina tl. 80 mm, keramická dlažba. 
Koupelna (plocha 2,9 m2) - betonová mazanina tl. 80 mm, keramická dlažba. 

V rámci přízemí domu: 
V přízemí domu je skladba podlahy následující: cementový potěr tl. 20 mm, betonová 
mazanina tl. 80 mm, izolace, podkladní beton tl. 100 mm. Celková tloušťka podlahy 
bez započítání tl. izolace činí 200 mm. 
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Konstrukce střechy: 
Plocha střechy činí: 222 m2 
Skladba konstrukce střechy: 

• Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou polyesterové rohože a 
hrubozrnným posypem, tl. 4 mm. 

• Dílce z pěnového polystyrenu tl. 120 mm s nakašírovaným hydroizolačním pásem 
modifikovaného asfaltu, tl. 3,5 mm. 

• Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu. 

• Plynosilikátové desky tl. 100 mm. 

• Škvárová podsyp tl. 120 mm. 

• ŽB deska. 

Ukončení střechy na krakorci pozinkovaným profilem UNIDEX NZF 120 v délce 57,5 m. 

Okenní otvory 
V objektu se nachází celkem 66 ks okenních otvorů, materiál plast, čisté izolační 
dvojsklo. Jedná se o sestavu jednokřídlových oken rozměru 2100x1600 mm v počtu 
8ks, sestavu dvou jednokřídlových oken s balkonovými dveřmi rozměru 
2100x1600+900x2400 mm v počtu 8 ks, dvoukřídlové okno rozměru 1500x1600 mm 
v počtu 16 ks, okno jednokřídlové rozměru 900x600 mm v počtu 24 ks, okno 
jednokřídlové sklápěcí v počtu 10 ks. 

Dveřní otvory 
V objektu se nachází celkem 70 ks dveřních otvorů, z materiálu dřevo, kov, hliník. 
Jedná se o vchodové dveře rozměrů 900x1970 mm v počtu 2ks, garážová 
dvoukřídlová vrata rozměru 2250x1970 mm v počtu 4 ks, vchodové dveře rozměru 
1000x1970 mm v počtu 1 ks, dveře rozměru 800x1970 mm v počtu 32 ks, dveře 
rozměru 600x1970 mm v počtu 16 ks. 

Balkony  
Na domě je celkem 8 balkónů. Rozměr jednoho balkonu činí 5 x 1 m (délka x šířka). 
Nosnou konstrukci balkonu tvoří betonová deska (krakorec) s betonovým potěrem a 
keramickou dlažbou. Na jednom i na druhém konci je provedeno zděné zábradlí (boční 
stěny balkónů) rozměrů 1 x 1,10 m. Ocelové zábradlí v délce 5 m a výšky 1100 mm je 
ukotveno do zděné části zábradlí.  

Klempířské výrobky  
Jedná se o oplechování okenních otvorů, oplechování římsy nad suterénem (rozměr 
0,8 x 35,2 m), oplechování vyzděných zábradlí balkónů (2 x rozměr 0,25 x 1,0 m pro 
jeden balkon) je provedeno z titanzinkového plechu. Oplechování, jako ukončení 
střechy (rozměr 12,8 x 35,2 m) na krakorci je provedeno profilem UNIDEX-NZF120  

Zateplení  
Zateplení fasády domu je provedeno kontaktním způsobem zateplení za použití 
fasádního polystyrenu EPS F70 v tloušťce 140 mm se strukturovanou minerální 
omítkou. Zateplení bočních stěn balkónů je provedeno fasádním polystyrénem tl. 50 
mm. Pro kotvení tepelné izolace byly použity talířové hmoždinky Bravoll PTH 8/60x195 
v množství 5 ks/m2. 

Zdravotechnika 
Je vedena ve dvou stoupačkových šachtách, které vedou od přízemí domu až po 
střechu. Stoupačkové šachty jsou vyzděny z pálených cihel. Pro odvod splaškové 
odpadní vody sloužilo litinové potrubí DN125. Pro rozvod teplé a studené vody je 
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použito PPR potrubí DN25. Odvod dešťové vody ze střechy je řešen dvěma vnitřními 
svody z litinového odpadního potrubí DN125, které jsou napojeny na kanalizační 
přípojku do jednotné stokové soustavy. 

Vytápění 
Panelový dům byl napojen na dálkový způsob vytápění. V jedné bytové jednotce se 
nachází 4 ks litinových radiátorů. V obývacím pokoji litinový radiátor rozměrů 1,8 x 0,6 
x 0,2 m (31 litinových žeber), v dětském pokoji litinový radiátor rozměrů 1,0 x 0,6 x 0,2 
m (17 litinových žeber), v ložnici litinový radiátor rozměrů 1,0 x 0,6 x 0,2 m (17 
litinových žeber) a v kuchyni litinový radiátor 0,5 x 0,6 x 0,2 m (8 litinových žeber). 
Vytápění v koupelně je zajištěno registrem z 2 ks ocelových trub DN65. 

 
6 Postup bouracích prací 

Postup bouracích prací bude proveden ve dvou etapách. V I. etapě budou provedeny 
přípravné práce spojené s odstrojením budovy, v II. etapě bude provedena vlastní 
demolice objektu.  

Přípravné práce zahrnují: 
a) Vyčištění panelového domu od veškerého mobiliáře a volně uskladněných 

předmětů ve sklepních prostorech a jednotlivých podlaží panelového domu. 
b) Demontáž všech otopných těles a rozvodů ústředního vytápění. 
c) Demontáž všech zařizovacích předmětů z WC, kuchyní koupelen. 
d) Demontáž všech elektronických rozvodů (silnoproudé, slaboproudé, měření a 

regulace, zabezpečovací technika (EZS), řídící systémy pro veškerá technická 
zařízení, počítačové sítě, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu atd.), které 
jsou umístěny v lištách. 

e) Demontáž zbylých zdravotně technických rozvodů (vzduchotechnika, větrání, 
klimatizace, chlazení, rozvody plynu, rozvody vody, kanalizace) vedených v 
podhledech či umístěných na konzolách. 

f) Demontáž okenních a dveřních výplní vč zárubní. 
g) Demontáž podlahových krytin (plovoucí podlahy, parkety, keramická dlažba). 
h) Demontáž všech klempířských prvků. 
i) Demontáž ocelového zábradlí na schodišti a balkónech. 
j) Demontáž střešní krytiny vč izolačních vrstev. 
k) Demontáž zateplení panelové domu. 

Demolice objektu: 
1) Demolice panelové domu se bude provádět postupným rozebíráním shora dolů. 
2) Bourací práce keramických obkladů, nenosných prvků (cihelných příček) budou 

prováděny pomocí ručních strojů (pneumatické kladivo apod.). 
3) Při bouracích pracích stoupačkových šachet bude postupně demontováno potrubí 

zdravotně technických rozvodů (rozvody plynu, rozvody teplé a studené vody, 
splaškové a dešťové kanalizace). 

4) Pro demolici vnějšího zateplovacího systému bude využito strojní mechanizace s 
dlouhým ramenem. 

5) Bourací práce nosných prvků (betonových konstrukcí) budou prováděny za pomocí 
strojní mechanizace s dlouhým ramenem. Při bouracích pracích bude zajištěno 
dostatečné množství vody pro kropení prachu vznikajícího při demolici. 

6) Zhotovitel demolice v průběhu demolice zajišťuje roztřídění a oddělení jednotlivých 
druhů odpadů do připravených kontejnerů. V co největší možné míře se snaží svým 
jednáním snižovat množství směsného stavebního odpadu při demolici. 
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7 Soupis odpadů ze selektivní demolice 

V Tab. 1 je uveden souhrnný soupis odpadů vzniklých při selektivní demolici 
panelového domu po ukončení životního cyklu. 

Tab. 1 Souhrnný soupis odpadů při selektivní demolici panelového domu 
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• Nosné konstrukce (sloupy, 
průvlaky, stěny, schodiště, 
základy, stropní kce.). 

17 01 01 1072 tun 

1302,5 
tun 

• Nenosné konstrukce. Příčky. 
Inertní odpad. 

17 01 02 169 tun 

• Keramický obklad a keramická 
dlažba. Zařizovací předměty. 

17 01 03  15,3 tun 

• Struskový podsyp. 10 01 01 44 tun 

• Skleněná výplň vstupních 
dveří, okenních otvorů a 
nadsvětlíků. 

17 02 02 2,2 tun 
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• Dřevěný obklad (výška 110 cm 
od podlahy, tl. 40 mm). 

• Dřevěné madlo zábradlí. 

• Dřevěná křídla dveří. 

• Dřevěné parapety, šířka 350 
mm. 

• Plovoucí podlaha. 

• OSB desky. 

17 02 01 8,27 tun 

25 tun 

• Litinové radiátory (vč. 
ocelových trubek). 

• Ocelové potrubí DN60. 

• Ocelové zábradlí.  

• Ocelové zárubně.  

• Ocelová poštovní schránka. 

• Litinové potrubí DN  125 
(dešťové vody, splašková 
voda).  

• Oplechování okenních otvorů 
parapety, oplechování římsy 
nad suterénem.  

• Plechové parapety, 
pozinkované, šířky 230 mm. 

17 04 05  11,2 tun 

• Hliníkové vstupní dveře včetně 
zárubní, pevný výkladec. 

17 04 02 0,06 tun 
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• Plastové okno vč. rámu.   

• Plastové potrubí pro rozvod 
teplé a studené vody PPR 
trubka.  

• Plastová vana. 

17 02 03 2,1 tun 

• Polystyren ze zateplení fasády 
v tl. 140 mm. 

17 06 04 
02 

3,3 tun 
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 • Parketové vlysy (2x tl. 16 mm) 

+ hobra tl. 20 mm. Parketové 
vlysy lepené gumoasfaltem. 

17 02 04* 6 tun 

11 tun 

• Hydroizolační pás, 
2 vrstvy. 

17 03 01* 3 tun 

• Dílce z pěnového polystyrenu 
tl. 120 mm s nakašírovaným 
hydroizolačním pásem tl. 3,5 
mm. 

17 06 03 
01* 

2 tun 

 

8 Závěr 

V článku jsou prezentovány teoretické poznatky k problematice selektivní demolice 
budov po ukončení životního cyklu. Pozornost byla zaměřena na jednotlivé body, které 
by měla obsahovat prohlídka stavby za účelem identifikace odpadních materiálů a 
znečišťujících látek, které by měly být před demolicí odstraněny. Dále jsou 
prezentovány hlavní části projektové dokumentace bouracích prací a soupis 
přípravných prací spojených s odstrojením budovy. V rámci praktické části článku jsme 
se zaměřili na prezentaci částečných výsledků selektivní demolice panelového domu. 
Zde je uveden příklad popisu panelového domu, postup bouracích prací a zpracovaný 
souhrnný popis odpadů vzniklých při selektivní demolici panelové domu. Je tedy 
patrné, že při demolici čtyřpodlažního panelového domu půdorysných rozměrů 11,25 
m x 17,5 m, výšky 15,0 m a s obestavěným prostorem 2953 m3 vznikne 1303 tun 
inertního odpadu, 25 tun neinertního odpadu, který není nebezpečný a 11 tun 
nebezpečného odpadu.  

Poděkování 
Článek vznikl za podpory Technologické agentury České republiky v rámci programu 

Prostředí pro život TAČR SS02030008 Centrum environmentálního výzkumu: 
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Abstract 
Applying circular principles in the building industry to reduce resource consumption 
and waste production has been focused on the recycling of construction and demolition 
waste. However, consumption of primary raw materials can also be reduced by re-
targetting waste from other sources. Thus, opportunities for the recycling of industrial 
and municipal waste are described in second part of Catalogue, which also provides 
an overview of products and examples of good practice. 
 

1. Úvod 

Množství materiálů spotřebovaných v globální ekonomice je více než desetkrát vyšší 
než množství znovu použitých nebo recyklovaných materiálů[1]. Rozdíl mezi těmito 
dvěma toky se nazývá cirkulární mezera a každoročně se zvyšuje. K jejímu růstu 
významě přispívá i stavebnictví, ve kterém je v případě České republiky spotřebováno 
více než 30 % domácí spotřeby materiálů[2], a zároveň například  stavebnictví 
v Evropské unii produkuje množství stavebního a demoličního odpadu odpovídající 
téměř třetině celkového množství vyprodukovaného odpadu[3]. 

Ve snaze o podporu oběhového hospodářství v Evropské unii zveřejnila Evropská 
komise Akční plán pro oběhové hospodářství[4] jako jednu z podpůrných strategií pro 
Zelenou dohodu pro Evropu[5]. Oba tyto dokumenty popisují stavebnictví jako klíčové 
odvětví pro snižování dopadu na změnu klimatu a využívání zdrojů. Zároveň s tím je 
míra recyklace materiálů a jejich využití ve stavebnictví předepsána Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, které se zaměřuje na udržitelné 
využívání přírodních zdrojů[6]. V České republice navazuje na tuto snahu  především 
Plán odpadového hospodářství, který definuje minimální míru recyklace stavebních 
odpadů na 70 %[7].  

Na podporu recyklace demoličních a stavebních odpadů byla realizována řada aktivit, 
mezi které patří například vydání Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných 
surovin pro použití ve stavebnictví[8, 9]. Vedle recyklace stavebních a demoličních 
odpadů existuje ještě další možnost, jak ve stavebnictví snížit spotřebu primárních 
surovin a to pomocí využití odpadů a druhotných surovin z jiných průmyslových 
odvětví. Pro podporu využívání druhotných surovin a odpadů z dalších průmyslových 
odvětví byl na konci roku 2021 publikován Katalog výrobků a materiálů s obsahem 
druhotných surovin z průmyslových provozů a komunálních odpadů pro použití ve 
stavebnictví (2. díl)[10]. 
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Tento druhý díl Katalogu vznikl jako soubor informací od odborníků, výrobců a 
stavebních inženýrů a byl projednán na kulatých stolech ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR, které tvorbu katalogu iniciovalo.  

Tento Katalog přispívá shrnutím možných způsobů využití, rizik a překážek pro 
recyklaci odpadů ve stavebnictví. Katalog je zaměřen na architekty, projektanty, 
stavební inženýři, dodavatelé stavebních prací a veřejné i soukromé investory, kteří 
chtějí zvýšit míru recyklace ve svých projektech nebo najít nové zdroje pro své stavby 
a výrobky. V Katalogu je uveden přehled výrobků s recyklovaným obsahem spolu se 
seznamem platných požadavků na využití recyklovaných materiálů uvedených v 
normách a právních předpisech. Katalog navíc uvádí příklady dobré praxe, které mají 
snížit podezření ohledně používání recyklovaných materiálů.  
 

2. Metoda 

Příprava Katalogu navazuje na vydání Katalog výrobků a materiálů s obsahem 
druhotných surovin pro použití ve stavebnictví[9]. Nový díl vychází z vyhodnocení 
národních statistik popisujících produkci odpadů a druhotných surovin a shrnuje 
informace z diskuzí a kulatých stolů s odborníky. Skupinu odborníků tvořili producenti 
průmyslových odpadů, stavební inženýři a výrobci stavebních výrobků. Výstupy této 
skupiny byly konzultovány se státními úředníky reprezentujícími pohled zaměřený na 
ochranu přírody a veřejného zdraví. Diskuse byly organizovány ve spolupráci s 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Českou agenturou pro standardizaci.  

Na základě vyhodnocení celostátních statistik a shrnutí možného využití byly v tomto 
díle Katalogu popsány následující klíčové toky odpadů a druhotných surovin s 
nejvyšším potenciálem k recyklaci: struska, popílek a popílek, energetická sádra, 
plasty, sklo, papír, kompozitní obaly, pneumatiky a guma, dřevo a kovy. Po stanovení 
priorit klíčových toků odpadů byl katalog rozšířen o přehled technických norem, 
stávající legislativní dokumenty a předpisy. Nakonec byl Katalog zveřejněn jako volně 
dostupný PDF dokument na webu "www.recyklujmestavby.cz“[10]. 
 

3. Výsledky 

3.1 Produkce druhotných surovin 

Druhotnou surovinu lze charakterizovat jako výrobek (včetně certifikovaných výrobků) 
nebo využitý odpad, který po splnění předpisů o využití přestal být odpadem. V roce 
2018 činila produkce druhotných surovin 22,2 milionu tun[11], což znamená zvýšení 
oproti roku 2017. V porovnání s těžbou primárních surovin v ČR představuje produkce 
druhotných surovin přibližně třetinu vytěženého množství stavebních surovin (více než 
64 milionů tun)[12]. Na základě toho lze předpokládat vysoký potenciál úspor 
primárních zdrojů. Největší množství druhotných surovin pochází z energetických 
procesů a v roce 2018 bylo vyprodukováno více než 10,2 mil. Tun (včetně vedlejších 
produktů). Přehled toků s největším množstvím je uveden na následujícím obrázku. 
Nejdůležitějším zdrojem vedlejších produktů je spalování uhlí, při kterém vzniká 
popílek a v procesu odsiřování spalin pak i energosádrovec[13]. 
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Obrázek 1. Produkce druhotných surovin v ČR v období 2015-2018 (v milionech 
tun) [13] 

 

 

 

3.2 Možné využití druhotných surovin 
3.2.1 Strusky 

 V následující tabulce jsou specifikovány druhy strusek, které je možné využívat pro 
stavební výrobky. Mezi hlavní bariéry spojené s využitím patří nedůvěra ke struskám 
vzhledem k jejich problematickému využití v minulosti, nebezpečí rozpadu strusky a 
variabilita materiálových vlastností. 
 

Tabulka 1. Možná využití strusek v pozemních stavbách 

Specifikace Komplikace při využití Možné způsoby využití 

Struskové kamenivo – 
drcení a třídění krystalické 
strusky 

Hrozí rozpad strusky – 
zvětšení objemu při 
kontaktu s vodou 

Násypy, podsypy, 
zásypy 

Podkladní vrstva pod 
základovou desku 

Kamenivo do betonů 

Granulovaná struska – 
vysokopecní struska 
vznikající prudkým 
zchlazením proudem vody 

Rozpad strusky je 
velice pomalý proces 

Mletá se využívá při 
výrobě cementu 

Struska/škvára – tuhé 
zbytky ze spalování 
pevných paliv 

Různorodé složení 
způsobené rozdílným 
složením spalovaných 
materiálů 

Ostřivo v cihlářské 
výrobě 

Násypy, podsypy, 
zásypy 

 

3.2.2. Popely a popílky 

 V následující tabulce jsou specifikovány druhy popílků, ze které je možné využívat 
pro stavební výrobky. Kromě nedůvěry k výrobkům obsahujícím druhotné suroviny 
z VEP je limitující i prokazování zdravotní nezávadnosti a nezávadnosti k ŽP, což je 
ale nutnou podmínkou pro jejich bezpečné použití.  
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Tabulka 2. Možná využití popílků v pozemních stavbách 

Specifikace Komplikace dalšího využití  Možné způsoby využití 

Úletový popílek – 
z vysokoteplotního 
způsobu spalování  

Nesplnění základních 
požadovaných technických 
parametrů nutných pro další 
využití 

Při skladování ve vlhku může 
ztratit pucolánové vlastnosti 

Velký rozptyl vlastností popílků 
z různých zdrojů 

Náhrada cementu 

Kamenivo do betonu 

Výroba pórobetonu 

Cihlářská výroba 

Minerální vlákna 

Fluidní popílek – 
tuhé zbytky 
fluidního spalování 
uhlí 

Velký rozptyl vlastností popílků 
z různých zdrojů 

Náhrada cementu a  
maltovin 

Výroba pórobetonu 

Cihlářská výroba 

Minerální vlákna 

 

3.2.3. Energosádrovec 

 V následující tabulce je specifikován energosádrovec, který vzniká odsířením spalin 
metodou mokré vápencové vypírky při výrobě elektrické energie spalováním uhlí. 
Skládkování energosádrovce je problematické, a tak se hledají zpsůoby jak ho 
efektivně využít jako vstupní surovinu pro stavební výrobky. Na druhou stranu 
s plánovaným ukončením provozu uhelných elektráren po roce 2033 by došlo také 
omezení jeho produkce. 

 

Tabulka 3. Možná využití energosádrovce 

Specifikace Komplikace dalšího využití  
Možné způsoby 
využití 

Energosádrovec – 
produkt technologie 
mokré vápencové 
vypírky spalin) 

Přísné požadavky na kvalitu 
při využití do 
sádrokartonových desek 

Sádra, výroba cementu 

Sádrokartonové a 
sádrovláknité desky 

 

3.2.4. Plasty 

 V následující tabulce jsou specifikovány druhy plastů, které je možné použít jako 
vstupní surovinu pro stavební výrobky. Hlavní bariérou pro jejich využití je 
nedostatečné třídění plastu. S jejich využitím se také pojí nedůvěra v konstrukční prvky 
obsahující recyklované plasty.  

 

Tabulka 4. Možná využití recyklovaných plastů v pozemních stavbách 

Specifikace Komplikace při využití Možné způsoby využití 

Recyklované PVC Dostatečné třídění PVC 
Podlahy z recyklovaného PVC 

Fasádní obklady z recykl. PVC 
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Specifikace Komplikace při využití Možné způsoby využití 

Tvrdá pěna z recykl. PVC 

Folie z měkčeného PVC 

Recykl. plast 
z komunálního 
odpadu 

Dodržení vzájemného 
poměru jednotlivých druhů 
plastů 

Zahradní doplňky:  

Plotovky, zatravňovací dlažba, 
terasy a další 

Recykl. polyester Dostatečné třídění PE Geotextilie 

Recykl. polystyrén Dostatečné třídění EPS 
Recyklovaný pěnový 
polystyrén 

Obaly z kabelů Dostatečné třídění Podlahy 

Interiéry aut Směs plastů a textilu Akustické izolace 

 

3.2.5. Sklo 

 V následující tabulce jsou specifikovány druhy skla, které je možné použít jako 
vstupní surovinu pro stavební výrobky. Sklo se třídí do speciálních kontejnerů a je dále 
zpracováno pro výrobu materiálů na bázi skla. Sklo je materiál, který lze při správném 
třídění recyklovat vícenásobně. Při využití recyklovaného odpadního skla pro výrobu 
izolačních materiálů se šetří energie, protože teplota tavení odpadního skla je 
zpravidla nižší než teplota primárních surovin. 
 

Tabulka 5. Možná využití recyklovaného skla v pozemních stavbách 

Specifikace Komplikace při využití Možné způsoby využití 

Ploché sklo 
Dostatečné třídění na  
stavbách a z 
automobilového průmyslu 

Výplně otvorů 

Recyklované 
sklo 

Dostatečné třídění – bez 
nežádoucích příměsí, které 
komplikují další využití 

Skelná vlákna, skleněná vlna 

Pěnové sklo – tepelná izolace 

Lehčené kamenivo, lehčené betony 

Skelná vlákna jako výztuž 

 

3.2.6. Papír 

 V následující tabulce jsou specifikovány možnosti použití recyklovaného papíru jako 
vstupní suroviny pro stavební výrobky. Hlavní bariérou pro využití je nedostatečné 
třídění a nebo kontaminace nežádoucími látkami. 
 

Tabulka 6. Možná využití recyklovaného papíru 

Specifikace 
Komplikace při 
využití 

Možné způsoby využití 

Dostatečné třídění  Foukaná celulóza jako izolace 
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Specifikace 
Komplikace při 
využití 

Možné způsoby využití 

Recyklovaný 
papír 

Vlákna z recyklovaného papíru – výztuž 

 

3.2.7. Kompozitní obaly 

 V následující tabulce jsou specifikovány možnosti použití recyklovaných 
kompozitních obalů jako vstupní suroviny pro stavební výrobky. Hlavní bariérou pro 
využití je nedostatečné třídění a nebo kontaminace nežádoucími látkami. 

 

Tabulka 7. Možná využití recyklovaných kompozitních obalů 

Specifikace Komplikace dalšího využití Možné způsoby využití 

Kompozitní 
obaly 

Dostatečné třídění  

Deskové konstrukční prvky 

Střešní krytina 

 

3.2.8 Pneumatiky 

 V následující tabulce jsou specifikovány možnosti použití recyklovaných pneumatik 
jako vstupní suroviny pro stavební výrobky. Spolu s nedostatečným tříděním je 
limitující i posuzování zdravotní nezávadnosti recyklovaných pneumatik. 

 

Tabulka 8. Možná využití recyklovaného pneumatik v pozemních stavbách 

Specifikace Komplikace při využití Možné způsoby využití 

Recyklované 
pneumatiky – a 
pryže 

Zajištění zdravotní 
nezávadnosti výsledných 
výrobků 

Povrhy sportovišť a hřišť  

Průmyslové podlahy, balkony, terasy 

Vibroizolace 

 

3.2.9. Dřevo a výrobky ze dřeva 

 V následující tabulce jsou specifikovány materiály na bázi dřeva. U této druhotné 
suroviny je silná konkurence mezi energetickým využitím a materiálovou recyklací. 
Mezi hlavní bariéry recyklace patří kontaminace nebezpečnými látkami nebo bilogická 
kontaminace. 

 

Tabulka 9. Možná využití dřeva a výrobků ze dřeva 

Specifikace Komplikace při využití Možné způsoby využití 

Nábytkářské 
dřevo 

Mohou obsahovat 
nebezpečné látky 
(lepidla, laky,…) 

Energetické využití 

Dřevovlák. desky a izolace 

Dřevo ze 
zpracovatelského 
průmyslu 

 
Energetické využití, výroba pelet 

Dřevovlák. desky a izolace 

Energetické využití 
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Specifikace Komplikace při využití Možné způsoby využití 

Dřevo 
z biologického 
odpadu 

Dřevo může být 
napadeno biologickými 
škůdci 

Kompostování 

 

3.2.10. Kovy 

 V následující tabulce jsou specifikovány materiály na bázi kovů z průmyslu, 
strojírenství a z obalů. Tyto materiály jsou cennou komoditou a končí většinou ve 
sběrných surovinách kde se vykupují, dále třídí a jsou poskytnuty zpracovatelům kovů 
k dalšímu využití. 
 

Tabulka 10. Rizika recyklace a možná využití kovů 

Specifikace Komplikace při využití Možné způsoby využití 

Kovy ze zpracovatelského 
průmyslu  

Dostatečné třídění Recyklace kovů Kovové části strojů, 
přístrojů a zařízení 

Kovové obaly 

 

4. Závěr 

Vydání Katalogu přispívá ke zvýšení míry využívání materiálů v českém hospodářství 
tím, že identifikuje klíčové materiálové toky s vysokým potenciálem využití ve 
stavebnictví. Katalog navíc představuje výrobky s recyklovaným obsahem a příklady 
dobré praxe. Dále jsou zde popsány možnosti využití druhotných surovin v souladu s 
evropskou a českou legislativou. U každého z klíčových materiálových toků byla 
popsána rizika a překážky v procesu recyklace. Jednou z hlavních bariér je nedůvěra 
vůči používání výrobků s recyklovaným obsahem. Nicméně je nutné připomenout, že 
výrobky obsahující recyklované materiály musí na trhu splňovat minimálně stejné 
předpisy jako výrobky z primárních zdrojů. 
 

5. Poděkování 

Tato práce vznikla v rámci projektu „Návrh a ověření vlastností betonů s recyklovaným 
pískem ze stavebních a demoličních odpadů,“ LTAIN19205, podpořeného 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu 
INTER-EXCELLENCE. 
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Abstract 
The rapid growth of the world's population and its concentration in large cities 
represents a major impact on the construction industry and the production of building 
materials. It is the recycling of building materials that is an effective solution to meet 
the requirements for the construction of new buildings and at the same time achieve 
sustainable development on earth. 
 

1. Stavebně demoliční odpad 

 Stavební a demoliční odpady (SDO) vznikají při různých stavebních činnostech, ať 
už se jedná o výstavbu, rekonstrukci nebo demolici. V roce 2019 tvořil SDO 63 % 
z celkové produkce odpadů v ČR. SDO jsou také významným potencionálním zdrojem 
druhotných surovin, proto je upřednostňována recyklace oproti skládkování. Mezi 
technologické procesy recyklace patří zejména zdrobňování, třídění a separace 
stavebních sutí a odpadů. Dále to jsou také postupy, které vedou k opětovnému využití 
stavebních prvků či dílců. Jeden z hlavních faktorů, který je zodpovědný za efektivitu 
a kvalitu celého procesu recyklace, je třídění demoličního materiálu přímo na místě 
jejich vzniku [1], [2], [3]. 

 

 

Obr.1 Celková produkce odpadů v roce 2019 (CENIA) [3] 
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 Od 1.1. 2021 vstoupil v platnost zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb. o 
odpadech), který např. uvádí, že od 1. ledna 2030 bude zakázáno skládkovat 
recyklovatelné odpady [2], [4]. Charakter druhu odpadu přímo souvisí se stavebními 
technikami, které byly za vzniku konstrukcí, jež jsou nyní demolovány, použity. Dále 
závisí na druhu a stáří stavby. Kvalita SDO je dále ovlivněna vlastnostmi surovin 
použitých při výstavbě, způsobem zpracování SDO, skladováním a čistotou [2]. 
 

1.1 Stavební suť 

 Stavební suť je tvořena směsí stavebních odpadů, vznikající při demolici zejména 
pozemních staveb. Složení je zpravidla ovlivněno druhem, konstrukčním řešením, 
stářím staveb, ale také technologií, kterou se provádí demoliční práce. Směs se může 
skládat z betonu, železobetonu, cihelného zdiva, zeminy, keramiky, kamenné dlažby, 
vápenopískových materiálů, maltovin, sádry, dřeva a materiálů na bázi dřeva, oceli, 
písku, štěrku, plastů, kovů, papíru, asfaltu, dehtu, tmelů, barev a lepidel. 

 Mezi hlavní recykláty získané z této směsi patří cihelná a betonová drť, které lze využít 
jako kamenivo do betonu. Pro svou nízkou pevnost v tlaku se cihelná drť používá zejména 
pro méně náročné stavební hmoty. Mnohem častěji se však využívá jako násypový 
materiál a jemná cihelná drť se využívá na povrchy sportovišť [2]. 
 

2. Národní technické požadavky na recyklované kamenivo 

 Na recyklované kamenivo se stejně jako na kamenivo přírodní vztahují harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh dle Nařízení (EU)  
č. 305/2011. Technické požadavky stanoví evropské normy harmonizované 
k uvedenému Nařízení. Dle stanoveného systému posuzování shody výrobce zajistí 
provedení zkoušek pro stanovení typu výrobku a u oznámeného subjektu zajistí 
posouzení a schválení systému řízení výroby, který musí zajistit stálost vlastností 
deklarovaných výrobcem v rozsahu příslušné harmonizované evropské normy při 
dodávání výrobku na trh [5]. 

 Technické požadavky na přírodní recyklované kamenivo stanoví harmonizovaná 
evropská norma EN 12620:2002+A1:2008 (dále ČSN EN 12620+A1) [6]. Jedná se tedy 
o stavební výrobek, na který výrobce musí povinně vydat prohlášení o vlastnostech a 
připojuje k němu označení CE. Pouze tento výrobek lze použít pro výrobu jakéhokoliv 
betonu, nejde-li o kamenivo, na které se tato harmonizovaná norma nevztahuje v rozsahu 
jejího předmětu. Třídy a úrovně vlastnosti vymezují hranice, ve kterých se hodnoty 
konkrétního výrobku mohou pohybovat, tedy možný interval hodnot vlastností výrobku [5]. 

 Uvádění anebo dodávání výrobků na trh se podle ČSN EN 206+A2 [7] řídí legislativou 
jednotlivých členských států EU. V ČR je tím právním předpisem nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 
ČSN EN 206+A2 [7] je norma určená, tedy stanovující technickou specifikaci na výrobky, 
podle které se výrobce se musí řídit při dodávání výrobků na trh. Obdobně je to u  
ČSN P 73 2404 [5], [8]. 

 ČSN EN 206+A2 [7] stanoví v informativní příloze E, mezní hodnoty obsahu 
recyklovaného kameniva pro beton stupně vlivu prostředí, a to v závislosti na zdroji 
recyklovaného kameniva. Norma připouští max. 50 % objemu recyklovaného kameniva, 
jako náhrady hrubého přírodního kameniva pro beton pro třídu prostřední X0. 
Recyklovaného kameniva typu A i B je možné do betonu, pro stupeň prostředí X0, použít 
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maximálně 50 % (hmotnosti). Pro stupeň XC1 a XC2 je možné použít pouze 30 % 
recyklovaného kameniva typu A a 20 % typu B. Pro prostředí XC3, XC4, XF1, XA1 a XD1 
je možné použít pouze typ A do 30 %. Pro všechny ostatní stupně vlivu prostředí není 
nadále doporučeno použití recyklovaného kameniva. Recyklované kamenivo typu A musí 
obsahovat alespoň 90 % betonového recyklátu a méně než 10 % nečistot. Typ B je tvořen 
minimálně 95 % recyklátu, který je obsahuje minimálně 50 % betonového recyklátu a  
45 % recyklátem tvořeným z kameniv, která jsou stmelená hydraulickými pojivy či 
nestmelená nebo pouze z přírodních kameniv [6], [9]. 
 

Tab. 1 Doporučení pro hrubé recyklované kamenivo podle EN 12620+A1 [6] 
Vlastnosti Článek v                                   

EN 12620:2002 
+ A1:2008 

Druh Kategorie dle EN 12620 

Obsah jemných částic 4.6 A+B Kategorie nebo deklarovaná 
hodnota 

Index plochosti 4.4 A+B ≤ Fl50 nebo ≤ Sl55 

Odolnost proti drcení 5.2 A+B ≤ LA50 nebo ≤ SZ32 

Objemová hmotnost 
vysušených zrn ρrd 

5.5 A ≥ 2100 kg/m3 

B ≥ 1700 kg/m4 

Nasákavost zrn 5.5 A+B Hodnota musí být určena 

Složky 5.8 A Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-,FL2-, XRg1- 

B Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-,FL2-, XRg2- 

Sírany rozpustné ve vodě 6.3.3 A+B ≤ SS0,2 

Obsah ve vodě 
rozpustných chloridových 
iontů 

6.2 A+B Hodnota musí být určena 

Vliv na začátek tuhnutí 6.4.1 A+B ≤ A40 
a Kategorie NR (bez požadavků) se může použít pro jiné vlastnosti, neuvedené v této 
tabulce. Pro ně může být kategorie NR deklarována dle EN 12620                                                                                                                                                          
b Pro speciální aplikace vyžadující vysokou kvalitu povrchů, by měla být složka FL 
omezena na FL0,2 

 

 ČSN P 73 2404 [8] nadále definuje obsah jemných částic v recyklovaném kamenivu, 
jehož hodnota musí být menší než 15 %. Obsah humusu se v recyklátu může objevit 
maximálně v 1 %. Další definovanou vlastností je objemová stálost, kdy smršťování při 
vysychání musí být menší než 0,075 %.  
 

3. Mezinárodní technické požadavky na recyklované kamenivo 

 Zahraniční legislativní dokumenty jsou zaměřeny především na možnosti využití 
recyklovaného kameniva z odpadního betonu, popřípadě cihelných a keramických 
odpadů z pohledu významnosti a nejvyšší efektivity využití recyklovaného kameniva.  
 

3.1 Německo 

 V Německu jsou dostupné normy popisující požadavky na kamenivo a další omezení 
na kvalitu betonu. Tyto normy také obsahují definice míry nahrazení kameniva za 
recyklované kamenivo pro různé typy betonu. Dále jsou stanoveny požadavky, které 
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poskytují informace o procesu demolice. Platí společně s normou DIN EN 12620:  
2008-07 pro recyklované kamenivo s objemovou hmotností zrna ≥ 1 500 kg/m3 pro použití 
v betonu. Specifikuje testování a vyhodnocování kontrolovaných nebezpečných látek 
v recyklovaném kamenivu. Použití recyklovaného kameniva 1 a 2 podle této normy a DIN 
EN 12620: 2008-07 je v normě DIN EN 206-1: 2001-07, DIN EN 206-1 / A1: 2004-10, DIN 
EN 206-1 / A2: 2005-09 ve spojení s DIN 1045-2: 2008-08 s ohledem na DAfStb beton, 
recyklované kamenivo. Požadavky na konstrukční požadavky pro typy 3 a 4 podle této 
normy se vybírají samostatně podle DIN EN 12620: 2008-07. 

 Dále je platná norma DIN 4226-102, Rezyklierte Gesteinskörnungen nach DIN EN 
12620 für Beton - Teil 102: Typprüfung und Werkseigene Produktionskontrolle“. Tato 
norma platí pouze s DIN 4226-101 a DIN EN 12620: 2008-07 pro recyklované kamenivo 

s objemovou hmotností zrna  1 500 kg/m3 pro použití v betonu. Specifikuje typové 
zkoušky a minimální zkušební frekvence řízení výroby recyklovaného kameniva podle 
DIN EN 12620: 2008-07, určuje kontrolu kontrolovaných nebezpečných látek [5]. 
 

3.2 Belgie 

 Technický předpis PTV 406 “Recycled aggregate from construction and demolition 
waste” upravuje složení recyklovaného kameniva. Předpis rozlišuje dva druhy 
recyklovaného kameniva podle jeho složení. Kamenivo je rozděleno na recyklované 
kamenivo vysoké kvality a recyklované kamenivo. Vlastnosti odpovídají vlastnostem 
uvedeným v EN 12620 [5]. 
 

Tab. 2 Požadované vlastnosti recyklovaného kameniva uvedené v SB250 and  
NBN B15-001 

Vlastnost Požadavek 

Velikost částic (mm) d ≥ 4 and D ≥ 10 

Obsah jemných částic f1.5 

Odolnost proti drcení LA40 

Index plochosti Fl20 

Složení RC90/Rcu95/Ra1-/XRg0.5-
/Fl2- 

Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m3) ≥ 2200 

Nasákavost ve 24 hodinách (%) ≤ 10 ± 2 

Sírany rozpustné ve vodě SS0.2 

Obsah humusovitých složek OSPASS 

Vliv na počátek tuhnutí A40 
 

3.3 Rakousko 

 Norma ÖNORM B 3140: 2015 03 01 „Rezyklierte Gesteinskörnungen für das 
Bauwesen“ popisuje využití recyklovaného kameniva ve stavebnictví. Norma v důsledku 
speciálních rakouských geografických, topografických a klimatických podmínek 
specifikuje požadavky na recyklované kamenivo pro asfaltové a povrchové úpravy silnic, 
letišť a ostatních dopravních ploch podle kategorií ÖNORM EN 13043. Tato norma 
ÖNORM se používá společně s ÖNORM EN 13043. Odstraňování asfaltu pro použití ve 
směsi zpracovávané za tepla by mělo být postupování v souladu s normou ÖNORM  
EN 13108-8 [5]. 
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3.4 Nizozemsko 

 Holandským centrem CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en 
Regelgeving) byla vyvinuta specifikace pro použití recyklovaného kameniva. Stanoveny 
jsou dvě třídy recyklovaného kameniva. Norma definuje minimální objemovou hmotnost 
recyklovaného kameniva 2100 kg/m3. Maximální nasákavost kameniva není stanovena a 
dále norma definuje složení jednotlivých typů recyklovaného kameniva [5]. 

 

4. Výroba betonu z recyklovaného kameniva 

 Firma ERC BETON s.r.o. nabízí řešení, jak účelně zpracovat stavební odpad vznikající 
při demolici starých budov, jak z něj vyrobit recyklované kamenivo požadované čistoty a 
křivky zrnitosti a jak z něj následně vyrobit beton. Přitom beton vyrobený z takto získaného 
recyklovaného kameniva má nižší objemovou hmotnost a výrobní náklady jsou až o 20 % 
nižší než je tomu u betonu z přírodního kameniva. 

 

 

Obr. 2 Princip recyklace stavebních demolic 

 Strategicky se koncept výroby betonu z recyklovaného kameniva opírá o snižující se 
dostupnost přírodního kameniva do betonu. Využití recyklovaného kameniva a snížení 
těžby přírodního kameniva je tedy nezbytné pro zachování trvalé udržitelnosti na zemi. 

 V ideálním případě se stavební suť může zpracovat přímo na místě jejího vzniku, tedy 
na stavbě. Šetří se tím jak náklady na její přepravu na skládku, tak uhlíková stopa s tím 
spojená. Výrazně se tím snižuje skládkování, což nakonec vyžaduje i nová odpadová 
legislativa.  

 
4.1 Co lze z recyklovaného betonu vyrobit 

• Transportní beton: čerstvý beton určený pro základy staveb, podkladní konstrukce, 
výplňové betony apod. 

• Prefabrikované výrobky: betonové bloky, silniční panely, opěrné stěny, 
protihlukové stěny, plotové dílce, dekorativní zahradní prvky apod. 
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• Monolitické stavby: velkou výhodou výroby betonu z recyklovaného kameniva je 
jeho nižší objemová hmotnost a nižší výrobní náklady. To vše lze úspěšně využít 
při stavbě rodinných domů, kanceláří a skladových hal. 

 

 

Obr. 3 Příklady použití betonu z recyklovaným kamenivem 

 Nemáme ambice konkurovat betonům vyráběným z přírodních kameniv, nabízíme ale 
alternativu tam kde je to účelné a výhodné. V ČR se ročně vyrobí kolem 10 mil. m3 betonu, 
kdybychom nahradili jen 10 % těchto betonů, podařilo by se zužitkovat ročně až 1,6 mil. 
tun stavebního odpadu a ušetřit stejné množství přírodního kameniva. 

 
4.2 Co brání dalšímu rozšíření výroby betonu z recyklovaného kameniva 

 Dnešní betonářská norma ČSN EN 206+A2 [7] dovoluje při výrobě betonu nahradit 
přírodní kamenivo jen částečně. Přitom naše řešení umožňuje použít pro výrobu betonu 
až 100 % recyklovaného kameniva.  

 Statici a projektanti se prozatím drží betonářské normy ČSN EN 206+A2 [7] a jen těžko 
se překonává jejich nedůvěra v beton z recyklovaného kameniva. Přitom beton z 
recyklovaného kameniva lze bez problémů použít pro základy staveb, podkladní 
konstrukce, výplňové betony, protihlukové dílce apod. Pokud by projektanti vzali v potaz 
specifické vlastnosti recyklovaného betonu, dal by se tento použít i do některých 
konstrukčních prvků budov a našel by tak ještě mnohem širší uplatnění. V této situaci je 
silně potřebný rychlejší postup v úpravě souvisejících národních norem, které by 
definovaly požadavky na recyklované kamenivo do betonu a na beton vyrobený z 
recyklovaného kameniva. Nutná je i větší podpora státu a příslušných ministerstev při 
využívání recyklovaných stavebních materiálů v praxi. 

 Je nezbytné měnit zažité postupy při recyklaci stavebních odpadů a zvyšovat využití 
recyklovaných stavebních materiálů ve stavebnictví, abychom zajistili trvale udržitelný 
rozvoj na zemi, tak jak to nakonec vyžaduje i nová odpadová legislativa Evropské Unie. 

 

4.3 Naši partneři 

 Jeden z prvních partnerů, který začal na základě našeho řešení vyrábět beton ze  
100 % recyklovaného kameniva je brněnská firma THERMOSERVIS-TRANSPORT 
s.r.o., působící na trhu již 30 let. Zabývá se dopravou sypkých hmot, výkupem, ukládkou 
a recyklací stavebních odpadů a komplexním řešením v oblasti zemních prací a zakládání 
staveb. Výrobu betonu z recyklovaného kameniva zvolila jako zajímavou alternativu ke 
svým službám. 
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 Dalším partnerem, který využívá naše řešení je společnost ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 
ALAS je členem nadnárodní skupiny ALAS BAUSTOFF – HOLDING, která působí v 5ti 
evropských zemích a která provozuje na Slovensku 5 kamenolomů, 7 pískoven a 7 
betonáren. Jelikož jejich strategií jsou komplexní služby pro zákazníka, provádí také 
ukládku stavební suti a její recyklaci. Dodávky betonu z recyklovaného kameniva jsou pro 
jejich zákazníky velmi zajímavým benefitem, který se týká materiálového využití odpadů 
a enviromentální šetrnosti při provádění staveb.  

 

5. Experimentální ověření vlastností betonu s betonovým recyklátem 

 V rámci experimentu byly navrženy dvě receptury betonů v pevnostní třídě C 30/37, S4 
s přírodním kamenivem (NA) a betonovým recyklátem (RCA) jako částečné náhrady 
hrubých frakcí přírodních kameniv. V případě všech receptur bylo použito konstantní 
množství cementu a přírodního drobného kameniva frakce 0-4 mm.  
 

Tab. 3 Složení betonů s přírodním kamenivem (NA) a betonovým recyklátem (RCA) 
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C 30/37 NA 360 789 220 - 500 - 297 178 2,88 

C 30/37 RCA 360 789 - 160 - 382 255 192 2,88 

 

Tab. 4 Výsledky konzistence v čase od 3 do 90 minut od zamíchání 

Beton 
Konzistence sednutí kužele [mm] 

3 min. 30 min. 60 min. 90 min. 

C 30/37 NA 210 200 195 185 

C 30/37 RCA 220 200 185 170 

 Na čerstvém betonu byla stanovena konzistence betonu metodou sednutí kužele. 
V případě betonu pouze s přírodním kamenivem (NA) bylo dosaženo stupně sednutí S4 
s dávkou vody 178 kg/m3, u betonu s recyklovaným kamenivem (RCA) bylo nutné zvýšit 
dávku vody o 14 kg/m3. Byla sledována změna zpracovatelnosti betonu v čase od 
zamíchání po dobu 90 minut (viz Tab. 4). Vlivem výrazně vyšší nasákavosti betonového 
recyklátu dochází do 90 min. ke zhoršení konzistence o 1 stupeň i při vyšší počáteční 
dávce záměsové vody. 
 

Tab. 5 Výsledky objemových hmotností a pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech 

Beton 

Objemová hmotnost DZB 

[kg/m3] 
Pevnost v tlaku fc  

[MPa] 

7 dní 28 dní 7 dní 28 dní 

C 30/37 NA 2340 2330 35,9 46,4 

C 30/37 RCA 2290 2280 30,1 39,2 
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6. Závěr 

 Při vhodné skladbě surovin a optimálním návrhu složení a kvalitním betonovém 
recyklátu je možné reálně dosahovat pevnostních tříd C 30/37 při konzistencích S4 i při 
100% náhradě přírodních hrubých frakcí kameniv. Je nutné počítat s rychlejší ztrátou 
konzistence v čase do 60 až 90 minut, než u přírodních kameniv. Je zřejmé, že konečné 
pevnosti v tlaku nebudou dosahovat při stejných dávkách pojiva totožných hodnot jako u 
betonů s přírodním kamenivem. V daném případě pokles činil při srovnatelných výchozích 
konzistencích cca 20 % ve stáří 28 dnů.  
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Abstract 
The recycling of construction demolition waste into recycled materials has a 29-years 
tradition in the Czech Republic. Nowadays, according to the harmonized technical 
standards, it is possible to use recycled materials as a substitute for natural aggregate, 
as a substitute for soil for the construction of the ground fill of the transport 
infrastructure, as recycled materials for special use and as waste for filling  
landscaping. The desired trend is the highest possible benefit and use of the properties 
of recycled materials in the construction industry. 
 

V současné době je stále více jasnější, že význam recyklace všech výrobků    z 
přírodních zdrojů roste úměrně s jejich zhoršující se dostupností a růstu jejich ceny. 
Do této problematiky lze také zařadit recyklaci stavebních demoličních odpadů (SDO) 
řady 17 ze stavebních konstrukcí, získávaných v podobě inertních sypanin. Těmito 
jsou myšleny odpadní zeminy, betony, asfaltové betony, cihly a směsné demoliční 
odpady zděných konstrukcí. Jejich recyklací pak rozumíme mechanické zdrobnění 
drcením, následným čištěním a tříděním na sítových strojích. Výsledkem a výstupem 
z recyklace jsou stavební sypaniny hodnocené a zařazované podle docílených 
vlastností. Dosažené vlastnosti sypaniny umožňují jejich opakované stavební využití a 
obchodovaní s nimi na trhu v podobě výrobků. Tímto postupem jsou uspořeny zdroje 
přírodního kameniva a zároveň řešena otázka nakládání se stavebním odpadem. 
Odpadní SDO jsou materiálově využity jako druhotná surovina pro vznik nových 
výrobků uplatnitelných na stavbách a stavebním trhu.  Jde o základní princip cirkulární 
ekonomiky a oběhového hospodářství. S těmito principy a závěry se všichni snadno 
ztotožníme. 

S technickým pokrokem a stále podrobnější legislativou upravující nakládání 
s SDO nám vzniká střet názorů jednotlivých účastníků recyklačního procesu. 
Recyklovat SDO jsme v Česku začali v roce 1993 po vzoru rakouských společností 
zabývající se recyklací. Od té doby se legislativní podmínky pro recyklaci SDO stále 
zdokonalují takovým způsobem, že tento způsob materiálového využívání odpadů a 
druhotných surovin nám bohužel v Česku stagnuje. Není to důsledek chybných 
rozhodnutí nebo malou erudovaností našich předních expertů, ale značnou roli hraje 
nedostatek komunikace aktérů při rozhodujících procesech tvorby nových 
legislativních pravidel. Uvedenému procesu taktéž přispívá neadekvátní přejímání 
evropské legislativy bez jejího správného významového interpretování. 

Stavební demoliční odpady jsou přijímány do recyklačních zařízení již tříděné 
podle materiálového původu a pokud možno s minimem nežádoucích příměsí. 
Zpracované sypaniny jsou drcením a tříděním upraveny na velikostní frakce. Typy 
použitých drtičů, třídičů a separátorů příměsí v různých sestavách určují budoucí 
vlastnosti a využitelnost výrobků. 
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Produktem recyklace SDO jsou sypaniny uváděné na trh výrobcem podle 
způsobu využití: 

 
1. Recyklované kamenivo – výrobek pro stavebnictví jako náhrada přírodního 
kameniva ve stavebních konstrukcích a směsích.  
2.  Zeminy - stavební recykláty a upravené zeminy - výrobek pro stavebnictví 
v podobě hlíny, písku, štěrku a jejich vzájemné kombinace podle zastoupení 
jednotlivých složek  
3. Stavební recykláty – výrobky, jejichž vlastnosti nejsou definovány 
technickými předpisy. Vlastnosti definuje výrobce. 
4. Upravený odpad v podobě sypaniny určené k zasypávání. Materiálové 
využívání odpadu dle Hlavy II, vyhlášky č. 273/2021 Sb.  
 
 
1. Recyklované kamenivo  
Jedná se o stavební recykláty použitelné jako náhrada přírodního kameniva ve 

stavebních konstrukcích a směsích kameniva. Klasifikace kameniva probíhá podle 
ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, navazující ČSN EN 13285 
Nestmelené směsi -Specifikace. Samostatnými technickými normami pro kameniva 
pro jiné použití jsou např. EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože, EN 12620 Kamenivo 
do betonu, případně další normy na kameniva.  

 
Kamenivo je stanoveným výrobkem (Zákon 22/1997 Sb. O technických 

požadavcích na výrobky) a jeho posuzování probíhá v harmonizované technické 
oblasti s evropskou legislativou.  

 
Příklad označování kameniva na bázi recyklátů: 
Recyklované kamenivo - betonový recyklát                 Rc  0/32 ČSN EN 13242+A1 
Recyklované kamenivo - cihelný recyklát                     Rb  0/32 ČSN EN 13242+A1 
Recyklované kamenivo - asfaltový recyklát                  Ra  0/22 ČSN EN 13242+A1 
Recyklované kamenivo - kamenný recyklát                  Ru  32/63 ČSN EN 13242+A1 
Recyklované kamenivo - směsný recyklát                    Rcug  0/32 ČSN EN 13242+A1 
 
Příklad označování směsí kameniva podle ČSN EN 13285 Nestmelené směsi -
Specifikace:  
Nestmelená vrstva ze štěrkopísku                                ŠP 0/32R ČSN EN 13285 
Nestmelená vrstva z mechanicky zpevněného kam.    MZK 0/63R ČSN EN 13285 
Nestmelená vrstva ze štěrkodrtě                                  ŠDA,B 0/63R ČSN EN 13285 
 
 

        2. Zeminy - stavební recykláty a upravené zeminy  
Jedná se o stavební recykláty, hlínu, písek, štěrk a jejich vzájemné kombinace 

podle zastoupení jednotlivých složek. Jde o výrobek použitelný ve stavebních 
konstrukcích zemního tělesa. 

Klasifikace těchto sypanin musí být provedena podle normy ČSN 73 6133 Návrh 
a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Sypaniny jsou zařazeny pod 
stavební pojem Zemina ve smyslu ČSN. Jde o ostatní výrobky (Zákon 22/1997 Sb. O 
technických požadavcích na výrobky). Posuzování vlastností a následné využití 
výrobků probíhá v národní, neharmonizované oblasti technické legislativy. 
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Základní zkouškou zemin je zkouška zrnitosti dle ČSN EN ISO 17892-4. 
 

Následující tabulka A.1 Z normy ČSN 73 6133 uvádí zařazení zemin, jejich 
specifické vlastnosti a vhodnost použití 

 
 
Z hlediska frakcí jde o následující případy využití zemin včetně stavebních 

recyklátů:  
Frakce 0/32 mm je vhodná jako obsyp potrubí, zásyp rýh inženýrské sítě, nebo 
konstrukce zemního tělesa. 
Frakce 0/63 mm (může jít o směs frakcí 0/32 a 32/63 ) je vhodná jako zásyp rýh 
inženýrské sítě, nebo konstrukce zemního tělesa dopravní stavby nebo jako 
konstrukční vrstva zemní konstrukce. 
 

Zatřídění zemin  
Výsledkem zkoušení geotechnických vlastností je provedení zatřídění, které je 

provedeno podle kritérií použitelnosti dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací. K názvu zeminy je přiřazena třída a symbol. Třída F 
označuje hlínu a jíl, třída S označuje písek, třída G označuje štěrk. Symbolem je 
zkráceně vyjádřen název zeminy. Příklad: Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy má 
označení G4 G-F. 

 
Na základě výsledků je rozhodnuto o použitelnosti zeminy pro stavbu zemního 

tělesa dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 
Tab 1. 
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V případě že vlastnosti zeminy budou vyhodnoceny jako vhodné nebo 

podmínečně vhodné lze je přímo použít pro stavbu násypového tělesa, zásyp rýh 
inženýrských sítí, v případě frakce 0/32 mm jako obsyp potrubí.  

V případě, že křivka zrnitosti zeminy nevyhovuje dostatečně potřebě využití pro 
zemní těleso stavby je vhodné ji upravit ve smyslu normy ČSN 736133 část 4.3 tzv. 
mechanickou úpravou zemin mísením se zeminou vhodné frakce.  

 
Příklad označování výrobků: 

Zemina upravená mechanicky – štěrk jílovitý      ZM 0/32 Rcub G5GC ČSN 73 6133 
stavební recyklát betonový - štěrk hlinitý             Rb  0/32 G4GM ČSN 73 6133 
stavební recyklát směsný – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy     Rcug 0/32 G3G-F 
ČSN 73 6133 
 

 
3. Stavební recykláty – výrobky jejichž vlastnosti nejsou definovány 

technickými předpisy 

Stavební recykláty nestandartních vlastností lze definovat pomocí stávajících 
technických norem. Jejich využití může být stavebně omezené nebo nestandardní.  
Příklady: Recyklát 0/63 mm pro technologickou vrstvu staveništní komunikace, cihelný 
recyklát jako součást biologického rekultivačního substrátu zelených střech, recyklát 
jako nestandardní kamenivo do hydraulicky stmelené kompozitní směsi a další. 

Výrobce musí deklarovat vlastnosti výrobku a způsob jeho použití. Označování 
výrobku není předepsáno. Nelze však použít standardizované názvy výrobků. 
    

Postup uvedení výrobků skupin 1 až 3 na trh: 
Se řídí zákonem 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č 305/2011, (CPR ) v aktuálním znění. Systém 
posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (POSV) 2+ nebo 3. 
Stanovené výrobky: Osvědčení o shodě řízení výroby, Prohlášení o vlastnostech nebo 
označení CE.  
Ostatní výrobky: Prohlášení shody (PoS) nebo Výrobkový certifikát podle technické 
specifikace produktu. Postup 3     
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Splnění ekologických limitů znečištění skupin 1 až 3  
Základní podmínkou pro použití sypanin z recyklace je kontrola jejich 

ekologických vlastností provedením analytické zkoušky dokladující koncentraci 
škodlivin, a to podle:  

Vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. Podle obsahu škodlivin je možné využít recyklát na povrch 
terénu. Touto vyhláškou se lze řídit do 31.prosince 2023. 

Vyhlášky 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Podle 
výsledku dle tabulky 5.1. a 5.2. přílohy 5 je určeno možné využití výrobku podle 
koncentrace škodlivin v sušině a ve výluhu z hlediska pozice vůči terénu a spodní 
vodě. 

Vyhlášky 130/2019 Sb.  Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová 
směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 
         

4. Upravený odpad v podobě sypaniny určené k zasypávání 

Materiálové využívání odpadu zasypáváním je popsáno v Hlavě II, díl 1, § 6, 
vyhlášky 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady. Zasypáváním se rozumí 
jakýkoli způsob využití, při němž je vhodný ostatní odpad použit pro účely rekultivace 
vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách (Citace Zákona 
541/2020 Sb. o odpadech).  

Do 31.prosince 2023 mohou být odpady využívány k zasypávání za splnění 
podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu podle vyhlášky 294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. 273/2021 Sb. 
 
 

Hodnocení uvedeného výčtu využití recyklátů ze SDO z hlediska principů 
oběhového hospodářství.  

 
1. Výroba recyklovaného kameniva se v našich podmínkách doposud nedaří. 

Respektive kamenivo vyrobené recyklací, hodnocené podle norem na kamenivo, 
nedosahuje takových kvalit, aby masově nahrazovalo kamenivo přírodní. Problém je 
jak v kvalitě a čistoty suroviny SDO, tak ve zpracování a odlučování nežádoucích 
příměsí. Výjimku zde tvoří kamenivo pro kolejové lože, jehož recyklace běží více jak 
25 let. Probíhá na bázi výzisků investora, nikoliv na bázi nakládání s odpady. Také při 
opravě D1 byla použita receptura, kdy do podkladní stmelené vrstvy byl přidán 
betonový recyklát s pozitivním dopadem do pevnosti této vrstvy. Aktuálně v ČR 
vyrábíme řádově sta tisíce tun recyklovaných kameniv ročně. Rozšiřující se novinkou 
je výroba stmelených směsí z recyklovaného kameniva v mísících centrech pro 
podkladní vrstvy pozemních komunikací. Z hlediska cirkulárního principu jde o nejvyšší 
stupeň možné recyklace. Potenciální tržní uplatnění recyklovaných kameniv je 
s rostoucími cenami kameniv přírodními zcela jisté.  

 
2. Využití odpadních zemin a stavebních recyklátů je objemově 

nejrozšířenějším způsobem zpracování recyklovaných SDO v ČR. Je technicky 
nejpropracovanějším postupem využívaných na stavbách zemních těles dopravní 
infrastruktury. Je zde možné využít jak recykláty SDO samotné, tak jejich kombinace 
se zeminami. Výrobky jsou uplatňovány zejména na stavbách ŘSD, tedy v nejvyšším 
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technickém standardu. Aktuálně tímto postupem vyrábíme v ČR několik miliónů tun 
zemin ročně. (Statistika Cenia v letech 2018 až 2020 bylo využito 4 až 6 mil. tun zemin 
s rostoucím trendem). Z hlediska cirkulárního principu jde o nejvyšší stupeň možné 
recyklace těch recyklátů a zemin, z nichž se nám nepodařilo vyrobit kamenivo. 
Potenciální tržní uplatnění těchto výrobků při zahajovaných a očekávaných stavbách 
dopravní infrastruktury je jisté. 
 

3. Výroba nestandardních recyklátů má dlouhou tradici. Ve stavebnictví jsou 
požívány technologické komunikační vrstvy od počátku zavedení recyklace SDO.  
Nelze je použít jako podkladní vrstvy nebo kryt definitivní konstrukce pozemní 
komunikace. Statistiku tohoto využití nemáme. Lze odhadovat, že ročně takto 
vyrábíme sta tisíce tun nestandardních recyklátů ročně. Nejde o náhradu přírodního 
kameniva v plné míře. 
     Delší dobu se objevují netradiční možnosti v kompozitech s cementem tzv „beton 
s recykláty“ a rekultivační substráty. Z hlediska cirkulárního principu jde o nejvyšší 
stupeň možné recyklace SDO na netradiční výrobky. Stávajícím problémem zůstává 
minoritní zastoupení na trhu. 
 

4. Princip přepracování odpadu na drobné frakce a jeho použití k zasypávání 
má své opodstatnění ve vybraných lokalitách, kde je nutné sanovat staré zátěže nebo 
skládky. Z hlediska cirkulárního principu jde o nejnižší stupeň možného využití 
recyklátů z SDO. Zřizování nových terénních úprav za tímto účelem je z principu 
cirkulární ekonomiky neodůvodnitelné. V roce 2018 zde končilo 50% objemu SDO! 
 
    Závěr 

 Po 29 letech recyklace SDO v ČR je pro další rozvoj oboru a uplatňování 
recyklovaných výrobků k dispozici „ustálená“ harmonizovaná technická 
evropská legislativa. Pro stávající vývoj enviromentální legislativy je tento stav 
technické legislativy velmi dobrým východiskem. Oblast uplatnění výrobků z SDO je 
technicky vyřešena po všech stránkách a pro jejich využití jsou vytvořeny velmi dobré 
podmínky.  

 Z hodnocení výčtu využití recyklátů z SDO vyplývá, že je nutné posílit a podpořit 
výrobu recyklátů a dalších výrobků z nich s nejvyšší přidanou hodnotou. Ve 
stavebnictví nahrazovat přírodní kamenivo, využívat odpadní zeminy a snižovat podíl 
recyklátů jako odpadu k zasypávání.   
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VÁHY  A  VÁŽÍCÍ  SYSTÉMY V  RECYKLAČNÍCH LINKÁCH 

SCALES AND WEIGHING SYSTEMS IN RECYCLING MACHINES                  

                    Petr Jurča 

                    RVS Chodov, s.r.o., e-mail: rvs@rvs.cz 

 

Kontinuální vážení – pásové váhy 

Systém  pásových vah je tvořen jednopražcovou nebo dvojpražcovou vážící 
stolicí se snímačem zatížení, měřičem rychlosti posuvu pásu a elektronickou 
vyhodnocovací jednotkou. Vážní mechaniku lze  dodatečně  vestavět  do nového  i  do  
již provozovaného  dopravníku  -  prakticky  jakéhokoliv. Dosahovaná přesnost vážení  
je závislá na  technickém stavu dopravníku  a  na  způsobu  napínání  pásu.  V závislosti 
na stavu pásových dopravníků lze dosáhnout přesnosti vážení od 0.5 %  do 2% z 
rozsahu vážení. Vážní systém lze použít jako technologické měření ke spojitému či 
nespojitému dávkování materiálu. 

           Pásové váhy je možné instalovat na pásové dopravníky stacionárních třídících 
a recyklačních linek a také na mobilní drtiče a třídiče různých výrobců a dodavatelů. 
 

     Diskontinuální vážení  

Mezi diskontinuální vážící systémy patří váhové zásobníky, váhy pod skipovými 
zásobníky, váhy pro navažování přísad. Jsou určeny pro šaržovité navažování sypkých 
materiálů  v betonárkách, kaolínkách, výrobnách krmných směsí a pod.. V sestavě 
automatického vážního systému jsou řídící jednotky připojeny k řídícímu počítači PC, 
který zobrazuje průběh pracovních cyklů a stav technologie.  

        Váživost je od 0,5 kg do 30 t. 

 

          Stacionární vážení sil a zásobníků 

Vážení sil a zásobníků je možné pomocí tenzometrických snímačů umístěných pod 
podpěry sila a zásobníku nebo instalace tenzometrického snímače na bok podpěry, 
kde tenzometrický snímač reaguje na deformaci podpěry v závislosti na zatížení. 

 

    Elektronická  vyhodnocovací a řídící jednotka 

Řídicí  jednotka vah je vybavena  barevným dotykovým displejem. Jednotka 
umožňuje zpracování výstupů snímačů zatížení až ze tří vážních systémů. 
Zpracovávat lze i  některé další parametry technologie  s vážením související -  např. 
snímače naplnění zásobníků váženého materiálu, stavy uzávěrů,  výstupy průtokoměrů 
a pod. Lze generovat řídící signály - analogové výstupy (proudové smyčky) jsou 
použitelné např. k ovládání dávkovačů příměsí k základnímu váženému materiálu v 
závislosti na okamžitém výkonu a pod. Až  šestnáct  lokálních  řídících jednotek vah 
lze pomocí průmyslové sběrnice připojit k řídícímu počítači. K řídicí jednotce váhy lze 
připojit  PC  kompatibilní   tiskárnu. Je-li k řídící jednotce připojen GSM terminál, lze 
z libovolného místa pomocí mobilního telefonu a SMS zpráv monitorovat  stav 
vzdáleného vážního systému. 
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27 let existence firmy RVS Chodov, s.r.o., představuje tisíce spolehlivě 
fungujících vážních systémů v kamenolomech, pískovnách, ve stavebnictví, 
chemickém, automobilovém a potravinářském průmyslu. Zkušenosti získané při jejich 
instalaci, provozu a servisu umožňují uspokojit stále náročnější požadavky zákazníků  
v oblasti průmyslového vážení a automatického řízení technologických procesů.  
  

Obr. 2 Instalovaný tenzometrický snímač pod podpěrou 

Obr. 1 Instalace tenzometrických snímačů pod podpěry zásobníku 
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Vyhodnocovací jednotka RVS350U                   Vážící mechanika TS102 
 
 

                      NAŠE  FIRMA VYRÁBÍ  A   DODÁVÁ   
- Pásové váhy 

- Zásobníkové váhy 

- Váhy na sila 

- Mostové váhy 

- Pytlovací váhy 

- Linky pro MZK – míchání mechanicky zpevněných betonů 

- Váhy na BIG-BAG 

- Váhy pro betonárny 

- Dávkovací linky  

- Váhy pro recyklační a třídící linky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RVS  Chodov, s.r.o. 

Vančurova 504 

357 35 Chodov  

Tel.: 602 278 444, fax :  352 667 749 

www.rvs.cz            e-mail: rvs@rvs.cz 
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NEW TRENDS OF MAGNETIC SEPARATION IN RECYCLING 
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WAMAG, spol. s r.o., 252 10 Mníšek pod Brdy, Pražská 270, jan.slovak@wamag.cz 

 
Abstract 
The paper deals with innovated magnetic separators from WAMAG, spol. s r.o. There 
are permanent overbelt magnets, drum separators, permanent magnetic head rollers, 
non-ferrous separators. New trends are result of development with use of industrial 
design, software PC OPERA and feedback from professional experience. Applications 
bring considerable improvement of use value and new application areas of such 
equipment. 

1. Úvod 

Společnost WAMAG je tradičním výrobcem a dodavatelem magnetických 
separátorů. Společně s nizozemským partnerem Goudsmit Magnetic Systems B.V. 
nejenom inovovala standardní produkty, ale také vyvinula stroje nové. Situace na 
domácím i zahraničním trhu klade na výrobce vysoké nároky. Důležitou úlohu hraje 
nejen cena, ale také kvalita, použité technologie a vzhled. Především firmy, které 
obchodují na zahraničních trzích, pociťují nutnost dodávat unikátní  
a rozpoznatelné výrobky. Tento článek představí nové výrobky pro recyklaci. 

2. Závěsné separátory s pásem, nový design a vývoj 

Firma WAMAG, spol. s r.o. se před několika lety rozhodla inovovat řadu závěsných 
magnetických separátorů. Z důvodů zvýšených nároků na trhu průmyslových výrobků 
využila společnost při vývoji a modernizaci několika typů magnetických separátorů 
také služeb průmyslového designéra. [1] 

Zákazník potřebuje vědět, že nám na něm záleží. Propracovanější design našich 
strojů v jeho technologii mu umožní nejen vizuální odlišení od konkurence, ale také 
zlepšení užitných hodnot. Firemní identita hraje důležitou roli také v oblasti vnějšího 
vzhledu, kde se projevuje jako firemní image. Komunikuje hodnoty, které daný podnik 
upřednostňuje. Dokáže zákazníka přesvědčit o pečlivém a komplexním přístupu 
výrobce k danému produktu. Výše uvedené zadání přineslo zlepšení následujících 
parametrů: 

- Odlehčení separátoru s využitím optimalizace magnetického obvodu (výpočty 
FEA). Tento parametr je důležitý zejména pro mobilní recyklační linky. 

- Zlepšení magnetického systému zdokonalením vynášecího pólu. Při inovaci 
magnetického systému jsme maximálně zúročili všechny novinky v oblasti 
magnetických materiálů. Jedná se především o kombinaci feritových magnetů  
a magnetů na bázi vzácných zemin NdFeB. Tyto úpravy přinesly komfortnější 
separaci a úsporu drahého materiálu. 

- Úprava krytů vedla k pohledově i technicky ucelenému řešení. Kryty jsou nutnou 
součástí stroje nejen z hlediska bezpečnosti a správné funkčnosti, ale jejich 
uspořádání plní také důležitou estetickou roli. Rozdíl vnějšího vzhledu lze porovnat 
na obr. 1 a obr. 2. 

mailto:jan.slovak@wamag.cz
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- Zjednodušení požadavků na další údržbu spočívá v unifikaci komponent (např. 
stejné válce a ložiskové jednotky). Dále je také možná integrace centrálního 
mazání. 

 

Obr. 1 Závěsný magnetický separátor 

Obr. 2 Závěsný magnetický separátor nové řady 

 

Obr. 3 Nový design magnetického separátoru 
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Závěsné magnetické separátory slouží k separaci feromagnetických (zejména 
železných)předmětů ze stavebních a demoličních odpadů, rozdrcených elektrických 
kabelů, automobilových pneumatik, skla, dřeva, plastů nebo např. plechovek od barev. 
Kromě toho jsou využívány také při recyklaci papíru a při čištění strusky ze spaloven. 
Zachycení a odstranění kusů železa z dopravníkových pásů  
a skluzů pomáhá ochránit následná zařízení, např. drtiče či mlýny. Uplatnění 
nalezneme také v oblasti získávání cenného železa jako materiálu pro další prodej. 
Zajištění homogenního výstupu zbaveného železných částí představuje důležitou 
výhodu i v oblasti kompostování organické hmoty. Dle zadání je doporučen systém z 
permanentních magnetů (ferit, Neoflux®) či elektromagnetů. 

Nový ultra výkonný závěsný permanentní separátor RIPPER splňuje požadavky 
na kontinuální separaci železa z velkoobjemových materiálových toků s obsahem 
velkého množství železných příměsí různých velikostí. Magnetický systém separátoru 
RIPPER je výsledkem řady testů a simulací. Přítažná síla magnetického pole dosahuje 
až do vzdálenosti 700 mm, což odpovídá hodnotám elektromagnetického závěsného 
separátoru. RIPPER je výkonný a spolehlivý stroj, který je k dispozici v různých 
provedeních například s certifikací ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu nebo 
v nerezové verzi do provozů s agresivním prostředím. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Ultra výkonný permanentní separátor RIPPER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Ultra výkonný permanentní separátor RIPPER v provozu   
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3. Bubnové separátory a magnetické válce 

 Bubnové separátory se uplatňují při třídění částic v rozsahu od několika centimetrů 
do mikrometrů. Jsou vyráběny typy pro suchý nebo mokrý proces. Tento referát zmíní 
pouze nový vývoj z posledních let. Pro oblasti zpracování strusky 
a kovového šrotu je určen bubnový elektromagnetický separátor o průměru 1000 mm 
s délkou od 1000 mm. Bubnový typ s pláštěm z manganové oceli je vhodný pro ostré 
a abrazivní částice (problém pro gumové pásy). 

Základem bubnového separátoru je magnetický segment, který je uložen uvnitř 
nemagnetického rotačního bubnu. Buben je poháněn elektromotorem. Magnetický 
segment je stacionární. Železné předměty jsou přitahovány k povrchu pláště bubnu 
a odpadají po dosažení konce magnetu. Bubnový separátor může mít magnetický 
systém sestaven z kombinace elektromagnetu a trvalých magnetů (NdFeB a ferit). 

Magnetické válce jsou tvořeny permanentními magnety, které vyplňují celý obvod 
válce a mají radiálně vystřídané póly. Nejčastěji bývají instalovány na koncích 
pásového dopravníku a integrovány do dopravy jako hnací bubny. Magnety  
si přitahují železné předměty, které jsou dále odděleny oddálením od magnetu pásem. 
Velkou výhodou tohoto řešení je, že magnetické pole se dostává do přímého styku 
s produktem. Nové válce využívají unifikované magnetické systémy. Průměry válců od 
220 mm jsou dodávány s výměnnými hřídeli. 

4. Separátory neželezných kovů (Eddy Current separátory) 

Znečišťující částice recyklovaných materiálů nejsou tvořeny pouze 
feromagnetickými předměty. Pokud chceme separovat také ostatní kovy, je možné 
využít separátor neželezných kovů, který pracuje na bázi vířivých proudů, dále EC 
separátor. 

Třídění na tomto typu separátoru je založeno na principu, že každý vodivý předmět, 
který vstoupí do proměnného magnetického pole, se zmagnetuje. Magnetický systém 
separátoru neželezných kovů tvoří vysoce výkonný magnetický válec z NdFeB 
magnetů rotující vysokou rychlostí. Všechny vodivé částice, které projdou takto 
vytvořeným magnetickým polem, jsou na krátký čas zmagnetovány. Jejich magnetická 
polarita je opačná než polarita původního magnetického pole, a tak jsou působením 
odpudivých sil odhozeny od proudu podávaného materiálu. [2] Tento proces je dobře 
patrný na obr. 6. 

Nově jsou naše EC separátory dodávány v modulárním uspořádání (obr. 7), 
s excentrickým magnetickým rotorem a s otáčkami rotoru až 4500 ot/min. Modulární 
sestavu tvoří EC separátor doplněný bubnovým separátorem (na povrchu válce  
až 9000 Gauss, 0,9T) a vibračním podavačem. Vibrační podavač zajišťuje optimální 
rozložení produktu na pásu dopravníku s cílem vylepšit kontakt mezi magnetickým 
polem a kovem. 
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Obr. 6 Separační válec EC separátoru  

 

Obr. 7 EC separátor nové řady 

Typickými oblastmi použití tohoto separátoru jsou odstraňování hliníkových zátek 
při recyklaci skla, bronzových úchytů a závěsů při recyklaci dřevěných rámů oken  
a odstraňování neželezných kovů ze strusky v zařízeních pro spalování odpadu. Další 
aplikací je zpracování domácího odpadu před spalováním nebo po spalování, 
zpracování zbytků automobilů či elektronického odpadu. 

Separátor neželezných kovů LOCUST. Také EC separátory procházejí 
soustavným vývojem. Firma WAMAG rozšířila zavedenou řadu EC separátorů firmy 
Goudsmit o typ LOCUST pro zpracování menších a středních objemů materiálu při 
separaci strusky, skla a plastů. Velmi účinný je při dotřiďování adhezních materiálů, 
například desek tištěných spojů, drcených kabelů nebo skleněných střepů. LOCUST 
je kompaktní a uživatelsky přátelské zařízení navržené s důrazem na komfort obsluhy, 
jednoduchou montáž a servis.  

LOCUST dodáváme v modulovém uspořádání. Může být snadno začleněn do 
rozmanitých třídících linek nebo pracovat samostatně. Je k dispozici ve třech 
standardních velikostech s možností úprav podle požadavků zákazníka.  

Speciální nerezové provedení je vhodné do náročných podmínek. Dále je dostupná 
varianta s certifikací ATEX. [3]  
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Obr. 8 Separátor neželezných kovů LOCUST – otevřený servisní stav 

 

5. Závěr 

Představte si vaše technologie doplněné o moderní a kvalitní magnetické 
separátory. Partnerství s firmou WAMAG pomáhá už téměř 30 let 
českým  a zahraničním firmám nejen v recyklačním průmyslu. Vlastní výzkum, vývoj, 
konstrukce, prodej i servis zajišťují spojení se zákazníkem od návrhu finálního 
produktu až po pozáruční servis. V oblasti magnetických systémů představuje 
pochopení unikátní situace zákazníka důležitý faktor úspěchu a inspirace vývoje 
nových strojů. Inovované řady všech typů magnetických separátorů splňují současné 
požadavky na stále vyšší čistotu výstupního produktu recyklace. 
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Abstract 
This article deals with the problem of laboratory testing of recycled fine aggregates for 
which their geometric and physical properties are determined. The tests themselves 
are carried out according to the available standards, which are currently mainly 
standards for testing natural aggregates. Subsequently, test concrete samples were 
produced in which natural fine aggregates were substituted. A series of tests were 
performed on the speciment (bulk density, absorption, porosity and compressive 
strength). 
 

1. Úvod (nebo jiný nadpis) 

 V současné době se začíná téma využití recyklovaných materiálů stále více 
dostávat do povědomí veřejnosti a samotná recyklace zaujímá své místo v 
nejrůznějších oblastech našich životů. Z toho důvodu je ideální doba rozšířit povědomí 
veřejnosti také o recyklované materiály, které se dají používat i ve stavitelství. Samotné 
stavitelství je totiž významným producentem surovin, které vznikají recyklací stavebně 
demoličních odpadů. Výsledkem recyklace těchto odpadů bývá nejčastěji recyklované 
kamenivo, pro které je v současnosti nutné nalézt jeho místo v moderním stavitelství, 
ve kterém se můžeme setkat například s betonovými konstrukcemi, pro které by mohlo 
jako alternativa přírodního kameniva sloužit kameniva vzniklá procesem recyklace. 
Toto kamenivo lze rozdělit na drobnou frakci a hrubou frakci, která pro tento článek 
není podstatná, neboť se zaměřuje na kamenivo drobné.  Důležitým procesem při 
tomto nahrazení je definování vlastností samotného recyklátu, do kterých spadá jeho 
granulometrické složení, obsah odplavitelných částic, objemová hmotnost a 
nasákavost, neboť je nutné znát materiál, který při výrobě betonu vstupuje do 
výrobního procesu. Z toho důvodu se používají ČSN normy, které stanovují zkušební 
postupy pro přírodní kamenivo do betonu a je nutné vyhodnotit vhodnost těchto norem 
pro tyto recykláty. Avšak v současné době se zkouškami prováděných na drobném 
kamenivu zabývá velmi málo výzkumníků, z toho důvodu je pro porovnání výsledků 
drobného recyklovaného betonového kameniva (REC1) použit vědecký článek od 
Cheng-Chih Fan [1], který využíval drcený betonový odpad získaný dvěma metodami. 
V případě směsného (REC2) je využito podkladů od How-Ji Chen [2] a u cihelného 
(REC3) se vychází ze článku od Debieb [3]. Po zjištění vlastností těchto kameniv 
následuje zjištění vlastností betonu s použitím REC1. Vědecké studie [4; 5] řešila vliv 
betonového recyklátu na vlastnosti betonu, konkrétně byla zkoušena pórovitost, 
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nasákavost a pevnosti v tlaku. Jiná studie vedená Jagan Sivamani [6] zkoumala vliv 
betonového recyklátu na vlastnosti betonu. Výsledky této studie poukázaly na 
zhoršující se vlastnosti s rostoucí procentuální náhradou. 

 

2. Materiály a vzorky 

 Recyklovaná kameniva byla dodána společností Moravostav a.s., která využívala 
pro drcení stavebně demoličního odpadu čelisťové drtiče RESTA. REC1 pocházel z 
velmi kvalitně separované betonové suti, REC2 byl tvořen směsí betonového, 
cihelného odpadu v kombinaci se zeminou a REC3 se skládal z čisté cihelné suti. Pro 
účely zkoušek byly recykláty vysušeny v sušárně při teplotě 110˚C. Pro účely vlivu 
recyklovaného drobného kameniva byl vybrán REC1, který měl nahradit přírodní 
drobné kamenivo v náhradách 33, 66 a 100 hmotnostních procent, současně byl 
vyroben referenční beton REF. Pro každou zkušební sadu byly vyrobeny 3 zkušební 
tělesa. Podrobné složení betonů je popsáno v Tabulce 1. Jako zkušební tělesa byly 
použity betonové krychle o hraně 150 mm. Samotný beton obsahoval portlandský 
cement s označením CEM I 42,5 R, který pocházel ze závodu Mokrá.  Dále bylo 
použito přírodní drobné kamenivo vymezené frakcí 0/4 ze štěrkovny Dobříň, která 
spadá pod správu společnosti Cemex. Hrubé kamenivo pochází z kamenolomu 
Zbraslav s použitými frakcemi 4/8 a 8/16. 

 

Tabulka 1: Složení testovaných směsí betonu. 

[KG/M3] CEMENT 
KAMENIVO 

0/4 
KAMENIVO 

4/8 
KAMENIVO 

8/16 
REC 1 VODA 

REF. 300 700 538 601 0 165 

R1_33 300 466 538 601 233 165 

R1_66 300 233 538 601 466 165 

R1_100 300 0 538 601 700 165 

 

3. Zkoušení recyklovaných kameniv 

 Vysušené recykláty byly zváženy a následně namočeny na 24 hodin do vody. Po 
této době bylo toto kamenivo vsypáno na sadu sít, kde nejmenší otvor síta byl 
0,063 mm a při zapnuté vibraci bylo kamenivo proséváno za trvalého přidávání vody. 
Samotná zkouška je popsána normou ČSN EN 933-1 [7] a požadovaný výsledkem 
bylo procentuální zastoupení odplavitelných částic. Poté bylo toto kamenivo znovu 
vysušeno v sušárně při teplotě 110˚C a tím připraveno na další etapu zkoušky 
popsanou v dříve zmíněné normě. V tomto případě se jednalo o zjištění 
granulometrického složení, jejímž výsledkem byla křivka zrnitosti. Dále bylo nutné 
provést zkoušku pro zjištění objemové hmotnosti a nasákavosti recyklovaných 
drobných kameniv, ke které sloužila norma ČSN EN 1097-6 [8]. Norma popisovala 
postup provádění pyknometrické metody pro dosažení několika druhů objemových 
hmotností (zdánlivé, povrchově osušení a plně nasycené) a procentuální nasákavosti 
recyklátů.  
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4. Zkoušení betonových těles 

 Vyrobená zkušební tělesa byla vyrobena podle zadání v Tab. 1. Po zatuhnutí byla 
tělesa odbedněna a uskladněna v nádobách s vodou a zkoušena po 7, 28 a 84 dnech. 
První provedenou zkouškou na zkušebních vzorcích byla objemová hmotnost, která 
byla měřena na plně vodou nasycených tělesech podle normy ČSN EN 12390-7 [9], 
přičemž bylo nutné změřit rozměry samotných těles pro získání jejich objemu. 
Následovala zkouška pro zjištění pevnosti betonu v tlaku, ke které se vycházelo z 
normy ČSN EN 12390-3 [10]. Jednotlivá tělesa byla povrchově osušena a vkládána 
do zkušebního lisu. Zatěžování probíhalo konstantním zvyšováním síly, až do 
výsledného porušení.  

 

5. Výsledky a diskuse 

 Výsledky první zkoušky jsou vidět na Obrázku 1 a očekávaně vyšlo nejnižší 
procento znečištění u REC1. V případě REC2 a REC3 již procento znečištění dosahuje 
významných hodnot, které poukazují na to, že tyto recykláty jsou velmi znečištěné a 
jejich použití je o to komplikovanější. Na Obrázku 2 můžeme pozorovat výsledné křivky 
zrnitosti pro zkoušené recykláty. REC1 vykazuje rovnoměrné propady jednotlivých 
frakcí, avšak obsahuje nejmenší zastoupení drobnějšího kameniva oproti zbylým 
dvěma recyklátům. V případě REC2 a REC3 je vidět výraznější zastoupení zrn o 
velikostech od 0,063 do 0,25 mm, což může být způsobeno vyšším obsahem jemných 
částic. 

 

 
 

Obrázek 1: Obsah jemných částic 
v recyklátu. 

Obrázek 2: Křivka zrnitosti recyklátu. 

 

 Na Obrázku 3 je možné pozorovat výsledky objemových hmotností. V případě 
REC1 jsou výsledné hodnoty průkazné a velice se podobají například studii od Cheng-
Chih Fan [1]. U zbylých dvou recyklátů REC2 a REC3 jsou výsledky značně vysoké, 
což poukazuje na nevhodnost této zkoušky pro tyto druhy kameniva. Samotný problém 
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může být způsoben problematickým dosažením stavu povrchově osušeného 
kameniva, který je hlavní veličinou této zkoušky. S výsledky objemových hmotností 
souvisí také výsledky nasákavosti recyklátů, které jsou na Obrázek 4. V souvislosti se 
dříve zmíněným problémem jsou výsledky u REC2 a REC3 zcela neprůkazné, neboť 
jejich nasákavost je velice nízká v porovnání se skutečností. V případě REC1 se jedná 
o nasákavost předpokládanou a vychází podobně jako ve studii od Gómez-Soberón 
[11] a tudíž se tento recyklát teoreticky dá testovat podle dosavadních ČSN norem pro 
kamenivo do betonu. 

 

Obrázek 3: Objemová hmotnost testovaných recyklátů. 

 

 

Obrázek 4: Nasákavost testovaných recyklátů. 

 

 Výsledky objemových hmotnosti ztvrdlého betonu v nasyceném stavu jsou 
zobrazeny na Obrázku 5. Je možné pozorovat výrazné snižování objemových 
hmotností betonů sady R1 v porovnání s REF, přičemž se zde nachází lineární 
závislost mezi náhradou a samotným snížením objemové hmotnosti. Ke stejnému 
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závěru se dopracoval také Cheng-Chih Fan [1]. Vzhledem k menšímu počtu vzorků 
jsou však směrodatné odchylky u některých náhrad výrazně vyšší.  

 

Obrázek 5: Objemová hmotnost testovaných betonů s obsahem jemného 
betonového recyklátu. 

 

 

Obrázek 6: Pevnost v tlaku testovaných betonů s obsahem jemného betonového 
recyklátu. 

 

 Na Obrázku 6 je možné vidět výsledky tlakové zkoušky po 7, 28 a 84 dnech. 
Výsledná pevnosti betonu REF v 7 dnech vykazuje nižší pevnosti, než beton s 33 % 
náhrady. To mohlo být způsobeno malým počtem zkušebním vzorků, případně 
nekázní při výrobě.  Po 7 a 28 dnech platí pravidlo, které poukazuje na snižování 
pevnosti betonu v tlaku v závislosti na velikosti náhrady, což potvrzuje také Jagan 
Sivamani [6]. 
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6. Závěr 

 Tato práce se zabývala zjištěním základních vlastností recyklovaných drobných 
kameniv, podle dostupných norem, které platí pro přírodní drobné kamenivo. 
Současně byl vybrán REC1, pro který byla vyrobena zkušební tělesa s náhradami 33, 
66 a 100 % za přírodní drobné kamenivo a zkoumán vliv těchto náhrad na samotné 
vlastnosti betonu.  

 V případě drobného kameniva lze říci, že REC1 (betonový recyklát) lze zkoušet 
podle současných norem pro kamenivo do betonu. REC2 a REC3 jsou však pro použití 
těchto norem nevhodné, neboť je těžké dosáhnout stavu povrchově osušeného 
kameniva, která má vliv na zjištění jejich objemové hmotnosti a nasákavosti. 

 Je prokázáno, že betony s vyšším zastoupením recyklovaných drobných kameniv 
mají vliv na snížení objemové hmotnosti betonu, která souvisí také s výslednou 
pevností betonu. Nejblíže se vlastnostmi referenčního betonu přibližuje beton s 
použitím 33 % náhrady betonovým recyklovaným drobným kamenivem. Náhrady 66 a 
100 %, už se svými vlastnostmi značně vzdalují betonu referenčnímu.  

 

Poděkování 

 Příspěvek byl vytvořen díky podpoře projektu z projektu ČVUT v Praze pod číslem 
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Abstract 
The test results show that both TORRENT and ISAT methods can be used to assess 
the durability of both concrete and fibre concrete with dense aggregate. In the case 
of concrete containing concrete recyclate, however, the TORRENT method was not 
effective. Also the method of determining the permeability for CO2 was not suitable 
for the concrete with concrete recyclate.  
 

1. Úvod  

Trvanlivost výrobku je schopnost udržet požadované ukazatele svých charakteristik 
po dobu, kdy je vystaven předvídaným zatížením. Životnost díla závisí na na 
trvanlivosti dílčích složek + na jejich běžné údržbě a opravě [1]. Důležitým ukazatelem 
v tomto směru je povrchová vrstva betonu, resp. její propustnost, tvořící jakousi 
„vstupní bránu“ pro různé škodlivé látky [2,3]. Výzkum trvanlivosti se zabývá převážně 
studiem fyzikálně-mechanických a chemických porušení betonu. Trvanlivost betonu 
může být ovlivněna mnoha faktory, jako např. působení slunečního záření, změny 
teploty, zmrazování, působení agresivních a atmosférických plynů. Další ovlivňující 
faktory mohou být např. použití nevhodného materiálu, nesprávné složení čerstvého 
betonu, nedostatečné krytí výztuže, špatné ošetřovaní betonu, nedokonalé zhutnění, 
atd [4]. 

V práci jsou zvolené receptury betonů podrobeny testům na povrchovou 
propustnost betonu, a také testu difuze CO2. Laboratorně stanovené propustnostní 
charakteristiky jsou vyneseny do společného grafu s cílem nalezení možných 
závislostí. 

 

2. Experimentální část, popis zkušebních metod, složení betonové směsi  

    Zkušební metoda TORRENT je vhodná ke stanovení vzduchové propustnosti 
povrchové vrstvy betonu a lze ji použít jak na zkušebních tělesech, tak na stavbě. 
Princip stanovení vzduchové propustnosti betonu spočívá ve vytvoření vakua při 
povrchové vrstvě betonu a měření průtoku vzduchu betonem do měřicího zařízení 
během stanoveného časového úseku. Třídy kvality povrchové vrstvy betonu jsou 
znázorněny  v Tab. 1 a řez přístrojem TORRENT je na Obr. 1. 



 

 

77 
 

Tab.1 Třídy kvality povrchové vrstvy betonu 

 
Obr. 1  Proudění vzduchu ve vakuových 

komorách přístroje TORRENT. 
 

 
    Druhá zkušební metoda, zařízení ISAT, se používá pro určení propustnosti 
povrchové vrsvy betonu horší kvality. Principem zkoušky je stanovit, jaký objem vody 
(měřeno dílky kalibrované skleněné kapiláry) je konstantním přetlakem 200 mm 
vodního sloupce pohlcen povrchovou vrstvou betonu o známé ploše (Obr. 2). Zatřídění 
betonu podle propustnosti povrchové vrstvy je uvedeno v Tab. 2. 
 

Tab. 2  Absorpce povrchové vrstvy betonu, metoda ISAT 

propustnost 
betonu 

tok vody [ml.m-2.s-1] 

intervaly měření 

10 min 30 min 60 min 120 min 

vysoká ˃0,5 ˃0,35 ˃0,2 ˃0,15 

střední 
0,25 - 

0,5 
0,17- 
0,35 

0,10 - 
0,20 

0,07 - 
0,15 

nízká ˂0,25 ˂0,17 ˂0,1 ˂0,07 

        
Obr. 2 Měřicí souprava ISAT 

 
 
    Zkušební vzorky pro metodu stanovení propustnosti CO2, byly připraveny 
oddělením částí z jádrového vývrtu jednotlivých druhů betonu. Následně byla tělesa 
utěsněna v nádobách (Obr. 3) a poté vystavena proudění CO2. Nádoby obsahovaly 
látku absorbující CO2, v našem případě se jednalo o KOH (Obr. 4). Propustnost CO2 

se stanovila z nárůstů hmotnosti KOH, který se vážil po 24 hodinách. Stanovení 
propustnosti CO2 bylo ukončeno po dosažení ustáleného stavu, kdy přírůstek 
hmotnosti zůstal po dvou následných váženích konstantní. 
 

kvalita 
povrchové 

vrstvy 
betonu 

index 
kT             

[10-16 m2] 

velmi špatná 5 ˃10 

špatná 4 1,0 - 10 

střední 3 0,1 - 1,0 

dobrá 2 0,01 - 0,1 

velmi dobrá 1 ˂0,01 
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Obr. 3 Utěsnění vzorku v nádobě a vážení   Obr. 4 KOH před a po ukončení zkoušky   
                           
    Celkem byly připraveny 4 receptury betonů, do kterých byly přimíchány různé dávky 
vláken. Variantně bylo u jedné receptury nahrazeno přírodní kamenivo betonovým 
recyklátem frakce 0-16 mm (viz. Tab. 3 – rec. C). Cement byl použit CEM II/B-S 32,5R. 
Pro přípravu referenčních betonů, neobsahujících kamenivo z recyklovaného betonu, 
bylo použito přírodní hutné kamenivo obsahující drobné kamenivo frakce 0 – 4 mm 
z pískovny Bratčice, přírodní těžené kamenivo frakce 4 – 8 mm z Tovačova, drcené 
kamenivo frakce 8 – 16 mm z Olbramovic. Při přípravě betonu z betonového recyklátu 
byla hrubá frakce přírodního kameniva 8-16 Olbramovice nahrazena surovým 
betonovým recyklátem firmy Dufonev s.r.o. frakce 0-16 mm. U všech receptur byl 
použit plastifikátor CHRYSOPLAST 760. Pro receptury s polymerními vlákny byla 
použita vlákna FORTA FERRO délky 5 cm. 

Tab. 3  Receptury betonů 

označení 
betonu 

cement 

kamenivo 
vodní 

součinitel 
plastifikátor 

PP 
vlákna 0-4 mm 4-8 mm 

8-16 
mm 

[kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] - [%] z mc [kg/m3] 

O  490 890 100 745 0,34 1 0 

B 490 890 100 745 0,36 1 9,1 (1%) 

HV 490 890 100 745 0,35 1 
1,37 

(0,15%) 

C 490 890 100 633 rec 0,43 1 9,1 (1%) 

 

3. Naměřené hodnoty, diskuze výsledků 

    Všechny tři zkoušky propustnosti byly provedeny po třech měsících zrání betonu 
(1 měsíc ve vodním uložení + 2 měsíce v laboratorním prostředí).  

V Tab. 4 jsou uvedeny výsledky měření metodou TORRENT, a to po přepočtu na 
3% vlhkost betonu. 
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Tab. 4  Výsledky měření metodou TORRENT 

označení betonu 

aktuální 
hmotnostní 

vlhkost  

korekce 
hodnoty Kt 
pro w=3% 

hloubka 
vniknutí 
vakua L 

kvalita vrstvy 
betonu pro 

w=3% 

průměr průměr průměr 
průměr 

[%] [*10-16 m2] [mm] 

O (beton z přírodního 
kameniva bez vláken) 

2,92 0,003 4,1 velmi dobrá 

B (beton z přírodního 
kameniva + 1 % PP 
vláken) 

3,25 0,007 4,2 velmi dobrá 

HV (beton z přírodního 
kameniva + 0,15 % PP 
vláken) 

3,42 0,011 4,5 dobrá 

C (beton z betonového 
recyklátu + 1% PP 
vláken) 

3,68 0,035 6,3 dobrá 

 
    V Tab. 5 jsou uvedeny výsledky zkoušky ISAT, a to po 10, 30 i 60 minutách 
měření. V konečném srovnání jsou použity pouze výsledky po 60 minutách měření. 

Tab. 5  Výsledky měření metody ISAT 

označe
ní 

betonu 

aktuální 
hmotno

stní 
vlhkost  

propustno
st po 10 
min od 
začátku 

testu 

absorp
ce  

betonu 

propustnost 
po 30 min 
od začátku 

testu 

absorp
ce  

betonu 

propustno
st po 60 
min od 
začátku 

testu 

absorp
ce  

betonu 

průměr průměr 
průměr 

průměr 
průměr 

průměr 
průměr 

[%] [ml/m2/s] [ml/m2/s] [ml/m2/s] 

O 2,92 0,010 nízká 0,007 nízká 0,005 nízká 

B 3,25 0,041 nízká 0,028 nízká 0,015 nízká 

HV 3,42 0,063 nízká 0,029 nízká 0,019 nízká 

C 3,68 0,064 nízká 0,034 nízká 0,024 nízká 

    V Tab. 6 jsou uvedeny hodnoty vypočítané z konstantního přírůstku hmotnosti KOH. 
Do společného porovnání budou použity hodnoty propustnosti CO2 [g/m2d] 
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Tab. 6  Průměrné hodnoty při konstantním přírůstku KOH 

označení 
betonu 

propustnost 
CO2 

difuzně 
ekvivalentní 

tloušťka 
vzduchové 

vrstvy 

koeficient 
difuzního 
odporu 

průměr průměr průměr 

[g/m2d] [m] [-] 

O 24,558 10,099 673,248 

B 44,436 5,581 372,071 

HV 57,105 4,343 289,527 

C 36,160 6,858 457,228 

Tab. 7  Srovnání jednotlivých metod 

označení 
betonu 

TORRENT 
ISAT (po 60 

min. od začatku 
testu) 

propustnost 
CO2 

průměr průměr průměr 

% % % 

O 100 100 100 

B 233,3 300 181 

HV 366,6 380 232,5 

C 1166,6 480 147,2 

 

Obr. 4  Srovnání výsledků jednotlivých zkušebních metod 

 
    Jak lze odvodit z grafů Obr. 4, polymerní vlákna propustnost pro plyny i vodu spíše 
podporují. Metoda TORRENT a ISAT vykazuje poměrně podobné výsledky, kdy 
nejnižší propustnosti vychází u prostého betonu bez vláken a nejvyšší propustnost u 
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betonového recyklátu s polymerními vlákny. Tento výsledek se dal očekávat 
z důvodu, že recyklát má vyšší pórovitost než přírodní kamenivo. Zajímavé výsledky 
se jeví u receptur B (beton z přírodního kameniva + 1 % PP vláken) a HV (beton z 
přírodního kameniva + 0,15 % PP vláken), kdy jsou propustnosti nižší u betonu 
s větším množstvím vláken, a to u všech tří metod. I když vlákna propustnosti 
zvyšují, tak v Tab. 4 a 5 můžeme vidět, že stanovené hodnoty se stále drží na velmi 
dobrých hodnotách. Při použití metody TORRENT je stanovená propustnost velmi 
dobrá až dobrá a u metody ISAT je propustnost nízká. 

Výsledky získané metodou propustnosti CO2 u prvních tří receptur v podstatě 
korespondují s předešlými dvěma metodami. Rozdíl však vzniká u receptury C (beton 
z betonového recyklátu + 1% PP vláken), kdy vychází hodnota výrazně nižší. Tento 
výsledek může být způsoben mnoha vlivy, nejpravděpodobněji se jeví vznik 
chemické reakce a částečné utěsnění betonu. Také odběr z různé hloubky vývrtu 
může mít značný vliv na výsledek. 

  

4. Závěr 

    Výsledky získané metodou TORRENT a ISAT vychází ve velmi dobré úměrnosti u 
všech zkoušených receptur betonů. Výsledky metody propustnosti CO2 se mírně liší, 
oproti výsledkům dle metody TORRENT a ISAT, u receptury C, což je s největší 
pravděpodobností efekt chemických pochodů uvnitř betonu. 

    Zdá se, že větší množství vláken má na propustnost betonu pozitivnější vliv, než 
množství menší. Celkově však polymerní vlákna a betonový recyklát mohou způsobit 
zhoršení trvanlivosti betonu, ne ale výrazně.   
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Abstract 
The paper discusses the possibilities of using treated gypsum  recyclate as a 
material for the production of lightweight gypsum blocks for building envelopes. The 
first gypsum-based test mixes were made from the treated gypsum recyclate and 
lightened with a foaming additive. The bulk density, compressive strength and 
thermal conductivity coefficient were determined and compared on samples from 
these mixes.  
 

1. Úvod  

 V současné době roste výrazným způsobem obliba tzv. „suché“ výstavby, která je i 
v ČR neodmyslitelně spojená se sádrokartonovými výrobky, které u nás distribuují 
společnosti Knauf Praha, a.s., Rigips, s.r.o. a Syniat CZ.   

 Ohledně dalšího využití recyklovaného sádrokartonu (SDK) se nabízí otázka, na 
kolik je především stavební kontaminovaný SDK odpad vhodné opětovně využít při 
vlastní výrobě nových SDK desek. Zde logicky narážíme na problém s kvalitou SDK 
recyklátu a toho, jakým způsobem je schopen negativně ovlivnit výrobní proces, a tím 
i výsledné materiálové vlastnosti nových SDK desek. Logicky se tedy nabízí řešení 
využít SDK odpad jinak, a to takovým způsobem, kde kvalita vstupní suroviny (SDK 
recyklátu) nebude takovým zásadním způsobem ovliňovat výrobní procesy a výsledné 
vlastnosti materiálů na bázi sádry, rep. sádrových výrobků [1-3].  

 Jednou z takovýchto možností je využití SDK recyklátu pro výrobu litých, 
vybrolisovaných nebo naopak vylehčených sádrových výrobků – primárně v podobě 
bloků nebo tvarovek. Díky úpravě objemové hmostni, a to složením nebo přidáním 
pěnotvorných přísad nebo vylehčujících materiálů (např. polystyren) na jedné straně a 
použitím plastifikátorů, lze výrazným způsobem modifikovat výsledné vlastnosti 
sádrových výrobků [4-7].  

 

2. Recyklační linka na úpravu stavebního SDK odpadu 
Projekt TA ČR TREND č. FW03010054 „Recyklace a přeměna stavebního 

sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou“ 
(2021-2023) se primárním zabývá efektivním využití upraveného sádrokartonového 
odpadu, který vznikne recyklací stavebního SDK odpadu z novostaveb nebo při 
rekonstrukcích a demolicích. Součástí navrženého řešení je „chytrý“ kontejner a 
recyklační linka (viz Obrázek 1). Reycklační linak se skládá z několika částí, které je 
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možné použít postupně při úpravě SDK odpadu, a v závislosti na požadovaném 
výstupu upravit SDK recyklát dle daných požadavků. Klíčovými prvky recyklační linky 
je primární drtič a vysokorychlostní mlýn.  

 

  

Obrázek 1. Zjednodušená recyklační linka na úpravu stavební SDK odpadu (vlevo). 
Chytrý kontejner na sběr stavebního SDK odpadu (vpravo).  

 

3. Vzorky a experimentální výsledky 

V rámci experimentálního výzkumu byl z jedné stavby dovezen do společnosti 
Lavaris, s.r.o. Libčice nad Vltavou  v chytrém kontejneru vzorek „typického“ stavebního 
SDK odpadu, rozdělený na šedý/bílý SDK a ostatní (barevný) SDK. V první fázi 
experimentu byl použitý bílý SDK, který byl primárně od společnosti KNAUF Praha 
spol. s r.o. Po vysypání obsahu jedné části kontejneru  došlo k ručnímu dotřídění toho 
materiálu, a takto upravený materiál byl upravený na recyklační lince na SDK odpad.  

Po primárním podrcení, odseparování kartonu byl SDK recyklát upravený pomocí 
vysokorychlostního mletí. Vzorek tohoto materiálu o hmotnosti 100 kg byl dopravený 
na Fakultu stavební ČVUT v Praze. Na dovezeném vzorku byly provedeny zkoušky a 
bylo ověřeno, že čistota materiálu je okolo 95 hm. %. V rámci recyklace došlo 
k částečné kalcinaci odpadního sádrovce (odvodnění = přemeny sádrovce na sádru), 
ale stupeň kalcinace SDK recyklátu byle nízký, proto bylo rozhodnuté, že 50 kg SDK 
recyklátu bylo laboratorně kalcinováno pomocí laboratorní sušárny při 110 °C. Stupeň 
kalcinace (přeměna na sádru) byl následně oveřen pomocí sušících vah na několika 
vzorích. Pro pilotní experiment bylo zvoleno několik variant sádrové směsi s různým 
obsahem PP mikrovláken a množstvím pěny (označených F, G, H, M a N), kde sada 
F a G je refrenční a další sady jsou modifikované. Vlastní výroba probíhala pomocí 
ručního míchače za stejných podmínek (počet otáček, délka míchání, pořadí vkládání 
jednotlivých složek atd.). Složení použitých sádrových směsí je uvedeno v Tabulce 1. 
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Tabulka 1. Složení testovaných sádrových směsí. 

Označení 
směsi 

Sádra (kg) Voda 
(kg) 

w/s (x) Vlákna 
(g) 

Pěna Pěnotvostná 
přísada (g) 

F 3,0 2,1 0,70 0 - 0 

G 3,0 2,1 0,70 15 - 0 

H 3,0 1,8 0,60 15 In-situ 60 

M 3,0 2,1 0,70 15 In-situ 60 

N 3,0 1,6 0,53 15 In-situ 60 

 

Z každé směsi bylo odlitých 6 krychlí o hraně 100 mm. Po odfomování byla každá 
krychle zvážena a uložena v laboratorním prostředí s průměrnou teplotou 25 °C a 
relativní vlhkostí 55 %. Po 7 dnech byly vzorky zvážené a byla stanovena jejich 
objemová hmotnost. Pomocí přístroje Isomet byla pro každý vzorek stanovena 
hodnota součinitele tepelné vodivosti (W/mK), dále stanovena průměrná hodnota a 
směrodatná odchylka. 

Následně na nich byla provedena zkouška pevnosti v tlaku při ploše zatěžování 100 
× 100 mm. Z naměřených hodnot byl vypočtený aritmetický průměr a směrodatná 
odchylka pro jednotlivé sady. Z Obrázku 2 je jasně patrná přímá závislost hodnoty 
pevnosti v tlaku a součinitele tepelné vodivosti na objemové hmotnosti vzorků. Oproti 
referenční sadě vzorků bez vylehčení s hodnotami 7,0 a 7,5 MPa dosahuje směs M 
jen hodnotu okolo 1,5 MPa. Naopak u součinitele tepelné vodivosti je hodnota pro sadu 
M 0,275 W/mK v poorvnání s referenčními sadami, kde byla naměřená hodnota 0,4 
W/mK. 

 

 

Obrázek 2. Závislost pevnosti v tlaku na složení sádrových směsí (vlevo), závislost 
součinitele tepelné vodivosti v závislosti na složení sádrové směsi (vpravo).   
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4. Závěr 

 Sádrové bloky a  tvarovky na bázi stavebního recyklovaného SDK přinášejí 
alternativu k běžně používaným výrobkům a zároveň by se při jejich výrobě výrazným 
způsobem snížilo množství skládkovaného stavebního SDK odpadu. Z mnoha 
důvodů, je ale nutné se touto problematikou dále zabývat, aby mohly být materiály na 
bázi recyklátu sádry efektivně využity ve stavebnictví. Nespornou výhodou by byla 
možnost jejich následné opětovné recyklace po ukončení doby jejich životnosti. 
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Abstract 

This article works with the assumption that glass powder has the potential to match the 
properties of silica flour. The research deals with the design of concrete mixtures with 
a 50 % replacement of silica flour with glass powder from several sources – these are 
secondary raw materials from production and waste glass. The mechanical and 
especially durability properties were investigated according to Czech standards. Based 
on these satisfactory results, combined with the results from previous research, they 
are used for discussion, the proposal of follow-up research and the development of 
optimal concrete mixtures. 

1. Úvod 

Sklo je možné vyrábět tavením směsi oxidu křemičitého, uhličitanu sodného, 
dolomitu a vápence při teplotách až 1600 °C. Poté dochází k ochlazení směsi kvůli 
nežádoucí krystalizaci – tak se ze skla stává pevný amorfní materiál [1]. Speciálními 
přísadami lze docílit specifických vlastností či barev. Používají se speciální přísady, 
které sklu dodávají barvy a specifické vlastnosti [2]. 

Tyto relativně všeobecné poznatky má téměř každý. Výroba a používání skla totiž 
sahá do dávné historie (před naším letopočtem), ačkoliv není přesně známo kdy, kde 
a jak bylo sklo vyrobeno poprvé. V současné době už se studie a vědci ubírají směrem 
recyklace a znovuvyužití skla [3], zpracování skla jako druhotné suroviny z výroby a 
celkově směrem k předcházení skládkování skla. Velké množství odpadu je 
celosvětový problém [4] a věnuje se mu mnoho vědeckých odvětví. Stavební odpad je 
jednou z největších položek globálně vyprodukovaného odpadu a s tím bohužel 
souvisí i emise a celkový negativní dopad na životní prostředí [5]. Obecnou snahou je 
tedy tyto dopady do jisté (vysoké) míry eliminovat. 

Beton jako takový je také úzce spjat s problémem vysokých emisí a vysoké spotřeby 
primární energie. Vysokohodnotný beton těží z lepších vlastností, pevností a vysoké 
trvanlivosti při relativně malé spotřebě materiálu (menší v poměru s klasickým 
betonem s cílem dosažení stejných vlastností). Ve výzkumu se objevují pokusy 
náhrady kameniva či cementu v betonu odpadními surovinami, nicméně vhodné a 
možné se jeví využít i nějaký druhotný produkt.  
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Nejnovější review, které shrnuje poznatky o využití skel v betonech poukazuje na 
problémy spojené s alkalicko-křemičitou reakcí (ASR), velikostí používaných částic, 
chemické složení materiálu aj. [6]. V rámci našeho výzkumu je průběžně testován vliv 
ASR podle americké normy ASTM C 1260. Mnohá úskalí však vedou k neustálému 
zdokonalování směsi. Na základě review a provedeného výzkumu v předchozích 
letech se lze shodnout na vhodnosti využití jemnějších frakcí do betonu, kde jsou 
některá rizika částečně eliminována právě vhodnou velikostí částic [3], [7], [8], [6], [5]. 

Tento článek shrnuje návrh a výsledky nových betonových směsí, v nichž bylo 
nahrazeno 50 % křemenné moučky různými druhy skelných prachů. Směsi a konkrétní 
materiály jsou specifikovány v následujících kapitolách.  

2. Materiály a metody 

Použité materiály jsou předmětem několikaletého výzkumu, který probíhá zhruba 
od roku 2017 [9], [10]. Vlastnosti již byly shrnuty v několika článcích a na základě 
výsledků jsou dále vyvíjeny směsi a rozšiřovány hranice experimentálního plánu [8], 
[11]. Proto zde nejsou řešeny základní chemické či ekotoxické vlastnosti a zaměření 
je striktně na trvanlivostní a mechanické vlastnosti nových směsí.  

Tento článek pojednává o výsledcích ze tří druhů skelných prachů (dvě z výroby a 
jedno odpadní) a srovnává jejich vliv ve směsi při 50% nahrazení křemenné moučky 
(viz Tabulka 1), při vodním součiniteli 0,27. Základní betonový mix je výsledkem 
dlouhodobého vývoje a optimalizace vysokohodnotné betonové směsi Katedry 
konstrukcí pozemních staveb, ČVUT.  

Tabulka 1. Navrhovaná receptura HPC s 50% náhradou křemenné moučky. 

Složka/Směs REF HPC HPC DS1 HPC DS2 HPC OS1 

Cement I 42.5R 650 650 650 650 

Kameniva 1200 1200 1200 1200 

Křemenná moučka  240 120 120 120 

Sklo z výroby (verze 1) - 120 - - 

Sklo z výroby (verze 2)      - - 120 - 

Odpadní sklo (verze 1) - - - 120 

Microsilica 175 175 175 175 

Superplastifikátor 30 30 30 30 

Voda 180 180 180 180 

 

2.1. Sklo z výroby 

V Čechách je sklářská výroba mohutným odvětvím. Jako takové se začalo 
objevovat již v Egyptě ve formě korálků, do Čech se dostalo kolem 13. století, větší 
rozmach pak nastal v 17. století, v 19. století se pak zrychluje výroba, zlepšují 
technologie [12]. Ačkoliv se to nemusí zdát nutné, dokonalost a perfektní čistota skla 
je v tomto odvětví velmi žádoucí. Během procesů probíhajících ve sklárnách však 
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vzniká velké množství druhotných skelných surovin, které nemají další využití. Tyto 
suroviny byly v tomto výzkumu zužitkovány a použity pro testování mechanických a 
trvanlivostních vlastností betonových směsí. Dva typy z různých provozů (DS1 a DS2) 
ve stejném množství (50 %) nahrazují křemennou moučku v betonové směsi (HPC 
DS1 a HPC DS2). 

2.2. Odpadní sklo 
Sklo jako obalový materiál je téměř ze 100 % recyklovatelný, lze ho využít pro teplé i 
studené plnění, pasterizaci či sterilizaci. Výhodou (a v jistém smyslu i nevýhodou) 
může být jeho biologická inertnost. Zde se objevuje problém; když se obal zanese 
větším množstvím nečistot, není již možné ho dále využívat a takové sklo se často 
skládkuje. Hledání odvětví, které je schopno využít i částečně znečištění materiál, je 
celkem snadné a směřuje často přímo ke stavebnictví – požadavky na čistotu 
materiálu jsou často nižší, protože ne vždy přímo musí korelovat s kvalitou jeho 
vlastností. Pro náhradu v betonu je možná sklo využít, pokud byla prokázána jeho 
chemická a ekologická nezávadnost [11]. Pro srovnání byla navržena obdobná 
betonová směs s obsahem 50 % náhrady křemenné moučky právě odpadním sklem 
z komunálního odpadu (HPC OS1). Odpad je netříděný a nebyl brán zřetel na barvu 
či původ skla. V následujícím výzkumu bude sklo tříděno a řešeno s ohledem na 
konkrétní specifikace. 

3. Experimentální část 

Po navržení receptur byly v experimentálním centru UCEEB betonována zkušební 
tělesa. HPC byl testováno dle platných českých norem na krychlích 100 x 100 x 100 
mm a trámcích 40 x 40 x 160 mm. Testována byla pevnost v tlaku, pevnost v tahu za 
ohybu, mrazuvzdornost. Pevnosti byly testovány po 28 dnech, provedena byla také 
zkouška dlouhodobé pevnosti po 90 dnech. Mrazuvzdornost byla testována po 50, 
100, 150 a 200 cyklech. Všechny vzorky zůstaly neporušeny a všemi testy prošly 
s nadprůměrnými výsledky. Pro srovnání byla provedena ještě zkouška nasákavosti, 
kde všechny typy směsí vykazovaly nasákavost kolem 3 % (2,7 – 3,3 %). 

3.1. Mechanické vlastnosti 

  

Graf 1. Výsledky mechanických zkoušek a) pevnost v tlaku, b) pevnost v tahu za ohybu. 
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Po 28 dnech byly první betonové vzorky zkoušeny na pevnost v tlaku a pevnost 
v tahu za ohybu. Následně byly zkoušeny i na dlouhodobější pevnost po 90 dnech.  
Výsledky korespondovaly s předchozími zkušenostmi a výsledky, výborné byly 
zejména výsledky z pevnosti v tahu za ohybu. Pouze HPC DS2 kleslo o 1% pod 
nejnižší hodnotu HPC REF. Ostatní výsledky pevnosti v tahu za ohybu byly 
srovnatelné či až o 18,4% vyšší (28 dní – HPC REF a HPC DS1). 

U pevnosti v tlaku oproti tomu jsou srovnatelné výsledky HPC REF po 28 dnech 
s vzorky HPC DS1, HPC DS2 a HPC OS1 po 90 dnech. Rozdíly se pohybují zhruba 
do 9 % (pokles pevnosti v 90 dnech) až do 15 % (pokles pevnosti v 28 dnech). Tento 
jev je nežádoucí a budou provedeny další experimenty pro analýzu příčiny a 
optimalizaci směsi. Výsledky jsou přehledně shrnuty v Grafu 1. 

3.2. Trvanlivost 

  

Graf 2. Výsledky trvanlivostní zkoušky mrazuvzdornosti a) pevnost v tahu za ohybu, b) pevnost v 
tlaku. 

Po 28 dnech bylo použito 12 vzorků od každé směsi ke zkoumání odolnosti pro 
zmrazovacím cyklům. Celkem tedy bylo testováno 48 vzorků po 50, 100, 150 a 200 
cyklech. Vzorky byly vždy po cyklu testovány na pevnost v tlaku a pevnost v tahu za 
ohybu. Souhrnné výsledky jsou zřejmé z Grafu 2.  

Směs HPC DS1 vykazovala nejlepší výsledky ve většině zkoušení. Po 50 
zmrazovacích cyklech se výsledky vyrovnali či předčili HPC REF. Ostatní směsi také 
dosahovaly vysokých čísel a jsou srovnatelné s kvalitou HPC REF.  

Nejvyšší pokles v pevnosti v tahu za ohybu byl zjištěn u HPC OS1, kde se jedná po 
200 cyklech téměř o 10 %. Zároveň HPC DS2 zaznamenalo nárůst pevnosti oproti 
HPC REF o 1 % a HPC DS1 pokles o 6,7 %.  

Pevnost v tlaku byla o dost konzistentnější, nejvyšší výkyv byl u HPC OS1 (3,7 %), 
nejmenší u HPC DS1 (1,1 %). Všechny alternativní navržené směsi byly v poklesu 
oproti HPC REF, ve srovnání s předchozím výzkumem však pokles nebyl významný. 
Tento výzkum tedy potvrzuje korelaci množství materiálu a velikosti jeho částic. Ačkoliv 
menší náhrada částečně vykazuje lepší výsledky, je žádoucí provést podrobnější 
výzkum, než bude potvrzena kauzalita jevu.  
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4. Závěr 

Již od začátku výzkumu se potvrzuje předpoklad, že sklo ve formě jemně mletého 
prášku má potenciál dosahovat podobných vlastností jako HPC, či jeho vlastnosti 
dokonce vylepšovat. V rámci tohoto bloku výzkumu byly testovány směsi s 50% 
náhradou křemenné moučky jemným skelným prachem, jejichž chemická a ekologická 
nezávadnost byla testována v předchozích letech. Betonáž vzorků a jejich testování 
probíhalo v laboratorních podmínkách. Veškeré výsledky (mechanické i trvanlivostní) 
dosahovaly vysokých hodnot v porovnání s referenčním HPC. V rámci navazujícího 
výzkumu budou realizovány skutečné konstrukční aplikace a bude probíhat i 
průmyslová výroba a testování pro optimalizace betonových směsí za účelem získání 
co nejlepších výsledků.  
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Tato práce vznikla v rámci projektu „Návrh a ověření vlastností betonů s recyklovaným 
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Abstract 
Some time ago, there was information that we are facing a global shortage of sand 
for concrete in the future. In some countries, the situation is so critical that there is 
already a so-called sand mafia that trades construction sand illegally. The worst 
situation appears to be in India. For this reason, we have established cooperation 
with the University of India in Jaipur and are looking at the possibilities of replacing 
sand, both in ordinary concrete and in high-performance concrete. As a replacement, 
we mainly test fine fractions of recycled concrete and bricks, however, we verified 
the possibilities of replacement with crushed ceramics or glass, especially in high-
quality concrete. This contribution will mainly be devoted to the use of the fine fraction 
of recycled concrete and recycled bricks. 

1. Úvod 

Beton je největším spotřebitelem přírodních zdrojů ve stavebnictví, které je zcela 
závislé na primárních zdrojích, kde se nejvíce využívá přírodní kamenivo jako drť, říční 
písek a štěrk, cement a voda. Vzhledem k poptávce po betonu se vliv těžby jemného 
přírodního kameniva (0-4 mm) z řek a moří stává zásadním pro hledání alternativních 
zdrojů pro budoucí výrobu betonu. Nadměrná těžba přírodního písku (PK) vede 
k vážným ekologickým a ekonomickým problémům, jako je změna směru proudění 
vody, pobřežní eroze, budování slepých odboček a těžební lomy [1]. 

Těžba přírodního kameniva dále souvisí se spotřebou energie a emisemi. 
Nahrazením přírodního kameniva v betonové směsi recyklovaným kamenivem se 
množství CO2-ekv. emise související s výrobou kameniva sníží o více než 2/3 [2]. 
Opětovné použití nebo recyklace konstrukčních prvků, které jsou demontovány, je 
klíčovým faktorem pro dosažení oběhového hospodářství a pro dosažení cílů 
(SDG 12) [3]. 

Jak již bylo zmíněno dříve, náhrada přírodního písku při výrobě betonu má mnoho 
výhod. Je však nutné zmínit, že širší využití jemného RK přináší i výzvy. Za prvé, 
existuje vysoká variabilita fyzikálních a chemických vlastností jemného RK v důsledku 
přítomnosti zeminy, prachu, jílu, skla, dřeva, plastů atd. Za předpokladu, že je 
pro přípravu jemného RK použit čistý odpadní materiál, beton nebo zdivo, 
bez nežádoucích nečistot, se pokles vlastností betonu stává přijatelným. Nicméně, 
i za předpokladu, že jsou nečistoty odstraněny, stále existuje široká škála vlastností, 
většinou souvisejících s vlastnostmi původního materiálu, které jsou závislé 
na lokálních materiálových zdrojích, stavebních, demoličních a recyklačních 
zvyklostech. Jde především o tvar částic jemného RK, granulometrii, specifický povrch 
a chemické složení vstupního materiálu. Toto jsou důležité aspekty, které vedou 
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k různorodosti mechanických vlastností a trvanlivosti betonů a malt obsahující jemné 
RK. 

Kvůli neznámému původu a vlastnostem základního materiálu, a dále z důvodu 
nejasných pokynů k vyhodnocení vlastností jemného RK, jako je především 
nasákavost, která ovlivňuje zpracovatelnost a efektivní vodní součinitel, je praktická 
aplikace jemného RK v betonářském průmyslu extrémně náročná. 

Před nějakou dobou proběhla informace, že nás celosvětově v budoucnu čeká 
nedostatek písku do betonu. V některých zemích je situace natolik kritická, že již 
existuje tzv. písečná mafie, která nelegálně obchoduje se stavebním pískem. Nejhorší 
situace se jeví být v Indii. Z tohoto důvodu jsme navázali spolupráci s Indickou 
univerzitou v Jaipur a věnujeme se možnostem náhrady písku, a to jak v běžných 
betonech, tak ve vysokohodnotných betonech. Jako náhradu testujeme především 
jemné frakce recyklovaného betonu a cihly, nicméně jsme ověřovali možnosti náhrady 
drcenou keramikou nebo sklem, a to především ve vysokohodnotných betonech. Tento 
příspěvek bude věnován především využití jemné frakce recyklovaného betonu a 
recyklované cihly. 

2. Jemné recyklované kamenivo 

Jemné RK (<4 mm) lze rozdělit do tří typů: 1) jemné recyklované betonové kamenivo 
(RBK), které pochází z odpadního betonu; 2) jemné recyklované cihelné kamenivo 
(RCK), které pochází ze zdiva a 3) jemné směsné recyklované kamenivo (MRK), které 
pochází ze směsi betonu a zdiva. 

V předchozích studiích bylo zjištěno, že objemová hmotnost jemného RBK 
se pohybuje mezi 1900 až 2360 kg/m3 [4] a jemného RCK mezi 2000 and 2500 kg/m3 
[5–10] což je obecně méně než pro přírodní písek (PK). Nasákavost jemného RBK 
se pohybuje mezi 4.3% a 13.1% [4] a RCK od 12% do 15% [8, 9, 11], což je více 
než 10ti násobek než u PK. 

V této studii byly ověřeny a porovnány granulometrie, objemová hmotnost a 
nasákavost jednoho typu PK a čtyř typů RK. Všechny druhy RK byly připraveny 
ze stavebních a demoličních odpadů (SDO) a prosety na frakce 0–4 mm. Všechny typy 
RBK obsahovaly více než 90 % recyklovaného odpadního betonu (původní přírodní 
kamenivo a cementová malta) a RCK obsahovalo více než 70 % odpadního zdiva 
(cihly, pórobeton a omítka) – viz Obrázek 1. 

1) RK 1 byl připraven ze železobetonu v recyklačním centru dvoustupňovým 
recyklačním procesem. Rozdrcené a separované recyklované kamenivo frakce 
16/128 mm z prvního kroku recyklačního procesu bylo rozdrceno a proséváno 
na jednotlivé frakce ve druhém kroku. 

2) RK 2 pocházel z dálnice a byl částečně upraven v recyklačním centru na frakci 
64/128 mm. Poté byla frakce 64/128 rozdrcena a prosévána na jednotlivé frakce 
v laboratoři. 

3) RK 3 vznikl z podlahových konstrukcí a byl částečně připraven v recyklačním 
centru na frakci 64/128 mm. Poté byla frakce 64/128 rozdrcena a prosévána 
na jednotlivé frakce v laboratoři. 

4) RK 4 pocházelo ze zděných konstrukcí a obsahovalo převážně cihly, maltu a 
omítky. Bylo připraveno v recyklačním centru dvoustupňovým recyklačním procesem 
viz RK 1. 
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Obrázek 1 Testované jemné recyklované kamenivo 

Všechny testované vlastnosti RA se lišily od PK, zejména nasákavost, která byla 
více než desetkrát vyšší a pohybovala se od 2,1 do 8,8 % u jemné frakce RA, kde 
nejvyšší nasákavost byla naměřena u RK 1. Naopak nejnižší nasákavost byla 
vyhodnocena u RA 3. Nasákavost RA 3 byla měřena pro frakci 0,063/4 mm a 1/4 mm, 
aby se ukázal vliv jemných částic kameniva. Výsledky absorpce vody ukazují mírnou 
souvislost s modulem jemnosti. Toto hodnocení ukazuje mírně nižší nasákavost RBK 
[4] a významně nižší nasákavost RCK [8, 9, 11] v porovnání s výsledky předchozích 
studií. Pokles objemové hmotnosti jemného RBK ve srovnání s PK se pohybuje mezi 
7 a 20 % a pokles objemové hmotnosti jemného RCK ve srovnání s PK je 10 %. Tyto 
výsledky korespondují s výsledky předchozích studií [4–10]. Vyšší objemová hmotnost 
byla naměřena u RA 3 frakce 1/4 mm. Dále RK obsahuje více jemných částic a má 
odlišnou granulometrii ve srovnání s PK a dva zkoumané typy kameniva (RA 1 a RA 2) 
nesplňují požadavky normy na čáru zrnitosti, z důvodu vyššího obsahu jemných částic. 
Proto jsou uvedeny základní vlastnosti kameniva (viz Tabulka 1), aby byly ukázány 
rozdíly v materiálech a jejich srovnání s přírodním pískem. 

Tabulka 1. Základní vlastnosti jemného přírodního a recyklovaného kameniva  
PK RK 1 RK 2 RK 3 RK 4 

0/4 mm 0/4 mm 0/4 mm 0/4 mm 0/4 mm 

Modul jemnosti (-) 2,10 2,90 2,57 1,92 2,53 

σ 0,06 0,03 0,08 0,88 0,14 

Obsah jemných částic (%) 2,0 3,4 3,1 3,2 5,1 

σ 0,2 0,0 0,8 1,7 1,1 

Objemová hmotnost (kg/m3) 2674 2175 2217 2390 2490 

RK 1 0/4 mm RK 2 0/4 mm 

RK 3 0/4 mm RK 4 0/4 mm 
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σ 38 87 89 29 81 

Nasákavost (%) 0,29 8,8 6,92 2,93 2,13 

σ 0,31 1,03 0,6 0,8 0,53 

3. Betony s jemným recyklovaným kamenivem 

3.1 Betonové směsi 

Pro laboratorní ověření vlastností bylo vyrobeno 7 betonových směsí. Obsah 
cementu CEM I 42,5 R byl 260 kg/m3 pro směsi označené I a 300 kg/m3 pro II. Dvě 
směsi byly referenční a obsahovaly pouze přírodní kamenivo, pět směsí obsahovalo 
hrubé přírodní kamenivo (frakce 4/8 a 8/16 mm) a jemné recyklované kamenivo (frakce 
0/4 mm). V těchto směsích byly použity 4 typy jemného kameniva: těžený písek; RK 1, 
RK 3 a RK 4. Pro optimalizaci betonových směsí byla použita Bolomeyova distribuční 
křivka. Postup míchání byl inspirován postupem [12] dvoufázového míchání, kdy první 
fáze zahrnovala 10 minut míchání RK s vodou, u níž se odhaduje, že se absorbuje 
až 2/3 záměsové vody, následně byly ve druhé fázi přidány zbývající složky [1]. 
Odhadovaná absorbovaná voda byla vypočtena jako rozdíl mezi nasákavostí 
kameniva a aktuální mírou nasycení. Efektivní vodní součinitel byl odhadnut na 0,65 
pro betony s 260 kg/m3 cementu a 0,55 pro betony s 300 kg/m3 cementu. 

Tabulka 2 Navržené betonové směsi, na m3. 

Směs Cement Záměsová 
voda+ 
kompenzační 

Vodní 
součinitel 

Přírodní 
kamenivo 

Recyklované 
kamenivo 

   Jemné Hrubé Jemné 

 (kg/m3) (kg/m3) (-) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) 

REF I 260 169+0 0,65 709 1130 0 

RECC I 260 169+18 0,72 0 766 971 

RECB1 I 260 169+17 0,71 0 949 843 

RECB3 I 260 169+34 0,78 0 946 773 

REF II 300 165+0 0,55 671 1167 0 

RECC II 300 165+17 0,61 0 822 920 

RECB1 II 300 165 +16 0,60 0 994 800 

3.2 Fyzikální a mechanické vlastnosti 

Jak bylo uvedeno v předchozích studiích [13, 14], trvanlivost betonu je zásadně 
ovlivněna jeho porézností a nasákavostí. Proto byly vyhodnoceny nasákavost 
ponořením a kapilární nasákavost, aby se určil jejich vliv na trvanlivost. Pórovitost 
betonu a následně i podíl vody s jemným RK se zvyšoval se zvyšující se úrovní 
náhrady jemného RK [15, 16]. Objemová hmotnost a nasákavost směsí jsou uvedeny 
v Tabulce 3. Objemová hmotnost směsí s jemným RK je ve srovnání s REF nižší 
s maximálním poklesem 10 %. Obecně bylo zjištěno, že nasákavost ponořením betonu 
s jemným RK byla vyšší než u REF směsí, což odpovídá předchozím studiím [17, 18]. 
Maximální nárůst o 85 % byl pozorován u směsi s jemným RCK kvůli vysoce porézním 
materiálům obsaženým v cihelném kamenivu. Nasákavost ponořením směsí 
s betonovým RK se oproti směsím s PK zvýšila mezi 30 % a 50 %, což je o něco více 
než hodnoty uvedené v předchozích studiích, kde bylo prezentováno zvýšení 
nasákavosti ponořením od 15 % [15, 19] do 46 % [18] pro beton s úplnou náhradou 
přírodního písku. Přestože předchozí studie uváděly významné zvýšení kapilární 
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nasákavosti, a to od 46 % do 95 % pro 100% náhradu jemným RBK [20], v této studii 
toto nebylo potvrzeno. Kapilární nasákavost byla nižší než u kontrolních betonů. Jediný 
nárůst byl zjištěn u betonu I s jemným RCK, který činil 44 %, naopak nižší pokles byl 
naměřen u RECC II, a to více než 60 %. Tento pokles může být způsoben zaplněním 
pórů přítomných v betonu.  

Výsledky pevnosti v tlaku, která je klíčovou mechanickou vlastností betonu, jsou 
uvedeny v Tabulce 3. Výsledky ukazují odlišnosti v porovnání s předchozími studiemi. 
Jedna studie uvádí vyšší pevnosti v porovnání s referenčními vzorky [21], a několik 
dalších uvádí podobnou nebo nižší [21, 23–26]. Obecně byla zjištěna citlivost pevnosti 
v tlaku na vysoký náhradový poměr (100 %), bez ohledu na pevnostní třídu betonu, 
většinou se uváděl jako důvod neznalost efektivního vodního součinitele z důvodu 
neznámé nasákavosti jemného RK a jeho absorpční kapacity v průběhu míchání. 
Oproti tomu může být pevnost v tlaku pozitivně ovlivněna účinkem jemných složek RK, 
kdy nejjemnější částice vyplňují póry a uzavírají strukturu směsi, snižují vnitřní napětí 
a šíření napětí. Navíc pozitivní vliv na mechanické vlastnosti může mít dodatečné 
vnitřní ošetřování způsobené vodou absorbovanou v kamenivu. Kromě toho by RK 
mohlo mít lepší vzájemné spojení mezi částicemi díky drsnému povrchu a hranatému 
tvaru [1]. Jako maximální náhrada v případě pevnosti v tlaku bylo uvedeno 30 % [4, 
21, 22]. 

Podobně jako v předchozích zjištěních byly v této studii pozorovány heterogenní 
výsledky pevnosti v tlaku. Na jedné straně byla pevnost v tlaku betonu s obsahem RBK 
vyšší než u reference pro směs s nižším obsahem cementu, kdy byl nárůst pevnosti 
o 10 % a naopak pevnost v tlaku směsi s RBK s vyšším obsahem cementu mírně 
klesla (4 %). Pevnost v tlaku u obou tříd pevnosti betonu s RCK mírně poklesla (10 %, 
resp. 15 %) ve srovnání s kontrolní směsí. Studie potvrzuje předchozí studie, 
ve smyslu nedostatku znalostí o jemných částicích a jejich vlivu na efektivní vodní 
součinitel a dále na vyplnění pórů a dodatečné vnitřní ošetřování betonu [1]. 

Tabulka 3 Fyzikální a mechanické vlastnosti betonů 

Směs  REF 
I 

RECC 
I 

RECB1 
I 

RECB3 
I 

REF 
II 

RECC 
II 

RECB1 
II 

Objemová 
hmotnost 

(kg/m3) 2301 2181 2276 2250 2324 2191 2278 

σ 18 14 11 6 13 12 5 

Nasákavost 
ponořením 

(%) 5,89 10,89 7,68 8,34 5,03 10,3 7,7 

(MPa) 0,35 0,38 0,25 0,78 1,11 0,32 0,06 

Kapilární 
nasákavost 

σ 2,31 3,34 1,98 2,17 1,17 0,45 0,76 

(MPa) 0,3 0,75 0,22 0,29 0,14 0,08 0,44 

Pevnost v tlaku 
(MPa) 33,2 30 34,4 36,7 44,9 38 42,9 

σ 2,5 2,2 1,7 2,9 0,9 0,9 0,8 

Pevnost v tahu 
za ohybu 

(MPa) 6,2 5,5 5,8 5,7 7,6 6,8 6,5 

σ 0,2 0,4 0,3 0,1 0,9 0,6 0,4 

Stat. modul 
pružnosti 

(GPa) 36,7 22,4 29,6 31,8 35,9 25,3 31,4 

σ 1,4 1,0 0,4 1,2 0,5 0,2 1,0 

Dynam.modul 
pružnosti 

(GPa) 38,2 27,3 34,5 35,4 38,2 30,0 35,7 

σ 1,8 1,4 0,7 1,7 0,8 0,9 0,6 



 

 

97 

 

4. Závěr 

V této studii byly experimentálně ověřeny a diskutovány možnosti plného nahrazení 
přírodního písku v betonu jemným RK. Vlastnosti byly ověřeny validací fyzikálních a 
mechanických vlastností betonu obsahujícího jemné RK pro směsi s různým 
množstvím cementu a vodním součinitelem. Výsledky této studie především potvrzují 
zjištění uvedená v předchozích studiích a je možné vyvodit následující závěry. 

• Objemová hmotnost jemného RK a betonu s jemným RK mírně klesají ve srovnání 
s přírodním pískem a referenční směsí. Nasákavost jemného RK a betonu 
s jemným RK se výrazně zvyšuje ve srovnání s přírodním pískem a referenčním 
betonem. Kapilární nasákavost naopak klesá. 

• Pevnost v tlaku vykazuje většinou mírný nárůst i pokles (max 15 %); vzhledem 
k úplné náhradě přírodního písku, lze pokles považovat za pozitivní výsledek 
pro budoucí použití tohoto materiálu. Pokles pevnosti v tahu za ohybu je podobný 
jako u pevnosti v tlaku. 

• V případě modulu pružnosti byl zjištěn nejvyšší pokles vlastností, což odpovídá 
předchozím studiím, že modul pružnosti je nejvíce „postiženou“ vlastností betonu 
s recyklovaným kamenivem obecně. Statický modul pružnosti je klíčovou vlastností 
materiálu pro chování železobetonových konstrukčních prvků. Z tohoto důvodu 
se doporučuje před použitím RK jako plnohodnotné náhrady přírodního písku 
v železobetonových konstrukcích ověřit pevnost a další technické požadavky. 

Hlavním cílem této studie bylo zhodnotit možnosti náhrady písku v betonu. Obecně 
tato práce představuje úsilí směřující k přechodu na oběhové hospodářství, a tím 
k řešení SDG 12. I když byly zjištěny drobné rozdíly ve vlastnostech materiálů, nebyly 
z pohledu autorů natolik zásadní, aby zabránily použití jemného RK jako náhrady písku 
v betonu. Přestože byla ověřena 100% náhrada, neuvažuje se, že by v budoucnu byl 
písek plně nahrazován RK. S ohledem na možnosti norem, dostupnosti materiálu a 
výsledků výzkumu bude vhodnější použít jemné RK pro konstrukční prvky z prostého 
betonu, jako jsou základové konstrukce, cementový a betonový potěr apod. 
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Abstract 

Among the main environmental problems of the whole world is the disposal of waste 

rubber from tires. This problem represents a serious ecological threat because every 

year millions of tires are thrown away or buried around the world. It is estimated that 

1,000 million tires end their life every year. Of this number, at least 50% is thrown into 

landfills without any treatment. 

 

Úvod 
Pneumatiky na konci životnosti sú náročným odpadom kvôli ich biologicky 
nerozložiteľným vlastnostiam, vysokému objemu výroby a nízkej miere využitia. V 
súčasnej dobe prebieha rozsiahly výskum zameraný na hľadanie rôznych aplikácii 
odpadovej gumy z pneumatík v betonárskom priemysle, aby sa zlepšila ich miera 
využitia a výrazne sa zvýšil podiel tohoto odpadného materiálu. Nízka pevnosť a zlá 
väzba medzi gumovými časticami a cementovou matricou bráni ich uplatneniu v 
betonárskom priemysle. Betón však môže obsahovať aj rôzne prímesi a prísady, ktoré 
sa pridávajú podľa potreby využitia betónu. Najväčšou výhodou tohto materiálu je jeho 
tvarovateľnosť. Pokým je táto plastická zmes nestvrdnutá, môžu sa z nej formovať 
ľubovoľné tvary. Po vytvorení požadovaného tvaru nastáva tvrdnutie po ktorom 
nadobudne pevnosť. [1] 
 

 

Obr. 1: Železobetónová konštrukcia [1] 

Pneumatiky 

Pneumatika tvorí pružnú časť kolies, zabezpečuje odpruženie dopravných 

prostriedkov a prenáša vzniknuté sily na vozovku. Pneumatiky sú v dnešnej dobe 

samozrejmou súčasťou automobilového priemyslu. Vyrába sa z vulkanizovanej gumy, 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/high-volume-production
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/cement-matrix
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do ktorej sa pridáva textilná alebo oceľová kostra, ktorá môže byť uložená radiálne 

teda kolmo ku stredovej osi alebo šikmo (diagonálne). [2]   

Recyklácia 

Podľa európskej asociácie výrobcov pneumatík (ETRMA) do automobilového 

priemyslu patrí 65% vyrábaných gumených tovarov (napr. tesnenia, izolácie, 

pneumatiky atď.). Po skončení životnosti sa pneumatiky zaraďujú medzi najväčšie 

zdroje odpadových gúm. Podľa odhadov sa zistilo, že zhruba 1000 miliónov pneumatík 

ročne nie je vhodných na ďalšie použitie a protektorovanie. Ak sú tieto údaje správne 

a nenastane žiadny vývin v recyklácií kaučuku, tak sa toto číslo zvýši do roku 2030 

o 20% teda na 1200 miliónov. Narastajúcim počtom takýchto pneumatík vzniká veľké 

ohrozenie životného prostredia a ľudského zdravia. [3], [4] , [5]   

 

Obr. 3: Použité pneumatiky vhodné na recykláciu [6] 

 Podľa ETRMA predstavuje drvenie a mletie približne 87,5% zo všetkých druhov 

recyklácie. Pre efektívny priebeh recyklácie sa odpadové gumy triedia podľa pôvodu  

na pneumatiky pre osobné, nákladné automobily a terénne pneumatiky. Toto 

rozdelenie je zapríčinené odlišnou skladbou pneumatík týchto troch tried. Pneumatiky 

pre nákladne automobily sa odlišujú od pneumatík pre osobné automobily výrazne 

väčším podielom prírodného kaučuku a menšieho obsahu výstužného plniva a sadzí. 

Tretia trieda, teda terénne pneumatiky majú najväčší obsah textilných vlákien, to 

spôsobuje horšie čistenie gumy. [3], [4], [5]   

Postup recyklácie 
Opotrebované pneumatiky uložené v skladoch sa dôkladne očistia a pripravia na 

drvenie. V drviacej linke sa pneumatiky sekajú na kusy o rozmeroch približne 300x300 

mm. Ďalším krokom je, že takto nasekané rezky, 300x300 mm, sa musia rozdrviť na 

menšie kúsky s rozmermi 20 x 20 mm. Ak sú rezky upravené na požadovanú veľkosť 

tak oddelíme kovové časti od ostatných pomocou magnetického separátoru. Tento 

proces sa opakuje po každom procese drvenia. [3]  

Týmto procesom odseparujeme približne 95% kovových častí. Rezky rozmerov 20 x 

20 mm oddelené od kovových zložiek sa presúvajú do prvého granulátoru, kde sú 

drvené na časti o rozmere 0 – 10 mm, tzv. hrubý granulát. Tieto časti sa následne drvia 

pomocou druhého granulátoru a drvia na menší granulát približne 0 - 4 mm. 

Vzduchotechnika zabezpečuje odseparovanie textilnej zložky po každom procese 

drvenia. [3] 
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Obr. 4: Postup recyklácie [3] 

 

Obr. 6: Produkty recyklácie [3] 

Využitie 
Z hľadiska využitia gumového granulátu sa javí viac alternatív – napr. vhodnosť 

odpadovej gumy pre použitie v betóne alebo využitia ako sypaných materiálov na 

zlepšenie izolačných vlastností a pod. Pri betóne sa skúmal vplyv použitia odpadovej 

gumy na ich životnosť, na tlakové a materiálové vlastnosti ako mrazuvzdornosť, vplyv 

na vlastnosti vysokopevnostných betónov, vodeodolnosť, odolnosť voči oteru, 

odolnosť voči chloridom. [6] 

Z hľadiska využitia odpadu z pneumatík ako sypaných materiálov bola realizovaná  

štúdia využitia týchto materiálov ako alternatívneho riešenia  - stropná  konštrukcia s 

trojvrstvovou podlahou. Vyznačuje sa tým, že vyrovnávajúca a izolačná vrstva 

v typickej skladbe podlahy je nahradená zmesou drviny z gumy a plastov, ktorá dokáže 

vyrovnať podlahu okolo rozvodov, a zároveň plní funkciu  izolačnej vrstvy – krokovú 

izoláciu. Vyznačuje sa tým, že vyrovnávajúca a izolačná vrstva v typickej skladbe 

podlahy je nahradená zmesou drviny z gumy a plastov, ktorá dokáže vyrovnať podlahu 

okolo rozvodov, a zároveň plní funkciu  izolačnej vrstvy – krokovú izoláciu. Takýmto 

spôsobom sa vytvorí jedna vrstva zo sypanej izolácie ktorá plní funkciu vyrovnávajúcej 

a izolačnej vrstvy. Odpadá mokrý proces realizácie vyrovnávacej vrstvy, skráti sa čas 

výstavby podlahy a zníži sa jej hrúbka. Netreba zdôrazňovať, že sypaná izolácia je 

produkt recyklácie a spĺňa požiadavku na používanie ekologických surovín a 

druhotných materiálov v stavbách. [7]  
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Obr. 7: Frakcie gumovej drviny [3] 

 

Z realizovaných konštrukcií trojvrstvových ťažkých plávajúcich podláh na baze sypanej 

krokovej izolácie sa ukazuje ako vhodný typ napr. dvojzložková zmes drvenej gumy 

z pneumatík a granúl polypropylénu v pomere 1:1. V prípade použitia zmesi v ľahkej 

plávajúcej podlahe napr. v drevostavbách, je vhodné použiť pomer 60% gumovej 

zložky a 40% plniva z polypropylénu. Pri tejto kombinácií je možné priaznivo 

modifikovať dynamickú tuhosť tlmiacej vrstvy v prípade, keď roznášacia vrstva podlahy 

vykazuje nízku plošnú hmotnosť. [7] 
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Obr. 8: Frakcie gumovej drviny [7] 

Záver 

V súčasnosti patrí likvidácia opotrebovaných pneumatík a jej dopad na životné 

prostredie k celosvetovým problémom. Preto je tento článok poukazuje na efektívne 

použitie recyklovaných častí pneumatík v betónových zmesiach a zároveň naznačuje 

aj možnosti využitia ako izolačných sypaných materiálov konštrukcii. Výskumy, 

preukázali, že použitie gumovej drviny v betóne má minimálny vplyv na pevnosti 

v ťahu, v ťahu za ohybu a tlaku. Taktiež tieto štúdie potvrdzujú, že použitím tejto drviny 

je možné znížiť absorpciu vody a zvýšiť odolnosť voči oderu. Ďalšie testy preukázali, 

že betóny s obsahom  kaučukovej  drviny majú pozitívny vplyv na odolnosť betónových 

konštrukcii voči agresívnym prostrediam a tým zvyšujú životnosť objektu. Výsledky 

porovnávacích meraní a skúsenosti pri realizácii sypaných odpadových materiálov z 

pneumatík naznačujú, že navrhnutý spôsob skladby trojvrstvovej plávajúcej podlahy 

s použitím sypaného izolačného materiálu, je možné použiť ako vhodnú alternatívu 

v širokom spektre stropných konštrukcií. [7] Ďalšie štúdie deklarujú využívanie 

granulovanej zmesi napr. v povrchoch vozoviek, recyklovanej gumenej krytiny, 

recyklovaný betón z granulátu pneumatík a stavebnej sutiny, respektíve vyriešiť % 

podiel kameniva náhradou vhodného (množstvom a veľkosťou) granulátu  

z pneumatík. [1] 
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Abstract 
The paper summarizes the findings from the ongoing experimental assessment and 
development of possible solutions for the use of slag aggregate in hydraulically 
cemented mixtures in combination with alternative types of hydraulic binders or when 
using active admixtures in combination with traditional portland cement. 
 

1. Úvod 

Strusky, ať již vysokopecní nebo ocelárenské, vykazují zpravidla značnou míru 
heterogenity. Je třeba zdůraznit, že nejinak je tomu i u jiných typů stavebních materiálů 
používaných běžně ve stavebnictví – kamenivo dovážení z odlišných kamenolomů má 
jiné vlastnosti, stejně jako asfaltová či hydraulická pojiva od různých výrobců. Vznik a 
vlastnosti strusky ovlivňuje při výrobě železa/oceli řada faktorů a výstupní vedlejší 
produkt je proto v řadě případů velmi heterogenní. Při výrobě železa vznikají z jednoho 
daného zdroje zpravidla podobné materiály (strusky). Avšak při výrobě oceli se mohou 
jednotlivé šarže od sebe natolik lišit, že i výsledné strusky budou rozmanitého 
charakteru, což představuje jeden z faktorů, který do jisté míry může komplikovat jejich 
využití ve stavebnictví – ačkoli existují příklady, kde se celkem odvážně využívají jako 
materiál nestmeleného podkladu různých typů hal.  

Vlastnosti strusek tedy nelze generalizovat, avšak při správném třídění a rozvážném 
skladovém hospodaření (kontinuální „pasportizace“ vyvážených vedlejších produktů 
výroby železa či oceli) lze získat dostatečné množství materiálu z jednoho zdroje, o 
kterém lze s přiměřenou opatrností mluvit jako o homogenním.  

Standardně se ve stavebnictví pracuje pouze se struskami, které lze označit jako 
„stabilní“, tedy strusky, u kterých proběhly všechny podstatné chemické procesy a 
reakce, jež by v opačném případě mohly vést k postupnému bobtnání a obdobným 
objemovým změnám, jež pro každý typ konstrukce představují z hlediska vyvolaných 
deformací problém. U „vybouřených“ a stabilních strusek proběhly všechny chemické 
procesy a tak se její vlastnosti s časem již nemění. To je jeden z dalších důvodů, proč 
se naše pozornost dlouhodobě zaměřuje na rozvoj a ověřování řešení s vysokopecní 
vzduchem chlazenou struskou, která byla řadu desetiletí stabilizována jejím uložením 
na haldě Koněv v Kladně.  

Jak bylo uvedeno, není následně možné z pohledu využití například v dopravním 
stavitelství generalizovat vlastnosti stmelených směsí s použitím strusek, ale jisté 
závěry se ve výzkumech opakují: 

− Jedna z vlastností, která je popsána shodně téměř ve všech studiích, je výhodný 
tvar zrn struskového kameniva. Struskové kamenivo má zpravidla velmi dobrý 
tvarový index s charakteristicky kubickými zrny a drsným pórovitým povrchem, 

mailto:jan.valentin@fsv.cvut.cz
mailto:radomir.rucki@destro.cz
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který zajišťuje dobré spolupůsobení zrn tohoto typu kameniva a tím zlepšení 
pevnostních charakteristik směsí.  

− Na druhou stranu pórovitá struktura struskového kameniva vyžaduje zvýšení 
obsahu asfaltového pojiva, pokud se aplikuje v asfaltových směsích. Při použití 100 
% struskového kameniva je doporučeno použít minimálně o 0,5 % asfaltového 
pojiva více. Při náhradě nižšího procentuálního množství je nutné zvýšit obsah 
asfaltového pojiva dle optimalizace návrhu. U hydraulicky stmelených směsí může 
být tato skutečnost naopak předností, protože v pórovité struktuře je zachycena 
voda, která následně může být využita při vlastním procesu hydratace hydraulicky 
stmelené směsi pro její vnitřní ošetření a přísun potřebné vlhkosti. 

 
 

− Dalším charakteristickým aspektem strusky je nasákavost. Pokud není struska 
ještě zcela chemicky stabilní, může docházet k její větší nasákavosti a vlivem 
chemických reakcí k objemovým změnám. V případě asfaltových směsí je tato 
potenciální vlastnost strusek eliminována tenkým asfaltovým filmem, kterým jsou 
strusky během výroby asfaltové směsi pokryty a který zabraňuje nasákavosti 
kameniva. Problém vysoké nasákavosti se týká především ocelárenských strusek, 
které obvykle obsahují vysoký podíl volného CaO a MgO, které zatím zcela 
nezreagovaly s křemičitými složkami.  

− Některé studie uvádějí zhoršenou zpracovatelnost z důvodu ostrohrannosti a 
textury zrn struskového kameniva. U hydraulicky stmelených směsí toto může být 
opět naopak výhoda, která zlepšuje vzájemné zaklínění jednotlivých zrn a zvyšuje 
tak soudržnost kompozitní směsi a přispívá k vyšším pevnostem bez potřeby 
zvyšovat obsah pojiva. 

Většina zahraničních studií doporučuje použití chemicky stabilních vysokopecních 
strusek s přihlédnutím ke konkrétnímu zdroji kameniva. Studie spíš nedoporučují 
použití ocelárenských strusek z důvodu jejich objemové nestability, značné 
heterogenity a zvýšené objemové hmotnosti. 
 

2. Výchozí posouzení s pomocí pokusného úseku 

V posledních letech proto bylo společným záměrem řešených aktivit prokázat 
vhodnost či nevhodnost použití kladenských strusek jako částečné náhrady přírodního 
drceného kameniva. Kladenské ložisko je co do velikosti svým výskytem v ČR 
ojedinělé, a proto má zajímavý potenciál pro využití ve stavebnictví.  

Záměrem prvotního většího otestování bylo formou pokusného úseku ověřit, jak velký 
může být potenciál využití tohoto materiálu v hydraulicky stmelených směsích typu SC 
při využití tradičního cementu a při jeho náhradě vhodným typem popílku. Tento pokus 

Obrázek 1: Přetříděné struskové 
kamenivo frakce 16/22 mm s viditelnou 
pórovitou strukturou 
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byl realizován na příjezdové komunikaci společnosti DESTRO (dnes DestroKladno). 
Vlastní směsi jsou charakterizované tabulkou 1. 
 
Tabulka 1: Hydraulicky stmelené směsi pokusného úseku DESTRO 

 Struskové kamenivo Hydraulické pojivo 
Obsah 
pojiva v SC 

Obsah vody 
v SC 

SC 01 
Destro 0/4, 8/16, 
16/32 

CEM I 42,5 Radotín (~60 
%) + el. popílek „M“ (~40 %) 

6,4 % 11,0 % 

SC 02 Destro 0/32 elektrárenský popílek „A“ 6,0 % 14,2 % 

 
U navržených směsí byly stanoveny tyto charakteristiky: laboratorní srovnávací 
objemová hmotnost a optimální vlhkost směsi dle ČSN EN 13286-2 (Proctorova 
zkouška modifikovaná) a pevnost v tlaku dle ČSN EN 13286-41. 

Pro výchozí posouzení byl v roce 2019 zvolen zkušební úsek v rámci příjezdové 
účelové komunikace v areálu společnosti DestroKladno, kde bylo cílem získat bližší 
posouzení z reálné výroby a pokládky. Před pokládkou byl stávající povrch 
nezpevněné komunikace srovnán na přijatelnou rovinatost a zhutněn těžkým válcem. 
Na zhutněném povrchu byly stanoveny základní vlastnosti zemní pláně, tedy 
především modul přetvárnosti, který sloužil jako referenční (výchozí) hodnota. 
Navržené hydraulicky stmelené směsi byly položeny ve dvou pruzích o šířce cca 3 m, 
délce 100 m a tloušťce 20 mm. Záměsi hydraulicky stmelených směsí byly vyrobeny 
v míchací zařízení společnosti DestroKladno. Vlastní pokládka byla realizována 
návozem nákladními automobily a rozhrnutím graderem a následným zhutněním 
těžkým válcem. 

  
Obrázek 2: Pokusný úsek během hutnění (vlevo), po zhutnění (vpravo) 

 

  
Obrázek 3: Zemní pláň: před hutnění (vlevo), po hutnění (vpravo) 
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Jelikož byly ověřovány dvě hydraulicky stmelené směsi lišící se především tím, že 
v druhé se aplikovalo výhradně pojivo v podobě popílku, byl i po finálním hutnění 
patrný vizuální rozdíl mezi použitými směsmi typu SC, což je dáno především použitým 
typem pojiva. Směs SC 02 měla mnohem více zabarvení do hněda. Jak bylo uvedeno 
výše, během pokládky pokusného úseku byly z obou směsí odebrány vzorky, které 
byly laboratorně zhutněny a zkoušeny v souladu s ČSN EN 14227-1. 
 

Tabulka 2: Zkoušky hydraulicky stmelených směsí 

  KSC 01 KSC 02 

Objemová hmotnost po zhutnění (vlhká)  kg/m3 2344 1984 

Vlhkost směsi stanovená ze vzorku % hm. 10,4 19,7 

Suchá objemová hmotnost směsi kg/m3 2123 1657 

Pevnost v tlaku po (7 dnech) 28 dnech MPa (12,7) 17,7 (5,7) 6,3 

Nárůst pevnosti % 33,9 % 10,9 % 

 
Z výsledku provedených kontrolních zkoušek je patrné, že po 28 dnech odpovídá směs 
SC 01 v souladu s normovými specifikacemi třídě SC C15/20 a směs SC 02 třídě SC 
C5/6. V prvním případě je tak stmelená směs pro běžné aplikace v silničním stavitelství 
nadměrně tuhá a je zde potenciál pro snížení obsahu pojiva. Tato skutečnost se od 
roku 2019 v některých případech reálných dodávek hydraulicky stmelených směsí 
opakovaně prokazuje, tedy při standardních zvyklostech s výrobou SC směsí a 
dávkováním pojiva na úrovní 6 %-hm. směsi dosahují vyšších pevností. Z uvedeného 
vyplývá, že u první varianty je možné uvažovat významné snížení obsahu cementu 
v hydraulicky stmelené směsi, pokud bychom cílili na tradiční varianty hydraulicky 
stmelených směsí třídy SC C5/6 nebo SC C8/10. 

Modul přetvárnosti byl stanoven dle normy ČSN 72 1006 na zemní pláni a poté po 15 
a 36 dnech po pokládce. Modul přetvárnosti byl vždy stanoven v přibližně shodných 
místech, aby byl eliminován vliv změny podloží. 
 
Tabulka 3: Výsledky zkoušky únosnosti u konstrukční vrstvy typu SC  

 DEN 0 DEN 15 DEN 36 

11.09.2019 26.09.2019 17.10.2019 

zemní pláň   

SC 01 

ZÚ 

Edef, 1 17,6 187,4 192,6 

Edef, 2 56,4 262,4 269,6 

poměr 3,2 1,4 1,4 

KÚ 

Edef, 1 113,9 373,1 329,1 

Edef, 2 182,2 522,3 460,7 

poměr 1,6 1,4 1,4 

SC 02 

ZÚ 

Edef, 1 17,6 383,1 209,1 

Edef, 2 56,4 574,7 418,2 

poměr 3,2 1,5 2 

KÚ 

Edef, 1 113,9 187,5 128,6 

Edef, 2 182,2 281,3 167,2 

poměr 1,6 1,5 1,3 
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3. Navazující experimentální vývoj 

Na základě výše prezentovaných poznatků a díky postupnému rozvoji výroby a 
uplatnění hydraulicky stmelených směsí se struskovým kamenivem probíhá poslední 
3 roky kontinuální ověřování a vývoj dalších variant, při kterých je cílem jednak věnovat 
pozornost vhodným kombinacím při drcení a třídění strusky získaných úzkých nebo 
širokých frakcí a jednak posoudit vhodnost řady alternativních pojiv, která by měla 
nahrazovat tradiční portlandský cement.  

Z hlediska hydraulicky stmelených směsí používaných v dopravním stavitelství byly 
v období 2020-21 připraveny 3 série směsí, které byly navrhovány v souladu s ČSN 
EN 14227-1 až 5 a ČSN 73 6124-1. Celkem bylo navrženo 28 variant směsí, pro které 
byla stanovena pevnost v prostém tlaku po 28 dnech zrání a pokles pevnosti po 
provedení zmrazovacích cyklů, přičemž byla volena nejpřísnější úroveň 13 cyklů 
zmrazování a rozmrazování. Současně je informativně uvedena i vlhkost čerstvé 
směsi. Objemová hmotnost zhutněné čerstvé směsi se pohybovala pro varianty 
s použitím čistě vysokopecní vzduchem chlazené strusky v rozmezí 2120 kg/m3 až 
2290 kg/m3. Jednotlivé varianty se dále lišily použitými typy alternativních pojiv na bázi 
strusky nebo popílku nebo jejich kombinace. Zde je vhodné uvést, že u řady variant se 
uplatnil princip vysokorychlostního mletí a mechanické aktivace. Jako kamenivo byla 
vedle vysokopecní strusky uplatněna též tradiční štěrkodrť nebo betonový recyklát. 
Referenčním provedením je hydraulicky stmelená směs s portlandským cementem. 
Stejný cement byl následně v řadě případů používán jako aktivátor pro alternativní 
hydraulická pojiva. Cílem jednotlivých řešení je nejen ověření funkčnosti zvolených 
alternativních pojiv, ale současně i docílit takových řešení, které efektivně v reálné 
praxi umožní substituovat energeticky a emisně náročný cement. 
  
Tabulka 4: Složení variantních hydraulicky stmelených směsí – 2021/I  

  SC_D1 SC_D2 SC_D3 SC_D4 

VP struska 0/32 88,0% 91,0% 88,0% 0,0% 

VP struska 0/4 0,0% 0,0% 0,0% 25,2% 

VP struska16/32 0,0% 0,0% 0,0% 16,8% 

Spalovenská struska ZEVO Malešice 0,0% 0,0% 0,0% 42,0% 

Voda 6,0% 6,0% 6,0% 10,0% 

VP struska:fluidní popílek 50:50 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

VP struska:fluidní popílek 75:25 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 

Cement CEM I 42,5 1,0% 3,0% 1,0% 1,0% 

 
V případě výchozího souboru směsí se pozornost věnovala aktivovanému binárnímu 
pojivu mleté vysokopecní strusky a fluidního popílku. Doplňme, že uvedené množství 
vody odpovídá skutečně přidávané záměsové vodě, nikoli celkovému podílu ve směsi, 
jelikož struskové kamenivo bylo odebíráno vlhké a pro výrobu jednotlivých směsí 
nebylo kamenivo vysušováno. Referencí zde bylo řešení s 3 %-hm. cementu, při které 
by výsledná směs měla docílit třídy C3/4. Aby bylo opodstatněné provádění i 
zmrazovacích cyklů neusilovali jsme záměrně o příliš vyšší pevnostní třídy. 

Z hlediska druhé série je zajímavá především dílčí substituce struskového kameniva 
betonovým recyklátem a v případě SC_D9 potom použití popílkového pojiva, které 
bylo založeno na dnes již, bohužel, nedostupném fluidním popílku z teplárny Tábor, 
jenž se vyznačoval velmi dobrou aktivitou. Dalším alternativním materiálem byla 
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granulovaná vysokopecní struska dodaná Třineckými železárnami, která nebyla plně 
využitelná v oblasti výroby cementů a betonů. 
 
Tabulka 5a: Složení variantních hydraulicky stmelených směsí – 2021/II  

  SC_D5 SC_D6 SC_D7 SC_D8 SC_D9 

VP struska 0/32 90,0% 90,0% 90,0% 70,0% 70,0% 

Betonový recyklát 8/16 mm 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

Voda 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

VP struska:fluidní popílek 50:50 3,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 

Granul. mletá struska Třinec 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cement CEM I 42,5 3,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 

TTA a Ca(OH)2 (9:1 - mleté) 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 3,0% 

 
Tabulka 5b: Složení variantních hydraulicky stmelených směsí – 2021/II  

  SC_D10 SC_TP1 SC_D11 SC_D12 SC_D13 

VP struska 0/32 90,0% 85,0% 89,0% 89,0% 90,0% 

Voda 4,0% 9,0% 5,0% 5,0% 4,0% 

VP struska:fluidní popílek 50:50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

VP struska:fluidní popílek 25:75 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Granul. mletá struska Třinec 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 

Cement CEM I 42,5 3,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 

Sorfix (výroba 2020) 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 

TTA a Ca(OH)2 (9:1 - mleté) 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CEM 42,5:TAP mleté (1:1) 0,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Třetí skupina posuzovaných směsí navíc zahrnula do porovnání i vliv ternárního 
popílkového pojiva Sorfix a experimentálně „svérázná“ kombinace mletého TAP a 
cementu, kterou připravila společnost FF Servis. Z praktického hlediska je ale jakékoli 
využití takového pojiva i díky přítomnosti mikroplastů velmi problematická, 
odhlédneme-li od dalších úskalí, jež se během testování ukázaly. 
 
Tabulka 5c: Složení variantních hydraulicky stmelených směsí – 2021/II 

  SC_D14 SC_D15 SC_D16 SC_D17 SC_D18 

VP struska 0/32 88,0% 88,0% 88,0% 91,0% 91,0% 

Voda 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

VP struska:fluidní popílek 25:75 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

Granul. mletá struska Třinec 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 

Cement CEM I 42,5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Vápenný hydrát 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 

Sorfix 2019 0,0% 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

VP struska:CEM 95:5 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fluidní popílek:CEM 80:20 0,0% 0,0% 9,0% 0,0% 0,0% 

 
V případě další dílčí skupiny byl ověřen přínos alternativ dvou pojiv, kdy buď 
vysokopecní struska, nebo fluidní popílek byly ve zvolených poměrech mlety společně 
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s portlandských cementem. Záměrně v těchto případech bylo zvoleno i výrazně vyšší 
množství pojiva v porovnání s referenční směsi, jak je uvedena v další tabulce. 
 
Tabulka 5d: Složení variantních hydraulicky stmelených směsí – 2021/II 

  SC_D19 SC_D20 SC_D21 REF 

VP struska 0/32 91,0% 91,0% 91,0% 92,0% 

Voda 3,0% 3,0% 3,0% 4,0% 

VP struska:fluidní popílek 50:50 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 

VP struska:fluidní popílek 25:75 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cement CEM I 42,5 0,0% 0,0% 1,0% 3,0% 

Vápenný hydrát 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fluidní popílek:CEM 80:20 0,0% 6,0% 0,0% 0,0% 

CEM 42,5:TAP mleté (1:1) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Na sérii variant směsí prezentovanou v tabulce 5 navázala samostatná série, kde bylo 

struskové kamenivo pro vybrané varianty pojiv nahrazeno štěrkodrtí z běžného 

kameniva 0/32 mm, případně kombinací s betonovým recyklátem. Jistou referencí 

v tomto případě může být směs SC_S2. 

 

Tabulka 6: Složení variantních hydraulicky stmelených směsí – 2021/III  

  SC_S1 SC_S2 SC_S3 SC_S4 SC_S5 SC_S6 

ŠD 0/32 (Svrčovec) 88,0% 88,0% 88,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ŠD 0/32 (Brant) 0,0% 0,0% 0,0% 74,8% 74,8% 74,8% 

Betonový recyklát 8/16 mm 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% 13,2% 13,2% 

Voda 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

VP struska:fluidní popílek 50:50 3,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 

Granul. mletá struska Třinec 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Cement CEM I 42,5 3,0% 6,0% 3,0% 3,0% 6,0% 3,0% 

 

Výsledky provedených mechanických zkoušek jsou uvedeny v tabulkách 7-9. Je z nich 

patrné, že první série hydraulicky stmelených směsí nevedla k dosažení potřebné třídě 

pevnosti, resp. navržené směsi dosáhly pouze ve dvou případech (vždy kombinace 

alternativního strusko-popílkového pojiva s aktivací cementem) třídy SC C3/4, 

vyznačovaly se však nedostatečnou odolností proti účinkům zmrazování a 

rozmrazování. V případě druhé série tvořené značným souborem hydraulicky 

stmelených směsí velká část dosahovala hodnot pevnosti v tlaku přesahující 6 MPa 

při současném docílení velmi dobrých hodnot odolnosti proti účinkům mrazu. Potvrdila 

se zde i potřebná kombinace alternativních hydraulických pojiv s přídavkem cementu 

jako aktivující složky takového pojiva, která současně zvyšuje i potřebnou odolnost 

proti vlivu vody a mrazu a střídavého účinku zmrazování a rozmrazování. Příkladem 

tohoto účinku může být směs SC_D14, kde je velký podíl mleté vysokopecní strusky a 

velmi nízký podíl cementu, což má dopad jak na pevnost v tlaku po 28 dnech, ale ještě 

více na pokles pevnosti po zmrazovacích cyklech. Z tohoto případu je patrné, že 

kladenská struska určité latentně hydraulické vlastnosti má, avšak k jejich využití jsou 

potřebné odpovídající kombinace s popílkem nebo cementem. Opačným příkladem 
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jsou potom směsi SC_D20 a SC_D21, kde sice není dosaženo nijak vysokých pevností 

v tlaku po 28 dnech zrání, avšak zmrazovacími cykly došlo k mírnému nárůstu 

pevnostních charakteristik, což indikuje poměrně dobrou odolnost těchto variant a tedy 

i přínos v těchto případech uvedených typů hydraulicky stmelených směsí. Lze si též 

všimnout, že při porovnání s cementem bude při použití alternativ vždy potřebné 

aplikovat vyšší dávkování, které musí být následně v dostatečné míře vyváženo 

cenovým porovnáním. 

 

Tabulka 7: Výsledky pevnosti v tlaku a odolnosti proti mrazu – směsi série 2021/I 

Charakteristika SC_D1 SC_D2 SC_D3 SC_D4 

28 denní pevnost v tlaku (MPa) 2,34 2,15 3,92 3,45 

Pevnost po zmrazovacích cyklech (MPa) 2,34 3,00 2,86 1,19 

Pokles pevnosti 1,000 1,395 0,730 0,345 

 

Tabulka 8: Výsledky pevnosti v tlaku a odolnosti proti mrazu – směsi série 2021/II 

Charakteristika SC_D5 SC_D6 SC_D7 SC_D8 SC_D9 

28 denní pevnost v tlaku (MPa) 6,94 7,76 7,57 8,59 11,06 

Pevnost po zmrazovacích cyklech (MPa) 6,82 7,20 5,93 7,88 10,02 

Pokles pevnosti 0,983 0,928 0,783 0,917 0,906 

Charakteristika SC_D10 SC_TP1 SC_D11 SC_D12 SC_D13 

28 denní pevnost v tlaku (MPa) 10,74 2,39 6,71 7,95 7,47 

Pevnost po zmrazovacích cyklech (MPa) 10,10 2,00 3,13 2,33 7,45 

Pokles pevnosti 0,940 0,837 0,466 0,293 0,997 

Charakteristika SC_D14 SC_D15 SC_D16 SC_D17 SC_D18 

28 denní pevnost v tlaku (MPa) 2,99 10,82 8,86 4,67 5,31 

Pevnost po zmrazovacích cyklech (MPa) 0,42 7,93 10,60 0,00 3,65 

Pokles pevnosti 0,140 0,733 1,196 0,000 0,687 

Charakteristika SC_D19 SC_D20 SC_D21 REF 

 
28 denní pevnost v tlaku (MPa) 2,83 3,91 3,16 7,35 

Pevnost po zmrazovacích cyklech (MPa) -- 4,69 3,84 7,91 

Pokles pevnosti -- 1,199 1,215 1,076 

 

Poslední série v zásadě potvrzuje poznatky získané v sérii 2021/II a to pro případy 

hydraulicky stmelených směsí, kde je vlastní plnivo předešlých variant tvořené umělým 

hutným kamenivem z vysokopecní strusky nahrazeno tradičními typy přírodního 

kameniva frakce 0/32 mm nebo částečnou kombinací s betonovým recyklátem. 

 

Tabulka 9: Výsledky pevnosti v tlaku a odolnosti proti mrazu – směsi série 2021/III 

Charakteristika SC_S1 SC_S2 SC_S3 SC_S4 SC_S5 SC_S6 

28 denní pevnost v tlaku (MPa) 1,28 5,31 3,42 8,31 6,71 7,58 

Pevnost po zmrazování (MPa)  - -   - 6,81 6,46 7,22 

Pokles pevnosti  -  -  - 0,819 0,963 0,953 
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Závěr 

Hydraulicky stmelené směsi založené na využití vysokopecní strusky se od roku 2019 
na Kladensku vyrábějí a v dopravním stavitelství uplatňují. Dosavadní poznatky nám 
přitom ukazují, že se zde promítají některé výhody, jež struskové kamenivo má – 
výhodný tvarový index, členitý povrch zrn, který zjevně využívá při zhutnění stmelené 
směsi jisto formu zámku při zaklínění jednotlivých zrn do sebe a v neposlední řadě 
jistá forma latentní aktivity jemnozrnných a prachových částic strusky, který 
v kombinaci s přidávaným pojivem může zlepšit pevnostní charakteristiky. Tato 
skutečnost se stává patrná při nahrazení tradičního cementu některými alternativami, 
kde lze dosáhnout i při relativně menších dávkách přidávaného pojiva dobrých 
výsledných hodnot hydraulicky stmelené směsí. Dodatečnou výhodou pak může být 
využitelnost dalších vedlejších produktů, což v konečném důsledku může vedle 
mechanického přínosu znamenat především přínos environmentální z hlediska 
docílení snížené uhlíkové stopy – vysokopecní struska je vedlejší produkt, který v sobě 
má již uloženou energii a uhlík, které byly vloženy či generovány výrobou železa. Při 
odtěžování materiálu postačují rypadla a nedochází k náročnějším trhacím či bouracím 
pracím. V současnosti navíc je takto získaný materiál zpracováván na stejném místě, 
dochází tedy i k enormnímu snížení uhlíkové stopy transportem vstupních surovin pro 
výrobu výsledné hydraulicky stmelené směsi. 

Z provedených experimentálních posouzení vyplývají některé další směry, jež má 
smysl v praxi rozvíjet nebo jim věnovat pozornost. Současně se do jisté míry ukazuje, 
která řešení budou pravděpodobně méně efektivní.     

Poděkování 

Tento článek vznikl v rámci podpory TA ČR, program Epsilon, projekt č. TH04020043. 



 

114 
 

Weir Minerals - RECYCLING  

Weir Minerals - RECYCLING  

Jméno autora: Aleš Čekal 

Organizace:  Weir Minerals Czech & Slovak, organizační složka 

Adresa:   Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno 

Mail:       czech.minerals@mail.weir 
    
Abstract 
This paper is concerned in the use of TRIO® machines and equipment in many 
industries such as mining, aggregate processing and, in particular, recycling of 
construction waste as a source of full-value raw materials. Trio® products provide 
solutions for crushing, sorting, washing and material handling.The TRIO brand is 
represented by Weir Minerals.  

1. Úvod  

Recyklace stavebních odpadů patří mezi stále více se rozvíjející obory ve vyspělých  
společnostech, které věnují velkou pozornost ochraně životního prostředí. Podíl 
stavebních odpadů a odpadů se obecně neustále zvyšuje a proto jejich recyklace a 
následné využití jako plnohodnotné suroviny určené pro výrobu nachází uplatnění 
nejen ve stavebnictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích. 

 

2. Zařízení 

 
TRIO® nabízí prvotřídní design, techniku a výrobní kapacity, díky čemuž poskytuje 

vysoce hodnotná řešení pro Vaše požadavky na drcení, třídění, promývání a 

manipulaci s materiály.Naším hlavním cílem je přinášet zdokonalení produktů, 

zvyšovat jejich jakost a poskytovat našim zákazníkům technologická řešení o nejvyšší 

hodnotě. 

 

3. VÝVOJ A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 

 
Mezinárodní tým technických specialistů je odhodlán neustále rozvíjet naše výrobky a 

vyvíjet nová zařízení, aby vyhovovaly potřebám našich zákazníků. Využíváme zpětnou 

vazbu od našich zákazníků, pracovníků v místě instalace a také nezávislých 

vývojových institucí, abychom ve spolupráci s našimi technickými a výrobními týmy 

produkovali spolehlivé, vysoce efektivní a jakostní zařízení pro průmyslová odvětví, 

jako jsou hornictví, zpracování kameniva a recyklace. Díky mnoha rokům zkušeností 

jsme dokázali vytvořit unikátní inovativní výrobky, jimž byly uděleny patenty v USA i na 

celém světě.Typová řada našich výrobků pokrývá širokou oblast vibračních, drtících, 

třídících a pracích linek a zařízení pro manipulaci s materiály. Dodáváme také široké 

spektrum součástí pro dopravníky, ať už jde o náhradní díly nebo výrobu nových 

zařízení.  
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4. CELOSVĚTOVÉ SLUŽBY 
 

Sklady zařízení a náhradních dílů nám umožňují rychlou reakci na objednávku 

zákazníkem. Náš tým servisních odborníků a mezinárodní síť distributorů poskytují 

zákazníkům osobní předprodejní technickou podporu. Poprodejní instalace, uvádění 

do provozu a odborné školící služby firmy Weir Minerals pomohou maximalizovat 

výkon a efektivitu údržby a jsou zdrojem zisku pro naše zákazníky. 

 

5. MODULARITA 

 
Firma Weir Minerals je předním dodavatelem řešení modulárních zařízení. Všechny 

naše dopravníky, drtiče, třídiče a pračky mohou být začleňovány do semimobilních 

nebo stacionárních modulárních konstrukcí firmy TRIO. Návrh modulárních konstrukcí 

přináší našim zákazníkům zvláštní hodnotu, neboť snižuje náklady na vybudování, 

instalaci a dopravu. 

 

6. SNADNÁ OBSLUHA 

 
Poskytujeme uživatelům velmi pohodlné funkce pro obsluhu, monitorování a údržbu 

veškerých našich zařízení. Naše týmy servisní podpory poskytují školení na všech 

úrovních, která umožňují obsluze stroje rychle zvládnout dovednosti nezbytné pro 

provoz a údržbu, aby byly provozní náklady co nejnižší. 

 

7. SNADNÁ DODÁVKA A SESTAVENÍ 

 
Firma Weir Minerals přepravuje zařízení v kontejnerech. Všechny konstrukční součásti 

jsou optimalizovány, aby se do kontejneru vešly, optimální je také jejich hmotnost a 

šroubované spoje, aby se eliminovalo svařování v místě instalace. Zařízení nadměrné 

velikosti jsou přepravována na speciálních podpěrných rámech zabalená v průmyslové 

smršťovací fólii, aby byla zaručena bezpečná manipulace. Všechna zařízení značky 

TRIO jsou v našich výrobních podnicích předem kompletně sestavena a podrobena 

výstupní kontrole. Potom je zařízení rozebráno, opatřeno nátěrem a montážními 

značkami a zabaleno do standardních kontejnerů pro námořní přepravu, což umožňuje 

rychlou a efektivní dodávku kdekoli na světě. 

 

8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Firma Weir Minerals věnuje velkou pozornost ochraně životního prostředí. Mobilní 
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zařízení jsou vybavena nejmodernějšími dieselovými motory, jež odpovídají 

příslušným předpisům na ochranu životního prostředí. Naše stroje mohou být připojeny 

na externí napájecí zdroje, což snižuje znečištění životního prostředí. Naše výrobky 

jsou vybaveny nejmodernějšími ochrannými zařízeními, aby byl zaručen bezpečný a 

spolehlivý provoz i v nejnáročnějších podmínkách okolního prostředí. Všechny výrobky 

značky TRIO mohou být vybaveny tak, aby se minimalizovaly emise prachu a hluku. 

 

9. Naše zastoupení 

 

 

Pro podporu všech hlavních trhů po celém světě má Weir Minerals vybudovanou 
hustou síť poboček. Schopnost globální práce přináší na diverzifikovaném trhu 
uživatelům po celém světě podporu výrobků dodaných firmou Weir Minerals. 

Zastoupení Weir Minerals pokrývají : 

 • Evropu 

 • Rusko 

 • Asii 

 • Severní Ameriku 

 • Jižní Ameriku 

 • Afriku 

  Austrálii 
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Ucelenou řadou produktů a sítí lokálních vysoce kvalifikovaných inženýrů 
uspokojujeme zákazníky z celého světa. 

 

9. Weir Minerals – Hub Leszno 

 
Servisní centrum pro střední Evropu je polském městě Leszno. 
Tým specialistů zde kompletuje technologické linky, modulární systémy a provádí 
předmontáž. Servisní centrum má 3 000m2 skladovacích ploch, kde jsou uloženy 
stroje a zařízení umožňující okamžité odběr. Jeho součástí je rovněž sklad náhradních 
dílů pro stroje a zařízení firmy Weir Minerals. 
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UMĚLÉ KAMENIVO Z VYSOKOPECNÍ VZDUCHEM CHLAZENÉ 
STRUSKY JAKO HLAVNÍ SLOŽKA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z 
POHLEDU TECHNICKÉ KVALITY A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE   
ARTIFICIAL AGGREGATE, PRODUCED FROM BLAST-FURNACE AIR-COOLED 
SLAG AS THE MAIN ELEMENTS OF CONSTRUCTING MATERIALS FROM POINT 
OF WIEV TECHNICAL PERFORMANCE AND SUSTAINBILITY DEVELOPMENT 

Ing. Radomír Rucki 

DestroKladno, s.r.o., Sýkořice 216, 270 74 Zbečno, Česká Republika, 
radomir.rucki@destro.cz 
 

The paper describes different types and forms of artificial aggregate based on blast 
furnace air-cooled slag (ABS, ACBFS), that are used in construction materials 
production. Use in aggregates mixtures for civil engineering works and road 
construction and use as aggregates for concrete production are described. Technical 
quality and impact on sustainability development are discussed. 
 
1. Vysokopecní vzduchem chlazená struska (ABS, ACBFS) 

Vysokopecní  struska vzniká jako vedlejší produkt při výrobě železa ve vysoké peci 

a to z vápence (CaCO3), případně dolomitu( CaMg(CO3)2), a hlušiny obsažené 
v železných rudách (hematit, magnetit). Objemová hmotnost strusky je výrazně nižší 
než tavené železo, proto zůstává na hladině taveniny, ze které se odlévá při teplotě 
pod 1500 °C. Složení vysokopecní strusky záleží na charakteru vstupních surovin a 
procesu výroby, hlavními složkami jsou oxidy CaO, SiO2, Al2O3, dále pak MgO a Fe2O3  

Tab 1 Obvyklé chemické složení vysokopecní strusky [1; 2; 3] 

Složka CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 MnO, P, S, Cr 

% hm. 25-45 15-45 5-20 1-15 1-10 ≤ 4 

Podle způsobu chlazení roztavené strusky vznikají dva hlavní typy vysokopecní 
strusky – granulovaná struska (GGBFS) a vzduchem chlazená struska (ABC, ACBFS).  

Granulovaná vysokopecní struska vzniká rychlým ochlazením taveniny, zpravidla  
vodou a vodní párou. Po ochlazení  má charakter drobně zrnitého materiálu, obsahuje 
vysoký podíl sklovité fáze (> 66 %), a po semletí na zrnitost podobnou cementu 
(specifický povrch 300 – 400 m2/g) [2] vykazuje latentní hydraulicitu, podobnou 
portlandskému cementu. Používá se proto ve výrobě cementu jako složka 
portlandských směsných, vysokopecních a směsných cementů podle ČSN EN 197-
1 ed2. nebo jako mletá granulovaná vysokopecní struska jako aktivní příměs do 
betonu podle ČSN EN 16167-1 [2].  

Vysokopecní vzduchem chlazená struska vzniká pomalým chladnutím taveniny na 
vzduchu po vylití na pracovní skládku. V minulosti takto vznikaly struskové haldy 
v okolí výroben surového železa. Pomalým chlazením taveniny v atmosférických 
podmínkách dochází ke krystalizaci, ztuhlá struska proto obsahuje malý podíl sklovité 
fáze a tím získá pouze nízké latentní hydraulické vlastnosti. Vychladlá struska má 
podobu horniny obsahující kompaktní části a různě velké kusy a zrna. Textura i 
vlastnosti ztuhlé strusky jsou velmi podobné přírodním horninám, proto se dál 
zpracovává klasickými těžebními technologiemi na kamenivo pro stavební účely.  
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Obr. 1 Vysokopecní vzduchem chlazená struska na haldě na Kladně 

V současnosti vzniká vysokopecní struska ve vysokých pecích v Třinci a v Ostravě, 
kde je zpracovávaná i na granulovanou strusku pro výrobu cementu. Zdrojem 
vysokopecní vzduchem chlazené strusky jsou kromě aktivních výrobců surového 
železa také staré deponie strusky v místech bývalých železáren a vysokých pecí. 
V současnosti je aktivně využívaná halda Koněv na Kladně, která vznikala již od 19. 
století v místě bývalé Vojtěšské huti. Halda obsahuje více než 8 miliónů tun suroviny, 
která zde byla uložena bez většího využití až do konce 90. let minulého století [4]. 

 
2. Výrobky z vysokopecní vzduchem chlazené strusky 

Vysokopecní vzduchem chlazenou strusku z haldy Koněv zpracovává firma 
Miroslav Karas od konce 90. let minulého století, kdy začala s výrobou umělého 
hutného kameniva, od r. 2021 převzala výrobu firma DestroKladno s.r.o. Struska je 
zpracována na kamenivo mnoha frakcí používané jako kamenivo pro stavební účely. 
Velmi jemná frakce zrnitosti pod 0,5 mm, případně jemně mletý filer zrnitosti pod 
0,1 mm je používán jako součást alternativního pojiva. 

Od r. 2016  bylo postupně rozšiřováno využívání vlastního umělého kameniva pro 
výrobu transportbetonu, betonových prefabrikátů, vibrolisovaného zboží následovně: 

1998 – umělé hutné kamenivo Destro („struskové kamenivo“) pro nestmelené směsi a    
směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní 
komunikace podle ČSN EN 13242+A1 

2015 – kamenivo do betonu podle ČSN EN 12620+A1 

2016 – transportbeton podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a betonové  
           prefabrikáty pro opěrné stěny podle ČSN EN 15258 

2018 – vibrolisované tvárnice ztraceného bednění podle ČSN  EN 15435 

2019 – směsi pro vrstvy mechanicky zpevněného kameniva podle ČSN 73 6126-1 

2021 – ověření směsi pro stříkaný beton podle ČSN 14487-1 

 

3. Umělé hutné kamenivo  

Umělé hutné kamenivo UHK Destro je základním výrobkem z recyklace 
vysokopecní vzduchem chlazené strusky. Technické parametry vysokopecní strusky 
a kameniva z ní vyrobeného jsou srovnatelné s přírodními materiály používanými pro 
výrobu kameniva pro stavební účely, proto je struska uvedena v evropských 
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harmonizovaných normách jako vhodný materiál pro výrobu kameniva pro nestmelené 
a stmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a 
pozemní komunikace podle ČSN EN 13242+A1 a pro kamenivo do betonu podle ČSN 
EN 12620+A1. 

Umělé hutné kamenivo se vyrábí stejně jako kamenivo přírodní v několika běžných 
frakcích 0/4 - 2/8 - 8/16 - 16/32 - 32/63 - 0/32 a 0/63 mm, při drcení kameniva vzniká 
jemná prachová složka, která na rozdíl od jemných podílů přírodního kameniva 
vykazuje částečnou hydraulickou aktivitu, proto se dál využívá jako filer a aktivní složka 
pojiva v některých  stmelených směsích a v betonech. 

Výroba a systém řízení výroby kameniva podle harmonizovaných evropských 
norem podléhá požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 305/2011 (CPR), výrobce je držitelem Osvědčení o shodě řízení výroby (dříve 
certifikát) a podléhá pravidelnému dozoru Technického a zkušebního ústavu Praha, 
jakožto oznámeného subjektu č. 1020.  

 
4. Inženýrské stavby a pozemní komunikace  

Kvalita vyráběného umělého hutného kameniva je plně srovnatelná kvalitou 
kameniva přírodního, proto se používá pro všechny typy vrstev v podloží vozovek a 
inženýrských staveb. Oproti přírodnímu kamenivu je objemová hmotnost zrn kameniva 
o cca 13 % nižší, laboratorní suchá objemová hmotnost směsi mechanicky 
zpevněného kameniva  MZK stanovená podle ČSN EN 13286-2 tak dosahuje hodnot 
1810 až 1940 kg/m3 [5, 6] a laboratorní suchá objemová hmotnost směsí stmelených 
cementem SSC hodnot 2000 – 2100 kg/m3 [7], což představuje snížení o 15 - 25 %. 
ve srovnání s obvyklými hodnotami MZK a SSC z přírodního kameniva. Díky typicky 
drsnému povrchu zrn a ostrosti hran, mají zhutněné vrstvy vysokou stabilitu, která je 
navíc v průběhu času posilována hydraulicky reagujícím jemným prachovým podílem 
strusky (přítomným ve frakci 0/4 a 0/32), chovajícím se jako pojivo. Přítomnost jemných 
aktivních podílů umožňuje ve směsích stmelených cementem výrazné snížení dávek 
cementu, které, zejména v kombinaci s vhodným typem popílku, dosahuje až 50 % ve 
srovnání s výrobky z přírodního kameniva.  

Pohled na výrobu a využívání umělého kameniva z vysokopecní vzduchem 
chlazené strusky s ohledem na životní prostředí ukazuje několik pozitivních momentů. 
Základní je podíl druhotných surovin ve výrobcích, tj. v samotných frakcích a ve 
směsích z nich vyráběných, který dosahuje 100 % hm. v nestmelených směsích a cca 
98 % hm. ve směsích stmelených cementem. Výsledkem je nejen značná primární 
úspora přírodních surovin, ale, v případě drceného kameniva, je to i úspora energií 
nutných pro jejich dobývání.  Dalším příspěvkem ke snížení negativního vlivu na 
životní prostředí je výrazně nižší potřeba cementu ve  stmelených směsích, která při 
běžně dosahované úspoře 50 kg cementu/m3 směsi, představuje snížení emisí CO2  z 
výroby cementu o cca 29-39 kg CO2/m3 směsi (575 - 770 kg CO2/t cementu) [8, 9] 

 
5. Beton a betonové výrobky 

Umělé hutné kamenivo je základní složkou transportbetonu vyráběného na 
betonárně DestroKladno, s.r.o., který je dál používán i pro vlastní výrobu betonových 
výrobků. Sortiment vyráběných tříd transportbetonu zahrnuje všechny běžné třídy 
betonů od C 8/10 až po C 50/60 podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 v konzistenci 
sednutí kužele S1 - S5, případně sednutí rozlitím SF1, pro všechny stupně vlivu 
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prostředí SVC X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4 a XA1-3 (tab. F.1 a tab. F.1.1) [10, 11, 12]. 
Běžně vyráběný je i beton pro hlazené průmyslové podlahy včetně drátkobetonů a 
betonů s mikrovlákny nebo strukturálními makrovlákny. Na betonárně se rovněž 
vyrábějí zavlhlé směsi stmelené cementem.  

Pro výrobu betonu se s výhodou využívá hydraulické aktivity jemných podílů fileru 
přítomných ve frakci 0/4 UHK, které v kombinaci s vhodně zvoleným popílkem 
umožňují úsporu cementu. Aktivita fileru se výrazněji projevuje po delší době tvrdnutí, 
tj. již po 28 a 56 dnech zrání a pokračuje i po několika letech. Přírůstek pevnosti betonu  
v tlaku po 1- 3 letech uložení u sledované třídy betonu C 30/37 dosahuje 15 až 20 MPa.  

Beton z umělého hutného kameniva UHK Destro je v současnosti používán pro  
vlastní výrobu masivních stavebních bloků Stablo a pro připravovanou výrobu 
silničních panelů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Průmyslová podlaha                         Obr. 3 Betonový blok Stablo 

 
Zavlhlý beton s maximálním zrnem kameniva 8 mm se vyrábí a používá pro výrobu 
vibrolisovaného zboží, především pak bednicích tvárnic, na přilehlé lince firmy 
Desprefa, s.r.o. přímo v areálu výrobny kameniva.  

Výroba betonu podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a uvádění výrobků na trh 
podléhají ustanovením Zákona č. 22/1997 Sb.  o technických požadavcích na výrobky 
a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, proto je výrobce držitelem 
Certifikátu systému řízení výroby transportbetonu a podléhá pravidelnému dohledu 
certifikačního orgánu Qualiform, a.s., AO 238 a Certifikátu systému řízení výroby 
betonových bloků Stablo a podléhá pravidelnému dohledu certifikačního orgánu TZÚS 
Praha, s. p., AO 204 

Dalším, prozatím připravovaným, použitím umělého hutného kameniva je směs pro 
stříkaný beton. Kombinace kameniva Destro UHK 0/4 s obsahem jemných podílů do 
10 % hm. s vybranou aktivní příměsí na bázi vápenatého popílku a portlandským 
směsným cementem CEM II/A-LL 42,5 R Radotín a příslušnými přísadami byla  
úspěšně použita pro stříkaný beton třídy SB C 25/30 X0, J2 podle ČSN EN 14487-1 a 
TKP ČD Kapitola 20 Tunely s úsporou cementu 28 % hm. Beton není běžně vyráběn, 
v současnosti byl stavebním dodavatelem proveden stříkací pokus na stavbě včetně 
vyhotovení průkazních zkoušek.  

Hodnocení vlivu výroby betonu a betonových výrobků na životní prostředí je 
zásadně ovlivněno složením betonu. K započítaným druhotným surovinám patří kromě 
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umělého hutného kameniva také používaný popílek do betonu a inertní filer do 
kameniva. Zbývajícími složkami pak jsou cement, voda a přísady do betonu.  

Tab. 1 Podíl druhotných surovin v betonu a betonových výrobcích 

Výrobek 
Podíl druhotných surovin             

v % hm. 

Transportbeton čerpaný - automix a čerpadlo 45 - 55 

Transportbeton zavlhlý – nákladní automobil 85 

Stříkaný beton 75 

Betonový blok Stablo 75 - 80 

Vibrolisované bednicí tvárnice 88 - 92 

Ve vibrolisovaných výrobcích se výrazně uplatňuje jak nižší objemová hmotnost 
kameniva, tak typická reologie směsi umělého kameniva, která přispívá k vysoké 
stabilitě čerstvě vylisovaných výrobků, což vede ke snížení nároků na absolutní 
množství pojiva ve směsi. Další významný přínos je hydraulická aktivita jemných 
podílů z frakce 0/4, které v kombinaci s používaným popílkem a filerem umožňují 
výrazné snížení dávky cementu, která se pohybuje na úrovni 20 - 30 % hm. oproti 
běžně vyráběným bednicím tvárnicím. V extrémním případě u výrobků s nižší pevnosti 
(pevnost v tlaku na tvárnici 2,1 MPa) a s vyššími nároky na proces zrání v komoře byl 
cement ze směsi pojiva vypuštěn zcela. Při střední kalkulované úspoře dávky cementu 
55 kg/m3 směsi představuje snížení emisí CO2 o cca 32-42 kg CO2/m3 směsi (575 - 
770 kg CO2/t cementu) [8, 9]. Pro produkci jedné větší výrobní linky se spotřebou 
betonu 25 000 m3/rok to představuje snížení emisí o více než 900 t CO2/ročně.  Aktivita 
jemného podílu kameniva se významně uplatňuje i ve směsi pro stříkaný beton, kde 
bylo prokázáno snížení dávky cementu o cca 110 kg/m3, představující snížení emisí 
CO2 o cca 63 – 85 kg CO2/m3 betonu (575 - 770 kg CO2/t cementu) [8, 9]. Při výstavbě 
větší tunelové konstrukce se spotřebou betonu cca 40 000 m3 to představuje snížení 
emisí o více než 3 000 t CO2.   

 

6.   Závěr 

Vysokopecní vzduchem chlazená struska je díky svému unikátnímu složení 
významným zdrojem velmi kvalitní druhotné suroviny, jejíž kvalitativní parametry jsou 
srovnatelné s materiály přírodními. Dalo by se říci, že je to materiál velmi podobný 
přírodním vyvřelinám, pouze vznikl o něco později a s přispěním člověka. Fyzikální 
vlastnosti suroviny a náročný systém výroby umožňuje dosáhnout kvality výrobků 
stejné úrovně jako jsou výrobky z přírodních zdrojů. Kvalitní umělé kamenivo jako 
převažující složka je pak základem dalších výrobků standardní kvality – betonů a 
betonových výrobků. Vysoká technická kvalita výrobků je potvrzována vydanými 
certifikáty a následným pravidelným  dozorem a dohledem nad systémem řízení 
výroby.  

 Z pohledu udržitelného rozvoje  a dopadu výroby na životní prostředí mají výrobky 
z vysokopecní vzduchem chlazené strusky několik nesporných přínosů.  

Prvním je významná náhrada přírodních zdrojů, platí to nejen pro samotné frakce 
kameniva, ale i pro následně vyráběné výrobky, ve kterých se zastoupení  druhotných 
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surovin  pohybuje v rozmezí od 45 % u nejnáročnějších transportbetonů až po 92 % u 
betonových bednicích tvárnic a 98 % u směsí kameniva stmelených cementem.  

Druhým významným přínosem je hydraulická aktivita jemných podílů v kamenivu, 
která je sice nižší než u vysokopecní granulované strusky, ovšem v kombinaci 
s vhodně zvoleným popílkem, znatelně přispívá k nárůstu pevností. Umožňuje to snížit 
dávku cementu ve stmelených směsích kameniva a v některých betonech. Snížená 
dávka cementu nejen zlepšuje ekonomiku výroby, ale přispívá ze snížení emisí CO2 
doprovázejících výrobu cementu a vápna. I s ohledem na omezené zdroje 
vysokopecní vzduchem chlazené strusky v ČR se jedná o potenciál v desítkách tisíců 
tun CO2. 

Posledním nepominutelným pozitivem je zpracování buď starých zásob 
vysokopecní strusky z výroby železa za poslední století, jak je tomu na Kladně, nebo 
využití nově vznikající strusky z dnešní výroby železa ve vysokých pecích. 
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      SEZNAM INZERENTŮ : 

výrobky, služby: 

BETONSERVER 

pewag Czech. s.r.o. 

RVS Chodov, s.r.o. 

TBG METROSTAV  

WAMAG, spol. s r.o. 

časopisy: 

Odpadové fórum - CEMC, Praha 

Odpady - Profi Press, s.r.o., Praha 

Průmyslová ekologie - Průmyslová ekologie 
s.r.o. Praha 

Lomy a těžba - V. Štěpánková, Pyšely  

Stavební technika - Vega, s.r.o., Hradec Králové 
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