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RECYKLÁTY DO VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
WASTE BUILDING MATERIALS TO PAVEMENT OF ROADS 

Dušan Stehlík, Ing., Ph.D. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, 
stehlik.d@fce.vutbr.cz 
 
Abstract 
Using waste building materials in pavements is one of the goals of transportation 
sustainable development in the Czech Republic. As part of research projects of the 
Technology Agency of the Czech Republic, a project was devised, which focused on 
maximal utilization of waste building materials when constructing pavements. After 
the initial verification of properties of the recycled aggregate, the research (project 
no. TA01020333) focus shifted towards the utilization of these waste building 
materials in cement bound granular mixtures (CBGMs).  

1. Úvod a cíle projektu 

 Hlavním cílem projektu bylo sledovat využití recyklovaných stavebních materiálů 
do konstrukce pozemní komunikace. Potřeba ověřit náhradní zdroje stavebních 
materiálů pro stavbu nebo rekonstrukci konstrukcí pozemních komunikací se stává 
aktuálnější s ubýváním přírodních zdrojů kvalitního kameniva. Dalším výrazným 
hlediskem použití recyklátů je úspora finančních prostředků při využití recyklátů do 
směsí kameniva pro konstrukční vrstvy vozovek. Výzkum byl soustředěn do několika 
fází, které byly řešeny výzkumným projektem technologické agentury TAČR,  
č. TA01020333. V úvodu řešení byly ověřeny vlastnosti, zejména betonového 
recyklátu, používanými laboratorními zkouškami pro nestmelené, stmelené směsi 
kameniva a kameniva pro prolévané podkladní vrstvy vozovek. U zkoušek recyklátu 
pro asfaltem stmelené vrstvy byla zjištěna nevhodná nasákavost 5-7% oproti 
požadovaným 2%. U některých typů recyklátů byl zjištěn i problém s trvanlivosti při 
cyklování ve vodě a mrazu. Tyto požadované hodnoty vlastností pro kamenivo do 
asfaltových vrstev a nestmelených směsí podkladních vrstev eliminovaly možnost 
použití recyklátů ve výrazném množství. Naopak je možné využití recyklátů ve 
směsích stmelených hydraulickými pojivy a prolévaných vrstvách.  

2. Od modelu k fungující konstrukci vozovky 

 Vlastní výzkum započal důkladným řešeršním zpracováním dostupných informací 
o využívání recyklátů do vozovek v rámci EU. Jak ukázala rešeršní studie, nejčastější 
je využívání asfaltového R-materiálu do nových asfaltových směsí vyrobených za 
horka, dále pak betonového recyklátu z dosloužilých CB krytů vozovek. Výzkumným 
projektem sledované recykláty z betonu se v Evropě dělí na recykláty 
z cementobetonových krytů starých tuhých vozovek a recykláty betonové z ostatních 
konstrukcí. Recykláty z CB krytů vozovek jsou obecně popisovány jako kvalitní  
a především homogenní materiály vhodné pro znovupoužití zejména do podkladních 
vrstev vozovek. Tento trend byl také důležitým motivem při projektování plánované 
modernizace české dálnice D1 z Prahy do Brna. Využití ostatních betonových 
recyklátů je podmíněno různými požadavky, které jednotlivé země Evropy uplatňují 
při používání recyklátů do nových stavebních konstrukcí.  

Po zkoušení využití betonových recyklátů do asfaltových směsí pro méně významné 
pozemní komunikace bylo zřejmé, že tudy cesta významnějšího využívání recyklátů 
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nevede. Do nestmelených směsí zase blokují využití recyklátů poměrně přísné 
požadavky na jednotlivé úzké frakce kameniva. Z tohoto důvodu byl v druhé fázi 
výzkumného projektu hlavní důraz kladen na využití recyklátů pro směsi stmelené 
hydraulickými pojivy ve frakcích 0/16; 0/32 příp. 0/63 mm. 

 Laboratorní zkoušky navržených směsí stmelených hydraulickými pojivy  

Pro použití recyklátů jako stavebních materiálů do pozemních komunikací je nutné 
vyzkoušet tyto materiály podle používaných předpisů a norem. Pro recyklované 
stavební materiály je specifické, že jsou lokálně použitelné z hlediska dosažitelného 
množství a velkým problémem je zajistit homogenitu recyklátů a jeho důležitých 
vlastností jako stavebního materiálů. Z tohoto důvodu je důležité vyrábět stavební 
směsi s recyklátem, kde se používá frakce např. 0/22; 0/32 nebo 0/63 mm. 
Z výsledků výzkumného projektu, popsaného v úvodu příspěvku, jasně naznačil 
velké možnosti využití betonových recyklátů do stmelených směsí podkladních vrstev 
vozovek. 

Návrh stmelených směsí s využitím recyklátů vycházel z předpokladu použití 
nejrozšířeněji používaných komponentů tak, aby bylo co nejjednodušší využití 
vyhovujících směsí v praxi. Všech 6 navržených výsledných stmelených směsí 
vychází z frakce 0/32 mm. Tato velikost maximálního zrna byla zvolena z důvodů 
nejběžnějšího použití v silničních podkladních vrstvách.  
Kromě běžných průkazních zkoušek zrnitosti, zhutnitelnosti, pevnosti v prostém 
tlaku, pevnosti v příčném tahu, odolnosti proti mrazu a vodě byla na jednotlivých 
směsích provedena experimentální funkční zkouška stanovení modulu pružnosti Er 
podle ČSN EN 13286-7. Modul pružnosti, stanovený z cyklického zatěžování, byl 
následně srovnáván s modulem pružnosti Er stmelených směsí s přírodním 
kamenivem tak, aby bylo zřejmé srovnání směsí s přírodním kamenivem  
a s recyklátem. 
 

   

   

Obrázek 1 – Experimentální funkční zkouška stanovení modulu pružnosti Er  
v cyklickém triaxiálním přístroji podle ČSN EN 13286-7 
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Návrhy konstrukcí vozovek s využitím recyklátů do zkušebního úseku silnice 

Podle modulů pružnosti byly na vybraných směsích stmelených cementem CEM 
IV 32,5 R a hydraulickým silničním pojivem DOROPORT TB25 provedeny návrhy 
vozovek podle návrhového výpočtového iteračního programu LAYEPS. Tyto 
konstrukce vozovek byly zabudovány do zkušebního polygonu v délkách 7 x 25 m až 
30 m v Brně Černovicích. V celém úseku komunikace zkušebního polygonu je použit 
stejný kryt z asfaltové betonu provedeného ve dvou vrstvách (viz tabulka 1). 

 
Tabulka 1 Navržené skladby konstrukcí vozovek zkušebního polygonu 

ZÚ 1 
0,000-

0,042 km 

ZÚ 2 
0,042-
0,062 

km 

ZÚ 3 
0,100-
0,120 

km 

ZÚ 4 
0,120-
0,140 

km 

ZÚ 5 
0,140-
0,160 

km 

ZÚ 6 
0,160-
0,180 

km 

ZÚ 7 
0,180-
0,200 

km 

ZÚ 8 
0,200-
0,220 

km 

ACO 11  
40 mm 

ACO 11 
40 mm 

ACO 11 
40 mm 

ACO 11  
40 mm 

ACO 11 
40 mm 

ACO 11 
40 mm 

ACO 11 
40 mm 

ACO 11 
40 mm 

ACP 16 
40 mm 

ACP 16 
40 mm 

ACP 16 
40 mm 

ACP 16 
40 mm 

ACP 16 
40 mm 

ACP 16 
40 mm 

ACP 16 
40 mm 

ACP 16 
40 mm 

ŠD-R 
0/32  

150 mm 

ŠDA 
0/32 

150 mm 

SC 0/32 
C5/6 
7% 

cem.;  
150 mm 

SH 0/32 
C3/4 

5% dor.;  
150 mm 

SC 0/32 
C3/4 
5% 

cem.;  
150 mm 

Ra+Rc 
0/32 

30:70 

Ra 0/16 
150 mm 

ŠCM 
32/63 

200 mm 

ŠD-R 
0/32 

150 mm  

ŠDA 
0/32 

150 mm 

ŠDB 
0/32 

150 mm 

ŠD-R 
0/32 

150 mm 

SC 0/32 
C1,5/2 
3% 

cem.;  
150 mm 

SC 0/32 
C1,5/2 
5% 

cem.;  
150 mm 

SC 0/32 
C1,5/2 
4% 

cem.;  
150 mm 

 
- 

Ra 
Rc 
ACO1
1  
ACP16 
ŠD 
 
ŠCM 
 
 
 
SC (H) 

 
asfaltový recyklát s min 50 % asfaltových částic 
betonový recyklát 
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu s maximálním zrnem směsi 11 mm 
asfaltový beton pro podkladní vrstvu s maximálním zrnem směsi 16 mm 
štěrkodrť typu A nebo B podle ČSN EN 13285 (R … z recyklátu 
betonového frakce 0/32) 
prolévaná vrstva ze štěrku částečně prolitého cementovou maltou 
Podloží zkušebního polygonu odpovídá podle TP 170 úrovni PI, hodnota 
Edef,2 stanovená na všech zkušebních polích je v rozmezí 80 MPa až 100 
MPa. 
Stmelená směs s cementem (hydraulickým silničním pojivem) 
 

 
Provedení zkušebního úseku bylo podmíněno pravidelným sledováním zejména 

nedestruktivními diagnostickými metodami. Jedná se především o pravidelné 
vizuální prohlídky a pravidelné, v půlročních intervalech, prováděné rázové 
zatěžovací zkoušky FWD. Právě výsledky z těchto zkoušek, situovaných na stejná 
místa na zkušebním úseku v závislosti na čase, měly odhalit případné problémy, 
které by se vyskytly při dlouhodobém používání komunikace se zatížením těžkými 
nákladními vozidly (TNV). Výhodou je přesně známý počet a složení dopravního 
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zatížení v podobě TNV projíždějících měřícím profilem přímo na váhu recyklační 
linky, kam je zkušební úsek situován. V současné době projíždí po sledované 
komunikaci průměrně 130 TNV za 24 hodin. Pro nedestruktivní rázové zkoušky byly 
stanoveny přesné časové termíny, kdy měření co nejméně ovlivňují povětrnostní 
vlivy. První měření bylo provedeno na přelomu září a října 2012 a druhé na konci 
března 2013. Následující měření je vždy provedeno v říjnu a březnu. 

 

  
Obrázek 2 – Provádění stmelených vrstev s využitím betonového recyklátu 

(Dufonev,R.C., a.s., 2012) 

  

Obrázek 3 – Délka jednotlivých zkušebních úseků s různým složením stmelených 
podkladních vrstev je 25 m, nedestruktivní zkoušení rázovou zkouškou 
FWD (podzim 2012) 

3. Výsledky výzkumu využití betonového recyklátu do směsí stmelených 
hydraulickými pojivy 

 Hlavním cílem výzkumného projektu bylo využití recyklátů přímo ve vozovce 
pozemní komunikace na konkrétním zkušebním úseku. Toto se podařilo  
a v současné době probíhá dlouhodobé sledování zkušebního úseku účelové 
komunikace šířky 7,5 m, délky 225 m s třídou dopravního zatížení TDZ IV. Po třech 
letech provozu zkušebního úseku nebyly shledány konstrukční poruchy, které by byly 
spojeny s rozpadem, degradací nebo jinou poruchou stmelených podkladních vrstev 
s využitím recyklátů. Závěry výzkumného projektu vedly k návrhu doplnění 
technických podmínek TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“  
o možnosti využití recyklátů z betonu do konstrukčních podkladních vrstev.   
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Nejvýznamnější změnou, která by se týkala zapracování poznatků z výzkumného projektu 
TA01020333 o využití recyklátů do směsí stmelených hydraulickými pojivy, je navrhovaná 
úprava katalogové části vozovek v TP 170. Zde by bylo vhodné pro některé navržené 
konstrukce vozovek doplnit možnost využít adekvátní konstrukční podkladní vrstvy 
z recyklátů stavebních materiálů. V současné době se využití ve vozovkách omezuje jen na 
R-materiál, který je přednostně využíván pro recyklaci do horkých asfaltových směsí 
v obalovnách asfaltových směsí. Doplnění se týká konstrukcí netuhých, tuhých a dlážděných 
vozovek s TDZ III-VI. 

  

  

Pro konstrukci vozovky návrhové třídy porušení D1 s TDZ IV-VI je možné nahradit 
stávající podkladní vrstvy stmelenými podkladními vrstvami se 100% využitím 
betonových recyklátů frakce 0/32 v tloušťkách 150 mm. 
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Pro konstrukci vozovky návrhové třídy porušení D1 s TDZ IV-VI je možné nahradit 
stávající podkladní vrstvy stmelenými podkladními vrstvami se 100% využitím 
betonových recyklátů frakce 0/32 v tloušťkách 150 mm. Spodní podkladní 
nestmelenou vrstvu je možné navrhnout z recyklátů ŠD-R podle TP210. 

 

 

 
Pro konstrukci dlážděné vozovky návrhové třídy porušení D1 s dlažbou s TDZ IV-VI 
je možné nahradit stávající podkladní vrstvy stmelenými podkladními vrstvami se 
100% využitím betonových recyklátů frakce 0/32 v tloušťkách min. 200 mm. Spodní 
podkladní nestmelenou vrstvu – mechanicky zpevněnou zeminu (MZ) je možné 
navrhnout z recyklátů jako štěrkodrť ŠD-R podle TP210. 
 

 

 



 

 

 10

 

 

Pro konstrukci vozovky návrhové třídy porušení D2 s netuhým asfaltovým krytem 
vozovky s TDZ V, VI, O, CH je možné nahradit stávající podkladní nestmelené vrstvy 
stmelenými podkladními vrstvami se 100% využitím betonových recyklátů frakce 0/32 
v tloušťkách min. 150 mm. Jedná se o jednomletku ŠDB a mechanicky zpevněnou 
zeminu (MZ). 
Pro konstrukci vozovky návrhové třídy porušení D2 s tuhým krytem vozovky s TDZ V, 
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VI, O, CH je možné nahradit stávající CB kryt třídy II nebo III vrstvami se 100% 
využitím betonových recyklátů frakce 0/32 v tloušťkách min. 200 mm v pevnostních 
třídách krytu CB III. Spodní podkladní nestmelenou vrstvu (MZ) je možné navrhnout 
z recyklátů ŠD-R podle TP210. 
Pro konstrukci vozovky návrhové třídy porušení D2 s nestmeleným nebo prolévaným 
krytem vozovky s TDZ V, VI, O, CH je možné nahradit stávající kryt z prolévané 
vrstvy penetrační macadam prolévanou vrstvou ŠCM se 100% využitím betonových 
recyklátů frakce 32/63 v tloušťkách min. 200 mm. Důležité je zakrytí ŠCM minimálně 
jednovrstvým nátěrem s podrcením nebo mikrokobercem. Spodní podkladní 
nestmelenou vrstvu (ŠDB) je možné navrhnout z recyklátů ŠD-R podle TP210.  
V případě krytu ze stmelených vrstev je možné nahradit stávající vrstvy hydraulickými 
stmelenými vrstvami se 100% využitím betonových recyklátů frakce 0/32 v tloušťkách 
min. 200 mm. Spodní podkladní nestmelenou vrstvu (MZ) je možné navrhnout  
z recyklátů ŠD-R podle TP210. 

4. Závěr 

 Projekt byl realizován po dobu 4 let. Jeho náročnost byla o to větší, že 
navrhovatel projektu spolu s týmem dalších řešitelů, musel celé téma predikovat  
s pětiletým výhledem. Lze konstatovat, že zvolené vyřešené téma nabývá na 
významu a dostává do popředí ze dvou hledisek:  

 S probíhající modernizací dálnice D1 stoupá podíl vzniku bouraného CB krytu 
a potřeba řešit receptury stmelené podkladní vrstvy. Tedy na jedné straně 
vzniká odpadní stavební suť s téměř standardizovanou kvalitou, na straně 
druhé vzniká potřeba stmelených směsí do podkladních stmelených vrstev.  

 Zpřísňující se legislativa EU pro odpadové hospodářství staveb ukládá 
původcům i oprávněným osobám k nakládání s odpady povinnost hledat pro 
odpady využití, minimalizovat jejich množství a tím chránit přírodní surovinové 
zdroje a životní prostředí obecně. Použití recyklátů v silničním stavitelství je 
nejoptimálnější řešení z důvodů potřebného množství a požadované různé 
kvality. Je důležité si uvědomit, že se používají směsi kameniva drobného  
a hrubého kvůli maximálnímu zhutnění do vrstev. A na to je třeba se zaměřit 
při výrobě recyklátů, zbytečně netřídit, ale snažit se separovat směsi s různou 
kvalitou recyklátů. To je cesta jak nejlépe využít recykláty do pozemních 
komunikací.   

5. Poděkování 

 Tento příspěvek byl vypracován za pomoci řešení výzkumného projektu TA 
01020333 Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních staveb. 

6. Literatura 

 [1] STEHLÍK, D.:  Sledování stmelených podkladních vrstev z recyklátů ve 
vozovkách účelových komunikací, sborník mezinárodní konference Podkladní vrstvy 
a podloží vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Brno 2014 

 [2] SUCHÁNEK, A.:  Odborná zpráva o postupu prací a dosažených 
výsledcích za rok 2014 a závěrečná odborná zpráva projektu č. TA01020333 
Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních staveb, TAČR, 2014 
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ÚSKALÍ PŘI VYUŽITÍ EPS ODPADŮ Z DEMOLIC 
PITFALLS IN THE EPS WASTE RECOVERY FROM DEMOLITIONS 

 
Ing. František Vörös 
Sdružení EPS ČR, kancelář Na Cukrovaru 74, Kralupy nad Vltavou, email: 
info@epscr.cz 
       
Abstract: 
Consumption of EPS insulations is steadily growing - till 2050, it is expected that it 
will more than double worldwide. The driving force for application of the EPS 
insulations in buildings is the effort to reduce CO2 emissions. For these applications, 
it is necessary to apply flame retardant additives. The hitherto used flame retardant 
(HBCD) will be banned worldwide from 2020, and within the EU, it will be decided in 
August 2015. The new retarder is on the market in limited quantities, the swap will 
not cause any problem. But what to do with the earlier applied EPS containing 
HBCD? Possible solution will be outlined. 
 
1.  ÚVOD 

Již po čtvrté prezentuji na konferenci Recycling statě o využití odpadních plastů ze 
stavebnictví [1-4]. Z monitoringu denního tisku jsem zachytil zajímavý článek o 
recyklaci stavebních odpadů [5]. Majitelka recyklačního centra Smětal Bystrovany, 
který zpracovává 20 tis.tun stavebního odpadu ročně, se děsí momentu, kdy se 
začnou bourat dnes vznikající domy. Dodává, že největším otazníkem budoucnosti 
jsou plastová okna a polystyreny využívané k zateplování. Dle jejího názoru 
momentálně nezná ani jeden z materiálů  další využití. Za nutnost označuje najít 
řešení pro nové materiály. Není mi známo, zda citovaná firma je členem Asociace 
pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (www.arsm.cz). Je mi však jasné, že 
na více než 13 mil.tun stavebních odpadů je dosud  30 tis.tun odpadních plastů 
zanedbatelné množství. Přesto je nutno již dnes se připravovat na budoucnost. 
 
2. PLASTY VE STAVEBNICTVÍ 

Pro připomenutí uvádím, že stavebnictví je druhým nejdůležitějším sektorem pro 
aplikace plastů v EU, když v roce 2013 se spotřebovalo více než pětina, tj. téměř 9,5 
mil.tun plastů – obr.č.1 

 
 
Obr.č.1 – Spotřeba plastů v EU 27 + NO/CH v roce 2013 v členění dle aplikací .Zdroj Plastics Europe. 
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Z hlediska typů plastů, využívaných ve stavebnictví, dominuje PVC [6], následované 
polyolefiny[7,8] a pěnovým polystyrenem[9,10] a polyuretany[11] – viz obr.č.2. Životnost 
těchto aplikací překračuje 50 let. 

 
Obr.č.2 – Spotřeba plastů v EU27 + NO/CH v roce 2013 v členění dle aplikací a typů .Zdroj Plastics Europe. 

Posledních 10 let končí v EU 50 – 52% hmotnostních ze spotřebovaných plastů 
v odpadech. Představuje to 25 mil.tun ročně. S ohledem na dlouholetou životnost 
plastů, aplikovaných ve stavebnictví, činí podíl těchto odpadů 1,4 mil.tun, tj. 5,6%. 
Obecně platí, že prakticky každý plastový výrobek, pokud je dobře separován 
z odpadů, je snadno až desetinásobně recyklovatelný. V ČR končí téměř 70% 
odpadních plastů ze stavebních aplikací na skládkách. 
 
 

3. ODPADNÍ PVC ZE STAVEBNICTVÍ 

PVC patří k nejstarším průmyslově vyráběným plastům od roku 1934. Koncem 
minulého století se vymezily některé ekologické organizace proti PVC. 

Uváděly, že PVC je nerecyklovatelné a průmyslově nespalitelné. Na tyto výtky 
reagoval evropský průmysl PVC v březnu 2000 vytvořením dobrovolné iniciativy 
„Vinyl 2010“ a následně „VinylPlus“, které postupně realizují opatření ke zlepšení 
stavu. Podařilo se recyklovat v roce 2013 celkem 444,5 tis.tun PVC odpadů – 
obr.č.3.  

 
Obr.č.3 – Recyklace PVC v EU v rámci programu Vinyl 2010 a VinylPlus pro kabely, tvrdé PVC folie, 
trubky, měkčené PVC a okenní profily (shora). Zdroj: VinylPlus. 
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Hlavní podíl na výsledcích má Německo, kde je k dispozici 53 sběrných a 
recyklačních závodů po celém území, do kterých lze odvézt vytříděné PVC 
z demolic. Do systému recyklací je zapojeno i ČR a podílí se 7% na recyklovaném 
množství.  

 
4. ODPADNÍ PĚNOVÉ POLYSTYRENOVÉ PLASTY  

Významné postavení mezi izolanty ve stavebnictví má pěnový polystyren (EPS). V 
izolacích budov dominují v EU vnější izolace stěn kompozitním systémem ETICS – 
obr.č.4. 

 

Obr.č.4 – Systém ETICS pro zateplování obálky budov. 

Takto již bylo izolováno přes 2 miliardy m2 budov, přičemž ročně se zatepluje více 
než 150 mil. m2 s tím, že tloušťka izolantů se zvyšuje až k 300mm. Na těchto 
aplikacích se jako izolant používá z 82% EPS. 

Německo patří k zemím s nejvíce aplikovanými ETICS systémy (téměř 1 miliarda 
m2). Fraunhofer Institut zpracoval studii o možnostech recyklace EPS z ETICS po 
skončení životnosti – obr.č.5 [12].  

 

Obr.č.5 – Množství zabudovaného EPS (v tunách) v rámci ETICS v letech 1976 – 2012 a očekávané 
množství odpadů EPS při životnosti 40, resp. 50 let (zleva). Zdroj: FW-WDVS. 
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Z ní vyplývá, že jediné řešení po vytřídění EPS, jeho komprimaci na 800 kg/m3 je 
energetické využití. EPS totiž obsahuje retardér hoření typu hexabromcyklododekan 
(HBCD), který byl jako persistentní zakázán dle Stockholmské konvence od listopadu 
2014 celosvětově používat. Aplikace HBCD pro snižování hořlavosti EPS má 
povolenou výjimku do roku 2019. Evropská komise si vymínila prodloužení ratifikace 
tohoto rozhodnutí nejpozději do 21.8.2015, kdy bude končit tzv. autorizace pro HBCD 
v rámci EU. Existuje již na trhu ekologicky přijatelná náhrada novým zhášedlem 
Polymric FR, avšak vyráběné množství nestačí pokrývat požadavky. Pro členské 
státy EU je navržena k odsouhlasení výjimka pro používání HBCD do srpna 2017. 

K likvidaci EPS s HBCD se bude po skončení minimální padesátileté životnosti 
přistupovat stejně jako u současných demolic. Prioritní bude vytřídění a separace 
recyklovatelných, dále spalitelných odpadů, přičemž od roku 2024 nebude možno 
kaloricky hodnotné odpady skládkovat, jak je to v současnosti. 

V žádném případě nehrozí obyvatelům zateplených domů, ani pracovníkům ve 
výrobnách, při aplikacích EPS s HBCD a při demolicích žádné nebezpečí. Zákaz 
používání HBCD souvisí z jeho persistentností a možné kumulace v mořské fauně. 

Odpady EPS s HBCD nejsou klasifikovány jako nebezpečné. Na základě Basilejské 
úmluvy, je nebude možné plně recyklovat. Energetický potenciál těchto odpadů je 
vysoký – 38 MJ/kg. 

Zkoušky spalování ve Würzburgu prokázaly, že při spalovacích teplotách 900 - 1000 
stupňů C dojde k totálnímu rozkladu HBCD z 99,999% a nevznikají nebezpečné 
zplodiny jako furany nebo dioxiny. 

 
 

5. ZÁVĚR 
Podíl aplikovaných plastů ve stavebnictví bude narůstat. Již dnes je nutno 
připravovat systémy k využití odpadních plastů po skončení jejich dlouholeté 
životnosti. Příkladem systematického a efektivního řešení je využití PVC odpadů ze 
stavebnictví. Dalším na řadě je efektivní využití EPS izolací, zejména s 50 let 
používaným, ale v během 2 – 5 let zakázaným používání HBCD jako zhášedla.   
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RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ - VÝUKOVÝ POŘAD  
NA DVD A METODICKÉ LISTY (Arial 14 b.) 

RNDr. Miroslav Sedláček 

SOLITON.CZ, o. s., Brno,  soliton@soliton.cz 

 

Výchozí stav 

Recyklace stavebních materiálů a využití recyklátů má v ČR stále značné rezervy. 

Odborná stavařská veřejnost je relativně informovaná, intenzívnějšímu rozvoji však 

vadí jistý konzervatismus a poměrně dlouhý profesní vývoj zejména středoškoláků 

přicházejících do praxe - jsou řadu let po nástupu do praxe ovlivňování mnohdy 

konzervativním přístupem nadřízených. Výukový pořad vytvořený v r. 1999 již řadu 

let neodpovídá reálnému stavu a je pro výuku již prakticky nepoužitelný. 

 

Cíle projektu 

Rozvoj povědomí žáků 2. stupně ZŠ, SŠ a středo- a vysokoškolsky vzdělaných 

odborníků o možnostech recyklace stavebních odpadů a využívání recyklátů v praxi. 

Samostatnou větví využití budou projekce a besedy pro širokou veřejnost v různých 

formách mimoškolního vzdělávání a univerzit třetího věku. Speciální kapitolou bude 

série besed pro veřejnou správu. 

 

Předpokládaný přínos 

Zlepšení bilance využívání recyklátů stavebních odpadů v odborné i široké 

veřejnosti. 

 

Soulad se strategickými dokumenty 

Projekt přímo vychází z dokumentů politiky ČR i EU zaměřenými na životní prostředí, 

udržitelný rozvoj, ochranu přírody a krajiny. 

 

Věcný popis 

Příprava, autorské zpracování a realizace DVD pořadu  a metodických listů určených 

zejména pro SŠ, VOŠ a VŠ oborů přímo nebo nepřímo souvisejících se 

stavebnictvím. 

Definitivní vzhled obou výstupů bude po zpracování podkladů konzultován s orgány 

veřejné správy a s pedagogy. 

 

Konkrétní výstupy 

DVD pořad (cca 20-25 minut) a metodické listy, případně brožura se stejným 

zaměřením.  
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Publicita 

Tisková beseda po zahájení a po ukončení projektu. Články pro odborný a populární 

tisk. Vstupy do Českého rozhlasu a České televize. 

 

Časový harmonogram: tvorba a výroba master verze pořadu 05  10/2015, 

zapojení do propagace a vzdělávání 11/2015. 

 

Řešitelský tým (návrh) 

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., doc. Ing. Bohumil Novotný, CSc., prof. Ing. 

Rostislav Drochytka, CSc., členové ARSM. Výkonný řešitel: RNDr. Miroslav 

Sedláček, člen Komise ŽP Rady města Brna. 

(Praxe mj.: 1998 - spoluautor a režisér naučného pořadu Recyklace stavebních 

materiálů - pro ARSM; 1999-2007 vedoucí redaktor textu ediční řady Chráněná 

území ČR (14 svazků); 2014 - Cena Slovenské televize na pořad Mendel, Vavilov a 

Brno. Více na cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Sedláček.) 

 

Přímé náklady 

Cca 180-200 tis. Kč. 

Zdroje: SFŽP, MŽP, MMR, Město Brno, ARSM, Visegrad Fund, Danube Region 

Strategy 
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ANALÝZA STAVU RECYKLACE INERTNÍCH STAVEBNÍCH 

MATERIÁLŮ V ČR A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF C&DW RECYCLING IN THE CZECH 

REPUBLIC AND ASSESSMENT OF DEVELOPMENT OPTIONS 

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.  

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR       E-mail: arsm@arsm.cz 

Abstract 
The paper deals with the forecast development of recycling of construction and 
demolition waste. It is made the analysis for the years 2003-2012 with regard to the 
production of construction. From this it is evident that even with a significant 
decrease in the production of construction in the years 2007-2013 there was a 
relative increase as production of construction and demolition waste and thus also 
made of recycled aggregates. 

 

Úvod 

Stavební a demoliční odpady tvoří velmi významný materiálový tok v celkové 
produkci odpadů v ČR. Jeho podíl dosahuje cca o 40%, přičemž drtivá většina je 
tvořena inertními minerálními odpady. Proto je tomuto materiálovému toku 
oprávněně přisuzována mimořádná důležitost.  Produkce i způsoby nakládání se 
stavebními a demoličními odpady tak mají významný vliv na celkové výsledky 
nakládání s odpady v ČR, které jsou pravidelně předkládány Evropské komisi. 

V uplynulých několika letech se stavební a demoliční odpady začaly zcela oprávněně 
považovat i za významný zdroj druhotných nerostných surovin. Je to dáno mimo jiné 
i skutečností, že v rámci Politiky druhotných surovin České republiky [1], kterou 
v roce 2013 zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a koncem roku 2013 je 
vzala na vědomí vláda ČR, byla vytvořena důkladná analýza systému nakládání 
s touto skupinou odpadů v ČR a vytvořeny základní podmínky pro tvorbu dalších 
legislativních dokumentů.  

Tato skutečnost se také pozitivně odrazila i v nedávno přijatém Plánu odpadového 
hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 [2].  Oproti předchozímu Plánu 
odpadového hospodářství platného od roku 2004 se současný plán věnuje 
podrobněji nakládání s jednotlivými materiálovými toky významných skupin odpadů, 
mezi nimi skupinou 17 – Stavební a demoliční odpady. 

 

Produkce a nakládání se stavebními demoličními odpady v letech 2007 až 2013 

Produkce a způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady úzce souvisí 
zejména s úrovní stavební výroby a jejím rozvojem. V uplynulých letech 2008 až 
2013 se stavební výroba výrazně propadla, což se nemohlo neodrazit na produkci i 
využívání stavebních odpadů [3]. Dalším významným aspektem v oblasti nakládání 
s tímto cenným zdrojem druhotných surovin je však i stav platné legislativy a obecná 
ochota či neochota ji dodržovat a také úroveň kontroly v této oblasti. 

Pro níže uvedený přehled o produkci a nakládání se stavebními a demoličními 
odpady byla využita databáze Ministerstva životního prostředí – ISOH. I když existuje 
souběžně databáze Českého statistického úřadu (jejíž výstupy jsou používány 
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v evropské databázi EUROSTAT), byla pro účely tohoto příspěvku využita databáze 
ISOH, z níž vyčíst podrobnější údaje než z databáze ČSÚ. 

Podrobný přehled o produkci stavebních a demoličních odpadů kategorie „ostatní 
odpad“ je uveden v tab. 1. Z ní je patrné, že celkovou produkci stavebních odpadů 
skupiny 17 rozhodujícím způsobem ovlivňuje produkce ve skupině 1705 „Zemina 
(včetně vytěžené zeminy z kont. míst), kamení a vytěžená hlušina“, zejména pak 
skupina 170504 – zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky. 

Z hlediska využitelnosti pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů je vhodné 
zaměřit se zejména na ty skupiny, které lze po recyklaci využít jako recyklované 
kamenivo (beton, cihelné zdivo, asfalt, a jejich směsi) – viz poslední dva řádky tab. 1. 
Jak je zřejmé, jedná se o cca 30% celkové produkce stavebních a demoličních 
odpadů.  

Tab. 1. Produkce vybraných SDO v ČR v letech 2009 – 2013 [4] 

  
rok 

2009 
rok 

2010 
rok 

2011 
rok 

2012 
rok 

2013 
skupina odpad [kt] [kt] [kt] [kt] [kt] 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   2 998 3 167 3 033 3 445 3249 

17 01 01 Beton  1 132 1 163 1 127 1 385 1292 

17 01 02 Cihly  919 834 776 735 757 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  15 18 11 14 12 

17 01 07 Směsi neuvedené pod č. 17 01 06   886 1 130 1092 1250 1172 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu  516 466 443 531 510 

17 03 02 Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01  513 456 439 526 508 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kont. 
míst), kamení a vytěžená hlušina  

10 708 10 845 9 053 8908 9966 

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03  9 116 8 825 8420 7832 9442 

17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05  1 003 1 687 306 622 130 

17 05 08 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 
číslem 17 05 07  

54 47 60 64 80 

17 06 Izol.  a staveb. materiály s azbestem  74 111 71 59 61 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  7 7 8 7 9 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   580 614 630 496 609 

17 09 04 Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03  485 555 585 473 590 

 C E L K E M 14 883 15 210 13 239 13447 14404 

 z toho 1701 + 170302 + 170904 3 949 4 156 4 030 4383 4330 

 což z celkového SDO činí [%] 27% 27% 30% 33% 30% 

Zdroj - databáze CENIA 

Způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady v letech 2007 až 2013 jsou 
uvedeny podrobně v grafech na obr. 1 a 2. V těchto grafech jsou interpretovány 
relativní hodnoty vztažené vždy k evidované produkci stavebních a demoličních 
odpadů v daném roce (je dána hodnotou 100 %). Na obr. 1 jsou uvedeny způsoby 
nakládání s minerálním SDO včetně zemin kamení a hlušin. Z nich je patrné, že 
dominantním způsobem nakládání je jejich využití na terénu (způsob nakládání N1) a 
za ním následuje recyklace (způsob nakládání  R5). Z vývoje hodnoty poměrné 
recyklace je jednoznačně zřejmé že celkové procento recyklace stavebních a 
demoličních odpadů vzrostlo z nejnižších hodnot v letech 2009 a 2010 (ca 16,5 %) 
v roce 2013 na hodnotu 27,1% - tedy ca o 50%.  
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Obr. 1 Způsoby nakládání se stavebním a demoličním odpadem (100% tvoří součet 
skupin odpadů uvedených v tab. 1). Zdroj - databáze CENIA 

 

 

Obr. 2 Způsoby nakládání se SDO skupin 1701 + 170302 + 170904 (produkce této 
skupiny v daném roce = 100%). Zdroj - databáze CENIA 

Na obr. 2 je uveden graf, sledující způsoby nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem skupin 1701 (beton, cihly, tašky a keramika),  170302 (asfalt. směsi 
neobsahující dehet) a 170904 (směsný stavební odpad neobsahující nebezpečné 
látky). Na tomto grafu je vidět, že recyklace těchto skupin je zcela dominantním 
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způsobem nakládání s nimi. Přitom lze konstatovat, že v rozmezí let 2009 až 2013 
vzrostla z 43% na takřka 57,6% - tedy ca o jednu třetinu.  Komentování míry 
recyklace této skupiny v letech 2007 až 2008 je poněkud problematické – zejména 
s ohledem na odlišnost produkovaných množství (rok 2007 ... 4,82 mil tun a rok 2008 
... 3,78 mil. tun) a také na možnou nejistotu v korektnosti dat. 

Z obou grafů je také zcela nepochybné, že množství stavebních a demoličních 
odpadů uložených na skládky (způsob nakládání D1) je zcela marginální a tvoří 
pouhých 5 až 6%. U skupin odpadů zejména vhodných pro recyklaci (1701 + 170302 
+ 170904) je to 5% až 10% s klesající tendencí v posledních letech. 

 

Recyklace stavebních a demoličních odpadů 

Podrobnější číselné údaje o produkci recyklovaných materiálů z minerálních SDO 
(způsob nakládání  AR5 a BR5) v letech 2009 až 2013 jsou uvedeny v tab. 2. Mimo 
jiné je z ní vidět, že produkce recyklátů stoupla mezi roky 2010 a 2013 z 2,475 
milionů tun na 3,797 milionů tun, tedy o více než 50%. 

Tab. 2. Produkce recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů v letech 2009 – 
2013 dle databáze ISOH [4]  (způsob využití odpadů R5) 

  
rok 

2009 
rok 

2010 
rok 

2011 
rok 

2012 
rok 

2013 
skupina odpad [kt] [kt] [kt] [kt] [kt] 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   1 347 1 389 1 349 1 645 1863 

17 01 01 Beton  583 643 635 884 1063 

17 01 02 Cihly  439 357 334 296 270 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  4 3 4 3 6 

17 01 07 Směsi neuvedené pod č. 17 01 06   320 386 376 462 524 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu  261 285 301 359 364 

17 03 02 Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01  261 285 301 359 364 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kont. 
míst), kamení a vytěžená hlušina  

797 618 708 1055 1303 

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03  791 607 674 1005 1249 

17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05  3 2 1 14 24 

17 05 08 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 
číslem 17 05 07  

3 7 32 36 30 

17 06 Izol.  a staveb. materiály s azbestem  0 0 0 0 0 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  0 1 1 0 2 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   98 182 288 241 266 

17 09 04 Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03  98 182 288 241 266 

 C E L K E M 2 503 2 475 2 647 3300 3797 

míra recyklace (R5) celková 19,1% 16,8% 16,3% 20,0% 26,4% 

        z toho recyklace skupin 1701+170302+170904 [kt] 2 091 1 703 1 857 1 938 2492 

         míra recyklace (R5) skupin 1701+170302+170904 55,4% 43,1% 44,7% 48,1% 57,6% 

Zdroj - databáze CENIA 

 

Produkce a nakládání se SDO s ohledem na index stavební produkce 

Jak bylo výše konstatováno, je vhodné v analýze produkce a nakládání se 
stavebními a demoličními odpady zohlednit i produkce ve stavební výrobě, neboť  ta 
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produkci SDO výrazně ovlivňuje. K tomu je využito indexu stavební produkce dle 
ČSÚ ve stálých cenách roku 2005. 

Na obr. 3 je uvedeno porovnání průběhu indexu stavební produkce s indexy 
produkce stavebních a demoličních odpadů a jejich recyklovaného množství. Graf je 
za roky 2005 až 2013, přičemž výchozí hodnota každé veličiny (indexu stavební 
produkce, produkce SDO a množství recyklovaných SDO) v roce 2005 byla 
stanovena ve výši 100%.  Z uvedených průběhů je jednoznačně patrné, že na rozdíl 
od poklesu produkce stavební výroby (ve stálých cenách roku 2005) dochází jak 
k nárůstu produkovaných stavebních a demoličních odpadů, tak také k nárůstu jejich 
recyklace. Obdobný průběh je i na obr. 4, který zahrnuje pouze vybrané skupiny 
stavebních a demoličních odpadů, které jsou zejména vhodné pro recyklaci (skupiny 
1701 + 170302 + 170904). 

Z obou grafů je však poněkud zneklidňující zjištění, že při poklesu indexu (a tedy i 
reálné produkce) stavební výroby paradoxně docházelo k nárůstu produkce 
stavebních a demoličních odpadů. Tuto skutečnost je možno zdůvodnit několika 
způsoby. Jedním z nich může být např. to, že v posledních letech dochází 
k pečlivějšímu sledování produkce odpadů, včetně stavebních a demoličních, a 
v databázi je jich, na rozdíl od předchozího období, zachycena velká většina. To by 
pak znamenalo, že i v období roku 2005 a předchozích letech byla produkce 
obdobná či vyšší, ale nebyla zachycena v databázi. 

 

Obr. 3 Index celkové produkce SDO a recyklace SDO ve srovnání s indexem 
produkce stavební výroby (ve stálých cenách) – hodnota roku 2005 = 100 
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Obr. 4 Index produkce SDO ve skupinách odpadů 1701+170302+170904 a jejich 
recyklace ve srovnání s indexem produkce stavební výroby (ve stálých cenách) – 
hodnota roku 2005 = 100 

 

Obr. 5 Nakládání se stavebním a demoličním odpadem na 1000 Kč vynaložených ve 
stavebnictví (ve stálých cenách roku 2005) 
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Druhé vysvětlení vychází z některých znepokojivých poznatků ARSM zjištěných 
v posledních několika letech. Od firem, které provozují recyklační zařízení a mají 
oprávnění k nakládání se stavebními odpady byly získány poznatky o snaze 
některých stavebních firem, získat fingovaná potvrzení o předání stavebních odpadů 
oprávněnému subjektu. Přitom se mnohdy nejednalo o malé stavební firmy, ale i 
součásti velkých stavebních gigantů. Potvrzení byla vyžadována na množství 
v desítkách, ale často také ve stovkách tun. I když je tyto firmy dle jejich sdělení 
odmítly vydat je velmi pravděpodobné, že požadovaná potvrzení a doklady byly 
získány u jiných společností - oprávněných subjektů.  To mimo jiné může vést k 
hypotéze, že tyto firmy mohou pouze produkci stavebních odpadů a nakládání s nimi 
pouze fingovat a vytvářet si tak dodatečný prostor pro neoprávněný zisk, což jim 
zpětně umožňuje snižování  cenových nabídek při výběrových řízeních. Samozřejmě 
že existují i jiná vysvětlení, ale není možné je s ohledem na rozsah tohoto článku 
dále rozebírat. 

To, že produkce stavebních a demoličních odpadů s ohledem na produkci stavební 
výroby nepřiměřeně roste je evidentní i na grafech na obr. 5. Zde je ve stálých 
cenách roku 2005 ukázáno, že v roce 2005 byla produkce SDO na prostavěný jeden 
tisíc Kč necelých 25 kg, zatímco v roce 2013 to bylo již takřka 40 kg, což je nárůst o 
více než 60%. Obdobně roste i produkce recyklovaných stavebních materiálů – 
z hodnoty 4,5 kg na prostavěný jeden tisíc Kč v roce 2005 na 10,8 kg v roce 2013, 
což je více než dvojnásobně. Pokud by toto číslo bylo reálné, byla by tato skutečnost 
více než pozitivní. I v těchto případech však existuje reálné nebezpečí podvodů 
s fiktivními doklady za recyklaci. Firma může takovýto doklad získat a přitom do 
stavby místo stavebního recyklátu použít neupravený stavební a demoliční odpad. 
Případů, kdy se tak stalo, bylo v posledních letech medializováno v ČR několik. 

 

Cesty k reálnému zvyšování produkce recyklovaných materiálů ze SDO 

Vliv legislativních podmínek 

V posledním období bylo přijato několik základních dokumentů, které by měly vést 
mimo jiné i k vyššímu zhodnocování odpadů vzniklých ve stavebnictví. Jako hlavní 
z nich lze nyní považovat schválený Plán odpadového hospodářství 2015 až 2024, 
který by vydán formou nařízení vlády č. 352/2014 Sb. v Tomto POH je výrazně 
podrobněji rozpracována strategie nakládání se stavebním a demoličním odpadem 
než v POH předchozím. Tato strategie v sobě zcela jednoznačně také odráží přijatou 
„Surovinovou politiku druhotných surovin“. 

Paradoxně však lze v tomto plánu označit za velmi málo ambiciózní cíl, který 
stanovuje: „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k 
opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných 
druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů ...“. I když je tento cíl v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, považuje je 
ARSM za nedostatečný, neboť jeho hodnota je v ČR již řadu let dosahována, což je 
zřejmé z obr. 1 a 2. 

V uvedeném cíli je míněna hodnota 70% jako využití stavebních odpadů, které 
v sobě zahrnuje nejenom jejich recyklaci, ale také využití na terénu a v rámci 
rekultivací. Přitom se mnohdy jedná o samoúčelné terénní úpravy, které mají za cíl 
nalézt možnost, jak se zbavit inertního minerálního stavebního odpadu s co 
nejnižšími náklady. Využití na vyrovnávání terénu a formou rekultivací je vhodné pro 
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výkopové zeminy a kamení (i když i z něj lze vyrobit úpravou relativně kvalitní 
kamenivo), ale nelze jej považovat za vhodné pro vybrané skupiny stavebních a 
demoličních odpadů vhodných pro recyklaci (skupiny 1701 + 170302 + 170904). Tyto 
materiály mohou, při dodržení vhodných technologických postupů při recyklaci, 
nahradit v řadě případů přírodní kamenivo a tak omezit dopady na životní prostředí 
omezením těžby přírodních nerostných surovin. 

Recyklace stavebních odpadů je v platném POH podpořena v zásadách, kde je 
mimo jiné uvedeno : „Maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a 
recykláty ze stavebních a demoličních odpadů.“ 

K dosažení cílů a uvedené zásady lze považovat za velmi důležitá některá 
stanovená opatření - zejména: 

přednostně zabezpečit využívání stavebních a demoličních odpadů a jejich 
recyklaci a zajišťovat vysokou kvalitu následného recyklátu, 

vypracovat dokument přesně stanovující přechod recyklovaného stavebního a 
demoličního odpadu na výrobek (nelze předpokládat, že tento dokument bude 
stanoven na úrovni EU), 

zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, 
jako náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z 
veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky možné, 

zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou 
výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností. 

Tato opatření vytvářejí jednoznačně pozitivní podmínky pro další rozvoj 
plnohodnotné recyklace stavebních materiálů tak, aby je bylo možno používat 
nejenom jako podloží různých dopravních staveb a zásypy inženýrských sítí, ale také 
jako materiály vhodné pro výrobu řady stavebních výrobků (např. zdící materiály, 
různé stavební směsi apod.). Je zde tedy zřejmá řada příležitostí, které mimo jiné 
závisí i na tom, jak tento POH ovlivní tvorbu POH jednotlivých krajů a jak se odrazí 
v obecních vyhláškách o nakládání s odpady. 

 

Příklad vlivu přístupu úřadů a jejich pracovníků na nakládání se SDO 

Způsob nakládání se stavebními a demoličními odpady velmi silně ovlivňují i 
stavební úřady  při vydávání rozhodnutí povolení odstranění stavby v souladu se 
stavebním zákonem 183/2006 Sb.. Součástí těchto rozhodnutí je vždy i stanovení 
podmínek pro odstranění stavby. V nich je mimo jiné i upřesněn způsob nakládání se 
vzniklými stavebními a demoličními odpady. Mnohdy se však jedná pouze o velmi 
vágní vyjádření typu: „Staveništní suť bude tříděna a materiál, získaný odstraněním 
stavby, bude uložen nezávadným způsobem“ (citace z rozhodnutí o odstranění 
stavby Městského úřadu ve Znojmě z roku 2014). Na druhé straně však již existují 
stavební úřady, které přesně specifikují jak má být se vzniklými odpady z demolic 
naloženo a jak to lze zpětně účinně kontrolovat. V podmínkách jiného  stavebního 
úřadu malé obce nedaleko Znojma je tak způsob nakládání se stavebními odpady 
popsán (v rozhodnutí z roku 2014) podstatně precizněji: „S odpady,  které  budou  při  
stavebních  pracích  vznikat,  bude  nakládáno  v souladu  se  zákonem  č.  185/2001  
Sb.,  o  odpadech a s předpisy souvisejícími. V průběhu stavebních prací bude 
vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu  ust.  §  21  vyhl.  383/2001  
Sb.,  o  podrobnostech  nakládání  s odpady.  Její  kopie,  včetně kopií  o  předání 
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odpadů oprávněným osobám, bude předložena při kolaudaci stavby“. Z této malé 
ukázky je zřejmé, jak odlišné jsou pokyny stavebních úřadů ke shodnému problému - 
a to, i když jsou od sebe vzdáleny jenom několik kilometrů. Je tedy možná na 
uvážení Ministerstva pro místní rozvoj (do jehož kompetence metodicky stavební 
úřady spadají), zda nesjednotit znění některých obecných podmínek ve zmíněných 
rozhodnutích. 

 

Závěr 

Stavební a demoliční odpady jako jeden z hlavních hmotnostních proudů v toku 
odpadů představují i významný zdroj druhotných surovin. Pro jejich smysluplné 
využití v další výstavbě bylo v uplynulých letech věnováno nemálo úsilí jak ze strany 
většiny dotčených orgánů státní správy, ale také ze strany firem, které se touto 
činností zabývají. Navíc v oblasti výzkumu bylo dosaženo řady výsledků, které 
jednoznačně prokazují, že recyklované stavební materiály lze s řadou výhod využít i 
ve stavební výrobě. Důkazem toho je i každoroční konference věnovaná této 
problematice, kterou pořádá Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů 
v ČR pod názvem RECYCLING. Sborníky z posledních dvanácti ročníků jsou pro 
případné zájemce k dispozici na www.arsm.cz. 

V podmínkách ČR existuje stále značný prostor pro rozšíření recyklace SDO a to jak 
důsledným dodržováním platné legislativy, tak i další podporou vědy a výzkumu ve 
výrobě a využití recyklovaného kameniva. Za reálný cíl v příštích několika letech je 
tak možno považovat dosažení 70% míry recyklace vybrané skupiny stavebních a 
demoličních odpadů kategorie OO, (beton, cihelné zdivo, asfalt, a jejich směsi). 
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TRNITÁ CESTA OD ODPADU K VÝROBKU II 

Ing. Petr Novák 

(TERMIZO a.s. Liberec, novak@termizo.cz, www.termizo.mvv.cz ) 

 
TERMIZO a.s. Liberec je jedna ze tří spaloven komunálních odpadů v ČR. Jako 
jediná byla postavena v roce 1999 kompletně „na klíč“ podle osvědčené švýcarské 
technologie Von Roll. Odlišuje se ještě tím, že neprovozuje svoz komunálního 
odpadu a má soukromého vlastníka (nyní mannheimskou společnost MVV Energie).  
Proto byla spalovna od počátku provozu vystavena přímé konkurenci velkých 
skládkařských a svozových firem. Museli jsme tedy hledat všechny cesty pro co 
nejefektivnější provoz.  
Od počátku jsme rovněž vnímali vysoký potenciál kvalitních popelovin (pevného 
zbytku po spalování). V  topeništi moderní spalovny vzniká při teplotách vyšších než 
900 

o
C a době zdržení cca jednu hodinu směs hlinitokřemičitanů podobných 

vlastností jako má cement  či maltoviny. Vyhazování takto kvalitního materiálu na 
skládky je nepochybně špatná cesta, protože se zbytečně používají primární 
neobnovitelné suroviny jako je štěrk či kamenivo. Proto jsme se nechtěli tohoto 
materiálu zbavovat jako odpadu, ale materiálově jej využívat a uvádět na trh. 
Naše spalovna má dobré  ekologické i ekonomické výsledky. V roce 2014 jsme měli 
rekordní výkony v množství vyrobené a předané elektrické a tepelné energie. 
Rovněž, navzdory antagonistickým snahám ČIŽP Liberec, jsme vyprodukovali 100 % 
popelovin ve formě stavebního výrobku SPRUK. Ještě jsme do konce listopadu 2014 
úspěšně ukončili dotační projekt REACH centrum spalovny, který významně zlepšil 
především kvalitu informací o provozu naší spalovny.Redundantní uspořádání dvou 
samostatných linií analyzátorů spalin eliminuje jejich poruchy a rovněž výpadky 
měření emisí při kalibracích. Představuje v současnosti nejvyšší standard měření. 
Modernizace vážení vstupního odpadu zlepšila vstupní statistické informace o 
původcích, a zároveň i export do centrálních databází. 
Odvolací orgány nám daly za pravdu ve všech našich kauzách proti přestupkům 
tvrzeným kontrolními  správními orgány,  a rozhodnutí kontrolních orgánů zrušily, 
označily za protiprávní a vrátily je k novému rozhodnutí. Jedná se o tato rozhodnutí, 
která byla zrušena:  

 
1. rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje (KULK), že v jedné ze dvou 

variant našeho stavebního výrobku SPRUK se jedná o odpad (a ne o výrobek). 
Následný podnět KULK k ministrovi ŽP na přezkum byl rovněž zamítnut. 

 
Když se nedařilo liberecké inspekci v hlavní kauze proti SPRUKu, tak se 
vykonstruovaly další kauzy, které pak odvolací orgán opět zrušil, označil za 
protiprávní a vrátil je k novému rozhodnutí:  

  
2. udělení pokuty libereckou ČIŽP ve výši 450 000.- Kč za tvrzený správní delikt 

v roce 2012,  a to překročení emisních limitů 1 půlhodinové hodnoty NOx (z 
16 141 platných půlhodinových hodnot) a kuriozně kvantitativně určeného počtu 
„několika průměrných půlhodinových hodnot SO2“ (z 16 141 platných 
půlhodinových hodnot). 
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3. udělení pokuty libereckou ČIŽP ve výši 300 000.- Kč za tvrzený správní delikt 
v roce 2012,  a to vypuštění 19 denních průměrných hodnot pro emise 
organických látek (TOC) na konto poruchy nepřetržitého měření emisí. 

 
Takže máme nějaké důvody ke spokojenosti, ale spokojeni nejsme. Máme totiž 
intenzivní pocit, že Česko se ubírá někam úplně jinam než EU.  
 
Co přineslo náhlé změny v pohledu kontrolních orgánů? 
 
Od počátku jsme chtěli popeloviny  materiálově využívat a uvádět na trh. To se nám 
od roku 2003 podařilo formou certifikovaného výrobku SPRUK. I další překážku 
registraci REACH jsme v roce 2012 zvládli. Celé toto období neměla ČIŽP Liberec 
s naší výrobou při 22 kontrolách žádný problém. Ještě při kontrole 1.11.2012 
nebyly shledány žádné závady.  
Potom libereckého inspektora Pelanta cosi napadlo. Co jsou ony nové čarovné 
odstavce v Odpadovém zákoně (OZ) ( § 3, odst. 7 a 8)? 
Máme nějaká kriteria pro použití odpadů? Která kriteria jsou nejpřísnější? A řešení: 
Vyhláška č. 294/2005 Sb. a použití na povrchu terénu.  
 
Již 24. 1. 2013 proběhlo jednání mezi ČIŽP a MŽP, jak na TERMIZO a výrobek 
SPRUK. Následně 1. 2. 2013 požádal vedoucí odboru odpadového 
hospodářství Kůs (ČIŽP – Ředitelství) ředitele Chytku (obor odpadů MŽP ČR) o 
stanovisko k provinilému TERMIZu, které místo odpadu produkuje zpupně 
stavební výrobek. Ředitel Chytka  již 13. 3. 2013 potvrdil názor ČIŽP, a to jak za 
odbor odpadů MŽP ČR, tak za odbor legislativní MŽP ČR!  Příběh do sebe 
báječně zapadá a další postup je vypracován. 

Nyní měli inspektoři Pelant a Galuszková „nabito“ a z protokolu sepsanému na místě 
dne 1.11.2012 kdy nebyla žádná závada, vznikl závěrečný protokol  ze dne 
15.4.2013, kde už bylo všechno špatně:   

„Neprodukujete stavební výrobek SPRUK, který má platné české certifikáty a 
registraci REACH, ale odpad kat. č. 190112. Pro tento výrobek SPRUK neplatí 
limitní koncentrace dané certifikáty, ale limity pro použití na povrchu terénu. 
Zakazujeme výrobu stavebního výrobku SPRUK a budete produkovat odpad. 
Pro tento  výrobek platí § 3 odst. 6 zákona o odpadech.“  

Přirozeně, že panu Pelantovi nevadí, že OZ tyto kompetence ČIŽP nedává. My jsme 
však tento protiprávní postup zastavili žádostí na KULK, který jisté kompetence má. 
Referent Beneš  však, jak je zřejmé z předešlého, oddaně převzal interpretaci pan 
Pelanta. Protože na naše navrhované důkazy nikdo nereagoval, realizovali jsme je 
sami. 

V listopadu 2013 prověřila Česká obchodní inspekce naše výrobní a technologické 
postupy od roku 2011. Kontrola se týkala certifikační dokumentace (certifikáty, 
stavební technické osvědčení, prohlášení o shodě, systém řízení výroby, výrobní 
normy, registrace REACH), a dále dokladů o uvádění výrobku na trh. Závěr kontroly 
ČOI v TERMIZO byl, že po celé kontrolované období jsme produkovali stavební 
výrobek a nikoliv odpad. Soulad s certifikační českou legislativou i nařízením REACH 
potvrdil Technický a zkušební ústav stavební i Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a zkušebnictví a nakonec MPO ČR. Tedy všechny kompetentní orgány 
zákona o výrobcích č. 22/1997 Sb. (VZ). 



 

 30

Co jsou vedlejší produkty? 

Spalovna TERMIZO a.s. jednoznačně deklaruje, že v případě stavebního výrobku 
SPRUK se jedná o vedlejší produkt (VP) resp. vedlejší energetický produkt (VEP). 
Takto je analogicky prezentován i názor odvolacího orgánu (viz bod 1). Definice VP 
je uvedena v českém OZ v § 3 odst. 5: 

„Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání 
této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

a) vzniká jako nedílná součást výroby,“ 

Prvotním cílem spalovny TERMIZO a.s. není výroba VP, ale energetické využívání  
komunálního odpadu (OZ, Příloha č.3, Způsoby využívání odpadů, Kód R1- Využití 
odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie) ve 
velmi účinném kogeneračním způsobu výroby elektrické a tepelné energie 
z komunálního odpadu.  Analogicky není cílem hutí vyrábět strusku ani není prvotním 
cílem uhelných elektráren vyrábět popel. Na pomoc státním orgánům i subjektům 
odpadového hospodářství stanovil Soudní dvůr Evropské unie (ESD) obecná kritéria 
pro toto rozhodování, zda se jedná o VP či odpad vycházející z rozhodovací praxe 
ESD. Poté toto přejala i Evropská komise. Tento názor exaktně prezentovala právní 
kancelář Dvořák, Hager & Partners v publikaci Odpadové fórum. První otázkou, 
kterou je potřeba při rozhodování zvážit, je to, zda byla předmětná látka či materiál 
vyrobena záměrně. Pokud by totiž výrobce mohl svůj primární produkt vyrobit, aniž 
by vyrobil danou látku či materiál, ale přesto se rozhodl takto postupovat, anebo 
výrobce dokonce upravil výrobní proces tak, aby tato látka či materiál získaly 
specifické technické vlastnosti, pak se nejedná ani o odpad, ani o vedlejší produkt, 
ale o výrobek. Rovněž pokud se výrobce snaží množství vyráběného materiálu 
omezit (Palin Granit, C-9/00), toto jednání nahrává domněnce, že se ve skutečnosti 
jedná o odpad. To nepochybně v případě TERMIZO a.s. nelze, neboť konzistentně 
produkujeme cca 30 000 tun stavebního materiálu SPRUK již od roku 2003 a roste 
poptávka po jeho využití na trhu stavebních materiálů.  

„b) její další využití je zajištěno,“ 

Popeloviny ze spaloven komunálních odpadů v EU se běžně používají při konstrukci 
násypů a zásypů při stavbě pozemních komunikací. Například německá spalovna 
naší skupiny MVV Energie v Leuně předává celou svou produkci popelovin (bez 
jakéhokoliv třídění např. železa) společnosti Strabag, která popel uplatňuje 
v množství cca 1 000 000 tun ročně ke  stavebním účelům. Spalovna TERMIZO a.s 
bez problému udává již od roku 2003 na trhu prakticky celou produkci popelovin jako 
stavební výrobek SPRUK. U nás je velká poptávka ze strany majitelů skládek, 
protože SPRUK má vlastnosti podobné chudému betonu (tomu odpovídá i jeho 
chemické složení). Celková poptávka u stavebních firem, pro využití pro stavbu 
pozemních komunikací, je nízká vzhledem k negativní kampani proti spalovnám 
komunálních odpadů, která přetrvává dodnes. Nepochybně, až přestane inspektor 
Pelant objíždět naše minulé i potenciální zákazníky, situace se bude dále zlepšovat. 
V EU je však poptávka jednoznačná i proto, že lze regenerovat jak kvalitní 
konstrukční stavební materiál nahrazující primární neobnovitelné suroviny, tak velké 
množství železa a barevných kovů s velkým finančním efektem. Připomínka 
v minulých řízeních k nízké ceně není relevantní, protože i OZ hovoří v základních 
pojmech (§ 4 odst. 2 písmeno b) např. o bezúplatném uvedení výrobku do oběhu po 
jeho uvedení na trh. Takové úvahy nakonec správnímu orgánu ani nepřísluší, neboť 
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jsou pouze věcí podnikatelského subjektu, jakým způsobem se bude na trhu 
stavebních výrobků se stavebním výrobkem SPRUK etablovat. 
 
 „c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná 
výrobní praxe, „ 
 
Odvoz stavebního výrobku SPRUK ze spalovny TERMIZO a.s. se provádí denně po 
průchodu technologií spalovny a separační magnetickou linkou, která pouze odděluje 
železný šrot, což je další cenná druhotná surovina. 

„d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 
nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví)“ 

V OZ je v tomto místě přímo citovaný zákon č. 22/1997 Sb. (viz odkaz 11a). Tento 
zákon, v souladu s nařízením vlády č.163/2002 má dostatek nástrojů pro kvalitní 
dokumentování vlastnosti výrobků. Kriteria jsou jasně stanovena v příslušných 
certifikátech a stavebních technických osvědčeních. Mimoto jsou stanoveny našimi 
podnikovými normami, které nakládání s popelovinami detailně popisují a určují i 
mezní stavy a způsoby jejich řešení. Autorizovaný dohled nad stavebním výrobkem 
tato kritéria dozoruje. Naše získaná registrace dle Nařízení REACH představuje 
v současnosti nejvyšší standart v minimalizaci nebezpečí pro životní prostředí 
v kterémkoliv bodě životního cyklu výrobku. To jsou tedy podmínky, které jsou 
v souladu s platnou legislativou výrobků či VEP v EU a tedy i ČR. 
 
Co je  stav, kdy odpad přestává být odpadem resp. co jsou zpětně získané látky 
(ZZL)? 
To jsou legální pojmy, které si nepochybně česká státní správa vykládá zcela jinak 
než EU. Orgány Evropské komise posuzují a zvažují zavedení systému oběhového 
hospodářství a připravují program nulového odpadu pro Evropu v zájmu podpory 
udržitelného růstu. Klíčovými otázkami je tedy přeměna odpadů na zdroje a z toho 
plynoucí snižování objemu odpadů, podpora výroby ze sekundárních materiálů, které 
přestávají být odpadem a ukončení skládkování odpadů. Jedním z prvních kroků 
v tomto směru je rámcová směrnice o odpadech (98/2008/ES), která je závazná pro 
všechny státy EU. České orgány státní správy a samosprávy však rády zařazjí 
maximum movitých věcí pod definici, a tedy do právního režimu odpadu. Potom 
prověrka administrativních povinností s tím spojená je velmi jednoduchá a perfektní 
dodržování nepřehledného odpadového zákona je obtížné. Příslušné odpady se 
zahrabou do skládky a je klid. Proto je Česko také skládkařský skanzen. Pro 
kontrolní orgány potom odhalené formální nedostatky a uložené pokuty slouží jako 
vizitka dobré a pro životní prostředí prospěšné práce. To jsou však ve své podstatě 
zcela nežádoucí trendy, které cíle deklarované v EU rozhodně nedokáží naplnit. Zde 
odkazujeme na článek dlouholetého ředitele MŽP v Hradci Králové pana JUDr. Ing. 
Emila Rudolfa (Odpadové fórum 2/2015), který má nesporně velký didaktický náboj, 
vhodný zejména pro státní správu i samosprávu. Protože implementace do našeho 
odpadového zákonu v tomto duchu se nám zdá být minimálně zmatená, použijeme 
definici této směrnice EU:  
 
„Článek 6: Stav, kdy odpad přestává být odpadem………… 
2. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, která se týkají přijetí kritérií uvedených v odstavci 1 a kterými se 
vymezuje odpad, na něž se tato kritéria použijí, se přijímají regulativním postupem s 
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kontrolou podle čl. 39 odst. 2. Měla by být zvážena zvláštní kritéria pro určení, kdy 
odpad přestává být odpadem, mj. alespoň pro kamenivo, papír, sklo, kovy, 
pneumatiky a textil.“ 
 
Z této závazné definice je zřejmé, že může existovat určitý odpad, jehož životní 
cyklus byl sice ukončen, ale jehož vlastnosti užitné i ekologické vytvářejí předpoklady 
pro zpětné využití na trhu. Ještě precizněji tento případ specifikuje 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/waste_recovered_cs.pdf pokyn 
Evropské chemické agentury. K návrhu stanovení kritérií, kdy látky přestávají být 
odpadem (ZZL), je zmocněna Evropská Komise (bod 47 a čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 
2008/98/ES) a stanovuje je ve formě přímo použitelného předpisu, kterým je nařízení 
(např. nařízení Rady (EU) č.333/2011 ze dne 31. března 2011, které nabývá 
platnosti ve všech státech EU dne 9. října 2011, takových příkladů je celá řada). 
  
MŽP místo tohoto precizně definovaného pojmu ZZL používá nedefinovaný 
pejorativní výraz „neodpad“, který v duchu přístupu našich správních orgánu 
naznačuje, že jedná pouze o jistý „nepovedený odpad“ a že je třeba na tom ještě 
něco „zlepšovat“. 
TERMIZO a.s. však může s jistotou prohlásit, že neexistuje žádná takováto 
deponie odpadu po energetickém využívání komunálního odpadu jako paliva, 
která někde čeká na proměnu v ZZL nebo v český „neodpad“. Nakládáme 
s tímto vedlejším produktem (SPRUKem) přesně  v souladu s českou 
výrobkovou legislativou a Nařízením REACH. 
Všechny tyto kauzy představují pro naši společnost velké časové i finanční zatížení. 
Navíc jednoznačně poškozují naše dobré jméno. Protože se postupně prokazuje, že 
konáme souladu s právem, jsme pevně odhodláni dosáhnout morální satisfakce a 
chceme dále vyvodit z těchto protiprávních útoků proti naší společnosti 
zodpovědnost konkrétních úředníků. Není možné trpět dále takový bezprávný stav, 
protože buď tyto osoby nemají odpovídající odborné znalosti anebo se jedná o 
zneužití pravomoci veřejného činitele. Toto je nyní náš cíl. 
Vnímáme rovněž složitou situaci malých firem, které se pohybují ve změti 
nepřehledné legislativy v ŽP, v neustálých změnách a věčném předělávání kolizních 
předpisů pod tlakem EU, a ještě jsou pod šikanou kontrolních orgánu, které hledají 
jakýkoliv i formální problém jako důvod k vyměření tučné pokuty. České orgány státní 
správy a samosprávy  totiž milují  zařazování maxima movitých věcí pod definici a 
tedy do právního režimu odpadu. Potom prověrka administrativních povinností s tím 
spojená je velmi jednoduchá a perfektní dodržování  nepřehledného odpadového 
zákona je obtížné.  Příslušné odpady se zahrabou do skládky a je klid. Proto je 
Česko také skládkařský skanzen. Pro kontrolní orgány potom odhalené formální 
nedostatky a uložené pokuty slouží jako vizitka dobré a pro životní prostředí 
prospěšné práce. To jsou však ve své podstatě zcela nežádoucí trendy, které cíle 
deklarované v EU rozhodně nedokáží naplnit. Zde odkazujeme na článek  
dlouholetého ředitele MŽP v Hradci Králové pana JUDr. Ing. Emila Rudolfa 
v Odpadovém fóru 2/2015, který má nesporně velký didaktický náboj, vhodný pro 
výuku státní správy i samosprávy. 
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Abstract 
The paper deals with practical experience in the production of building components 
and materials from construction and demolition waste with world patented 
technology. 
 

1. CO PŘINÁŠÍME? 
 

Naše společnost GB Energy Europe, s.r.o. přináší unikátní technologické know-how 
jak efektivně, energeticky nenáročně a plně ekologicky komplexně vyřešit 
problematiku stavebně demoličního odpadu v plnohodnotný čerstvý a ztvrdlý beton 
použitelný pro stavební činnosti různého charakteru. 
 
Stavebně demoliční odpady technologicky přeměňujeme na vysoce hodnotnou 
surovinu s následným využitím pro celkovou stavební udržitelnost s velkým 
ekonomickým přínosem pro celou společnost. 
 
Šetříme vlastníkům a investorům značné finanční náklady za likvidace a skládkování, 
šetříme dopravní náklady a náklady za těžbu nerostných surovin pro výrobu betonu, 
výrazně snižujeme produkci CO2, minimalizujeme ekologické zátěže a škody, které 
tím do dnešní doby vznikají. 
 
Přinášíme pro investory, stavební společnosti a celý stavební trh výrazné finanční 
úspory, které se projevují v nižších pořizovacích cenách za čerstvý beton jak pro 
nové stavby, tak i pro rekonstrukce a ostatní stavební výrobky.  
 
Pro recyklační společnosti dáváme směr jak kvalitněji využít stávající surovinový 
potenciál pro další využití efektivnějším odbytem a vyšší kvalitou suroviny. 
 
Kromě významných pozitivních environmentálních dopadů pro společnost přinášíme 
nové, sociálně společenské přínosy v rámci nových pracovních příležitostí. 
 
Vytvořili jsme nový technologický koncept pro udržitelný rozvoj stavebnictví a 
přinášíme nové podnikatelské příležitosti s maximálně pozitivním ekologickým 
dopadem pro jednotlivé regiony. 
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2. KDO JSME? 

Naše společnost se zabývá komplexním řešením odpadů ve všech jeho dostupných 
formách konceptem : 

                            „Waste to Energy – Waste to Products „ 

 

„Vidíme odpad jako zdroj energie nebo zdroj suroviny pro následnou výrobu                 
nebo zpracování“ 

 

Odpadní teplo umíme měnit na – elektrickou energii, teplo, chlad nebo stlačený 
vzduch 

Odpadní plast a pneumatiky umíme měnit na paliva nové generace na – syntetický 
olej, benzín, kerosine nebo diesel a syntetický plyn  

Odpadní biomasu umíme měnit na - syntetický plyn, elektrickou energii, teplo nebo 
chlad 

Komunální odpad umíme zpracovat a recyklovat a výsledkem jsou kvalitní druhotné 
suroviny využitelné v další produkci nebo pro výrobu vysoce kalorického paliva 
(HQF), nebo v naší technologii M.S.W. Energy Solution vyrábíme syntetický plyn, 
nebo elektrickou energii, teplo nebo chlad 

Stavební a demoliční odpad – umíme měnit technologicky na plnohodnotný čerstvý 
a ztvrdlý beton. 

 
3. TECHNOLOGICKÝ KONCEPT  

 

Přinášíme ucelený technologický koncept řešení problematiky stavebně demoličního 
odpadu až po výsledný prvotřídní plnohodnotný čerstvý a ztvrdlý beton použitelný pro 
všechny druhy stavebních činností. Koncept řešení je patentovaný. Máme praktické 
zkušenosti více jak 20 let a jsou ověřené dlouhodobě praxí. 
 
Technologický koncept „Demolition Waste to Concrete – Brick Mixture“ zahrnuje: 

- Technologie třídění  
- Technologie přípravy 
- Technologie hygienizace  
- Technologie zpracování 
- Technologie míchání pro aplikace na stavbě nebo pro prefabrikace 
- Finální produkt - beton třídy C 16/20 až C 30/37 

 
Náš technologický koncept „Demolition Waste to Concrete – Brick Mixture“ naplňuje 
cíle určené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a je 
plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR (POH ČR) pro období 2015 – 
2024 a s cílem maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a 
recykláty ze stavebních a demoličních odpadů.  
 

V roce 2015, o 5 let dříve než nařizuje POH ČR máme více jak z 90 % hmotnostní 
míry recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů SDO připravených  k 
opětovnému použití na výrobek - na Stavebně betonovou směs s označením CB. 
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Technologické schéma  

 

 
 
 
Technologický koncept „Demolition Waste to Concrete – Brick Mixture“, který 
přinášíme, mění inertní recyklát na stmelené stavební hmoty. Z tvorby převážně 
sypkého zásypového umělého kamene tvoříme čerstvý beton s označením CB 
(Concrete – Brick) řady CB1/1 – CB1/6 pro stmelené prvky staveb. K dnešnímu dni 
máme odzkoušené pro všechny vlastnosti 6 receptur, které můžeme v praxi aplikovat 
odléváním, stříkáním, lisováním či ručním ukládáním.  
 
Možnost zpracování je buď na stavebním místě demolice – nové stavby, nebo na 
betonárnách a v závodech vyrábějící prefabrikované prvky. Vyrobený čerstvý beton 
se běžným způsobem dopravuje i čerpá. 
 
Použitá plniva jsou se směsných recyklátů - cihly, pálené prvky staveb, keramiky, 
sanity, betonu v hmotnostním poměru recyklátu a těženého kameniva 0/4 mm -
70/30%, 75/25% nebo 100% ní recyklát, který dosahuje parametrů betonu třídy 
C20/25. Za zcela běžných podmínek, bez použití jakýchkoliv speciální příměsí 
dosahujeme parametrů třídy až C30/37. 
 
Splňujeme požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb. 
Kontrola na vstupu a výstupu spočívá v odběru vzorku recyklátu a rozboru v rozsahu 
přílohy č.10  k vyhlášce č.294/2005 Sb. (tj. tab. 10.1 a 10.2).  



 36

Výrobek vyhovuje a splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky. Nejedná se již o odpad, ale o velice kvalitní surovinu pro 
další použití. 
 
Vytvořili jsme nový technologický koncept pro udržitelný rozvoj stavebnictví. Náš 
koncept nenahrazuje základní stavební výrobu, ale doplňuje ji o novou působnost, o 
nové možnosti plnohodnotného využití.  
 
Snižuje výrazným způsobem náklady pro oblasti, kde je to přínosné a potřebné, 
snižuje finanční náklady obecně. Výrazně chrání životní prostředí a šetří nerostné 
zdroje, tím se zabezpečuje nekonečný proces zdroje materiálů, protože naše směsi 
jsou opět plně recyklovatelné. 
 
Znovuzískávání inertního recyklátu z SDO má dvě hlavní výhody:  

- snižuje množství použitého nového materiálu a tedy i zatížení životního 
prostředí – těžba a přeprava  

- snižuje množství cenného materiálu pouze ležícího na skládkách, když ho lze 
znovu využít a použít 

 
Znovuzískávání inertního recyklátu má hmatatelný dopad na snižování emisí 
skleníkových plynů. V produkčním životě betonu je hlavním zdrojem uhlíkových emisí 
cementářský výrobní proces (cement se mísí s dalšími složkami pro vznik betonu).  
 
Obsah cementu v našich směsích je mnohem menší než u výroby betonu tradičním 
způsobem. Kombinaci recyklovaných betonových a cihelných inertních materiálů lze 
v praxi reálně použít na nové betony s označením CB, a tím se rovněž dosahuje 
snížení uhlíkových emisí. Nemalou měrou ke snižování uhlíkových emisí přispívá i 
výrazná úspora přepravních nákladů demoličních sutí na skládky a nižší transportní 
zatížení při přepravě vytěžených směsí pro výrobu betonu tradičním způsobem. 
 
Náš technologický koncept „Demolition Waste to Concrete – Brick Mixture“, který 
přinášíme, má nemalý vliv na obnovitelnost a posílení stavební výroby, 
zaměstnanost mnoha pracovníků v nově vytvořeném odvětví pro celkovou stavební 
výrobu. 
 
S dobrým počátečním plánováním a designem budov, nebo s dobře promyšlenou 
strukturou výrobků pro stavební využití je opětovné získávání inertních materiálů 
z recyklace cihel a betonu velmi úspěšně realizovatelné, a značně pomůže 
udržitelnému rozvoji v oblasti budov a staveb budoucnosti. 
 
 

4. JAKÉ DRUHY SDO ŘEŠÍME 
 
Našim technologickým konceptem „Demolition Waste to Concrete – Brick Mixture“ 
řešíme obecné využití stavebních skupin odpadu SDO pod čísly 1701, 1701 01, 
1701 02, 1701 03, 1701 07, 1701 07 bez nebezpečných vlastností, maximální obsah 
příměsí do 5% bez nebezpečných vlastností, obsah nesourodých látek do 1% z 
celkového množství příměsí. Vstupní plnivo je z výše uvedených skupin již schválený 
dle ČSN norem inertní speciálně technologicky upravený a zhygienizovaný recyklát. 
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V současnosti máme odzkoušeno - betony dle podnikové normy a Stavebního 
technického osvědčení: 
 
CB 1/1 -       základní směs 100% (75 % směsný cihelný recyklát + 25% těžené    
                    kamenivo 0/4mm) 
CB 1/2 -       základní směs 100% (70 % směsný cihelný recyklát + 30% těžené    
                    kamenivo 0/4mm)  
CB 1/3 -       základní směs 100% (100% směsný cihelný recyklát) 
CB 1/4 -       základní směs 100% (70 % směsný cihelný recyklát + 30% betonový  
                    recyklát) 
CB 1/5 -       základní směs 100% (75 % směsný betonový recyklát + 25% těžené      
                    kamenivo 0/4mm) 
CB 1/6 -       základní směs 100% (70 % směsný betonový recyklát + 30% těžené       
                    kamenivo 0/4mm)  
CB - P -        konstrukční směs pro prefabrikaci – směsi CB -1/1, 1/2, 1/3, 1/4         
CB - S -        konstrukční směs pro betonárky + transport čerstvého betonu CB -1/1,      
                     CB 1/2, 1/4, 1/5, 1/6  
CB - T -        konstrukční směs pro torkretáže – aplikace na stavbě   – směsi                                    
                     CB - 1/1, 1/2, 1/4,  
CB - X -        konstrukční směs pro přípravu požadovaných vlastností (rozptýlená  
                     výztuž, lehčený beton, tepelně izolační beton, atd.) -                                   
                     směsi CB -1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5  
 
*100% směsný cihelný recyklát (je složen z vypálených cihel, střešní krytiny, keramiky, sanity, omítky, 
malt) 

 
Osvědčení a certifikáty: 
 
Vlastníme STO – stavebně technické osvědčení vydané TZUS Praha, s.p.  
 
Vlastníme Protokol č. 2 až č. 6/2015 (certifikát) o měření a hodnocení obsahu 
přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech vydaným VUSTAH (Výzkumný 
ústav stavebních hmot) s negativním výsledkem. 
 
Vlastníme Protokol o zkoušce č 2542 tj. stanovení obsahu škodlivin v sušině a testy 
ekotoxicity dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., tab. 10.1 a 10.2 vydaný akreditovanou 
laboratoří ČIA č. 1147, společností Labtech s.r.o. opět s negativním výsledkem 
hodnocení. 
 
V rozpracovanosti jsou zkoušky na stavebně tepelně technické vlastnosti výrobku ze 
stavebně betonové směsi CB1/1 – CB1/6. Provádí je TZUS Praha, s.p. pobočka 
České Budějovice. Výsledek bude znám do konce dubna 2015. 
  
Kvalita výroby stavebně – betonové směsi je průběžně kontrolována a dohledována 
společností TZUS Praha, s.p, nebo případně doporučenými akreditovanými 
zkušebnami.  
 
Na vyžádání Vám předložíme průkazné zkoušky výrobků s dosaženými parametry.  
Po dohodě se zákazníkem je možné kvalitu výrobků ověřit krychlenými zkouškami. 
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5. FINÁLNÍ PRODUKT  
 

Beton pod obchodní značkou CB 1/1  až CB 1/6 je protokolárně odzkoušen a vlastní  
STO - Stavebně Technické Osvědčení – BETON.  
V rámci zkoušek pro STO jsme nepoužívali žádné urychlovače, ztekucovače, 
speciální příměsi a plastifikátory. Postupovali jsme tak proto, abychom předvedli naši 
patentovanou stavebně betonovou směs ve zcela transparentním světle, kterou lze 
standardně dále modifikovat a upravovat podle potřeb (stejně jako klasický beton 
z těženého kameniva). 
 
VYBRANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY ČERSTVÉHO A ZTVRDLÉHO BETONU CB 
(nenahrazuje vydané STO + podnikovou normu) 
 
Zkoušky požadovaných vlastností byly provedeny na čerstvém betonu v místě 
odběru zkušebních těles (konzistence, obsah vzduchu) a na krychlích o hraně 150 
mm a trámcích 100 mm x 100 mm x 400 mm pro ztvrdlý beton (pevnost v tlaku, 
pevnost v tahu ohybem, objemová hmotnost, statický modul pružnosti, objemové 
změny betonu, odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek, hloubka průsaku). 
 
PRŮMĚRNÉ HODNOTY ZE STO PO 28 DNECH: 
   
Konzistence (mm s.k,)                      Pevnost v tlaku                         Objemová hmotnost 
    30 až 120                                    21,5 až 38,1 MPa                       1900 až 2130 kg.m3 
 
Obsah vzduchu dle ČSN EN 12350-7      2,4 až 3,6 % 
 
Pevnost v tahu ohybem                    Hmotnost vzorku                     Objemová hmotnost 
     2,5 až 3,16 Mpa                          7,341 až 8,721 kg                    1780 až 2120 kg.m3 
 
Hloubka průsaku :  zjištěný maximální průsak 21 až 39 mm dle ČSN EN 12390-8 
 
Mrazuvzdornost  : koeficient mrazuvzdornosti po 100 cyklech 0,82 až 1,07  
                             bez jakýchkoliv změn. 
 
Objemové změny betonu v čase v promilích: 
 
po 1 dnu – 0,039 až 0,110       po 7 dnech – 0,520 až 0,667     po 28 dnech – 0,964 až 1,226 
 
Hranolová pevnost betonu na hranolech – 33,9 až 35,0 MPa 
 
 
Statický modul pružnosti v tlaku          Hranolová pevnost                  Při objemové hmotnosti 
     12 500 až 18 000 MPa                   20,5 až 34,4 MPa                      1880 až 2030 kg/m3 

 

 
Výsledky zkoušek jsou doloženy průkaznými protokoly akreditovaných zkušeben. 
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6. ROZSAH POUŽITÍ BETONU CB 1/1 – CB 1/6  
 
Prefabrikace: 
Prefabrikované výrobky – ztracené bednění, zdící nosné a výplňové cihly, okrasné a 
účelové prvky, nosné a obvodové tvárnice, zahradní a dlažební bloky, okrasné a 
účelové obklady, pojezdové zámkové dlažby a podobně. 
 
Transportní beton: 
Pro monolitické stavby, základy, panely a panelové dílce, podkladní a podlahové 
konstrukce, okrasné a protihlukové dílce, základy staveb a další. 
 
Stříkané směsi: 
Systémem Torkretáže lze provádět zesilování stěn, statické a stabilizační zajištění, 
nástřik do otevřeného bednění, výplně otvorů. 
 
Ruční zpracování a Individuální zpracování: 
Výroba malt, betonů, vysprávkových hmot, jádrové omítky, výplně otvorů a podobně. 
Speciální výrobky typu polystyren - beton, dřevo –beton  a další kombinace 
 
 

7. EKOLOGICKÉ PŘÍNOSY, EKONOMICKÉ PŘÍNOSY, MNOŽSTVÍ SDO A 
SOCIÁLNÍ DOPADY 

 
Technologický koncept má významné environmentální přínosy pro ČR. 
Podle statistik roku 2013 je podíl Stavebně demoličních odpadů řady 17 01 celkem 
2 993 080 tun, z toho se účelově využívá zpět pro stavební činnost 193 402 tun, což 
je 6,46%.  
Zbytek se podle statistik recykluje a ukládá na skládky jako zajištění skládky a atd. 
Čili se prakticky z 93,5% nevyužívá. 
 
Celý technologický koncept GB Energy – „Demolition Waste to Concrete – Brick 
Mixture“ umí využít celý potenciál Stavebně demoličních odpadů řady 17 01 a 
zpracovat kompletně ve stavebnictví zpět. (nyní poukazujeme pouze na tento druh)  
 
Pokud bychom využili 2 799 687 tun SDO řady 1701 prostřednictvím naší 
technologie, ušetříme za náklady = transporty SDO ke zpracování nebo k uložení na 
skládky a těžbu kameniva částku minimálně = 2 239 742 400 Kč/rok. (Toto je pouze 
environmentální přínos.) 
Dále  
Pokud bychom využili 2 799 687 tun SDO řady 1701 prostřednictvím naší 
technologie, ušetříme za výrobu betonu náklady = nákup těženého kameniva, 
doprava kameniva na betonárny nebo prefy, úspora na spotřebě cementu při naší 
technologii minimálně dalších = 961 295 688 Kč/rok  
 

 
Celkem je přínos technologického konceptu GB Energy – „Demolition Waste to 

Concrete – Brick Mixture“ v ČR  
 

Minimálně  3 201 038 088 Kč za jeden kalendářní rok                                            
(tři miliardy dvě stě jedna milionů korun českých) 



 40

Nekalkulovali jsme s úsporami za produkci CO2 v rámci transportů, výroby 
cementu, koeficientu uložení na skládky, nebo recyklace. Naše kalkulace vycházely 
z nejnižších hodnot. Nabízí se úvaha, zda se nezamyslet nad SDO, který již leží na 
skládkách a v prostoru, který lze stejně efektivně zpracovat našim technologickým 
konceptem a případně se vydat i tímto směrem v blízké budoucnosti. 
 
Jako další příklad uvádíme cenu čerstvého betonu třídy C12/15 – C30/37, se kterou 
naše stavebně betonová směs s označením CB1/1 – CB 1/6 dosahuje srovnání, 
průměrné ceny v betonárnách jsou mezi 1900 – 2350 Kč/m

3
. Cena naší stavebně 

betonové směsi se pohybuje ve srovnatelné technologii mezi 1100 – 1450 Kč/m
3
, 

což představuje úsporu mezi  25 – 50%. Konkrétní ceny jsou velmi závislé na tom, 
zda stavební společnosti jsou nositelé technologie, nebo pouze participují s jinými 
dalšími společnostmi na konceptu řešení SDO.  
 
Recyklačním společnostem chceme předat naše znalosti jak efektivněji využít jejich 
stávající surovinový potenciál zpracováním a vyšší kvalitou suroviny s efektivnějším 
odbytem. 

 
8. PATENT 

Celý technologický Concept GB Energy – „Demolition Waste to Concrete – Brick 
Mixture“ je patentovaný od předtřídění až po finální receptury CB1/1 – CB 1/6. 
Nositelem patentu je společnost GB Energy Europe, s.r.o. společně s panem 
Františkem Polákem a spolu nositelé patentu jsou i společnosti Resta a Fine-Line. 
Patent je podán pro celosvětové působení. 
 

9. ZÁVĚR 
Na základě poskytnutých dat od ARSM ČR a našeho ověřování se celý svět několik 
desítek let zabývá využitím stavebně demoličního odpadu k následnému využití 
k recyklaci a pro finální výrobek. Mnohé státy světa uzavírají mezinárodní dohody na 
výzkum a vývoj. Značné úsilí tomuto problému věnují státy USA, Jihoafrická 
republika, Nový Zéland, Indie, Francie, Holandsko, Belgie a mnohé další. Tyto země 
uzavřely dohody na výzkum a vývoj v hodnotě 500 mil. USD v nejbližších 5 letech, 
proto i my v ČR nesmíme o využívání odpadů jen hovořit, ale opravdu k problému 
přistoupit se vší odpovědností. Náš cíl je minimálně skládkovat a využít veškerý 
potenciál. 
Náš technologický koncept a finální produkt – beton s označením CB1/1 – CB1/6 je 
nejdále dle srovnávacích výsledků technických parametrů v porovnání se světem. 
 
V GB Energy jsme připraveni velkou měrou přispět k tomu, kam svět směřuje a jaký 
výsledek očekává. 
 
Společnost GB Energy tak již činí se svými partnery a má konkrétní plán podob 
uplatnění s konkrétními výsledky. 

 
10. PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍM OSOBÁM A FIRMÁM 

TAZUS – Brno,  ARSM s.r.o., VUT – Brno – fakulta strojního inženýrství,         
RESTA s.r.o. Přerov, FINE – LINE s.r.o. Třebíč,  Ing. Ivanu Martinusíkovi,            
Mgr. Tomáši Ondrůšovi, RNDr. Lubomíru Vysloužilovi, Ing. Richardu Pavlíkovi a  
zvlášť velké poděkování panu Doc. Ing. Miroslavu Škopánovi CSc.    
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MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKA A SOULAD S LEGISLATIVOU ŽP  

 

MOBILE RECYCLING UNIT AND ENVIRONMENTAL LEGISLATION  

Ing. Ondřej Moflár 

AZS 98, s.r.o.; recyklace@azs98.cz 
 
Abstract 
Operate a mobile recycling unit for construction and demolition waste, it is possible 
only with the endorsement of the Regional Authority. This is an endorsement under 
the Law on Waste and endorsement under the Law on the Protection of the 
atmosphere. This article discusses the basic requirements for consent from the 
perspective of the operator. 
 

1. Úvod  

 Provozovat mobilní recyklační linku stavebních a demoličních odpadů je až na 
výjimky možné pouze s platným souhlasem krajského úřadu ve vztahu k zákonu 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a dále pak s platným povolením krajského úřadu ve 
vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

 Cílem tohoto příspěvku je shrnutí základních požadavků pro udělení souhlasu 
resp., povolení pro mobilní recyklační linky stavebních a demoličních odpadů (SDO) 
a uvedení příkladů řešení těchto požadavků z pohledu provozovatele. Především pak 
požadavků na povolení vyjmenovaného stacionárního zdroje dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, kdy byly podány žádosti v pěti krajích s odlišnými reakcemi 
ze strany povolovatele.   

 

2. Mobilní recyklační linka SDO a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 Podle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o odpadech), je možné, pokud není stanoveno jinak, s odpady nakládat 
pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. 
K tomu, aby se mobilní recyklační linka, která zpracovává stavební a demoliční 
odpady, stala takovýmto zařízením, musí disponovat podle ustanovení §14 odst. 1 
zákona o odpadech souhlasem k provozování mobilního zařízení ke sběru a 
využívání odpadů (dále jen souhlas) a provozním řádem [1]. Tento souhlas je vydán 
na základě rozhodnutí krajského úřadu. Náležitosti žádosti o souhlas k provozování 
zařízení, obsah provozního řádu a další technické požadavky jsou stanoveny 
vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

 Má-li v úmyslu provozovatel využívat mobilní recyklační linku na více stanovištích, 
je důležité si uvědomit, kde a na jakých stanovištích chce tuto linku provozovat. 
V případě, že provozovatel chce linku používat pouze na konkrétních stanovištích 
(např. své provozovny) je možné požádat o souhlasy na jednotlivá stanoviště. 
Mnohem praktičtější ovšem je požádat o souhlas na celé území daného kraje, 
obzvlášť pokud se linka používá na různých externích zakázkách.  
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 2.1 Žádost o souhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru a využívání 
odpadů a jeho provozním řádem 

 Náležitosti žádosti o souhlas k provozování mobilního zařízení jsou uvedeny v §1 
odst. 1 vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Žádost tedy 
musí mimo jiné obsahovat veškeré informace o provozovateli (název obchodní firmy, 
právní formu, sídlo, atd.), informace, kde se bude linka využívat (např. území kraje), 
kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list), název a technický popis 
zařízení, popis technologického postupu, seznam druhů odpadů a v neposlední řadě 
návrh provozního řádu [2]. 

 Náležitosti provozního řádu jsou rovněž uvedeny ve vyhlášce č. 383/2001, 
konkrétně v příloze č. 1. Předtím, než se vůbec provozní řád pošle společně 
s žádostí o souhlas, musí být schválen krajskou hygienickou stanicí (KHS), která určí 
podmínky provozu z hlediska ochrany veřejného zdraví např. určení protihlukových 
opatření, vypracování hlukové studie apod. 

 Schválený provozní řád KHS společně s žádostí o souhlas je poslán příslušnému 
krajskému úřadu. Stejně jako KHS, také krajský úřad může udělení souhlasu vázat 
na určité podmínky. Tímto je dána možnost státním orgánům v oblasti odpadového 
hospodářství zabezpečit ochranu životního prostředí v závislosti na konkrétní situaci, 
tj. může při svém rozhodování vzít v potaz podmínky konkrétní lokality, dosavadní 
zkušenosti s provozováním obdobných zařízení v daném místě apod. [3].  

 Po splnění veškerých požadavků ze strany krajského úřadu, vydá krajský úřad 
(KÚ) souhlasné stanovisko k provozování mobilní recyklační linky na území daného 
kraje. 

  

 2.2 Plnění ohlašovací povinnosti   

 Nedílnou součástí provozovatele mobilní recyklační linky stavebních a 
demoličních odpadů vlastnící souhlas podle §14 odst. 1 zákona o odpadech je také 
povinnost v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně 
do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů 
a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny [1]. 

  

3. Mobilní recyklační linka SDO a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 Většina provozovatelů mobilních recyklačních linek souhlas k provozování 
vydaného příslušným KÚ z hlediska zákona o odpadech vlastní. Kromě jasně daných 
podmínek, kdy souhlasu krajského úřadu z pohledu zákona o odpadech není 
potřeba, si jsou provozovatelé vědomi povinnosti tento souhlas vlastnit. Na co se 
ovšem zapomíná je fakt, že kromě zákona o odpadech se na provozovatele 
mobilních recyklačních linek vztahuje také zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, který nahradil zákon č. 86/2002 Sb. 

 

 3.1 Vyjmenované stacionární zdroje 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ruší kategorizaci zdrojů znečišťování 
ovzduší a uvádí stacionární zdroje vyjmenované, které jsou v příloze č. 2 zákona o 
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ochraně ovzduší a zdroje nevyjmenované. Ačkoli by se mohlo zdát, že se tento 
zákon netýká mobilních recyklačních linek, protože se v zákoně hovoří pouze o 
vyjmenovaných stacionárních zdrojích, opak je pravdou.  

 Zákon totiž vymezuje pojmy stacionární zdroj a mobilní zdroj tak, že stacionárním 
zdrojem je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo 
činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou 
jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a 
procesů. Kdežto mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá, případně 
přenosná technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k 
vlastnímu pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást technologického 
vybavení [4]. 

 V praxi to tedy znamená, že mobilním zdrojem se rozumí takové zařízení, které 
svůj zdroj využívají k pohybu, např. automobil. Mobilní recyklační linka je ve své 
podstatě stacionárním zdrojem, protože slovem mobilní se určuje schopnost 
přemístění z jednoho stanoviště na jiné, ovšem při své hlavní činnosti (drcení, 
třídění) zůstává na místě a je tedy zdrojem stacionárním. 

 Mobilní recyklační linka je tedy stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší a je 
třeba určit dle seznamu přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší, zda patří mezi 
vyjmenované zdroje, či nikoli.  

 Již z úvodu příspěvku je patrné, že se mobilní linka v seznamu nachází, konkrétně 
se jedná o bod 5.12. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních 
hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den [4]. 

 

 3.2 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje  

 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje jsou uvedeny v §17 zákona o 
ochraně ovzduší. V tomto ustanovení se mimo jiné také píše, že provozovatel je 
povinen provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením 
provozu. Toto povolení vydává příslušný orgán krajského úřadu. I zde platí, že se 
vydává povolení buď na konkrétní lokalitu, nebo na celý daný kraj, pokud se 
provozuje zařízení v jiném kraji, je nutné mít povolení z konkrétního kraje. 

 Provozoval-li provozovatel zařízení již před nabytím platnosti stávajícího zákona o 
ochraně ovzduší (před 1. 9. 2012) a vlastnil povolení dle původního zákona, jehož 
povolení není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto 
zákona, musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu podle tohoto 
zákona do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona [4]. 

 Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k platnému zákonu o 
ochraně ovzduší, který byl uveden do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona 
a který nemá vydané povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí požádat o povolení 
provozu podle tohoto zákona do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy 
nejpozději do 1. 9. 2013 [4]. 

 Provozuje-li provozovatel zařízení bez příslušného povolení, vystavuje se riziku 
okamžitého zastavení činnosti zdroje a především pak pokutě ze strany české 
inspekce životného prostředí (ČIŽP) ve výši do 10 000 000 Kč. 
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 3.3 Žádost o povolení stacionárního zdroje 

 Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu jsou uvedeny v příloze č. 7 
zákona o ochraně ovzduší. Podobně jako v případě zákona o odpadech musí žádost 
mimo jiné obsahovat jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě 
právnické osoby název, údaje o dosavadních rozhodnutích (původní povolení atd.), 
projektovou dokumentaci nebo jinou obdobnou dokumentaci (odborný posudek, 
rozptylová studie), specifikaci všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do 
ovzduší během provozu stacionárního zdroje, informace o zjišťování úrovně 
znečišťování ovzduší a opět návrh provozního řádu. 

  Žádost o povolení stacionárního zdroje se podává na příslušný Krajský úřad, 
který žádost přeposílá na připomínkování ČIŽP. Po zapracování připomínek ČIŽP 
vydává KÚ povolení k provozu.   

 

 3.4 Vyjádření ČIŽP jako podklad pro rozhodnutí krajského úřadu o povolení 

 Součástí žádosti o povolení stacionárního zdroje musí být podle §11 zákona o 
ochraně ovzduší také odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 
32 odst. tohoto zákona. Dále je podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší 
vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9 a provozní řád jako součást 
povolení provozu [4]. 

  Jak bylo zmíněno výše, žádost se přeposílá ČIŽP, která tuto žádost projedná a 
vyhodnotí nedostatky, které se musí odstranit a určí podmínky provozu. Důležitá je 
správnost a obsáhlost provozního řádu, kde musí být jasně stanoveno, jakými 
prostředky se omezuje, resp. zabraňuje znečištění ovzduší, v tomto případě 
především znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (TZL) a to jak při 
samotném zpracování stavebního odpadu, tak během převozu materiálu, jeho 
shromažďování a odvozu. Tyto podmínky vycházejí především z přílohy č. 8 
vyhlášky č. 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kde jsou stanoveny 
technické podmínky provozu:  

Snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde 
dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povahu 
procesu, například: 

a) zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest, 

b) instalací zařízení k omezování emisí - odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí 
zařízení, 

c) opatřeními pro skladování prašných materiálů - uzavřené skladovací prostory, 
umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování 
zástěn, 

d) opatřeními pro přepravu materiálů - pravidelná očista a skrápění komunikací a 
manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání 
nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků [5]. 

 Další podmínky vycházejí z §17 zákona o ochraně ovzduší.  Důležitou součástí je 
také povinnost v souladu s §12 zákona o ochraně ovzduší, a to před počátkem 
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zpracování stavebního odpadu informovat obecní úřad příslušné obce a ČIŽP 
oddělení ochrany ovzduší. 

 3.5 Odlišnosti v podmínkách pro udělení povolení ze strany ČIŽP    

 V úvodu je uvedeno, že byly podány žádosti o povolení vyjmenovaného 
stacionárního zdroje v pěti krajích s odlišnými reakcemi ze strany povolovatele. Níže 
jsou uvedeny konkrétní odlišnosti ze strany ČIŽP jakožto orgánu, který se vyjadřuje 
k povolení. 

 Provozovatel zažádal o souhlas k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje, 
mobilní recyklační linky, celkem v pěti krajích, ve čtyřech krajích provozuje 
provozovatel recyklační střediska, tedy provozovny, kam je přibližně dvakrát do roka 
převezena recyklační linka, která po dobu dvou týdnů zpracuje přijímané stavební 
odpady. Vzhledem k tomu, že recyklační linku nevyužívá provozovatel pouze na 
oněch střediscích, byla podána žádost o povolení vždy pro celý kraj. 

 Jednou z podmínek provozu je v souladu s §12 zákona o ochraně ovzduší 
povinnost informovat před každým zahájením provozu ČIŽP a obecní úřad příslušné 
obce. V případě ČIŽP ve všech případech postačuje informace o zahájení provozu, 
odlišné pojetí nastalo v případě obecního úřadu příslušné obce, kdy v některých 
krajích postačí informace resp. oznámení obecnímu úřadu, v jiných krajích musí být 
provedeno odsouhlasení, popřípadě provoz projednán s příslušným obecním úřadem 
se čtrnáctidenním předstihem, což z provozního hlediska může být problém.  

 Další nejednotný výklad byl s přílohou č. 2 bodem 1.2. Spalování paliv v pístových 
spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 
MW včetně, zákona o ochraně ovzduší. Ve dvou z pěti krajů byl nutný výpočet 
jmenovitého tepelného příkonu, pro případ, kdy by mobilní recyklační linka byla také 
tento vyjmenovaný zdroj. V ostatních krajích považovali tento bod za 
neopodstatněný. 

 Kromě výše uvedeného zde byly odlišnosti v požadavcích na vypracování 
potřebných dokumentů, konkrétně odborného posudku a rozptylové studie. Protože 
provozovatel vlastní danou mechanizací v jednom kraji, odkud převáží recyklační 
linku na různá stanoviště ať už v rámci kraje, či mimo něj, byl v minulosti vypracován 
odborný posudek na mechanizaci na provozovně, kde je veškerá mechanizace 
umístěna. Vzhledem k tomu, že výčet mechanizace zůstal prakticky totožný, 
předpokládal provozovatel, že vypracovaný odborný posudek z jednoho kraje je 
platný pro kraje ostatní. Zatímco ve čtyřech krajích byl stávající odborný posudek 
postačující, pro posledním pátý kraj musel být vypracován odborný posudek nový. 

 Podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší, musí vyjmenovaný zdroj zařazený 
jako zdroj 5.12. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot 
o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den, mít kromě provozního řádu také 
zpracovanou rozptylovou studii. Mobilní recyklační linka není provozována pouze na 
pravidelných stanovištích, ale v průběhu roku především na externích zakázkách. Je 
velmi obtížné zpracovat rozptylovou studii na konkrétní místa, protože toto 
provozovatel pro externí zakázky neví. Opět byla dodána rozptylová studie z hlavní 
provozovny. Tato studie postačovala pro čtyři kraje, pátý vyžadoval novou ozptylovou 
studii, byla tedy zpracována studie na dvě provozovny v kraji, kde mobilní linka 
zpracovává odpad maximálně dvakrát do roka po dobu čtrnácti dnů.     
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 3.6 Plnění ohlašovací povinnosti   

 Jak již bylo uvedeno výše, povinnosti provozovatele stacionárního zdroje jsou 
uvedeny v §17 zákona o ochraně ovzduší, některé byly již vypsány v tomto 
příspěvku, rád bych zde ještě uvedl jednu z těchto povinností, a tou je povinnost vést 
provozní evidenci o zdroji a každoročně do 31. března ohlašovat údaje za předchozí 
kalendářní rok prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností 
(ISPOP). 

 

4. Závěr 

  V tomto příspěvku nejsou záměrně uvedeny názvy krajů, ve kterých byla podána 
žádost o povolení provozu, ani oblastní inspektoráty české inspekce životního 
prostředí, které se k žádostem vyjadřovaly. Účelem příspěvku bylo pouze poukázat 
na nejednotnost výkladu nikoli subjektivně porovnávat jednotlivá pracoviště. Důležité 
je zde zmínit, otevřený přístup jak ze strany krajských úřadů, tak ze strany ČIŽP, se 
kterými byly také konzultovány výklady některých požadavků. 

  Zatímco s požadavky týkající se vydání souhlasu k provozování zařízení podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je dle mého názoru většina provozovatelů 
mobilních recyklačních linek obeznámeno, povinnosti vyplývající ze zákona o 
ochraně ovzduší už v takové míře v podvědomí provozovatelů být nemusí. Také k 
tomuto účelu by měl příspěvek sloužit. 
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Průmyslová výroba stavebních materiálů a surovin v roce 2014 

Průmyslová výroba stavebních hmot zaznamenala v roce 2014 pozvolný nárůst 

oproti výsledkům dosaženým ve stejném období roku 2013. Tento trend je odrazem 

začínající pozvolné změny vývoje jak v průmyslu, tak potažmo i ve stavebnictví 

v loňském roce v České republice. Průmysl stavebních hmot jako celek v roce 2014 

zaznamenal nárůst v objemu tržeb oproti roku 2013 o 6,3 procenta (resp. o + 3 711 

mil. Kč). Nárůst byl zaznamenán u 10 oborů, z toho největší ve výrobě ostatních 

betonových, cementových a sádrových výrobků (cca 15,9%, resp. + 239 mil. Kč), 

výrobě betonových výrobků pro stavební účely ( 14,8%, resp. +1 342 mil. Kč), výrobě 

žáruvzdorných výrobků (12,2%, resp. +576 mil. Kč). 

U jediného oboru „výroby pálených zdících materiálů“ byl zaznamenán pokles a to ve 

výši 12,3%, resp. – 324 mil. Kč.  
. 
Tab. Objem tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci  leden - prosinec 2014 

Objem tržeb  
v b.c./ v mil.Kč/ Obor 

Podíl na 
celkové 
produkci 2014 2013 % 

ostatní těžba a dobývání 17,0 10739 10545 101,8 

výroba žáruvzdorných výrobků 8,4 5305 4729 112,2 

výroba keramických obkladaček a dlaždic * * * * 

výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic 
podobných výrobků 

3,7 2305 2629 87,7 

výroba cementu 10,2 6438 6007 107,2 

výroba vápna a sádry 4,5 2810 2724 103,1 

výroba betonových výrobků pro stavební účely 16,5 10415 9073 114,8 

výroba betonu připraveného k lití 11,4 7196 7194 100,0 

výroba malt 11,2 7054 6360 110,9 

výroba ostatních betonových, cementových a 
sádrových výrobků 

2,8 1746 1507 115,9 

řezání, tvarování a konečná úprava kamenů 0,4 223 154 144,7 

výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 
j.n. 

14,0 8854 8452 104,8 

Celkem 100 63085 59374 106,3 

za organizace s 50 a více zaměstnanci Zdroj: ČSÚ 
* pro nedostatečný počet respondentů údaje neuváděny 
 

Při hodnocení vývoje průmyslu výroby stavebních hmot za rok 2014 je potřeba mít na 

zřeteli jeho bezprostřední vazbu na sektor stavebnictví. 
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V roce 2014 vzrostla stavební produkce meziročně reálně o 2,3 % oproti roku 2013, 

ale ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 klesla o 22,1 %. Produkce pozemního 

stavitelství zůstala na stejné úrovni roku 2013 a inženýrské stavitelství zaznamenalo 

meziroční růst stavební produkce o 7,5 %.  

 

V této souvislosti se chci zmínit i o tom, že:  

 zatímco v roce 2008 tvořilo stavebnictví 12 % HDP, v současné době už je to jen 

kolem cca 7 % 

 také nabídka výroby stavebních hmot před krizí /v r.2007/ byla stabilizovaná 

v úrovni cca 90 mld. Kč/rok a podílelo se na ni cca 32 tis. pracovníků ve 255 

podnicích  

 obor ostatní těžba a dobývání surovin si v loňském roce oproti roku 2013 

polepšilo ve finančním vyjádření cca o 200 mil. Kč a zaujímá se 17% největší 

podíl na celkové produkci v průmyslu výroby stavebních hmot  

 

 

Surovinová politika MPO  

Dle rozhodnutí vlády ČR ze dne 22. prosince 2014 probíhá aktualizace surovinové 

politiky o část energetické suroviny, ve které mají být popsány varianty řešení 

územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

proto předložilo členům 115. Plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální 

dohody ČR /dále jen RHSD/ dne 2. února 2015 materiál, který v sobě zahrnuje oblast 

efektivního využívání rudních, nerudních, stavebních i energetických surovin 

a věnuje se i problematice netradičních a high tech nerostných zdrojů, které jsou do 

budoucna perspektivní. 

Předmětem této strategie je, jak zabezpečit surovinové potřeby státu a stabilní, 

bezpečný i ekonomicky výhodný přístup k surovinám pro udržitelný rozvoj 

společnosti. 

Surovinové zdroje nezbytné pro fungování české ekonomiky pocházejí ze tří 

základních zdrojů - domácích, importovaných a získaných z druhotných zdrojů jejich 

recyklací, resp. přepracováním. 

K perspektivám využívání domácích nerostných surovin v návrhu surovinové politiky 

patří: 

 záměry v otázce budoucnosti tzv. územně ekologických limitů těžby 

hnědého uhlí - protože se jedná o velmi důležitý domácí energetický zdroj a také 

se jedná o oblast, na kterou je vázána vysoká zaměstnanost. V návrhu jsou 

předloženy čtyři varianty možného dalšího postupu v otázce územně 

ekologických limitů, včetně argumentů pro a proti: 

1. neměnný stav (zachování platnosti územně ekologických limitů na obou 

lokalitách, tj. Bílině i dole ČSA); 

2. jejich zrušení na dole Bílina, které se jeví jako nekonfliktní, protože v předpolí 

dolu Bílina nejsou žádná lidská sídla; 
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3. zrušení územně ekologických limitů na dole Bílina a úpravu územně 

ekologických limitů na dole ČSA, tak, aby byl zásah do lidských sídel pokud 

možno co nejmenší (zasáhlo by pouze jižní část obce Horní Jiřetín); 

4. zrušení územně ekologických limitů na dole Bílina a na dole ČSA – využití 

všech zásob uhlí v předpolí dolu ČSA. 

 

Ze závěrů Plenárního zasedání RHSD vyplynul úkol - zpracovat analýzu o 

sociálních, ekonomických a bezpečnosti dodávek uhlí pro teplárenství u jednotlivých 

variant řešení územně ekologických limitů s termínem do konce června 2015. Závěry 

z této analýzy budou zapracovány do návrhu surovinové politiky a následně bude 

návrh nové surovinové politiky upraven, projednán Radou vlády pro energetickou 

a surovinovou strategii České republiky, RHSD, odeslán do meziresortního 

připomínkového řízení a předložen vládě k projednání. 
 

 
Stavební suroviny, jejich těžba 

 
Průmyslově velice významnou nerudní surovinou jsou vápence, jejichž zásoby v ČR 

jsou zdánlivě rozsáhlé, ale ve skutečnosti silně limitované faktem, že se významná 

část jejich zásob nachází v chráněných oblastech (např. Český kras, Moravský kras) 

či v oblastech, které jsou díky velké morfologické členitosti krajinně, botanicky či 

zoologicky atraktivní.  

Zásoby vápenců v kategorii průmyslových zásob dosahují cca 150 leté životnosti při 

současné úrovni těžby, která tradičně činí cca 10 až 11 miliónů tun ročně, díky 

čemuž jsou vápence naší kvantitativně nejvíce využívanou nerudní surovinou. Těžba 

vápenců a cementářských surovin je zpravidla přímo navázána na zpracovatelský 

průmysl, který má na našem území dlouholetou tradici (vápenky a zejména 

cementárny). Tyto investiční celky byly v minulosti dokonce významným artiklem 

českého zahraničního obchodu a byly úspěšně dodány do mnoha zemí třetího světa. 

Vzhledem k této tradici došlo již počátkem 90. let k rychlé a úspěšné privatizaci 

českých prosperujících podniků, které německé a francouzské investory zaujaly také 

nadstandardně dobře prozkoumanou surovinovou základnou. Kromě toho byla v ČR 

realizována významná švýcarská investice do těžby a úpravy superčistých 

(vysokoprocentních) vápenců, vhodných pro mikromletí na výrobu plniv.  

 

Také průmyslové zásoby dalších stavebních surovin (zejména stavebního kamene 

a štěrkopísků) se v obou případech pohybují kolem 100 let. Určitým limitem je 

pouze relativní nerovnoměrnost výskytu ložisek stavebních surovin na území ČR. 

Přestože se na našem území nachází zhruba 170 těžených výhradních ložisek 

stavebního kamene a zhruba 80 těžených výhradních ložisek štěrkopísků a další 

desítky ložisek nevýhradních, není jejich rozložení zcela rovnoměrné a některé 

oblasti jsou na stavební suroviny deficitní (např. Zlínský kraj), naopak sousední 

regiony musí tento deficit pokrývat zvýšenou produkcí (okresy Přerov, Nový Jičín).  

Regionálně nerovnoměrná distribuce zdrojů stavebních surovin je kromě rozmístění 

ložisek dobře patrná také při rozčlenění objemů těžby stavebního kamene podle 

regionů (okresů). Při podrobné analýze je možné vyčlenit okresy s nulovou těžbou 
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stavebního kamene, okresy s průměrnou těžbou či naopak okresy s nadprůměrně 

vysokou těžbou.  

 

 Záměry v oblasti stavebních surovin  

S ekonomickým vývojem přímo úměrně souvisí rozvoj výstavby obytných, provozních 

a průmyslových budov a dopravní infrastruktury. K tomu jsou nezbytné dostatečné 

zdroje stavebních surovin, zejména stavebního kamene a štěrkopísků, proto trvá 

vysoký zájem o stavební suroviny. Záměrem je zachování kontinuity produkce 

stavebních surovin (zejména stavebního kamene a štěrkopísků) a zachování 

vyváženosti počtu využívaných ložisek a tedy vytváření předpokladů pro otvírku 

nových ložisek náhradou za postupně dotěžované lokality. Proto je důležité, aby stát 

vyjádřil zájem provádět průběžný geologický průzkum, připravil podmínky pro 

zrychlení a pružnost povolovacích procesů a aktivně komunikoval s obcemi, 

veřejnosti i těžebními organizacemi. Cílem těchto kroků je připravovat nová ložiska 

k otvírce, aby nedošlo k ohrožení dodávek surovin na trh. 

Specifikem stavebních surovin je vysoký podíl přepravních nákladů na finální ceně 

produktu, což umožňuje pouze omezenou konkurenci. Proto je nejvhodnější těžit 

stavební suroviny pokud možno tam, kde jsou využívány, resp. co nejblíže místa 

spotřeby.  

Ve středním a dlouhodobém výhledu má stavebnictví a průmysl stavebních hmot 

dostatečné rezervy výrobních kapacit. V tomto segmentu postupně narůstá význam 

ložisek nevyhrazených nerostů stavebních surovin (především štěrkopísků), která 

jsou součástí pozemku, oproti výhradním ložiskům stavebních surovin ve vlastnictví 

státu. 

 

Těžba surovin neslouží jen podnikatelům, ale je prospěšná celé společnosti – na tzv. 

„Kulatých stolech k surovinové politice“ dále bylo mimo jiné řečeno, že: 

 

 suroviny jsou základem hospodářství každé země a úspěšné země 

(Německo) stojí pevně právě na využívání domácích surovin a jejich těžbu 

dokonce podporují (např. nevybírají poplatky za dobývaný nerost) 

 je potřeba, aby si tuto skutečnost všichni uvědomili – v první řadě politická 

reprezentace, ta by měla první vysvětlovat potřebnost surovin pro 

hospodářství země, výhody těžby domácích surovin (surovinová 

soběstačnost, zaměstnanost v těžebních i navazujících odvětvích) a 

prosazovat geologický průzkum a těžbu 

 velmi důležitá je skutečnost, že nerostné suroviny představují vstupy do 

dalších navazujících odvětví hospodářství – do průmyslových výrob (ale i do 

stavebnictví, zemědělství, ... ) 

Příklad: Kaolin je v gumě, v papíru, ale i v keramice, ze které jsou vyrobené 

např. komponenty větrných elektráren, atd. To by si měli uvědomit zejména 

ekologičtí aktivisté 

 Podstata existence lidské společnosti je materiální. Proto je a bude potřeba 

nerostných surovin nezpochybnitelná. Materiální základna tu prostě musí být.  
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Další vývoj stavebního průmyslu se zaměřením na úspory energií 
 

Klíčovým sektorem zvyšování energetické účinnosti EU je stavebnictví 
 
Stavebnictví představuje 41 % veškeré spotřebované energie EU a využívá téměř 61 
% dováženého zemního plynu do EU. Hlavním problémem pro energetickou účinnost 
jsou již existující budovy, které spotřebovávají až 2/3 celkové energie. Pět základních 
pilířů Energetické unie: 

 bezpečnost, solidarita a důvěra 

 plně integrovaný evropský vnitřní trh s energiemi 

 kontrolovaná poptávka po energetických zdrojích 

 dekarbonizovaná ekonomika a vedoucí postavení Evropy v obnovitelných 
zdrojích a nízkokarbonových technologiích 

 vedoucí postavení výzkumu a inovací a „zeleného růstu“ 
Zároveň Evropské komisi byla doručena výzva zástupců celoevropské iniciativy 
Renovate Europe Campaign (REC) a aliance Šance pro budovy: ustavit 
Energetickou unii na snižování spotřeby energie. Dle Mezinárodní energetické 
agentury energetická účinnost je jediným a největším domácím zdrojem energie a 
také odvětví s nejméně využitým potenciálem. Jde o čistý, levný zdroj energie, který 
může být dostupnými technologiemi během krátké doby využit kdekoliv po celé 
Evropě. 
Aliance Šance pro budovy sdružuje více než 300 firem z oboru energeticky 
úsporného stavebnictví. Dle jejích výpočtů po roce 2020 opatření energeticky 
úsporného stavebnictví uspoří odběratelům (domácnostem, firmám a institucím) 
minimálně 25 miliard ročně a pomohou také větší nezávislosti Česka na nejistých 
zahraničních dodávkách energie. 
 
 
K oběhovému hospodářství / k recyklaci  

Evropská Komise začátkem července loňského roku rovněž přijala návrhy, jak 

Evropu nasměrovat na cestu k tzv. oběhovému hospodářství a zvýšit recyklaci 

v členských státech. Dosažení nových cílů v oblasti odpadů by vytvořilo 580 000 

nových pracovních míst ve srovnání se současným stavem, a současně zvýšilo 

konkurenceschopnost Evropy a snížilo poptávku po nákladných a vzácných zdrojích. 

Návrhy rovněž znamenají snížení dopadů na životní prostředí a snížení emisí 

skleníkových plynů. Podle těchto plánů mají Evropané do roku 2030 recyklovat 

70 % komunálního odpadu a 80 % obalového odpadu; od roku 2025 má být 

ukládání recyklovatelného odpadu na skládky zakázáno.  

Místo těžby surovin a jejich jednorázového využití s následným vyhozením je nová 

vize zaměřena na odlišný ekonomický model. Novým standardem oběhového 

hospodářství je opětovné využití, oprava a recyklace. Odpady se stávají minulostí.  

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Ve 21. století, ve světě 

nově se rozvíjejících ekonomik, milionů nových spotřebitelů střední třídy a 

propojených trhů, žijeme s lineárními ekonomickými systémy, které jsme zdědili z 19. 

století. Chceme-li být konkurenceschopní, musíme co nejlépe využívat naše zdroje, 



 52

a to znamená znovu je použít, ne je pohřbít na skládkách jako odpad. Přechod na 

oběhové hospodářství je nejen možný, je ziskový. To ale neznamená, že k němu 

může dojít bez správných opatření politiky. Cíle pro rok 2030, která navrhujeme, 

znamenají, že je třeba už dnes začít se zrychlením přechodu na oběhové 

hospodářství a využitím podnikatelských a pracovních příležitostí, které nabízí.“ 

Závěr 

Energetika je jednou z hlavních výzev, která před Evropou stojí. Hrozba zvyšujících 

se cen energie a rostoucí závislost na jejím dovozu ze zahraničí snižují spolehlivost 

dodávek energie a ohrožují celou naši ekonomiku. Musíme přitom přijmout důležitá 

rozhodnutí, jak výrazně snížit emise a zpomalit změny klimatu. Pokud Unie chce, aby 

její energetická infrastruktura v budoucnu obstála, musí do ní nyní masivně 

investovat. Evropský trh s energií je s 500 miliony spotřebitelů nejen největším 

regionálním trhem na světě, ale také největším dovozcem energie. Některé z výzev, 

před nimiž EU stojí, jsou společné většině zemí a jejich řešení si proto vyžaduje 

mezinárodní spolupráci.  

 

Patří sem: 

změna klimatu 

dostupnost ropy a zemního plynu 

technologický rozvoj 

energetická účinnost 

 

Mezinárodní energetická politika musí sledovat společné cíle spočívající v 

zabezpečení dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Důležité jsou 

vztahy s producenty a tranzitními zeměmi. Na významu však nabývají i vztahy se 

zeměmi, které velké množství energie spotřebovávají, a především s rozvíjejícími se 

ekonomikami a rozvojovými zeměmi. 

 

Stavební materiály hrají v trvale udržitelném rozvoji důležitou roli skrze své 

energetické vlastnosti a trvanlivost, což určuje spotřebu energie budov po celou dobu 

jejich životnosti.  

Zkoumáním použití materiálů a jejich kombinací lze proto dosáhnout významných 

zlepšení prostředí a kvality života. Mezi trendy proto také nesmí chybět vývoj 

nových kvalitních materiálů s funkční i estetickou hodnotou popřípadě i za využití 

vhodných recyklátů.  
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NOVÁ ÉRA DRTIČŮ A TŘÍDIČŮ OD FIRMY HARTL 

NEW ERA OF CRUSHERS AND SCREENERS FROM COMPANY HARTL 

Bc. Dan Bureš 

Hartl drtiče+třídiče s.r.o, dan.bures@hartl.cz 
 
Abstract 
Introducing whole portfolio of Keestrack crusher and screeners. 
 

Rozšíření portfolia strojů pro demolice a recyklaci 

 Přední dodavatel drtičů a třídičů pro demolice, recyklaci a lomový průmysl, 
společnost Hartl drtiče+třídiče s.r.o, rozšířil své portfolio o stroje Keestrack. Rozšířil 
tím stávající řadu značek Hartl a Atlas Copco Powercrusher o další čtyři modely 
čelisťových drtičů, tři modelové řady odrazových drtičů, pět modelů hrubotřídičů, čtyři 
modely klasických třídičů, dvě velikosti mobilních haldovacích dopravníků na 
pásovém podvozku a v neposlední řadě i kuželové drtiče. 

Mobilní třídiče a drtiče Keestrack se vyrábějí v České republice ve městě Šternberk. 
Výroba je založena na historicky úspěšné české strojírenské výrobě ve Šternberku. 
Historie společnosti Keestrack sahá do roku 1988, kdy začala v Belgii s výrobou 
mobilních třídičů a drtičů. Stroje se pod touto značkou již téměř 15 let vyrábí v České 
republice. Během této doby prošel výrobní program řadou změn, které reagovaly na 
potřeby trhu a požadavky zákazníků. Díky rozšiřitelnosti o přídavné prvky a variabilitě 
jsou možnosti třídění a drcení téměř neomezené.  

Čelisťové drtiče Keestrack 

Kompaktní ale robustní čelisťové drtiče Keestrack a jejich pokročilá technologie  
umožňuje nepřetržitý provoz. Nonstop systém chrání drtič proti nedrtitelným 
materiálům. Pomocí hydraulického systému rozevírání čelistí a okamžitého vrácení 
čelistí do pracovní polohy, umožňuje tento patentovaný systém téměř nepřetržitý 
provoz. Plně automatizovaný plnící systém naplňuje komoru drtiče na optimálních 
75-80% pro dosažení nejlepších výkonů. 

Motor s nízkými emisními hodnotami v kombinaci s hydraulikou s dimenzací výkonu 
zaručuje minimální dopady na životní prostředí a zároveň šetření nafty. Ovládací 
panel Relytec ulehčuje ovládání a údržbu. Pomocí dálkového ovládání je možné 
čelisťové drtič ovládat i z bagru. Dvousítný nezávisle poháněný předtřídič zaručuje 
optimální a efektivní roztřídění materiálu před vstupem do drtící komory. Široká škála 
volitelného příslušenství zahrnující boční dopravník a magnetický separátor dělá 
z čelisťových drtičů Keestrack skvělými stroji určené pro recyklaci stavebních 
materiálů. Ucelená řada čelisťových drtičů s hmotností od 30t do 55t plně uspokojí 
požadavky zákazníků na mobilitu spojenou s nejvyšším výkonem.  

Odrazové drtiče Keestrack 

Odrazové drtiče vynikají roky osvědčenou optimalizovanou a unikátní geometrií 
drtících ploch a rotoru s výrazně vyšší polohou rotoru, což umožňuje drtit velké kusy 
vstupního materiálu a drtič lze využít jako primární jednotku s vysokou kvalitou 
výsledného materiálu pro recyklace. Možnost vybavení odrazových drtičů přídavným 
třídičem s vratkou materiálu zpět do násypky drtiče, umožňuje produkovat prvotřídní 
materiál s požadovanou křivkou zrnitosti. 



 

 

 54

Kuželové drtiče Keestrack 

Kuželové drtiče Keestrack vynikají kompaktními rozměry při vysokém výkonu. 
Koncepce je založena na technologii  „ all in „ která umožňuje nasazení na nejširší 
množství aplikací spojené s vysokou kvalitou drceného materiálu. Tím se docílilo 
výrazného snížení opotřebení rychle opotřebitelných částí a tím snížit nutnost 
předtřídění.  

Třídiče a hrubotřídiče  Keestrack 

Pokročilá technologie třídičů a hrubotřídičů Keestrack znamená obrovskou úsporu 
pohonných hmot. Motor s nízkými emisními hodnotami v kombinaci s 
hydraulickým systémem s dimenzací výkonu minimalizuje dopady na životní 
prostředí a zároveň maximalizuje úsporu pohonných hmot. Hydraulika s dimenzací 
výkonu umožňuje ušetřit od 4 do 6 litrů nafty za hodinu. Při 1000 pracovních 
hodinách za rok můžete ušetřit kolem 5000 litrů nafty. Ovládací panel Relytec 
usnadňuje ovládání a údržbu. Volitelné dálkové ovládání třídičů umožňuje ovládat 
třídič např. z bagru. Hrubotřídiče a třídiče zvládnou téměř každý úkol díky množství 
volitelných přídavných modulů. V nabídce hrubotřídičů a třídičů naleznete velké 
množství variant pohonu. Od klasického pohonu diesel-hydraulika, přes pohon diesel 
elektro až po možnost připojit stroj na přímý zdroj elektrické energie a pohánět pouze 
přes rozvodnou síť. Tyto stroje, se svou třídící plochou, jsou vždy nejvýkonnějšími ve 
své třídě. 

Haldovací dopravníky Keestrack 

V případě požadavku na vysokokapacitní skladování nabízí společnost dva typy 
mobilních haldovacích dopravníků na pasovém podvozku s vlastní dieselovým 
pohonem. Skladovací kapacita tohoto dopravníku se může vyšplhat až na 15.000t 
bez nutnosti měnit pozici. 
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VÁHY  A VÁŽÍCÍ  SYSTÉMY 
            
 SCALES  AND  WEIGHING  SYSTEMS 
 
Petr Jurča                     
RVS Chodov, s.r.o., E-mail: : rvs@rvs.cz 
 
   PRŮMYSLOVÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY  RVS CHODOV  - VLASTNOSTI , POUŽITÍ 
 

 Firma RVS Chodov, s.r.o. se zabývá vývojem , výrobou a instalací  měřících 
a řídících systémů v průmyslu-zejména v oblasti vážení, měření velikosti 
materiálových toků,dávkování sypkých materiálů a měření průtoků kapalin. V této 
oblasti může nabídnout:  

- Kontinuální vážení-         pásové váhy                           

- Diskontinuální vážení - zásobníkové váhy     

 

Pásové váhy   

Systém pásové váhy je tvořen jednopražcovou vážící stolicí s tenzometrickým 
snímačem,měřičem rychlosti pásu a elektronickou vyhodnocovací jednotkou. Vážící 
stolice je montována do stávajících pásových dopravníku. Přesnost  vah u nových 
pásových dopravníků je 0,5% z rozsahu vážení.Dosahovaná přesnost vážení je 
v tomto případě závislá na stavu dopravníku a na způsobu napínání pásu. V praxi je 
zpravidla dosahováno přesnosti do 2% z rozsahu vážení.Měření rychlosti pásu je 
prováděno pomocí snímacího kolečka a rotačního inkrementálního čidla. 

Pásové váhy jsou dodávány ve dvou variantách . První je varianta autonomní 
váha s možností snímat  a vyhodnocovat vedle výstupu z vážící stolice  i některé 
další parametry technologie s vážením související –např. výstupy čidel signalizující 
naplnění nebo vyprázdnění zásobníků váženého materiálu ap.Pásové váhy jsou 
dodávány v modifikacích  technologická, regulační  a pásový podavač. 

Druhá varianta  využívá sestavy pásové váhy jako inteligentního senzoru 
velikosti materiálového toku . Umožňuje připojení až šestnácti řídících jednotek vah 
pomocí průmyslové sběrnice k řídícímu počítači PC. 

          
Zásobníkové váhy  

Diskontinuální  vážící systémy dodávané RVS tvoří váhové zásobníky,váhy 
pod skipovými dopravníky ,váhy pro navažování přísad (např. do betonových  

směsí ).  Jsou určeny pro šaržovité navažování sypkých materiálů v betonárkách , 
kaolínkách , výrobnách krmných směsí a pod. 

Vážní systémy RVS určené pro betonárny umožňují řízení navažovaní 
komponentů betonové směsi. Pro vážení písku , štěrku a kameniva je zpravidla 
používáno vážení celého pásového dopravníku, který je umístěn pod zásobníky. 
Váhy na vodu, cement, plastifikátory a barvy jsou konstruovány s využitím moderních 
typů snímačů zatížení, které umožňují zjednodušit mechanickou část vah.K řídící 
jednotce, spolu s dvěma  analogovými signáli lze připojit dva impulsní signály od 
průtokoměrů. Kontakt : tel. : 00420602278444, e-mail : rvs@rvs.cz , www. rvs.cz 
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M.S.W. – ENERGY SOLUTION 
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ZPRACOVÁNÍ VEŠKERÝCH ODPADŮ 
RECYKLACÍ S NÁSLEDNÝM ENERGETICKÝM VYUŽITÍM  
TERMO-KATALYTICKOU GASIFIKACÍ 
 

M.S.W. – ENERGY SOLUTION 
COMPREHENSIVE SOLUTION FOR PROCESSING OF ANY WASTE BY 
RECYCLING FOLLOWED WITH ENERGY RECOVERY USING  
THERMO CATALYTIC GASIFICATION TECHNOLOGY 

 
Jméno autora:  Lubomír Sovíček 
Organizace:   GB ENERGY EUROPE s.r.o. 
   Školní 94/6, 664 49 Brno – Ostopovice, sovicek@gbenergy.eu 
 
 
Abstract 
 
Efforts of EU member countries to reduce generation of waste, reduce landfill, 
reducing CO2 emissions on the one hand, incinerators lobby on the other hand. 
Complex solution for processing municipal waste, industrial waste, light packaging 
materials and polymers, household waste, paper, processing plastic bottles with 
subsequent high efficiency, up to 90% energetic use of raw materials with an 
energetic end as a solution. 
 
 
 
Nový směr nakládání s komunálními odpady 
 
Nabízíme revoluční řešení recyklace a bezemisní přeměnu odpadů na energie, které 
pomůže vyřešit problém se skládkováním a likvidací nebezpečných materiálů; 
  
Řešení nakládání s odpady – M.S.W. Energy Solution 
Pokročilá třídící a recyklační technologie,která je schopna vytřídit 100% směsného 
komunálního odpadu efektivně s následnou vysokou energetickou účinností; 
 
Energeticky velmi úsporná technologie sušení – uzavřený okruh sušícího procesu s 
vysokou účinností; 
 
Vyrábíme palivo s nejvyšší výhřevností - High Quality Fuel (± 22 MJ/Kg); 
 
Thermo – Katalytická Gasifikace, technologie s 90 % účinností přeměny na energie, 
prakticky bez odpadu; 
 
Čištění probíhá systémem “O-Zone“ (O3), v současnosti nejmodernější dostupnou 
ekologickou technologií filtrace ovzduší, vody a plynu; 
 
Při procesu Thermo – Katalytické Gasifikace nevznikají žádné pro životní prostředí 
nebezpečné látky.Technologie pracuje bez přístupu vzduchu nebo kyslíku, neprobíhá 
spalování!  
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Výhody technologieTermo-Katalytické Gasifikace   
 
Technologie Termo-Katalytické Gasifikace  je dostupná a koncipována pro menší 
města a obce, stejně jako pro metropole. Je variabilní a škálovatelná. 
Kapacita technologie Termo-Katalytické Gasifikace  je od 15 000 tun do 300 000 tun 
zpracování komunálního odpadu za rok. 
 
Využití a uplatnění technologie Termo-Katalytické Gasifikace mimo klasický 
komunální (M.S.W.) a průmyslový odpad, technologie zpracuje také desky plošných 
spojů, chemické a biologické prostředky, nebezpečné pevné a kapalné látky, odpady 
z počítačového průmyslu, plasty, odpady z těžebního průmyslu, komunální kaly z 
ČOV, ropné kaly, tuhé komunální odpady, nemocniční odpady, nelegální omamné 
látky a ceniny vyřazené z oběhu, kaly obsahující dioxiny, furany, polychlorované 
bifenyly, gumu, chloridy, uhlovodíky, plasty, dřevo a papírové výrobky. 
 
Technologie Termo-Katalytické Gasifikace má oproti Plasmovým technologiím nebo 
konvenčním spalovnám velmi nízkou vlastní spotřebu energie (pouze 130 kWe u 
kapacity 100 TPD - 100 tun za den zpracování M.S.W. a Industrial Waste) pro vlastní 
provoz s vysokou účinností přeměny v elektrickou a tepelnou energii. 
 
Teplo může být transformováno buď pro vytápění, výrobu elektrické energie v ORC 
nebo pro výrobu chladu. 
 
 
 
Environmentální fakta 
 
Během procesu Termo-Katalytické Gasifikace nejsou vypuštěny spaliny, které by 
znečišťovaly ovzduší. Plné a vysoce účinné zplyňování vstupního materiálu probíhá 
bez přístupu kyslíku a vzduchu, navíc s vysokým standardem. 
 
Technologie splňuje příslušné normy standardu ISO 14001 a ISO 2001:2009.  
Z procesu technologie nevznikají žádné škodlivé látky a emise, protože nedochází ke 
spalování, ale ke zplyňování. 
Nejsou vypouštěny kapalné odpady, které by znečišťovaly spodní vody a půdu 
v okolí. 
V průběhu čištění vzniká zředěná kyselá odpadní voda. Tato voda je vyčištěna 
ozonovou (O3) třístupňovou filtrací a dále v procesu použita pro ohřev. 
 
Na skládku nejsou ukládány další tuhé nebo kapalné odpadní látky z procesu 
technologie. Navíc v procesu nezůstávají žádné zbytkové látky, jako se děje u 
tradiční spalovací technologie. 
 
Není nutné fermentovat biologický odpad v tradičním procesu výroby bioplynu nebo 
výrobě kompostu. 
V procesu se zpracuje veškerý biologický odpad společně s HQF (High Quality Fuel) 
nebo RDF (Refusederivedfuel) nebo SRF (Solid fuelprepared). Poskytujeme systém, 
který zničí viry, bakterie, sporotvorné bakterie i patogeny. 
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Schéma procesu 
 
Příprava, třídění a recyklace 
 

 
 
 
 
 
 
Výroba palivaHigh Quality FuelTM 
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Proces Termo-Katalytické Gasifikace 
 

 
 
 
 
Popis Technologie 
 
Termo-Katalytická Gasifikace je přeměna pevných nebo kapalných materiálů 
společněs katalyzátorem na syntetický plyn Syn Gas (jedná se o molekulární štěpení 
pevných nebo kapalných materiálů). 
Proces Technologie Termo-Katalytické Gasifikace  je inovativní kombinací dvou 
dobře zavedených a prověřených technologií - zplyňování a katalytické 
depolymerizace, z nichž oba mají desítky let osvědčeného provozu. 
 
Jádrem procesu technologieTermo-Katalytické Gasifikace  je konstrukce reaktoru a 
patentovaný katalyzátor, který přemění předem pečlivě upravený organický a 
neorganický odpad na syntézní plyn Syn Gas. Tento plyn již neobsahuje dehty a jeho 
znaky při našich technologických pracovních teplotách.  
 
Proces Termo-Katalytické Gasifikace probíhá za středně vysokých teplot, bez 
přímého spalování plamenem mezi 700°C – 1200°C, ve vysoce kontrolovaném 
prostředí bez přístupu kyslíku, nebo vzduchu. Speciální reaktor za přesného 
dávkování katalyzátoru umožňuje rovnoměrnou výrobu syntézního plynu Syn Gas a 
dosahuje vysoké účinnosti konverze (mezi 85% - 92%) z odpadu. Syntetický plyn 
Syn Gas se poté čistí a exportuje do plynojemu k dalšímu energetickému využití.  
  
Reakce probíhá do 10 minut od vsázky předem pečlivě připraveného paliva High 
Quality Fuel ze směsi Směsného komunálního odpadu (M.S.W.) nebo průmyslového 
odpadu. 
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Energetické bilance 
 

Produkce  zpracovaného(M.S.W.)      

Kapacita technologie  t/rok 30 000,00 40 000,00 50 000,00 

Kapacita technologie  t/den 82 109 136 

Počet provozních dní dnů/rok 341 341 341 

Počet provozních hodin hodin/rok 8 184 8 184 8 184 

     

Energetické bilance      

Výroba elektrické energie + tepla Kapacita(t/rok) 30 000,00 40 000,00 50 000,00 

Celkem vyrobené elektrické energie  MWe/hodinu 4,270 5,693 7,117 

Celkem vyrobené tepelné energie  MWt/hodinu 4,994 6,592 8,240 

Celkem vyrobené elektrické energie  MWe/rok 34 946 46 594 58 243 

Celkem vyrobené tepelné energie  MWt/rok 40 463 53 951 67 439 

 
 
 
Shrnutí výhod Termo-Katalytické Gasifikace 
 

• Prevence závažného znečišťování ovzduší a snižování emisí 
• Maximální odklon od skládkování  
• Bezodpadní technologie (u spalování se vrací na skládku více jak 25 % 

inertního materiálu) 
• Národní a sociálně-ekonomické přínosy projektu 
• Maximální energetická účinnost (2,5 – 3 x vyšší a efektivnější než tradiční 

spalování) 
• Žádné speciální poplatky (např. poplatek za spálení odpadů jako u nynějších 

tradičních spaloven) 
• Nejmodernější filtrace Ozone (O3) splňující nejpřísnější hygienické požadavky 

a normy 
• Nízké nároky na prostorové řešení celé technologie  
• Vysoký bonus pro životní prostředí a vizuální dopad 
• Lokální řešení pro malá města až po metropole  
• Nízká vlastní spotřeba elektrické energie 
• Řešení přímo na míru danému regionu a typu odpadu podle požadované 

kapacity 
• Od podpisu smlouvy po spuštění technologie 9 – 12 měsíců dodací doba 
• Certifikát CE a TUV 
• Plně ekologická technologie splňující přísné požadavky norem a emisí s 

vysokým technickým standardem 
• Nízká doba návratnosti investic  
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Závěr 
 
Naším posláním je pomoc městům a institucím konfrontovaným nakládáním s 
odpady a jejich následnou efektivní likvidací s nejvyšší účinností.Dokážeme přeměnit 
odpad v recyklovatelné materiály a čistou energii prostřednictvím ověřených 
moderních technologií. 
 
Naše projekty vytváříme společně s předními světovými výrobci a poskytovateli 
technologií pro zpracování různých druhů odpadů s následnou Waste-to-Energy 
technologií za využití pokrokových bezemisních postupů. 
 
Naší vizí je svět postavený na čisté energii z obnovitelných zdrojů s vysokou 
efektivitou.Nastolit trvale udržitelný stav životního prostředí bez odpadků a skládek. 
 
Naše kvalifikace sahá od zpracování odpadů v nadčasových třídících a recyklačních 
zařízeních až po energetické využití různých druhů odpadu pomocí špičkových, 
světově jedinečných technologií. 
 
 
 
GB Energy Europe s.r.o. 
Školní 94/6 
664 49 Ostopovice  
Czech Republic - Europe 
 
Tel: +420 603 201 285, +420 777 755 122 
Email: info@gbenergy.eu 
www.gbenergy.eu 
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PRÍKLADY VYUŽITIA RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV VO 

VYSTUŽENÝCH ZEMNÝCH KONŠTRUKCIÁCH 

EXAMPLES OF USING RECYCLED MATERIALS IN REINFORCEMENT SOIL 

CONSTRUCTIONS 

Gabriel Benč, Ing., CSc. 
BONAR Geosynthetics, a.s. Novozámocká 207, 951 12 Ivanka pri Nitre, 
gabriel.benc@bonar.com 
 
Abstract 

    The paper deals with application of different recycled materials for reinforced soil  
constructions, e.g. recycled gravel for the sleeper sub grades underbed, recycled 
concrete for the reconstruction of heavy road in the town residential area as well as 
application of mine waste rock for reinforced highway embankment. In all cases the 
application of proper geosynthetics were confirmed as economical and profitable 
solutions. 

1. Úvod 

    Veľký stavebný boom nielen na Slovensku v poslednom období vyniesol na povrch 
veľmi dôležitú skutočnosť, a to nedostatok kvalitného zásypového materiálu pri 
budovaní vystužených zemných konštrukcií železničných koridorov, diaľnic 
a rýchlostných komunikácií. Preto sa čoraz častejšie vynára otázka znovupoužitia 
recyklovaných stavebných materiálov, resp. iných neštandardných materiálov.  
 
    Recyklované materiály vyžadujú : 

- kvalitné recyklačné a triediace zariadenie, kde sa použitý materiál prečistí, 
predrví a vytriedi na požadovanú frakciu, 

- precíznejšie hodnotenie kvality – zloženie, krivka zrnitosti, pevnostné 
charakteristiky a pod. 

- aplikáciu vhodného geosyntetického materiálu, ktorý podporuje technické 
riešenie i samotnú ekonomiku stavby. 

    Úspešné využitie recyklovaných a neštandardných materiálov(1) možno realizovať : 
-  z pôvodnej konštrukcie – po recyklácii a vytriedení, napr. materiál z koľajového    
lôžka, 
-  využitie betónového recyklátu z búracích prác spevnených betónových plôch, 
-  využitie banskej hlušiny pri výstavbe násypov. 

 
Využitie recyklovaného kameniva do podvalového podložia 
 
    Aplikácia recyklovaného kameniva ako plnohodnotnej náhrady za primárny 
materiál sa odskúšala pri modernizácii koridorov ŽSR ( koridor č. IV, traťový úsek 
ZOHOR – MALACKY, k.č. 2, KM 14,900-15,100 ). Samotnému pokusu predchádzali 
podrobné laboratórne testy na SvF ŽU v Žiline v rámci vedecko-výskumného 
programu. V neposlednom rade sa veľká pozornosť venovala recyklácii a triedeniu 
odťaženého kameniva z podvalového lôžka. S touto úlohou sa výborne popasovala 
realizačná firma TSS, a.s. z Trnavy. Na základe dosiahnutých laboratórnych 
výsledkov sa navrhol pre pokusný úsek nasledovný konštrukčný systém výstuže PP : 
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-   predpokladaná únosnosť zemnej pláne E0= 17 – 20   MPa, 
-   tkaná geotextília KORTEX GT PP 40/40, 
-   tkaná výstužná geomreža ARMATEX G 55/55, 
-  hrúbka podkladovej vrstvy ŠD 0-63 mm Sološnica 350 mm. 
 
V určenom pokusnom úseku koridoru č. IV ŽSR sa nakoniec odskúšalo viacero 
výstužných systémov. Výsledky sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke. 
 

Typ konštrukcie Únosnosť pláne 
 E0 (MPa ) 

Fibertex F 200 + Tensar SS 3O 
k.č. 2, km 14,650 

109,8 

Fibertex F 200 + Secugrid 30/30 Q 1 
k.č. 2, km 14,850 

108,9 

KORTEX GT PP 40/40 + ARMATEX G 55/55 
k.č. 2, km 14,950 

118,4 

Macrit GTV 50/50 
k.č. 2, km 15,050 

83,3 

 
Dosiahnuté výsledky, uvedené v predchádzajúcej tabuľke poukázali na 
predimenzovanie navrhovanej konštrukcie výstuže PP, čím sa stavba zbytočne 
predražuje. Požadovaná hodnota E0 pre pláň železničného spodku je 50 MPa. 
Overovanie nových konštrukčných systémov poukázalo na ich vhodnosť pre 
aplikáciu v podmienkach ŽSR. 

Využitie betónového recyklátu ako sypaniny 
 
          Rýchlu, kvalitnú a bezproblémovú výstavbu je potrebné čoraz častejšie 
realizovať v zložitých geotechnických podmienkach. Pri rekonštrukciách stávajúcich 
vozoviek v mestách sa limitujúcim faktorom stávajú existujúca infraštruktúra, 
minimálny operačný a manipulačný priestor, vyššie požiadavky na kvalitu novej 
vozovky a pod. Tieto podmienky kladú na projektantov a zhotoviteľov vyššie nároky 
z pohľadu aplikácií nových technológií výstavby pri optimalizácii potrebných 
finančných nákladov. Jedným z takýchto príkladov je rekonštrukcia vozoviek Košická 
– Miletičová (2). Uvedená rekonštrukcia sa realizovala v rámci investičnej akcie 
Výstavba mostu APOLLO v Bratislave. 
          Ešte pred zahájením výstavby sa musel projektant vysporiadať s problémami, 
ktoré možno zhrnúť do nasledovných bodov : 

- IGP poukázal na prítomnosť neúnosného podložia na úrovni parapláne, 
tvoreného sprašami a vysokoplastickými ílami, 

- dosiahnuté hodnoty modulu pretvárnosti parapláne boli rôznorodé, 
v niektorých miestach až extrémne nízke E0 < 5 MPa, 

- limitovaná výška vystuženej zemnej konštrukcie pod samotnú vozovku 
z dôvodu existujúcej infraštruktúry – max 500 mm, 

- optimalizácia finančných nákladov pri rekonštrukcii, 
- stanovenie optimálneho postupu výstavby vzhľadom na obmedzený 

manipulačný a operačný priestor. 
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          Požiadavka na únosnosť podložia pod vlastnú konštrukciu vozovky bola 
stanovená na Edef2 > 60 MPa, pri dosiahnutí pomeru Edef2 / Edef1 < 2,5. 
    Pôvodne spracovaný návrh geotechnického riešenia na báze „tuhých dvojosích“ 
geomreží investor neprijal pre vysoké finančné náklady navrhovaného riešenia. Pri 
spracovávaní realizačnej dokumentácie stavby vstúpil do hry na požiadanie investora  
TEXIPLAST, a.s. s ponukou na optimálne    riešenie geotechnických problémov 
očakávaných pri tejto rekonštrukcii. 
    Pri hodnotení navrhovaného riešenia zo strany investora, projektanta i zhotoviteľa 

vyvstala ďalšia otázka, a to možnosť použitia frézovaného asfaltu frakcie 0 – 22 mm 

a drveného betónu frakcie 0 – 125 mm pri danej rekonštrukcii. Po prehodnotení 

výpočtu navrhovanej vystuženej zemnej konštrukcie sa pripravil ďalší návrh, 

zohľadňujúci použitie týchto zásypových materiálov. Navrhol sa iný typ tkanej 

geomreže s väčšími okami ( 35 x 35 mm ), ktorý sa vzhľadom na flexibilitu lepšie 

prispôsobuje sypaninám aj frakcie 0 – 125 mm, čo v prípade použitia „tuhých 

dvojosích“ geomreží nie je možné zrealizovať za dodržania požadovanej kvality 

zemnej konštrukcie.  

Vzorový rez geo-dosky pri poľných skúškach je na ďalšom obrázku : 

 
Obr.1 Vzorový rez geo-dosky 

    Porovnanie adaptácie sypaniny pri použití rôznych typov geomreží je uvedené na 

ďalšom obrázku : 

 

Obr.2 Porovnanie „zazubenia“ sypaniny v rôznych typoch geomreží 
 



 65

          Porovnanie vlastností rôznych typov geomreží poukazujú na veľkú výhodu 
tkaných flexibilných geomreží na báze vysokopevnostných PET vlákien, a to, že nie 
sú tak citlivé na čiaru zrnitosti používanej sypaniny ako je to v prípade  „tuhých 
spojitých“ geomreží. 
          Navyše, flexibilné geomreže na báze PET majú podstatne lepšie „creepové“ 
vlastnosti, čo sa pozitívne prejavuje v zabezpečení dlhodobej stability vystuženej 
zemnej konštrukcie – obr. č.3.  
 
          Možno konštatovať, že spoločným úsilím investora, zhotoviteľa, projektanta 
i technickej podpory zo strany dodávateľa geosyntetík sa podarilo zvládnuť 
rekonštrukciu na vysokej profesionálnej úrovni za použitia recyklovaného betónu, 
ktorý sa stal odpadom pri výstavbe mosta APOLLO v Bratislave. Využitím 
betónového recyklátu ako sypaniny došlo k značným ekonomickým úsporám. 
Dosiahnuté výsledky únosnosti pláne vozovky dosiahli hodnoty vyššie ako bolo 
požadované, čo sa pozitívne premietne do predĺženej životnosti tejto veľmi zaťaženej 
vozovky v Bratislave.  
 

 

Obr. 3. „Creepové“ vlastnosti geomreží na báze PP, PE a PET 
 

Využitie banskej hlušiny v telese pozemných komunikácií(3) 
 
    Výhody používania materiálov banskej hlušiny(4) : 

-  ekologické hľadisko – používaním druhotných surovín sa znižuje množstvo 
vedľajších produktov na skládky a znižujú sa teda i náklady na následnú 
rekultiváciu, 
-  náklady stavby – väčšinou sú druhotné suroviny lacnejšie než prírodné 
kamenivo,  
-  časové hľadisko – iba v prípade uholnej hlušiny a strusky – zemné telesá z 
týchto materiálov možno vykonávať i v zhoršených klimatických podmienkach 
(zimné mesiace).  
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    Riziká používania druhotných materiálov na stavbách pozemných komunikácií 
vyplývajú z ich materiálového zloženia, chemických a fyzikálno-mechanických 
vlastností. 
    Sú však i riziká vyplývajúce z neznalosti pôvodu materiálu a jeho označenia. 
V tejto časti sa budeme venovať aplikácii banskej hlušiny do vystuženého zemného 
telesa diaľničného telesa v Katowiciach, Poľsko. Pôvodné riešenie budovania 
výstužného zemného telesa predpokladal použitie „tuhých integrálnych geomreží“ 
a kvalitných zásypových materiálov – štrkodrvy presnej špecifikácie. Nakoľko toto 
riešenie bolo z ekonomického hľadiska neprijateľné, investor ho zamietol a nás 
oslovil navrhnúť nové riešenie, ktoré bude garantovať kvalitu hotového diela 
a zároveň bude ekonomicky výhodné. Vzhľadom k tomu, že Katowice sú banským 
mestom, k dispozícii bola hlušinová sypanina.  
    Ideové riešenie budovania vystuženého zemného telesa pomocou výstužných 
geotextílií. 
 
    Najskôr sa zrealizovala komplexná analýza banskej hlušiny z regiónu Katowice, 
a to preukaznými skúškami, ktoré poukázali na vhodnosť, použiteľnosť 
a nezávadnosť daného materiálu. Kvalita banskej hlušiny sa overila aj hutniacim 
pokusom. 
    Pri návrhu konštrukcie diaľničného telesa sa vychádzalo zo špecifík banskej 
hlušiny, pričom pre zabezpečenie požadovanej únosnosti pod pláňou vozovky 
a požiadavky na minimalizáciu záberu pôdy sa projektant rozhodol použiť 
technológiu „obaľovaného čela“ za použitia výstužných tkaných PET geotextílií. Pre 
zakladanie násypu sa použila geo-doska na báze separačnej geotextílie KORTEX 
GT PP 18/18 a výstužnej PET geomreže ARMATEX G 35/35. 
 
    Uvedené technické riešenie do značnej miery eliminuje nehomogenitu zásypového 
materiálu – banskej hlušiny, na druhej strane zabezpečuje požadovanú kvalitu 
hotového diela i pri použití neštandardných materiálov. Pre realizáciu technológie 
„obaľovaného čela“ je potrebné použiť pomocné prenosné debnenie. Sklon svahu je 
možné nastavovať podľa veľkosti odskokov jednotlivých vrstiev. Vzhľadom na 
mohutnosť diaľničného telesa – výška násypu až 15 m, šírka násypu v päte 85 m, 
šírka násypu v korune 35 m sa pristupovalo k samotnému návrhu konštrukcie násypu 
veľmi zodpovedne. Zo statického výpočtu vyplynulo, že ako výstužné geotextílie sa 
použili vysokopevnostné PET tkané geotextílie o pevnosti od 200 – 800 kN/m. 
V rámci tohto zemného telesa ( dĺžka cca 1300 m ) medzi dvoma mostami sa 
spotrebovalo cca 1 mil m2 výstužných PET geotextílií. 
 
    Po zrealizovaní celej výšky násypu sa „schody“ obaľovaných čiel zahumusovali, 
nainštalovala sa protierózna PP sieťka SLOVARM 6,5/12/12 a následne sa na 
novovzniknutý svah aplikoval hydroosev. Kombináciou protieróznej sieťky 
a hydroosevu sa dosiahla rýchla a účinná ochrana svahov proti erózii. 
Pri budovaní „obaľovaných čiel“ sa používa pomocné debnenie, ktoré je z hľadiska 
jednoduchej a opakovanej aplikácie veľmi výhodné a je predurčené pre budovanie 
zemných konštrukcií s použitím neštandardnej sypaniny, ako sú recyklované 
materiály, banská hlušina, vysokopecné popolčeky, menej vhodné zeminy do 
násypov a pod. V kombinácii s vysokopevnostnými geotextíliami a použitím výhod 
kotevného zámku sa technológia „obaľovaných čiel“ stáva čoraz zaujímavejšou. 
Vyplýva to najmä z nedostatku kvalitných zásypových materiálov pri budovaní 
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infraštruktúry, jednak z možnosti ekonomicky výhodnejšieho riešenia pri budovaní 
vystužených zemných konštrukcií. 
Ďalšou výhodou „obaľovaných čiel“ je možnosť budovania strmých svahov ( až do 
90° ), čo je významnou ekonomickou výhodou z hľadiska minimalizácie záberu 
pozemkov pri budovaní infraštruktúry, jednak aj minimalizácie nákladov na dopravu 
a objem zásypových materiálov – v prípade strmých svahov. 
 
2. Závery a námety  
 
a) Druhotné suroviny ako alternatívny zdroj surovín pre zemné práce budú i 
v budúcnosti hrať podstatnú úlohu a ich význam bude narastať, 
b) Použití uholnej hlušinovej sypaniny nie je pri kvalitnom spracovaní     ( zhutnení ) 
nijako limitované. 
c) Vysokopecná struska bude stále viac uplatňovaná pri výrobe cementov a jej 
použitie v zemných prácach sa bude znižovať.  
d) Predpokladáme širšie využití popolčekov, predovšetkým ako sypaniny do 
zemných telies, pre úpravu zemín alebo súčasť pojivových zmesí. 
e) Iné alternativne zdroje sa budú vždy objavovať a nemožne vylúčiť, že v krátkej 
dobe budeme mať nové vyľahčené násypy s využitím starých pneumatík alebo PET 
fľiaš  
f) Aplikácia banskej hlušiny a iných druhotných a neštandardných materiálov pri 
výstavbe násypov je aj výzvou pre projektantov, na ktorých pleciach leží ekonomická 
výstavba infraštruktúry na Slovensku. 

 
 

„Nebojme sa nových netradičných materiálov“ je aj výzva Ing. Herleho 
z ARCADIS Geotechnika, a.s. Praha, ktorú predniesol na odbornom seminári 
Druhotné a recyklované materiály v zemnom telese pozemných komunikácií dňa 
23.2.2011 v Prahe. 
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Abstract 

The paper focuses on utilisation of partial substitution of cement in composites and 
the composites´ resulting mechanical properties. Cement is substituted by fly ash 
from power plants and micro-grounded recyclate. Sets of specimens with different 
proportion of alternative binders were manufactured. Each set consists of three 
specimens 40x40x160 mm, that were examined in three-point flexural test and the 
fragments were tested in compression. 
 

1. Úvod (nebo jiný nadpis) 

 V souladu se sedmým akčním programem pro životní prostředí (EAP), hlavní 
směrnicí Evropské Unie pro environmentální politiku, ve které je požadavek na 
zvýšení recyklace a znovuvyužití materiálů, bylo zkoumáno využití alternativních pojiv 
v cementových kompozitech. Výroba betonu a cementu je jednou z nejvíce 
environmentálně zatěžujících činností v oblasti stavební výroby. Tudíž využití 
stavebního a demoličního odpadu a snížení spotřeby cementu je správnou cestou k 
dosažení trvale udržitelného rozvoje. Výzkum spojuje dohromady oba přístupy 
– využití stavebního a demoličního odpadu;  
– snížení spotřeby cementu. 

Drcený beton, který je typickým zástupcem stavebního a demoličního odpadu, je 
převážně používán jako náhrada kameniva. Je to jeho hlavní využití, ne však jediné 
možné. Předchozí výsledky se ukazují, že při mechanické aktivaci (přemletí na velmi 
jemná zrna) vykazuje betonový recyklát latentně hydraulické schopnosti, proto může 
být použit jako částečná náhrada cementu.  

Existují i další alternativní pojiva jako geopolymery – struska, popílek a jiné. Otázkou 
však zůstává, jaký je vliv jednotlivých alternativních pojiv, případně jejich vzájemná 
kombinace. Výzkum se zaměřuje na vliv použití mikro-mletého recyklátu, popílku a 
cementu, při jejich různých poměrech a vliv na výsledné mechanické vlastnosti 
kompozitu. Záhlaví zde uvedené nepoužívejte, text sborníku bude mít záhlaví 
prázdné! 

 

2. Původ a vlastnosti alternativních pojiv 

 Mikro-mletý recyklát 

Vstupním materiálem pro výrobu mikromletého recyklátu byla drť z železničních 
pražců typů PB 2 a SB 8. Pražce pocházely ze zrušené vlečky panelárny. K drcení 
pražců na drť byl použit čelisťový drtič Metso Nordberg LT 105. 

Výroba vlastního mikromletého recyklátu probíhala ve výzkumném centru 
společnosti Ecological Investment Group s.r.o. na přístroji TRITON M – II vlastní 
konstrukce a výroby. Jedná se o dvourotorový protiběžný vysokorychlostní mlýn s 
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vertikální osou rotace rotorů – tzv. desintegrátor. Průměr mlecích rotorů – 395 mm. 
Mletí probíhalo ve dvou etapách při různých podmínkách. Hlavním důvodem bylo, že 
bylo použito rotorů z poměrně měkké oceli (které nebyly plánovány na mletí betonu) 
a se vzrůstající zrnitostí výrazně vzrůstal otěr rotorů. První (hrubé) mletí (s cílem 
snížení zrnitosti pod 1 mm) probíhalo při vzájemné obvodové rychlosti rotorů 160 
m/s. Druhé (jemné) mletí probíhalo při vzájemné obvodové rychlosti 215 m/s. 

Na vyrobeném mikromletém recyklátu byla provedena laserová granulometrie (Obr. 
1) pro zjištění křivky zrnitosti a rentgenová difrakce (Tab. 1) pro stanovení složení z 
jednotlivých fází. 

 

Obr. 1 Laserová granulometrie mikro-mletého recyklátu 

Tab. 1 Fázová analýza rentgenovou difrakcí 
Compound Name SemiQuant 

[%] 
Quartz 63 
Calcite 2 

Portlandite 2 
Chlorite-serpentine 2 

Albit low 20 
Gypsum - 

Muscovite 11 

Popílek 

 V rámci výzkumného projektu byl použit popílek z elektrárny Mělník. Složení 
popílku je takové:  50,3% oxid křemičitý SiO2, 31,5% oxid hlinitý Al2O3, 2,33% oxid 
vápenatý CaO, 6,96% oxid železitý Fe2O3, 4,06% oxid titaničitý TiO2, 1,02% oxid 
draselný K2O, 1,16% oxid hořečnatý MgO, pod jedno procento další oxidy.  

 

3. Složení směsí a výroba vzorků 

 Předchozí výzkum [1] byl zaměřen na chování kompozitu s mikro-mletým 
recyklátem. Byl sledován vliv přibývajícího množství mikro-mletého recyklátu na 
mechanické vlastnosti. V této etapě výzkumného programu bylo navrženo sedm sérií 
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s různým poměrem recyklátu a cementu, u kterých byl sledován pokles pevnosti v 
tlaku a změna pevnosti v tahu za ohybu s přibývajícím množstvím recyklátu ve 
směsi. 

V tomto navazujícím výzkumu bylo zkoumáno využití kombinace různých druhotných 
surovin jako alternativních pojiv pro výrobu cementových kompozitů. Bylo vyrobeno 
šest sérií vzorků s cementem, mikro-mletým recyklátem a popílkem. Každá série 
obsahovala tři trámce 40x40x160 mm. Složení kompozitu jednotlivých sérii je v 
tabulce 2. Všechny směsi měly stejný vodní součinitel odpovídající hodnotě 0,4.  

Po 28 dnech zrání ve vodě se vzorky vyjmuly, nechaly oschnout, změřily a zvážily. 
Poté byla zkoušena pevnost v tahu za ohybu při tříbodovém podepření. Na zlomcích 
trámců se měřila pevnost v tlaku. 

Tab. 2 Složení směsí 
Náhrada cementu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 80% 

Cement 100% 90% 80% 70% 60% 50% 20% 
Mikro-mletý recyklát  0% 5% 15% 25% 35% 45% 75% 

Popílek 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Vodní součinitel pro všechny směsi je 0,4. 

 

4. Výsledky experimentů 

 Naměřené hodnoty objemové hmotnosti (Obr. 2) a pevnosti v tlaku (Obr. 3) byly 
shrnuty do grafů a porovnány s hodnotami získanými dříve. Na základě výsledků 
můžeme říci, že přidání popílku má vliv na pevnost v tlaku, a to takový, že s jeho 
přidáním pevnost klesá. 

 

Obr. 2 Obr. 2 Závislost objemové hmotnosti na množství alternativních pojiv, 
modrá – mikro-mletý recyklát, červená – mikro-mletý recyklát a popílek 
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Obr. 3 Obr. 3 Závislost pevnosti v tlaku na množství alternativních pojiv, 
modrá – mikro-mletý recyklát, červená – mikro-mletý recyklát a popílek 

Další měřenou charakteristikou byla pevnost v tahu za ohybu, její výsledky jsou 
shrnuty v tabulce 3. Rozdílnost výsledků můžeme přisoudit nestandardnímu porušení 
(Obr. 4) u některých vzorků (zřejmě vlivem smršťování cementové pasty) a je tedy 
nutný další výzkum v této oblasti, aby byl prokázán skutečný vliv kombinace 
alternativních pojiv na pevnost výsledného kompozitu. 

Tab. 3 Naměřené hodnoty pevností v tahu za ohybu jednotlivých trámců v MPa 
Náhrada cementu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 80% 

Vzorek 1 0,70 1,66 0,56 2,03 1,95 3,95 1,97 
Vzorek 2  0,62 2,52 2,96 1,13 3,18 3,23 1,79 
Vzorek 3 0,79 0,83 3,07 1,59 2,21 2,93 1,80 

 

Obr. 4 Nestandardní lomová plocha, vzorek po tříbodové ohybové zkoušce 
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5. Závěr 

 Použití stavebního a demoličního odpadu se pomalu vyvíjí kupředu. Uplatněním 
druhotných surovin se zachovávají zdroje nerostných surovin, což přispívá k 
udržitelnému rozvoji. Pro lepší zužitkování druhotných surovin jako je mikro-mletý 
recyklát a popílek musí být dobře prozkoumán jejich vliv na výsledný materiál. Proto 
je výzkum v této oblasti velmi důležitý. Správná identifikace materiálových vlastností 
je podmínkou pro odpovídající a vhodnou aplikaci tohoto materiálu. 

Výzkum prokázal, že použití alternativních pojiv ovlivňuje mechanické vlastnosti 
cementových kompozitů. Čím vyšší dávka alternativních pojiv, tím nižší pevnost v 
tlaku Vliv kombinace dvou alternativních pojiv na pevnost v tahu za ohybu na 
základě dosavadních výsledků nebylo možné přesně identifikovat; je ale zřejmé, že 
dochází k nárůstu této pevnosti. 
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Abstract 
The paper describes a research on utilization of solid waste materials arising during 
the mineral wool production. The aim of the four-year research is to verify the most 
suitable way of incorporating of adapted waste material to building materials and 
determine the maximal amount of its addition, which will not have negative influence 
on monitored physical-mechanical and ecological properties of a final product.  
The verified applications, already in a phase of pilot production tests, are vibro-
pressed thin-walled concrete shaped elements, thin-walled glass-fibre-reinforced-
concrete elements, thermal insulation boards and self-levelling mixtures. 
 

1. Úvod 

 Příspěvek popisuje výsledky zatím tříletého výzkumu využití tuhých odpadních 
materiálů vznikajících při výrobě minerální vlny. Cílem celkem čtyřletého výzkumu je 
ověřit nejvhodnější způsob zapracování upraveného odpadního materiálu do 
stavebních hmot a stanovit maximální množství jeho přídavku, které nebude mít 
nežádoucí vliv na sledované zejména fyzikálně-mechanické a ekologické vlastnosti 
výsledných výrobků. 

 

2. Charakteristika odpadů 

Odpady z výroby minerální izolační vlny se dělí podle hlavních surovin, ze kterých 
se vyrábí. Mohou být tedy jak ze skelné, tak z kamenné minerální vlny.  

Kamenná minerální izolační vlna se vyrábí ze směsi, tvořené přibližně ze  
75 – 80 % čediče a 20 – 25 % strusky. Surovinová směs se taví v tzv. kupolové peci 
při teplotách 1350 – 1450 °C. Tavenina následně vytéká na rotující válce -  
rozvlákňovací kotouče. Vlivem odstředivé síly se kapičky taveniny v proudu 
ofukovacího vzduchu změní v jemné vlákno. Chladnější kapičky se již nemohou 
protáhnout a odletují od kotoučů jako drobná zrnka (tzv. granálie). Charakteristika 
odpadu od různých producentů, kde je vstupní surovinou minerál čedič, je, až na 
drobné rozdíly, praktiky shodná. Lze jej rozdělit také na základě místa opuštění 
výrobně technologické linky, tj. „před pecí a za pecí“.  

Skelná minerální vlna se vyrábí cca z 60 % křemičitého písku, cca z 15 % sody, 
cca z 8 % vápence, dále dolomitu, boraxu, živce a určitých podílů odpadového skla. 
Proces výroby probíhá velmi podobně jako v případě výroby kamenné minerální vlny 
s určitými odlišnostmi. Základní odlišností je samozřejmě již výše zmíněná vstupní 
surovina, dále pak je to typ pece, ve které se v případě výroby skelné minerální vlny 
rozžhavené sklo pomocí tzv. „rotačního bubnu“ vpraví do kanálků a přemění se na 
vlákna, která padají na pás do vytvrzovací pece. Ve chvíli, kdy se vlévá do kanálků, 
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má již sklo požadovanou teplotu 1400°C, která je potřeba k takzvanému optimálnímu 
rozvláknění. Na Obr. 1 je schematicky znázorněna technologie výroby skelné 
minerální vlny. Dalším důležitým rozdílem mezi oběma technologiemi je ten,  
že způsob výroby technologie skelného minerálního vlákna netvoří odpad v podobě 
granálií. U výrobců, kde je vstupním materiálem minerální surovina na bázi sodného 
anebo boritého skla, vzniká odpad většinou ve formě neuspořádaných chomáčů 
sklovitého vlákna s různým obsahem vlhkosti na základě místa opuštění výrobně 
technologické linky, případně způsobu uskladnění. 

  
Obr. 1: Technologie výroby skelné minerální vlny 

 

Pří výrobě izolační minerální vlny se používá většinou fenol-formaldehydové 
pojivo, které pojí vlákna a zároveň jim dodává pevnost, pružnost a životnost, kterou 
průmysl izolací požaduje. Některé dnes nejmodernější technologie umožňují ještě 
více ekologický a udržitelný proces výroby než dříve. Příkladem je závod KNAUF 
INSULATION, spol. s r.o. v Krupce, který v červenci roku 2009 přešel na výrobu 
minerální izolace nové generace s technologií ECOSE® Technology. Základem této 
nové technologie je pojivo na bázi přírodního inertního polymeru. Izolace se tedy 
takto dá vyrábět výhradně z přírodních surovin. Pojivo vyrobené pomocí technologie 
ECOSE Technology má stejné funkční vlastnosti jako v tradičních výrobcích  
z minerální vlny [1]. Lze tedy říci, že tento bezpochyby revoluční vědecký objev 
umožňuje eliminovat formaldehyd a fenoly (chemikálie vyráběné z ropy) a nahradit je 
přírodním pojivem z rychle obnovitelných zdrojů. Tímto způsobem výroby se dá 
předcházet i vzniku nežádoucích, jinak velmi obtížně využitelných odpadů. 

Jak už bylo výše uvedeno, odpad z výroby kamenné minerální izolační vlny je 
tvořen dvěma složkami, a to nestejnorodými chomáči minerální vlny (různé velikosti, 
tvarů a vzájemného propojení) a minerálním pískem, který obsahuje větší či menší 
„kaménky“, tzv. granálie vytvořené z čedičového skla [2]. Tyto dvě složky byly pro 
další využívání odpadních materiálů technologickým procesem od sebe 
odseparovány a upraveny do požadované podoby pro využití. (Obr. 2). 
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Obr. 2: Odseparovaná vlna a granálie 

 

Hlavní objem odpadů z výroby minerální vlny je tvořen tzv. ořezy z pásu, případně 
výrobky, které neodpovídají výsledným technickým podmínkám. Tyto odpady se  
v posledním období na úkor další energetické potřeby vrací zpět do tavicí lázně. 
Odpadní materiály z výroby kamenné a skelné minerální vlny se mezi sebou liší 
tvarem, typem a zejména chemickým složením. 

 

3. Směry využití odpadní vlny a granálií 

 Řešení výzkumu je rozděleno do několika okruhů, které mají ověřit vhodnost 
využití odpadní minerální vlny a granálií, jedná se o: 

 Samonivelační směsi (využití granálií) 

 Tenkostěnné vláknobetonové prvky (využití granálií) 

 Tenkovrstvé betonové tvarovky (využití min. vlny i směsi min. vlny s granáliemi) 

 Tepelně izolační desky (využití čisté upravené skelné a odseparované kamenné 
minerální vlny) 

Z vybraných fyzikálně-mechanických, chemických a ekologických zkoušek 
provedených na granáliích vyplynulo, že je lze využít jako náhradu jemných podílů 
plniva ve výše uvedených technologických směsích. Nejdůležitější vlastnosti granálií 
jsou uvedeny v Tab. 1. 

 

Tab. 1: Nejdůležitější vlastnosti granálií 

Stanovení  
škodlivých látek* 

Sypná 
hmotnost 

Kg.m
-3
 Chem. 

složení 
Ekotoxicita*

ve 
výluhu 

v  
sušině 

Radio- 
aktivita 

Objemová 
hmotnost 
[kg.m

-3
] Volně 

syp. 
Setřes. 

Jemnost 
[mm] 

SiO2 - 40% 
Al2O3 - 18% 
CaO - 21% 
MgO - 9% 
Ost. - 12% 

Vyhovuje 
Splňuje 
Limit I 

(Inertní) 

Nadlimitní 
(As, Cd, 

Cr)*
1
 

Vyhovuje 
2000  

až  
2800 

1200  
až 

1400 

1300  
až 

1600 
0 - 1 

Poznámka: * Stanovené dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
*

1
 Z výsledků vyplývá teoretická možnost využití granálií ve směsi cca do 50 %. 
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3. Samonivelační směsi 

Vyvíjená samonivelační podlahová směs na cementové bázi musí být vhodná  
k aplikaci jako vrstva vytápěných podlah v občanské a bytové výstavbě, které nejsou 
namáhané na obrus a musí vyhovět požadavkům normy ČSN EN 13813. Podmínkou 
při vývoji směsi je umožnění aplikace přímo na konstrukci teplovodního podlahového 
vytápění. Tato podlaha tedy musí mít ve své finální fázi velmi dobré flexibilní 
vlastnosti (vysokou pružnost) a samonivelační schopnost. Tloušťka aplikované vrstvy 
podlahové směsi by měla být min. 35 mm tak, aby bylo zajištěno dostatečné překrytí 
topných těles. Nutným požadavkem je dobrá tepelná vodivost a tepelná roztažnost. 
Podlahová směs by rovněž měla vyhovět požadované třídě hořlavosti a doba 
zpracovatelnosti čerstvé směsi by neměla přesáhnout 4 hodiny. Samozřejmostí je 
 i dostatečná únosnost zatvrdlé směsi v požadovaném časovém intervalu.  

Vyrobená zkušební tělesa podlahových směsí, s přídavkem granálií do standardní 
směsi v rozsahu 25%, 50%, 75% a 100% náhrady plniva ve směsi, byla následně 
testována dle požadavků normy ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové 
potěry. Tato evropská norma určuje požadavky na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých 
potěrových materiálů, jejichž pojivovými složkami jsou cement, síran vápenatý, 
hořečnaté pojivo, asfalt a pryskyřice. Uvádí jejich třídění a požadavky na vlastnosti,  
z nichž normativní jsou pevnosti v tlaku (20 MPa) a v tahu ohybem (4 MPa). Volitelná 
jsou pak stanovení odolnosti proti obrusu, tvrdosti povrchu smrštění  
a rozpínání a další fyzikální a mechanické vlastnosti, příchází-li v úvahu [3]. 

Srovnání výsledných pevností v tlaku a v tahu ohybem po 28 dnech zrání 
zkušebních těles je uvedeno na Obr. 4.  
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Obr. 4: Pevnosti těles po 28 dnech zrání vzorků 

 

Z uvedených výsledků na Obr. 4 je patrné, že vlivem zvyšujícího se obsahu 
granálií ve směsi dochází k nárůstu výsledných pevností zkušebních těles v tlaku  
i v tahu ohybem, ovšem pouze do hodnoty 50% náhrady přírodního plniva 
granáliemi. V případě pevností v tahu za ohybu bylo u všech zkušebních těles 
dosaženo požadované pevnosti 4 MPa. Z tohoto hlediska lze tedy všechny 
odzkoušené receptury považovat za vyhovující. V případě pevností v tlaku bylo 
dosaženo požadovaných 20 MPa pouze u dvou testovaných receptur s obsahem 
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granálií 25 % a 50 %. Nutno však podotknout, že referenční receptura bez obsahu 
granálií hodnoty pevnosti v tlaku 20 MPa rovněž nedosáhla. V pokračujícím vývoji se 
ověřují rozšířené receptury o další složky (jemně mletý vápenec, hlinitanový cement 
a celá řada dalších chemických přísad). 

 

4. Tenkovrstvé betonové tvarovky 

Pro širší používání vláken do betonu hovoří výsledky výzkumu popsané  
v literatuře [4], která pojednává o ověřování čedičových vláken a čedičové tkaniny 
jako výztužného materiálu do betonu. Vlákna jsou obecně do betonu přidávána za 
účelem zvýšení užitných vlastností betonu, především zvýšení pevnosti v tahu  
a v tahu za ohybu, dále mrazuvzdornosti a trvanlivosti, odolnosti proti nárazu, 
smykového namáhání, houževnatosti betonu aj. Do výroby tenkostěnných 
kompozitních materiálů s cementovou matricí jsou většinou používána vlákna 
polypropylenová a skelná. 

Další okruh výzkumu je zaměřen na ověření přídavku minerální vlny do betonové 
směsi se zaměřením na vibrolisované tenkostěnné betonové výrobky. Vibrolisování 
je kombinovaný způsob zhutňování, při němž je betonová směs vibrována za 
současného působení dolisovacího přítlaku [5]. To představuje důraz na přípravu 
betonové směsi velmi suché konzistence (běžnými metodami prakticky neměřitelné) 
s vodním součinitelem 0,3 až 0,36. Použití speciálních přísad umožňujících lepší  
a rychlejší zhutnění je proto nezbytné. 

Byly ověřovány receptury betonové směsi s obsahem 25, 50, 75 a 100 % (obj.) 
vlákna, které tvořilo objemový přídavek ke standardní betonové směsi (ve výpočtu 
dávky byla zohledněna výrazně odlišná objemová hmotnost čedičového i skelného 
vlákna). Pro laboratorní zkoušky byly připraveny receptury betonu, které splňovaly 
požadavky a obecná kritéria pro vibrolisované směsi [5]. 
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Obr. 5: Závislost pevností na objemové hmotnosti 

 

Z výsledků přídavku minerálního vlákna do tenkostěnných betonových tvarovek 
(viz Obr. 5) vyplývá, že vhodný přídavek minerálních vláken do tenkostěnných 
betonových tvarovek bude maximálně do cca 50 % obj. 
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5. Tenkostěnné vláknobetonové prvky 

Obecně můžeme říci, že vláknobeton je kompozit, který je složen z cementové 
hmoty, jemného kameniva, vody, rozptýlených resistentních skelných vláken  
a ostatních chemických příměsí. Kompozit se vyznačuje výbornými fyzikálně-
mechanickými vlastnostmi a především vysokou pevností a odolnosti v rázu.  
K základním požadavkům ovlivňujícím vlastnosti tenkostěnných vláknobetonových 
kompozitů patří: 

 délka vláken 

 obsah vláken 

 orientace a poloha vláken v kompozitu 

 vodní součinitel 

 poměr písku (granálií) : cementu 

Tenkostěnné vláknobetonové kompozity jsou využívány zejména v architektuře  
a stavitelství, jsou velice oblíbeným materiálem při realizaci fasád také díky možnosti 
docílení celého spektra různých pohledových povrchů a struktur. Předností těchto 
výrobků je jejich nízká hmotnost, která výrazně snižuje náklady na přepravu, 
usnadňuje manipulaci a montáž. Jemnozrnné částice ve struktuře kompozitu zajišťují 
nízkou nasákavost a mrazuvzdornost. Použitím vláknové výztuže je dosaženo 
požadované pevnosti za ohybu i odolnosti proti rázu. 

Sklovláknobetonové prvky lze vyrábět dvěma různými postupy, tzv. technologií 
stříkáním a technologií premix (litím). Tyto postupy se liší především způsobem 
použitého vlákna. U technologie stříkáním je cementopísková matrice doplněna 
pouze o plastifikátor, který snižuje vysoký vodní součinitel.  

V první etapě výzkumu byl nahrazován slévárenský písek odpadními granáliemi 
až do 100 % hmotnostních. Zkušební  tělesa o rozměrech 250 × 50 × 10 mm byla 
vyrobena technologií premix. Z porovnání výsledků základních fyzikálně-
mechanických vlastností (viz Tab. 4) vyplývá, že se s procentuálním přidávkem 
granálií ve směsi postupně zhoršují jednotlivé základní požadované vlastnosti 
(objemová hmotnost min. 2050,  nasákavost max. 10 %, pevnost v tahu za ohybu 
min. 11 MPa), přesto ani 100% náhrada písku granáliemi nepřekročila jejich 
požadovanou mez.  

Tab. 4: Základní fyzikálně-mechanické vlastnosti zkušebních vzorků  

Označení 
receptur 

Pevnost v tahu za 
ohybu [MPa] 

Objemová hmotnost 
[kg.m

-3
] 

Nasákavost 
[% hmot.] 

ST 14,64 2195 7,5 

GR60 13,59 2133 8,6 

GR70 13,10 2126 8,6 

GR80 12,60 2113 9,3 

GR90 12,19 2112 9,7 

GR100 11,75 2149 8,9 
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6. Tepelně izolační desky 

Vyvíjené tepelně izolační desky z upravených odpadních minerálních vláken jsou 
pojené vhodným pojivem, které zajišťuje dostatečnou soudržnost vláken a zároveň 
poskytuje v kombinaci s vlákny potřebné tepelně izolační vlastnosti. V případě pojiva 
bylo nutné, s ohledem na technologii a především na ekologii, vybírat ze skupiny 
pojiv, která neobsahují formaldehyd a fenoly, které se vyskytují v tradičních 
průmyslově běžně používaných pojivech pro výrobu minerální izolace. Je to 
nezbytné i vzhledem k tomu, že odpadní vlákna zbytky pojiva nepochybně obsahují. 
Proto byly vybírány produkty, které nejsou zátěží pro životní prostředí a lze je bez 
problémů použít pro výrobu studenou cestou. Tloušťka desek pro řešení výzkumu a 
ve vztahu k charakteru desky byla stanovena v rozsahu od 10 do 50 mm, přičemž se 
primárně počítá s budoucí výrobou kompaktních lisovaných desek. 

Technologický způsob výroby těchto desek byl zvolen tzv. mokrý, což znamená 
zamíchání směsi upraveného vlákna a pojiva s nadbytkem vody, následné intenzivní 
odvodnění a lisování desky přibližně na požadovanou tloušťku. Pro míchání směsi 
byl využíván Omnimixer, což je speciální zařízení vhodné i pro menší množství 
materiálu. Velkou výhodou tohoto zařízení je možnost zvolit stupeň intenzity míchání. 
Omnimixer vyvozuje míchání nebo spíše hnětení pohybem gumové nádoby s malým 
tyčovým trnem (viz Obr. 6), při kterém nedochází k poškozování a krácení vláknové 
výztuže, což je pro funkčnost typového výrobku velmi podstatné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Zařízení pro homogenizaci směsi – Omnimixer 

 

Byly navrženy receptury, u nichž byl kladen důraz na minimální přídavek pojiva. 
Byly ověřovány dva druhy vláken (skelné a kamenné) a dva druhy pojiva (na bázi 
škrobu a celulózy). Na vyrobených zkušebních tělesech byly stanoveny základní 
tepelně technické vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti λ, objemová tepelná 
kapacita Cρ a součinitel teplotní vodivosti a. Pro zkoušky fyzikálně-mechanických 
vlastností byla z tuhých zkušebních desek vyrobena zkušební tělesa o rozměrech 
150 × 50 × 15 mm. Na těchto vzorcích pak byla stanovena objemová hmotnost 
a pevnost v tahu za ohybu. Výsledky ze zkoušek a stanovení jsou uvedeny v Tab. 5. 
Z výsledků vyplývá, že z pohledu požadovaných vlastností (pevnost v tahu min.  
30 kPa, tepelná vodivost max. 0,06 W·m

−1
·K

−1
 a objemová hmotnost max. 500 

kg·m
−3

) všechny vzorky splnily danou mez.  
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Tab. 5: Fyzikálně-mechanické a tepelně technické vlastnosti zkušebních vzorků  

Označení 
vzorku 

Objemová 
hmotnost 
(kg·m−3) 

Pevnost 
v tahu za 

ohybu (kPa) 

λ  
(W·m−1·K−1) 

Cρ 
(10

6
·J·m

−3
·K

−1

) 

a 
(10−6·m2·s−1) 

IS2 371 60 0,0515 0,1805 0,2851 

IS3 378 97 0,0532 0,2029 0,2633 

IS4 389 126 0,0541 0,2135 0,2534 

IK6 403 297 0,0502 0,2130 0,2357 

IK8 423 348 0,0525 0,2119 0,2486 

 
V další fázi výzkumu se budou ověřovat specifické vlastnosti jednotlivých desek 

podle účelu využití. 
 

4. Závěr 

 Z uvedených výsledků popsaných v tomto příspěvku vyplývá, že bude možné 
realizovat budoucí výroby všech ověřovaných směrů s různým procentem přídavku či 
náhrady upravených odpadních materiálů z výroby skelné i kamenné minerální vlny 
v podobě granálií a minerálního vlákna, v návaznosti na uskutečněnou poloprovozní 
výrobu a výsledky z experimentálních prací. V další části řešení projektu se budeme 
věnovat především ověřování jednotlivých technologií výroby navržených směrů 
využití upravených odpadních materiálů z výroby skelné i kamenné minerální vlny. 
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 Abstract 
The group of cold recycled mixes is quite broad and includes significantly different 
mixes, which differ mainly in the way (location) of use and material composition. 
Experimental research in this field is often focused on mixes containing RAP 
(Recycled Asphalt Pavement), however, the group of cold recycled mixes includes 
also mixes containing hydraulically bound material or material from unbound layers. 
This paper is dedicated to various material alternatives for cold recycled mixes. 
Alongside the classic asphalt mixes with RAP, mixes containing recycled concrete, 
recycled gravel/sand, and also the pulverized concrete (micro-milled, mechanically 
activated by high-speed milling technique), were tested as well.  

 

1. Úvod 

Jednou z oblastí, kde se předpokládá velký potenciál využití mechanicky 
aktivovaných minerálních recyklátů, odpadů či vedlejších produktů např. ze 
zpracování kamene, jsou směsi recyklované za studena. Pojem "směsi recyklované 
za studena" je velice široký a zahrnuje poměrně značně rozdílné směsi, které se liší 
především způsobem využití, tj. umístěním v konstrukci vozovky a materiálovým 
složením. Výzkum v této oblasti bývá často zaměřen na směsi s obsahem 
asfaltového R-materiálu, ovšem do skupiny směsí recyklovaných za studena patří i 
směsi obsahující materiál z hydraulicky stmelených vrstev případně materiál z vrstev 
nestmelených. Z hlediska použitých pojiv lze směsi recyklované za studena rozdělit 
do tří skupin – směsi obsahující pouze asfaltové pojivo, směsi s kombinací 
asfaltového a hydraulického pojiva a směsi stmelené pouze hydraulickým pojivem. V 
České republice lze výzkum využití různých druhotných nebo odpadních materiálů do 
konstrukcí vozovek považovat za velmi aktuální oblast, jíž je věnována zvýšená 
pozornost, a to nejen z důvodu rostoucího tlaku EU – potažmo z důvodu snahy 
moderní společnosti o přiblížení se trvale udržitelnému rozvoji – ale i jako důsledek 
např. probíhající modernizace dálnice D1. V rámci této nejvýznamnější stavby 
současného desetiletí, která svým rozsahem dosud nemá v ČR obdoby, je ze 
stávající vozovky postupně získáno obrovské množství poměrně kvalitních materiálů. 
Jedná se v první řadě o betonový recyklát získaný z cementobetonového krytu 
vozovky dálnice, dále o možnost využití asfaltového R-materiálu (některé úseky mají 
asfaltový kryt), ale také o znovuvyužití velkého množství původních materiálů z 
vrstev cementové stabilizace a štěrkopísku v podkladních nestmelených vrstvách 
nebo v ochranné vrstvě. Aby nedošlo ke znehodnocení potenciálu těchto materiálů, 
je zapotřebí opřít se o poznatky plynoucí z důkladného laboratorního výzkumu. 
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2. Rozsah prováděného experimentu 

Bylo navrženo celkem 11 různých směsí, ze kterých byla vyrobena zkušební tělesa 
tvaru válce (Ø 150 mm, h = 60 mm). U všech směsí byla stanovena zhutněná i 
nezhutněná (maximální) objemová hmotnost. Z těchto hodnot byla následně 
stanovena mezerovitost jednotlivých směsí, která se pohybovala v rozmezí 10 % - 
20 %. Nejvyšších hodnot dosahovaly směsi s betonovým recyklátem a štěrkopískem, 
naopak nejnižší hodnoty byly zaznamenány u směsí, které obsahovaly pouze 
asfaltový R-materiál. Poté byly u všech směsí změřeny hodnoty modulu tuhosti 
nedestruktivní metodou opakovaných namáhání v příčném tahu (IT-CY) v souladu 
s ČSN EN 12697-26 [3] a pevnosti v příčném tahu (ITS) po 7, 14 a 28 dnech zrání, 
přičemž měření těchto vlastností probíhalo vždy při teplotě 15 °C. Prvních 24 hodin 
zrála všechna zkušební tělesa v mikrotenovém sáčku (tedy při 100% vlhkosti). 

 

Složení směsí 

Složení navrhovaných a posuzovaných směsí shrnují tabulky 1-4. Asfaltový R-
materiál frakce 0/22 pocházel z obalovny Středokluky. Obsah pojiva v R-materiálu 
byl cca 5,6 %. Použitý betonový recyklát byl na frakci 0/22 nadrcen v laboratoři 
katedry silničních staveb ČVUT z větších kusů vybouraných z CB krytu dálnice D1 
(úsek 14). Štěrkopísek pocházel z ochranné vrstvy dálnice D1 (úsek 9). Všechny 
směsi obsahovaly v České republice běžně používanou kationaktivní pomaluštěpnou 
asfaltovou emulzi C60B8 (specifikace dle verze normy ČSN EN 13808 [4]). U 
některých směsí byl přidáván standardní portlandský struskovitý cement třídy CEM 
II/B s normalizovanou pevností 32,5 MPa po 28 dnech. Filer z mikromletého 
(mechanicky aktivovaného) betonu, který byl rovněž přidáván do některých směsí, 
pocházel z původní cementobetonové desky hlavní vzletové a přistávací dráhy 
mezinárodního letiště Václava Havla v Praze. 
 

Tabulka 1: Složení navržených a posuzovaných směsí 

Složky směsi Směs BA Směs BC Směs OA 

R-materiál 0/22 45,5% 47,0% 45,5% 

Betonový recyklát 0/22 45,5% 47,0% 45,5% 

Voda 2,5% 2,5% 2,5% 

Asfaltová emulze 3,5% 3,5% 3,5% 

Cement 3,0% 0,0% 0,0% 

Mechanicky aktivovaný beton 0,0% 0,0% 3,0% 

 

Tabulka 2: Složení navržených a posuzovaných směsí 

Složky směsi Směs DA Směs DE Směs DB Směs DO 

Betonový recyklát 0/22 44,75% 45,75% 68,625% 43,75% 

Štěrkopísek z D1 44,75% 45,75% 22,875% 43,75% 

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

Asfaltová emulze 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Cement 3,0% 1,0% 1,0% 0,0% 

Mechanicky aktivovaný beton 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 
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Tabulka 3: Složení navržených a posuzovaných směsí 

Složky směsi Směs PA Směs PC 

R-materiál 0/22 68,25% 70,5% 

Štěrkopísek z D1 22,75% 23,5% 

Voda 2,5% 2,5% 

Asfaltová emulze 3,5% 3,5% 

Cement 3,0% 0,0% 

 

Tabulka 4: Složení navržených a posuzovaných směsí 

Složky směsi Směs 3O Směs 5O 

R-materiál 0/22 89,5% 87,5% 

Voda 4,0% 4,0% 

Emulze 3,5% 3,5% 

Cement 0,0% 0,0% 

Mechanicky aktivovaný beton 3,0% 5,0% 

 

3. Diskuse poznatků vyplývající z uskutečněných měření 

Výsledné hodnoty modulu tuhosti a pevnosti v příčném tahu po 7, 14 a 28 dnech 
zrání shrnují grafy 1 a 2. Tyto souhrnné grafy slouží k celkovému rychlému 
zorientování v porovnání jednotlivých skupin směsí mezi sebou, na sledování 
vybraných trendů izolovaně jsou pak pro větší přehlednost zaměřeny další 
podkapitoly. Zkušební tělesa ze směsi BC pro zkoušení po 7 a 28 dnech a tělesa ze 
směsí BA a OA pro zkoušení po 28 dnech byla vyrobena z jiné šarže R-materiálu 
dodané později. V grafech jsou následně sloupce reprezentující tato tělesa označena 
poznámkou. Tato tělesa měla díky v důsledku nestejnorodosti a tudíž i odlišného 
složení R-materiálu nižší objemovou hmotnost, hodnoty na těchto tělesech 
naměřené jsou tedy zatíženy chybou – vycházely o něco nižší než by měly být. 

 
Obrázek 1: Hodnoty modulu tuhosti po 7, 14 a 28 dnech zrání 
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Hlavním poznatkem, který je dobře patrný z těchto souhrnných grafů, je velký rozdíl 
mezi trendy, které sledují hodnoty modulu tuhosti a trendy hodnot pevnosti v příčném 
tahu některých směsí. Vzhledem k tomu, že jak při zkoušce modulu tuhosti tak i při 
zkoušce ITS je zkušební těleso namáháno v příčném tahu, a také vzhledem 
k doposud získaným poznatkům v oblasti chování směsí recyklace za studena 
s použitím asfaltového R-materiálu je tento jev poměrně překvapivý. Tento rozdíl se 
objevuje u směsí s obsahem betonového recyklátu a štěrkopísku. Zatímco z hlediska 
modulu tuhosti vychází tyto směsi s poměrně velmi dobrými hodnotami, z hlediska 
pevnosti v příčném tahu dávají velmi špatné výsledky. Důvodem je nezastupitelná 
role vhodného zrnitostního složení a odpovídající čára zrnitosti minerálních složek 
směsi recyklace za studena. V případě přítomnosti podílu ŠP s kulovými zrny je 
patrný limit, kterého směsi dosahují. Z hlediska modulu tuhosti směs DO (nejhorší 
směs ze všech „D_“ směsí) vychází srovnatelně se směsmi BC a PC i směsi 3O a 
5O, zatímco u pevnosti v příčném tahu jsou hodnoty nedostačující a je potřeba přidat 
až 3 % cementu, aby byl vyrovnán negativní dopad nahrazení R-materiálu 
štěrkopískem (směs DA vychází stejně jako směs BC). Podobný trend je možný 
sledovat i při porovnání směsí, které dosahovaly nejvyšších hodnot (BA, DA, PA), 
tedy směsí s 3 % cementu. 

 
Obrázek 2: Hodnoty pevnosti v příčném tahu po 7, 14 a 28 dnech zrání 

 

Souhrnně je možné konstatovat, že nejvyšších hodnot pevnosti v příčném tahu 
dosahují směsi s nejvyšším obsahem asfaltového R-materiálu. Nahrazení 25 % R-
materiálu štěrkopískem případně 50 % betonovým recyklátem nepřineslo zásadní 
snížení pevnosti v příčném tahu. Přesto je obsah R-materiálu pro tuto vlastnost 
stěžejní, což dokazují nízké hodnoty ITS u směsí, které obsahovaly pouze betonový 
recyklát a štěrkopísek. Z hlediska modulu tuhosti je situace úplně odlišná, nejvyšších 
hodnot dosahují právě směsi bez obsahu R-materiálu, tedy směsi s betonovým 
recyklátem a štěrkopískem.  

Zajímavý poznatek vychází i ze srovnání hodnot modulu tuhosti a ITS u směsí DE a 
DB. Přestože směsi s obsahem R-materiálu a betonového recyklátu dosahují nižších 
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hodnot modulu tuhosti a srovnatelných hodnot ITS ve srovnání se směsmi 
s obsahem R-materiálu a štěrkopísku, není správné považovat štěrkopísek za 
kvalitnější materiál, který bude mít vždy za následek vyšší hodnoty. Směsi studené 
recyklace jsou komplexní složité materiály a jednou z jejich nejdůležitějších vlastností 
je správné zrnitostní složení. Proto více než porovnávání kvalit jednotlivých složek je 
důležité hledat kvalitu celku a zajímat se o vhodnou kombinaci (poměr) jednotlivých 
složek, který bude mít za následek optimální čáru zrnitosti s dobře vytvořenou 
kostrou vzájemně zaklíněných zrn kameniva. Z porovnání hodnot modulu tuhosti i 
ITS u směsí DE a DB jasně vyplynulo, že kostra tvořená z 50 % hrubým betonovým 
recyklátem frakce 0/22 a z 50 % štěrkopískem (směs DE) je méně vhodná, než 
pokud je tento poměr změněn na 75 : 25 ve prospěch betonového recyklátu (směs 
DB), a to právě kvůli nezastupitelné roli lepšího spolupůsobení hrubších zrn kostry z 
minerálních složek. 

 

4. Směsi recyklace za studena s 3 % cementu 

 Výrazný rozdíl mezi trendy, které vykazují hodnoty modulu tuhosti a hodnoty 
pevnosti v příčném tahu popsaný výše, podporují i hodnoty naměřené u směsí, které 
kromě asfaltové emulze obsahovaly i 3 % cementu (směsi BA, DA a PA). Podstatně 
nejvyšších hodnot modulu tuhosti ze všech jedenácti testovaných směsí dosahuje 
směs DA, tedy směs, která neobsahuje žádný R-materiál. U směsí BA a PA byly 
oproti ostatním směsím také naměřeny poměrně vysoké hodnoty modulu tuhosti 
(jako důsledek vyššího množství přidávaného cementu). Ovšem nahrazení R-
materiálu štěrkopískem se u směsi BA projevilo snížením hodnot modulu tuhosti 
zhruba o 35 % a u směsi PA, ve které byl oproti směsi DA betonový recyklát 
nahrazen asfaltovým R-materiálem, měla tato náhrada za následek snížení modulu 
tuhosti zhruba o 25 % (viz obrázek 3). 

Úplně jiná situace se ovšem objevuje při srovnání hodnot pevnosti v příčném tahu 
těchto směsí (viz obrázek 4), kde nejvyšších a poměrně srovnatelných hodnot 
dosahují směsi BA a PA, výjimku tvoří hodnoty ITS po 28 dnech. Směs BA dosahuje 
v tomto případě výrazně nižších hodnot než směs PA, což je pravděpodobně 
důsledkem použití jiné dodávky R-materiálu. Oproti směsím BA a PA vychází ITS 
směsi DA, tedy směsi bez obsahu R-materiálu, zhruba o 25 % nižší.  

  

Obrázek 3 a 4: Modul tuhosti a pevnost v příčném tahu směsí s 3 % cementu 
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5. Směsi recyklace za studena s aplikací mikrofileru z mletého betonového 
recyklátu 

Mechanicky aktivovaný jemně mletý betonový recyklát obsahovaly čtyři z jedenácti 
testovaných směsí – směsi OA, DO, 3O a 5O. Porovnání průměrných hodnot modulu 
tuhosti a pevnosti v příčném tahu těchto směsí zobrazují obrázky 5 a 6. V souladu 
s tím, co už bylo uvedeno výše, nejvýraznější poznatek, který plyne z porovnání 
směsí s mechanicky aktivovaným betonem, je zcela zásadní rozdíl mezi poměrně 
velmi dobrými hodnotami modulu tuhosti a nízkou pevností v příčném tahu u směsi 
DO, tedy směsi, která obsahovala pouze betonový recyklát se štěrkopískem. Směsi 
s asfaltovým R-materiálem dosahují více než dvojnásobných hodnot pevnosti 
v příčném tahu než směs DO a vůbec nejvyšších hodnot pevnosti v příčném tahu 
dosahovaly směsi 3O a 5O, jejichž kostra byla tvořena pouze asfaltovým R-
materiálem. Na základě prozatím provedených měření lze konstatovat, že vliv složení 
kostry se jeví větší než vliv množství přidávaného jemně mletého mechanicky 
aktivovaného betonového recyklátu.  

   

Obrázek 5 a 6: Modul tuhosti a pevnost v příčném tahu směsí s uplatněním mechanicky 
aktivovaného jemně mletého betonového recyklátu 

 

Vliv účinku přidávání mikromletého betonového recyklátu je možné sledovat jak 
v grafech 5 a 6 z porovnání směsí 3O a 5O, tedy směsí s asfaltovým R-materiálem a 
s obsahem 3 % resp. 5 % mikromletého betonového recyklátu, tak z porovnání 
směsí BC a OA, tedy směsí s R-materiálem a betonovým recyklátem s 0 % resp. 3 % 
mikromletého betonového recyklátu (viz obrázky 1 a 2). V obou případech je patrný 
jednoznačně vyšší modul tuhosti u směsí s vyšším obsahem mikromletého 
betonového recyklátu. Hodnoty pevnosti v příčném tahu ovšem vychází u směsí 
s vyšším obsahem mechanicky aktivovaného mletého betonového recyklátu 
srovnatelné nebo nižší než u směsi s nižším příp. nulovým obsahem této příměsi. 

6. Směsi recyklace za studena s <1 % cementu 

Z dále prezentovaných obrázku 12 a 13 je dobře patrný negativní dopad absence 
asfaltového R-materiálu na pevnost v příčném tahu. Přestože směsi DE a DB na 
rozdíl od směsí BC a PC obsahují 1 % cementu a jsou tedy dražší, cement 
nepřispívá k pevnosti v příčném tahu a tyto směsi dosahují nižších hodnot než 
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levnější směsi bez cementu. Naopak rozdíl mezi hodnotami modulu tuhosti směsí 
bez asfaltového R-materiálu a ostatních je u této skupiny ještě markantnější než u 
ostatních skupin, což může být způsobeno právě zmíněným 1 % cementu, který 
směsi DE a DB obsahují. Z uvedených grafů je dobře patrný výše zmíněný vliv 
správného granulometrického složení směsi, který vede u směsi DB ve všech 
případech k vyšším hodnotám, než jaké dosahuje směs DE.   

 

  

Obrázek 12 a 13: Modul tuhosti a pevnost v příčném tahu směsí s 1 % cementu a méně 

 

7. Závěr 

 Recyklace stavebních a demoličních odpadů je jedním z důležitých nástrojů pro 
zachování udržitelného rozvoje a překlenutí rozporu mezi ekonomickým růstem a 
ochranou životního prostředí. Cementobetonové kryty mají v České republice 
dlouhou tradici, vedle toho existuje nespočet betonových konstrukcí, které je třeba 
v některých případech odstranit či nahradit. Na úsecích s vysokou intenzitou provozu 
těžkých nákladních vozidel se upřednostňuje převážně varianta návrhu vozovky s 
cementobetonovým (CB) krytem. Po skončení životnosti je CB kryt vybourán, 
předrcen, roztříděn a znovupoužit jako recyklované kamenivo. Další zkoumanou 
cestou znovupoužití betonové drti je právě jejich potenciál v oblasti mikrofilerů. 

Dosavadní výzkum přinesl některé velmi zajímavé poznatky v oblasti využití různých 
materiálů získaných z odlišných vrstev a typů konstrukce vozovky při recyklaci za 
studena. V oblasti směsí recyklovaných za studena s obsahem asfaltového pojiva 
resp. kombinace asfaltového a hydraulického pojiva se jedná především o velký 
rozdíl mezi trendy, které byly identifikovány u hodnot modulu tuhosti a pevnosti 
v příčném tahu. Konkrétně se jednalo o směsi s obsahem betonového recyklátu a 
štěrkopísku, které dosahovaly ve srovnání s ostatními testovanými směsmi velmi 
dobré hodnoty modulu tuhosti, ovšem pevnost v příčném tahu těchto směsí byla 
výrazně nižší a je možné konstatovat, že obsah asfaltového R-materiálu je pro 
pevnost v příčném tahu směsí recyklovaných za studena velmi podstatný. Přidávání 
betonového mikrofileru do směsí stmelených primárně asfaltovou emulzí se ukázalo 
jako přínosné z hlediska hodnot modulu tuhosti, ovšem přínos z hlediska hodnot 
pevnosti v příčném tahu se nepotvrdil. Zlepšení vlastností v důsledku přidávání 
betonového mikrofileru je vzhledem k velikosti vynaložených nákladů na úpravu 
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materiálu poměrně malé, a proto se využití přidávání betonového mikrofileru v praxi 
jeví zatím jako neefektivní.  
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Abstract 
Mechanical and deformation properties of concrete are markedly improved by the 
addition of long structural fibers. This addition, however, not always improves the 
durability of concrete. One important factor is to assess the permeability of the 
surface layer. In this research was used TORRENT permeability method and the 
method to determine the coefficient of permeability of chloride in concrete 
NORDTEST. The results of each method are very similar. 
 

1. Úvod 

 Trvanlivost betonu lze, dle pokynu F Evropské komise z prosince 2004, definovat 
jako schopnost udržet požadované ukazatele svých charakteristik po dobu, kdy je 
vystaven předvídaným zatížením. Důležitým ukazatelem v tomto směru je povrchová 
vrstva betonu tvořících jakousi „vstupní bránu“ pro různé škodlivé látky [1,2]. Výzkum 
trvanlivosti se zabývá převážně studiem fyzikálně-mechanických a chemických 
porušení betonu.  
 Vláknobetony jsou moderní stavební materiály s dostatečně prověřenými 
mechanickými i přetvárnými vlastnostmi. Dlouhá polymerní vlákna cíleně vylepšují 
mechanické vlastnosti betonového kompozitu. Přítomnost vláken v betonovém 
kompozitu může však mít i svá negativa. [3] Rozptýlená vlákna jsou schopna vylepšit 
nízkou tahovou pevnost betonu, ale za cenu možného překročení kritického 
smykového namáhání kontaktu vlákno - cementový tmel. Špatná adheze vláken 
k cementové matrici, překročení smykového namáhání nebo koroze mohou, dle 
některých autorů, vést ke zvýšení propustnosti a ve výsledku pak ke snížení 
trvanlivosti cementového kompozitu.  Část odborníků se na druhou stranu domnívá, 
že adice dlouhých i krátkých vláken do betonu zvýší jeho trvanlivost z důvodu 
zamezení vzniku mikrotrhlinek ve všech stádiích zrání betonu. Přijmeme-li fakt, že 
trvanlivost betonu je determinována do značné míry propustností jeho povrchových 
vrstev [4], zdá se být účelné použít ke stanovení propustnosti povrchu testovaných 
betonů moderní nedestruktivní metody TORRENT a NORDTEST. 

 

2. Experimentální část 

 Práce jsou zaměřeny na zjištění trvanlivostních vlastností vláknobetonů s použitím 
polymerních vláken a u jedné receptury náhrady přírodního kameniva betonovým 
recyklátem, frakce 0-16 mm od firmy Dufonev. 
 Z povrchových testů propustnosti jsme vybrali zkoušku TORRENT (propustnost 
povrchové vrstvy pro vzduch) Tato zkouška se prováděla na betonových dlaždicích o 
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rozměrech 300x300x80 mm. U každé receptury bylo provedeno 6 měření. Další 
metoda, kterou jsme se zabývali, bylo určení koeficientu propustnosti chloridů 
v betonu, s názvem NORDTEST. Tato zkouška se provádí na segmentech 
vyřezaných z jádrových vývrtů. Tělesa měly průměr 100 mm a výšku 50 mm. U 
každé receptury jsme měření prováděli na 2 vývrtech. 

 

3. Receptura betonu 

 Celkem byly vyrobeny 4 receptury betonu, u kterých bylo použito různé dávky 
vláken a u jedné receptury se nahradilo přírodní kamenivo betonovým recyklátem 
frakce 0-16 mm (viz. Tab. 1). 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. U receptur s polymerními vlákny jsme použili 
vlákna FORTA FERRO délky 5 cm. 

Tab. 1 Receptura betonu 

kamenivo 

množství 
cementu 0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 

vodní 
součinitel 

plastifikátor PP vlákna označení 
betonu 

[kg/m
3
] [kg/m

3
] [kg/m

3
] [kg/m

3
] - [%] of wc [kg/m

3
] 

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 (recyklát) 490 890 100 
633 

(recyklát) 
0,43 1 

9,1 (1%) 

 

4. Popis jednotlivých zkušebních metod   

TORRENT 

 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. Řez přístrojem TORRENT je na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Řez přístrojem TORRENT 
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NORDTEST 

 Ve směru osy zkušebního tělesa je aplikován vnější elektrický potenciál, jehož 
působením jsou vnější chloridové ionty nuceny prostupovat dovnitř vzorku. Po 
uplynutí předepsané doby trvaní zkoušky se vzorek osově rozřízne a na čerstvě 
oddělené plochy se nanese dusičnan stříbrný AgNO3. Reakcí vznikne v místech 
prostupu bílý chlorid stříbrný AgCl, podle něhož je hloubka prostupu snadno 
rozpoznatelná a změřitelná. Koeficient prostupu se následně stanovuje z této 
naměřené hloubky. Umístění vzorku v zařízení je znázorněno na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Zařízení NORDTEST 

 

5. Naměřené výsledky a diskuze   

 Obě zkoušky byly provedeny po 1 měsíci zrání ve vlhkém uložení a následně 
vysušeny na vlhkost betonu okolo 3 %. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty 
jednotlivých metod. 

Tab. 2 Výsledky měření metody TORRENT 

aktuální  
vlhkost  

korekce hodnoty Kt 
pro w=3% 

hloubka 
vniknutí vakua 

L 

kvalita 
vrstvy 

betonu pro 
w=3% 

průměr průměr průměr 

označení betonu 

[%] [*10
-16

 m
2
] [%] [mm] 

průměr 

O (beton z přírodního 
kameniva bez vláken) 

2,92 0,003 100 4,1 velmi dobrá 

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

3,25 0,007 233,3 4,2 velmi dobrá 

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

3,42 0,011 366,6 4,5 dobrá 

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

3,68 0,035 1166,6 6,3 dobrá 
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Obr. 3 Grafické znázornění metody TORRENT  

 

Tab. 3 Výsledky měření metody NORDTEST 

vstupní 
proud 

aplikované 
napětí 

výška 
průniku 
chloridů 

koeficient 
nestacionární 

migrace 
chloridů 

koeficient 
nestacionární 

migrace 
chloridů 

I30v U 
Xd      

(jednotlivě) 
Dnssm          

(jednotlivě) 
Dnssm          

(průměr) 

označení 
betonu 

[mA] [V] [mm] [m
2
/s] [m

2
/s] 

O1 45 30 10,929 4,815 

O2 45 30 10,141 4,434 
4,625 

B1 50 30 17,714 8,137 

B2 50 30 17,429 7,997 
8,067 

HV1 40 35 22,107 8,843 

HV2 60 25 16,931 9,286 
9,064 

C1 65 25 23,285 13,095 

C2 60 25 22,431 12,581 
12,838 

 

Obr. 4 Grafické znázornění metody NORDTEST 

   O                B                HV               C 
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 Z grafu je zřejmé, že polymerní vlákna mírně zvyšují propustnost betonu pro 
vzduch i pro chloridy. Můžeme zde vidět poměrně těsnou závislost mezi výsledky 
metody TORRENT a NORDTEST. U betonu z recyklovaného betonu vychází 
nejhorší výsledky u obou metod, což je způsobeno vyšší pórovitostí betonového 
recyklátu ve srovnání s přírodním kamenivem. Poměrně zajímavé je, že vyšší 
propustnost vychází u betonu s množstvím vláken 0,15% než u betonu s množstvím 
vláken 1%. To může být pravděpodobně způsobeno z nedostatečného množství 
vláken v objemu betonu, které účinně potlačují vznik mikrotrhlin v průběhu fází 
hydratace a následně smršťování betonu. 

 

6. Závěr 

 Metody TORRENT a NORDTEST jsou poměrně v těsné závislosti a mohou být 
použity samostatně nebo v kombinaci pro stanovení trvanlivostních vlastností 
vláknobetonů, jak z přírodního kameniva, tak z betonového recyklátu.  
 Porovnáme-li odolnost povrchové vrstvy betonu s přídavkem vláken a bez nich, 
můžeme říci, že vlákna zvyšují propustnost pro vzduch i chloridy, ale zvýšení není 
příliš velké, betony podle tabulek stále spadají do stejné třídy. Vyšší propustnost, 
hlavně pro vzduch, však nastává u betonu z betonového recyklátu s přídavkem 
vláken, z důvodu vyšší pórovitosti betonového recyklátu oproti kamenivu přírodnímu. 
U migrace chloridů není tento rozdíl příliš významný. 
 Závěr můžeme říci, že beton z betonového recyklátu, sice vykazuje nejhorší 
výsledky z těchto receptur, ale pořád hodnoty spadají do přijatelných mezí. Takže 
takový beton je možno z hlediska trvanlivosti použít do určitých konstrukcí. 
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Abstract 
Construction and demolition waste constitute 1/3 from total production of waste. It is 
necessary to look for new way use of construction and demolition waste. One way is 
use of recycled aggregate for production of new concrete structure elements. 
Problem is negative influence of recycled aggregate on final properties of concrete. It 
is necessary to test the properties of concrete. 

1. Úvod  

Stavební a demoliční odpad tvoří zhruba 1/3 z celkové produkce všech druhů 
odpadů a to jak v České republice, tak i v Evropské unii. Nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem a jeho likvidace je aktuální problém, který není možné 
přehlížet a je nutné se jím dále zabývat. Většina vzniklého stavebního a demoličního 
odpadu končí na skládkách a dále je využívána pouze ve velmi omezené míře, 
především jako zásypový a podsypový materiál.  

Podle § 42 odstavce 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech byl vypracován „Plán 
odpadového hospodářství České republiky“. Jedním z jeho cílů je zabezpečení 
opětovného využití alespoň 75% objemu vznikajících stavebních a demoličních 
odpadů. Proto je tedy nutné hledat nové směry využití stavebního a demoličního 
odpadu, jelikož jeho současné využití není schopné pokrýt 75% jeho objemu. Jednou 
z možných cest je jeho opětovné využití jako recyklovaného kameniva při výrobě 
nových betonových konstrukčních prvků. Došlo by tak nejen ke snížení množství 
stavebního a demoličního odpadu umístěného na skládkách v České republice, ale 
zároveň ke zpomalení vyčerpávání zdrojů přírodního kameniva.  

V Evropě je téma recyklovaných materiálů řešeno především v Belgii, Nizozemí a 
Německu. Vzhledem k odlišnému přístupu ke stavění budov v zahraničí a zároveň 
různým postupům při jejich demolici má recyklát rozdílné vlastnosti v České republice 
a v zahraničí, proto je možné se z výsledků zahraničních projektů poučit, není však 
možné přebírat celé výstupy a dále je aplikovat v České republice. Podnětem pro 
výzkumnou činnost v oblasti využití stavebního a demoličního odpadu je také 
absence předpisů vymezující možnost jeho využití v České republice.  

2. Vlastnosti recyklovaného kamenivo 

 Normou EN 12620 Kamenivo do betonu [1] je recyklované kamenivo definováno 
jako kamenivo anorganického původu, které bylo dříve použito v konstrukci. Jako 
náhradu přírodního kameniva je vhodné používat betonové recyklované kamenivo, 
pro jeho nejvíce shodné vlastnosti s přírodním kamenivem. I přesto ovšem dochází 
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k určitým odlišnostem mezi přírodním a betonovým recyklovaným kamenivem. 
Obecně je možné říci, že recyklované kamenivo má horší vlastnosti než přírodní 
kamenivo. Nejvíce odlišné od přírodního kameniva jsou fyzikální vlastnosti recyklátu. 
Recyklované kamenivo má nižší objemovou hmotnost a zároveň vyšší nasákavost 
[2, 3]. Recyklované kamenivo také vykazuje vyšší pórovitost [4]. Tento fakt je spojen 
se skladbou recyklovaného kameniva, které je tvořeno ztvrdlým cementovým tmelem 
a zrny původního kameniva obalenými cementovým tmelem. Na fyzikální vlastnosti 
recyklovaného kameniva má vliv nejen jeho skladba, ale i velikost zrna. Jemnější 
frakce recyklovaného kameniva vykazují vyšší nasákavost a to zhruba o 2 – 4 %. 
Proto je výhodnější v betonové směsi nahrazovat recyklovaným kamenivem spíše 
hrubší frakce kameniva [7].  

3. Vlastnosti betonu s recyklovaným kamenivem  

Použití recyklovaného kameniva do betonu má negativní vliv na jeho výsledné 
vlastnosti [2, 5].   Dochází především ke snížení pevnosti v tlaku betonu [2, 6]. Dále 
dochází ke snížení objemové hmotnost ztvrdlého betonu, zvýšení jeho nasákavosti 
[3] a poklesu modulu pružnosti [2, 6]. Beton s recyklovaným kamenivem vykazuje 
také větší smršťování a to až o 80% [8]. Díky vyšší pórovitosti recyklovaného 
kameniva a s ní spojené vyšší nasákavosti vykazuje výsledný beton také horší 
odolnost vůči zmrazování a rozmrazování [9].  

Jak již bylo tedy řečeno použití recyklovaného kameniva jako částečné náhrady 
přírodního kameniva v betonu negativně ovlivňuje jeho vlastnosti. Míra ovlivnění 
vlastností betonu je závislá na množství a kvalitě recyklovaného kameniva 
obsaženého v betonu. V grafu na Obr. 1 je patrná lineární závislost mezi objemovou 
hmotností betonových vzorků, kde bylo 100% hrubé frakce nahrazeno recyklovaným 
kamenivem rozdílné kvality a jejich pevností v tlaku. Je zřejmé, že čím kvalitnější 
recyklované kamenivo bylo při výrobě betonu použito, tím vyšší byla objemová 
hmotnost betonu a tím pádem došlo i k menšímu poklesu pevnosti v tlaku. Při použití 
recyklovaného kameniva s objemovou hmotností 2220 kg/m

3
 činil pokles pevnosti 

v tlaku oproti referenčnímu betonu s přírodním kamenivem 45%. Oproti tomu při 
použití recyklovaného kameniva s objemovou hmotností 2560 kg/m

3
 činil pokles 

pevnosti v tlaku pouze 15% oproti referenčnímu betonu. Je tedy velmi důležité dbát 
na kvalitu recyklovaného kameniva a především na jeho důsledné materiálové 
třídění. 


Obr. 1 - Vztah mezi objemovou hmotností betonových vzorků se 100% náhradou 

hrubé frakce recyklovaným kamenivem odlišné kvality a jejich pevností v tlaku 
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4. Konstrukční prvky s recyklovaným kamenivem   

I přes zhoršení vlastností je možné tento beton využívat při výrobě konstrukčních 
prvků pozemních staveb. Jedná se především o konstrukce, kde jsou potřeba větší 
objemy betonu, ale nejsou kladeny vysoké nároky na pevnost a odolnost vůči 
působení klimatických vlivů. Jedná se například o:  

 základové konstrukce 

 roznášecí vrstvy podlah 

 zdící tvarovky „ztracené bednění“ 

 spádové vrstvy plochých střech  

 výplňové zdivo 

 vnitřní nenosné stěny  

Samozřejmě při použití betonu s recyklovaným kamenivem v konkrétních 
aplikacích je třeba zjišťovat nejen jeho obecné fyzikální a mechanické vlastnosti, ale 
také specifické vlastnosti, které jsou důležité pro jednotlivé aplikace. Například při 
aplikaci recyklovaného betonu jako roznášecí vrstvy do podlah je třeba věnovat 
pozornost především smršťování betonu. Při využití betonu s recyklovaným 
kamenivem do základových konstrukcí pozemních staveb je nutné se zaměřit na 
odolnost betonu proti zmrazování a rozmrazování a také proti pronikání chloridů do 
betonu. Případně je vhodné beton použít pro základové konstrukce, které jsou celým 
svým objemem uloženy v nezámrzné hloubce. Možnosti využití recyklovaného 
kameniva při výrobě konstrukčních prvků upravuje současná norma ČSN EN 206 
[10], která vešla v platnost v červenci 2014, je recyklované kamenivo děleno do dvou 
skupin (druh A, druh B). Požadavky na jednotlivé druhy recyklovaného kameniva 
jsou uvedeny v tabulce na Obr. 2. 


Obr. 2 - Požadavky na jednotlivé druhy recyklovaného kameniva [10] 

Množství recyklovaného kameniva, které je možné do betonu použít, závisí na jeho 
druhu a požadované expoziční třídě výsledného betonu. Jednotlivé expoziční třídy a 
množství recyklovaného kameniva, které je možné použít, jsou shrnuty v tabulce na 
Obr. 3.  



 

 

 97


Obr. 3 - Maximální procento nahrazení hrubého kameniva (% hmotnosti) [10] 

5. Výroba zdící tvarovky z betonu s recyklovaným kamenivem   

Z předchozí kapitoly je patrné, že v současné době a podle platné legislativy je 
možné nahradit maximálně 50% hrubé frakce recyklovaným kamenivem a to pouze 
pro expoziční třídu X0. Pro možnost ověření využití 100% náhrady hrubé frakce při 
výrobě konstrukčních prvků pozemních staveb, byly experimentálně vyrobeny 
betonové zdící prvky.  

Zdící tvarovka byla navržena o rozměrech 500x250x250 mm. Pro usnadnění 
zdění a také pro dokonalejší napojení jednotlivých řad byly tvarovky navrženy na 
spodní i horní hraně s ozubem, který funguje na principu „pero a drážka“. Vnitřek 
tvarovky je možné vyplnit buď monolitickým betonem (ztracené bednění) anebo 
tepelně – izolačním materiálem. Tloušťka stěny tvarovky byla volena 65 mm a to 
z důvodu využití celé škály hrubé frakce recyklovaného kameniva. Obr. 4 ukazuje 
formu, která byla použita pro výrobu betonových tvarovek.  


Obr. 4 - Forma použitá pro výrobu betonových tvarovek 

Pro výrobu zdící tvarovky bylo požito hrubé recyklované kamenivo, které bylo 
rozděleno na frakce 4 – 8 mm a 8 – 16 mm. Pyknometrickou zkouškou dle normy 
ČSN EN 1097 - 6 [11] byly zjištěny fyzikální vlastnosti recyklovaného kameniva, 
výsledky pyknometrické zkoušky a zatřídění kameniva dle EN 206 [10] jsou shrnuty 
v Tab. 1.  
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Tab. 1 - Fyzikální vlastnosti a zatřídění použitého recyklovaného kameniva 

Druh kameniva Zrnitost[mm] 

Objemová 
hmotnost ve 
vysušeném 

stavu [kg/m
3
] 

Nasákavost 
[%] 

Typ dle 
ČSN EN 
206 [10] 

4 – 8 2088 10,19 Recyklované 
kamenivo  8 – 16 2140 7,50 

A 

Při návrhu byla použita běžná receptura betonu pro expoziční třídu XC1, pouze 
hrubá frakce byla 100% nahrazena recyklovaným kamenivem. Pro eliminaci vyšší 
nasákavosti recyklovaného kameniva byla použita voda pro přednasáknutí 
kameniva. Jako pojivo byl použit směsný cement CEM I 32,5 MPa a pevnostní třída 
byla navržena jako 16/20. Společně s betonovými tvarovkami byla také vyrobena 
doprovodná tělesa (krychle o délce hrany 150 mm) pro zkoušky objemové hmotnosti 
ztvrdlého betonu a pevnosti v tlaku. Použitá receptura je shrnuta v tabulce Tab. 2.  

 
Tab.  2 - Navržená betonová receptura 

Materiál  
Množství 
[kg/m

3
] 

cement 260 
voda 179 
písek 829 

RK 4 – 8 mm 425 
RK 8 – 16 mm 429 

  

Zpracovatelnost čerstvé betonové směsi byla zkoušena sednutím kužele dle ČSN 
EN 12350 - 6 [12]. Zkouška zpracovatelnosti sednutím kužele ukázána na Obr. 5. 
Sednutí kužele bylo S0, což je ovšem pochopitelné, protože při návrhu nebyly 
použity žádné plastifikační přísady. Čerstvá betonová směs byla uložena do formy a 
hutněna vibrováním na vibračním stole.  Při zpracování betonové směsi byl zjištěn 
problém s vytvářením ozubů. Pro další výrobu betonových tvarovek by bylo nutné 
buď optimalizovat betonovou směs tak, aby měla lepší zpracovatelnost, případně 
zvolit jinou technologii, např. vibrolisování.  


Obr. 5 - Zkouška zpracovatelnosti čerstvé betonové směsi sednutím kužele 
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Zkoušena byla objemová hmotnost ztvrdlého betonu dle ČSN EN 12390 – 7 [13] a 
pevnost v tlaku dle ČSN EN 12390 – 3 [14]. Obě charakteristiky byly zjišťovány na 
doprovodných tělesech. Průměrná objemová hmotnost betonu byla 2140 kg/m

3
 a 

průměrná pevnost v tlaku byla 31,20 MPa. Bylo tedy zjištěno, že je možné vyrobit 
zdící prvek obsahující 100% hrubé frakce recyklovaného kameniva, který bude 
vykazovat běžné vlastnosti jako běžně dostupné zdící prvky. Bylo by, ale nutné 
optimalizovat betonovou směs nebo technologii provádění tvarovky. Dále by bylo 
nutné použít pouze frakci kameniva 4 – 8 mm, jelikož použití frakce kameniva 8 – 16 
mm zvětšuje tloušťku stěny tvarovky, což má za následek její vyšší váhu. Tím pádem 
dochází ke zhoršené manipulaci s tvarovkou. Obr. 6 ukazuje zhotovenou betonovou 
tvarovku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6 - Výsledná betonová tvarovka 

5. Závěr 

Závěrem je možné říci, že použití recyklovaného kameniva jako náhrady hrubé 
frakce kameniva v betonu zhoršuje jeho výsledné vlastnosti. Dochází především ke 
snížení objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku betonu, zvýšení nasákavosti, většímu 
smršťování a zhoršení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. Míra ovlivnění 
výsledných vlastností betonu závisí na kvalitě použitého recyklovaného kameniva a 
jeho množství v betonu.  

I přes zhoršení vlastností je možné tento beton využívat při výrobě konstrukčních 
prvků pozemních staveb. Jedná se především o konstrukce, kde jsou potřeba větší 
objemy betonu, ale nejsou kladeny vysoké nároky na pevnost a odolnost vůči 
působení klimatických vlivů.  

Možnosti použití recyklovaného kameniva upravuje současná platná legislativa. 
Množství recyklovaného kameniva, které je možné do betonu použít, závisí na jeho 
druhu a požadované expoziční třídě výsledného betonu. Momentálně je možné 
nahradit maximálně 50% hrubé frakce pro expoziční třídu X0.  

Pro možnost ověření využití 100% náhrady hrubé frakce při výrobě konstrukčních 
prvků pozemních staveb byly experimentálně vyrobeny betonové zdící prvky. Bylo 
zjištěno, že je možné vyrobit zdící prvek obsahující 100% hrubé frakce 
recyklovaného kameniva, který bude vykazovat běžné vlastnosti jako běžně 
dostupné zdící prvky. Bylo by ovšem nutné optimalizovat buď zpracovatelnost 
čerstvé betonové směsi, případně technologii provádění tvarovky. Dále by bylo 
vhodné optimalizovat použitou velikost hrubé frakce tak, aby nedocházelo k příliš 
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velké tloušťce stěny tvarovky a tím pádem se nezvyšovala její hmotnost a 
nezhoršovala se manipulace s tvarovkou. Bylo by také vhodné zabývat se 
trvanlivostními charakteristikami tvarovky, např. odolnosti proti zmrazování a 
rozmrazování.  

6. Poděkování 

Prezentované výsledky byly získány za finanční podpory SGS15/182/OHK1/3T/11 
Ověření trvanlivosti a životnosti cementových kompozitů a recyklovaných betonů a 
projektu OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky 
efektivních budov. 
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ABSTRACT 

For use in construction nanotechnology has been found that such materials 
are still very expensive and , therefore, are only used in very small quantities . 
However, recent research has established that the traditional construction materials 
such as concrete, on closer inspection of components comprises complex 
nanostructures. Nano particles in the building industry mainly used as additives in 
concrete . One such material is the Graphene where the verification of its effect on 
cement composites. 
 

1.  INTRODUCTION - NANOTECHNOLOGY 

Nanotechnology is an emerging field of science related to the understanding 

and control of matter at the nanoscale, i.e., at dimensions between approximately 1 

and 100 nm (www.nano.gov).  At the nanoscale, unique phenomena enable novel 

applications. Nanotechnology encompasses nanoscale science, engineering, and 

technology that involve imaging, measuring, modeling, and manipulating matter at 

this length scale.  

Just how small is “nano”? In the serviceability index system of units, the prefix 

“nano” means 1-billionth or 10–9. Therefore 1 nm is 1-billionth of a meter. It’s difficult 

to imagine just how small that is, so here are some examples (www.nano.gov): 

 

 A sheet of paper is about 100,000-nm thick.  
 A strand of human DNA is 2.5 nm in diameter. 
 There are 25,400,000 nm in 1 in. 
 A human hair is approximately 80,000 nm wide. 
 On a comparative scale, if the diameter of a marble was 1 nm, then diameter 

of the 
Earth would be about 1 m.  

Matter can exhibit unusual physical, chemical, and biological properties at the 

nanoscale, differing in important ways from the properties of bulk materials and 

single atoms or molecules. Some nanostructured materials are stronger or have 

different magnetic properties compared to other forms or sizes of the same material. 

Others are better at conducting heat or electricity. They may become more 
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chemically reactive or reflect light better or change color as their size or structure is 

altered. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1 The top-down and bottom-up approaches in nanotechnology (1) (Sanchez and 

Sobolev, 2010). 

 

Nanotechnology is not simply working at ever-smaller dimensions; rather, 

working at the nanoscale enables scientists to utilize the unique physical, chemical, 

mechanical, and optical properties of materials that naturally occur at that scale. 

Of particular relevance for concrete is the greatly increased surface area of 

particles at the nanoscale. As the surface area per mass of a material increases, a 

greater amount of the material can come into contact with surrounding materials, 

thus affecting reactivity. 

Nanotechnology considers two main approaches: (a) the ‘‘top down” approach 

in which larger structures are reduced in size to the nanoscale while maintaining 

their original properties without atomic-level control (e.g., miniaturization in the 

domain of electronics) or deconstructed from larger structures into their smaller 

composite parts and (b) the ‘‘bottom-up” approach, also called ‘‘molecular 

nanotechnology” or ‘‘molecular manufacturing” (example: www.nano.gov) in which 

materials are engineered from atoms or molecular components through a process of 

assembly or self-assembly (Figure 1). 
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NANOTECHNOLOGY FOR CONCRETE 

Concrete, the most ubiquitous material in the world, is a nanostructured, 

multiphase, composite material that ages over time (Sanchez and Sobolev, 2010). It 

is composed of an amorphous phase, nanometer- to micrometer-size crystals, and 

bound water. The properties of concrete exist in, and the degradation mechanisms 

occur across, multiple length scales (nano to micro to macro) where the properties of 

each scale derive from those of the next smaller scale. Nanoengineering of concrete 

can take place in one or more of the three locations such as (a) in the solid phases, 

(b) in the liquid phases, or (c) at the interfaces between liquid–solid and solid–solid 

(Garboczi, 2009). 

The mechanical behavior of concrete materials depends to a great extent on 

structural elements and phenomena that are effective on a micro- and nanoscale. 

The size of the calcium silicate hydrate (C-S-H) phase, the primary component 

responsible for strength and other properties in cementitious systems, lies in the few 

nanometers range (Taylor, 1997). The structure of C-S-H is much like clay, with thin 

layers of solids separated by gel pores filled with interlayer and adsorbed water 

(Mehta, 1986). This has significant impact on the performance of concrete because 

the structure is sensitive to moisture movement, at times resulting in shrinkage and 

consequent cracking if accommodations in element sizes are not made (Jennings et 

al., 2007). Hence, nanotechnology may have the potential to engineer concrete with 

superior properties through the optimization of material behavior and performance 

needed to significantly improve mechanical performance, durability, and 

sustainability. 

The development of nanotechnology-based concrete materials requires a 

multidisciplinary approach, consisting of teams of concrete materials experts: civil 

engineers, chemists, physicists, and materials scientists. Porro et al. (2010) 

presented an overview of how nanotechnology could be applied to concrete 

technology, emphasizing the multidisciplinary approach needed for successful 

breakthroughs leading to ultra high-performance materials and new multiscale 

models that enable the prediction of bulk material properties from composition and 

processing parameters. Grove et al. (2010) identified opportunities for 

nanotechnology leading to new concrete products and materials, and also for 

improving the sustainability and reducing the environmental footprint of concrete-

based materials in the future. Finally, Birgisson et al. (2010) identified the following 

key breakthroughs in concrete technology that are most likely to result from the use 

of nanotechnology: 

 Development of high-performance cement and concrete materials as 
measured by 
their mechanical and durability properties; 

 Development of sustainable concrete materials and structures through 
engineering for 
different adverse environments, reducing energy consumption during cement 
production, andenhancing safety; 

 Development of intelligent concrete materials through the integration of 
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nanotechnology-based self-sensing and self-powered materials and cyber 
infrastructure technologies; 

 Development of novel concrete materials through nanotechnology-based 
innovative 
processing of cement and cement paste; and 

 Development of fundamental multiscale model(s) for concrete through 
advanced 
characterization and modeling of concrete at the nano-, micro-, meso-, and 

and macroscales.[1] 

GRAPHENE 

The development of various methods for producing graphene — a single layer of 
carbon atoms bonded together in a hexagonal lattice — has stimulated a vast 
amount of research in recent years1. The remarkable properties of graphene 
reported so far include high values of its Young’s modulus (~1,100 GPa)2, fracture 
strength (125 GPa)2, thermal conductivity (~5,000 W m−1K−1)3, mobility of charge 
carriers (200,000 cm2 V−1 s−1)4 and specific surface area (calculated value, 2,630 
m2 g−1)5, plus fascinating transport phenomena such as the quantum Hall effect6. 
Graphene and chemically modified graphene (CMG) are promising candidates as 
components in applications such as energy-storage materials5, ‘paper-like’ 
materials7,8, polymer composites9,10, liquid crystal devices11 and mechanical 
resonators12. 

Graphene has been made by four different methods. The first was chemical 
vapour deposition (CVD) and epitaxial growth, such as the decomposition of ethylene 
on nickel surfaces13. These early efforts (which started in 1970) were followed by a 
large body of work by the surface-science community on ‘monolayer graphite’14. The 
second was the micromechanical exfoliation of graphite15. This approach, which is 
also known as the ‘Scotch tape’ or peel-off method, followed on from earlier work on 
micromechanical exfoliation from patterned graphite16. The third method was 
epitaxial growth on electrically insulating surfaces such as SiC (ref. 17) and the fourth 
was the creation of colloidal suspensions. 
 Graphenes from graphite oxide 

Since it was first prepared in the nineteenth century 25,26, graphite oxide has 
been mainly produced by the Brodie25, Staudenmaier 27 and Hummers 28 methods. 
All three methods involve oxidation of graphite in the presence of strong acids and 
oxidants. The level of the oxidation can be varied on the basis of the method, the 
reaction conditions and the precursor graphite used. Although extensive research 
has been done to reveal the chemical structure of graphite oxide, several models are 
still being debated in the literature. [2] 

As it known ways of raising and production of graphens, were already several 
times to verify the properties of the effect of graphens in efforts to cement 
composites, whether natural or synthetic. These experiences and knowledge are so 
far only at the roots, but it appears that this material has a future. The use of graphite 
lamellas pinching opens up a new realm of applications where it is necessary to 
obtain the electromagnetic protection, electrical conductivity, high thermal 
conductivity, resistance to gas, higher strength and low flammability. An 
understanding of the properties of nano-platelets, which are mixed with cement 
pinching is still in a very early stage. [3]  
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Another critical issue is related to our understanding of the chemical 
structure(s) of CMG sheets and their reaction mechanisms. The better our 
knowledge of the chemistry of these materials, the better the graphene-based 
composites, thin films, paper-like materials and so on that we can make. For 
example, the prospects for sensors based on CMG65 will hinge on our ability to 
chemically tune the CMG for each sensing modality. 

So far the graphenes derived by the reduction of graphene oxide have 
contained a significant amount of oxygen and, possibly, significant numbers of 
defects. Thermal annealing of reduced graphene oxide sheets has produced 
enhanced results 62,66, and finding routes for complete restoration of the sp2 carbon 
network of pristine graphene is of interest. (The graphenes produced from graphite 
intercalation compounds or expandable graphite may have fewer defects, although 
they are also produced in lower yields and are less amenable to functionalization 
than graphenes derived from graphene oxide.) 

 

 
Figure 2  Graphite oxide and graphene oxide 

 
Finally, we mention the development of new reaction routes and starting 

materials as an alternative. The worldwide supply of natural graphite has been 

estimated at 800,000,000 tones 67. If graphene or very thin platelets of multilayer 

graphene could be produced on a large scale by CVD from various precursors, new 

routes for creating colloidal suspensions might also be found, and the supply of 

graphene/few-layer graphene might be enormously increased. [2] 
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CONCLUSIONS 

Some of the potenial areas of applications of nano-based products as well as future 

direction are listed below. 

 Engineered materials using nanotechnology that will allow maximum use of 
locally available materials and avoid unnecessary transport. Design ductile, 
flexible, breathable,permeable, or impermeable concrete properties on 
demand. 

 Design concrete mix that is resistance to freeze–thaw, corrsion, sulfate, ASR, 
andmother environmental attacks. 
Develop speciality products such as products with blast resistance and 
conductive properties as well as temperature-, moisture-, and stress-sensing 
abilities. 

While nanotechlogy-based construction products provide many advantages to 

the designand construction process as identified in the National Roadmap for 

Nanotechnology in Concrete (Birgisson et al., 2010), the following can be considered 

as future challenges. 

Finally, any potential health safety concerns for nanomaterials are not 

completely investigated, even though the typically small addition rates of 

nanoparticles in concrete may act to reduce the likelihood of adverse negative health 

and environmental effects. Human exposure to nanoparticles is inevitable as 

nanoparticles become more widely used and, as a result, nanotoxicology research is 

now gaining attention. However, while the number of nanoparticle types and 

applications continues to increase, studies to characterize any health effects are few 

in comparison.[1] 
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Abstract 
The paper presents an environmental aspects of recycled concrete production. The 
use of C&D waste carries a number of positive and negative aspects. These aspects 
should be compared to find the optimal way for recycled aggregate use. This study 
presents survey of environmental impacts of recycled concrete production. There are 
compared different types of recycling process and their embodied energy and CO2 
emissions. 

1. Úvod  

 Beton je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů. Je využíván pro stavbu 
budov, mostů, silnic, vodních děl a dalších konstrukcí. Produkce vzrostla natolik, že 
každý rok vznikne na člověka průměrně jedna tuna nového betonu [1]. Je proto třeba 
se zaměřit na úsporu přírodního kameniva, třeba tím, že bude v konstrukcích, u 
kterých nejsou vysoké nároky na mechanické vlastnosti a nejsou přiliš ovlivněny 
klimatickými změnami, nahrazeno kamenivem z recyklovaného stavebního a 
demoličního (S&D) odpadu.  

 Vysoká nasákavost recyklovaného kameniva ze S&D odpadu nejvíce komplikuje 
jeho využití do betonových konstrukcí. Beton obsahující recyklované kamenivo je 
více nasákavý a tím je ovlivněna především jeho mrazuvzdornost a následně i 
trvanlivost [2]. Kromě životnosti jsou ovlivněny i mechanické a deformační 
vlastnosti [3]. Zhoršení vlastností je závislé na kvalitě a množství recyklovaného 
kameniva v betonu [4]. 

 Pro hodnocení životního cyklu betonové konstrukce je třeba znát všechny procesy 
a energie, které s tímto cyklem souvisí. Je třeba stanovit hranice, ve kterých bude 
životní cyklus vyhodnocen a zároveň je třeba znát životnost konstrukce. Pro výrobu 
recyklovaného kameniva a porovnání dopadů jeho výroby s dopady těžby přírodního 
kameniva již existuje několik studií.  

 Z dosud publikovaných studií environmentálních dopadů výroby recyklovaného 
kameniva vyplývá, že nelze jednoznačně určit, zda je z hlediska svázaných emisí 
výhodnější recyklované kamenivo nebo přírodní kamenivo. V porovnání s říčním 
přírodním kamenivem jsou s produkcí recyklovaného kameniva spojeny mírně vyšší 
dopady na životní prostředí z hlediska vzniklých emisí, než je tomu pro zpracování 
přírodního kameniva [5]. Ve srovnávací studii s lomovým kamenivem byly dopady 
spojené s výrobou recyklovaného kameniva naopak mírně nižší [6].
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2. Postup demontáže a demolice budov 

 Zpracování S&D odpadu začíná již při demolici stavby. Snahou posledních let je 
minimalizace ceny což znamená minimalizace času, který je věnován demolici i 
recyklaci a proto často dochází ke smíchání jednotlivých druhů S&D odpadu. 
Smíchání jednotlivých druhů odpadů sice vede k úspoře času, financí, energií a 
následně i vzniklých emisí, ale znamená znehodnocení S&D odpadu a tím 
znemožnění jeho použití jako kameniva do betonu. Je proto třeba se zaměřit na 
třídění jednotlivých materiálů od počátku demolice a tím zajistit kvalitní recyklát pro 
použití jako plniva do betonu. Ideální postup demontáže budovy je znázorněna na 
Obr. 1.  

251658240  

Obr. 1 Postupná demontáž budovy [8] 

Po procesu demontáže by mělo následovat další třídění a zpracování stavebního a 
demoličního odpadu v rámci recyklačního střediska. 

3. Možnosti zpracování stavebního a demoličního odpadu 

Způsob zpracování stavebního a demoličního odpadu se v jednotlivých zemích a 
částech světa liší. Tato metodika závisí převážně na tom, jak je recyklovaný stavební 
a demoliční odpad dále používán a jaké požadavky jsou na něj proto kladeny. 

V zemích, kde je nedostatek přírodního kameniva, je kladen důraz na vysokou 
kvalitu recyklovaného kameniva. Je proto vysoká motivace vyrábět recyklované 
kamenivo kvality blížící se kvalitě přírodního kameniva. Což v praxi znamená vyrábět 
recyklované kamenivo tak, aby na povrchu zůstávalo co nejméně cementového 
tmele, který způsobuje vysokou nasákavost kameniva a tím negativně ovlivňuje 
návrh a vlastnosti recyklovaného betonu. Toho je možné dosáhnout například 
zahříváním recyklovaného kameniva ve speciální peci na 300 až 500°C kdy dochází 
k oddělení cementového tmele z povrchu kameniva a tím lze získat kamenivo 
podobných ne-li stejných vlastností jako má kamenivo přírodní [8]. Schéma 
zpracování recyklovaného kameniva za pomoci ohřevu je uvedeno na Obr. 2. 

Další možností na získání kvalitního recyklovaného kameniva je důkladná 
demontáž stavby a následně třídění v rámci recyklačního střediska. Po prvotním 
rozdrcení, které je ve většině případů provedeno pomocí čelisťového drtiče dojde 
k odseparování konstrukční výztuže pomocí magnetu. Následuje další podrcení 
recyklátu a „odfouknutí“ jemných částic jako jsou plasty, fólie a další. Na závěr je již 
čistá betonová drť dále podrcena za využití čelisťového případně odrazového drtiče a 
roztříděna do frakcí. Takovéto recyklační linky jsou většinou provozovány za pomoci 
elektrické energie. 
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Tento způsob zpracování stavebního a demoličního odpadu zajišťuje kvalitní 
výchozí recyklované kamenivo, u kterého však již dochází ke zhoršení vlastností a to 
hlavně z důvodu nedokonalého oddělení cementového tmelu od původního 
kameniva. Z tohoto důvodu lze u recyklovaného kameniva předpokládat vyšší 
nasákavost, se kterou je však možné počítat při návrhu receptury a je možné takto 
upravené kamenivo v určitém množství využívat v některých aplikacích, kde nejsou 
příliš vysoké nároky na mechanické a fyzikální vlastnosti betonu.   

251658240

 

Obr. 2 Schéma recyklace pomocí zahřátí a otlučení cementového kamene 
 

 

Obr. 3 Schéma zjednodušeného procesu recyklace 

 

Poslední nejméně složitý proces recyklace, který spočívá pouze v prvotním 
předtřídění v recyklačním středisku a následným podrcením a roztříděním do 
frakcí je znázorněn na Obr. 3. Tento proces má nejnižší časové a finanční 
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náklady avšak recyklované kamenivo vznikající tímto procesem má nejméně stálé 
vlastnosti. Může se proto stát, že takto vyrobené kamenivo nebude v budoucnu 
možné použít jako náhrada kameniva do betonových konstrukcí, ale bude možné 
ho využít „pouze“ jako násyp. 

4.  Environmentální dopady spojené s výrobou betonu 

S náročností recyklace jsou spojené i energie a emise svázané s produkcí 
recyklovaného kameniva. Důraz na snižující se energie a emise z výroby stavebních 
materiálů je spojen především se stále se snižujícími provozními energiemi a 
emisemi z budov [9]. Hlavními kategoriemi dopadu, které jsou s výrobními procesy 
spojovány, jsou svázané energie a produkce emisí CO2.  

Většina svázané energie a tím spojené emise CO2 vznikají při produkci cementu. 
Výroba portlandského cementu na sebe váže 74 až 81 % celkových emisí spojených 
s výrobou betonu. Těžba kameniva reprezentuje zhruba 13 až 20 % z celkových 
emisí spojených s výrobou betonu. Z hlediska produkce svázaných emisí CO2 by 
tedy bylo výhodnější nahrazovat část cementu méně energeticky náročnými ideálně 
odpadními materiály [10].  

Částečná náhrada cementu v betonové směsi je možná pouze v případě, že se 
provede téměř dokonalá separace kameniva a cementového tmelu. Toto je možné 
v případě recyklace pomocí zahřátí betonu, kde pomoci teploty dochází k oddělení 
těchto dvou složek recyklovaného betonového kameniva a je proto možné 
cementový tmel znovu částečně použít jako pojivo do betonu. Pro zahřátí betonové 
drti a následné oddělení kameniva a cementového tmelu je třeba celkem velkého 
množství energií. V případě použití pouze kameniva by oproti „obyčejné recyklaci“ 
docházelo ke zvýšení energií a emisí spojených s výrobou. Ovšem při využití, i když 
malého množství cementového tmele jako částečné náhrady cementu je možné 
celkově dosáhnout úspory energií oproti „obyčejné recyklaci“ kde není možné 
cementový tmel efektivně využít [11]. Možnost náhrady přírodního kameniva 
v betonové směsi recyklovaným kamenivem je závislá na složení a vlastnostech 
recyklovaného kameniva [12]. Čím více jsou třídění a recyklace složité a důkladné 
tím kvalitnější kamenivo vzniká a je tedy možné ho dále používat jako kamenivo do 
betonu. Dopady z této výroby jsou však energeticky náročnější a proto jsou svázané 
emise a energie z výroby vyšší. U jednodušší recyklace pak dochází k nižším 
dopadům na životní prostředí z hlediska svázaných energií a emisí, avšak kvalita 
recyklovaného kameniva nemusí být dostatečná a je značně nejistá [6].  

Recyklační linky v České republice jsou převážně jednodušší a jsou tedy 
využívány drtící a třídící stroje se spalovacími motory. Jsou využívány oba typy drtičů 
a to jak čelisťové tak odrazové. Rozdíl ve spotřebě paliva mezi těmito dvěma typy 
drtících linek je minimální. Spotřeba paliva u mobilního čelisťového drtiče je asi o 10 
% nižší než u mobilního odrazového drtiče. Při výrobě recyklovaného kameniva 
v České republice dochází oproti přírodnímu kamenivu k úspoře 51 % energie z 
neobnovitelných zdrojů a ke snížení emisí CO2 taktéž o 51 %. 

5. Závěr 

Využití recyklovaného kameniva do betonových konstrukcí vede nejen ke 
snižování stavebního a demoličního odpadu a úspoře přírodních materiálů, ale 
v souvislosti se svou výrobou, také ke snížení spotřebované energie 



 

 

112 
 

z neobnovitelných zdrojů a ke snížení svázaných emisí CO2. Tyto hodnoty jsou však 
úzce spjaty z náročností jednotlivých recyklačních procesů.  

Z hlediska celkové produkce betonu a energií a emisí svázaných s jeho produkcí, 
by bylo mnohem výhodnější se zaměřit na částečnou náhradu cementu v betonové 
směsi. Z toho však vyplívá nutnost nalezení způsobu, jak zpracovat recyklované 
betonové kamenivo tak, aby bylo možné využívat cementový tmel jako částečnou 
náhradu cementu. Následně by se bylo třeba věnovat ověření kvality a vlastností 
takového betonu.  
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RECYKLAČNÍ  CENTRA  ON-LINE 

VYHLEDÁVAČ  PRO  LIBOVOLNÉ  MÍSTO  STAVBY  V  ČR 

na    WWW.BETONSERVER.CZ 

Nejbližší recyklační centra, dodavatele písků, štěrků, betonu, nebo dodavatele 
souvisejících materiálů a technologií v libovolném místě České republiky najdete na 
serveru WWW.BETONSERVER.CZ. Již 16 stavebních sezón nabízí prvotřídní 
služby jak pro dodavatele tak i odběratele. Pro stavební firmy představuje 
Betonserver nejjednodušší způsob vyhledání dodavatelů recyklátů v dané lokalitě. 
Pro dodavatele recyklátů je Betonserver efektivním a levným nástrojem vlastní 
prezentace svých provozoven včetně mobilních. 
 
Server je provozován jako nástroj pro zásobování staveb v konkrétním místě a je 
založen na principu mapového podkladu České republiky a fixaci provozoven dle 
geografické polohy. Zároveň přináší i obsahově velmi kvalitní  provedení 
databázového katalogu,  s komplexním výčtem výrobního sortimentu, prováděných 
prací a služeb a možnosti způsobu dopravy. 

FUNKCE  SERVERU 

1. Pro „průzkum nabídky“ v místě.  Po zadání místa stavby nabízí kompletní 
seznam provozoven recyklačních center,  skládek sutí, lomů  a  štěrkoven . 

2. Pro vyhledání konkrétního výrobku. Fulltextové vyhledávání výrobků, 
náhradních dílů, materiálů apod. od libovolného dodavatele z libovolného místa. 

3. Porovnání možností. Každá prezentovaná provozovna může kontrolně zadat 
libovolný dotaz na vyhledání dle místa a porovnat svoji pozici s ostatními 
v oboru  

4. Oborový server.  Server sdružuje firmy, které si mají navzájem co nabídnout. 
Výrobci finálních výrobků (čerstvý beton, kamenivo, prefabrikáty) zde naleznou 
řadu svých potenciálních dodavatelů (suroviny, náhradní díly, technologické 
linky) 
 

NEJSTE-LI   NA  BETONSERVERU – KONTAKTUJTE  NÁS 
! 

Na  Betonserveru se prezentuje 90% aktivních firem z oboru. Aktualizace a úpravy 
se provádí nepřetržitě on-line, což zaručuje vždy aktuální „živé¨ výstupy. S vlastními 
webovými prezentacemi jednotlivých firem je server přímo propojen. Není nutné 
znát stovky www adres či surfovat po vyhledávačích. 
 

WWW.BETONSERVER.CZ 

BETONSERVER,  AUREA INVEST a.s., 
Darwinova 19,  143 00  Praha 4, 

244 403 386,  774 733 576,   602 975 202 
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CMS servis CZ s.r.o. - CMS CepcorTM distributor CZ|SK  
dodavatel náhradních dílů pro drtiče - aftermarket crusher spare parts supplier 

Boleslavská třída 375, Nymburk 288 02, Česká republika    
+420 601 342 214                      info@cmscz.com 
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AEROTEC 
METAL CONDICIONER 

 
 
Co je AEROTEC®? 
Metal conditioner AEROTEC® je produkt vyvinutý k zušlechtění kovů nejlepší 
jakosti. 
Působí na bázi syntetických derivátů uhlovodíků a chrání kovy stálou syntetickou 
molekulární vazbou a obsahem inhibitoru koroze, snadno se rozpouští jak v 
syntetických tak i v minerálních olejích i jiných kapalinách. Nerozpouští se ve vodě, 
vodu Metal Conditioner odpuzuje. Charakterizuje se velkou molekulovou hmotností, 
vysokou chemickou a termickou stabilitou. Chrání kovy svoji stálou syntetickou 
molekulární vazbou a je zařazen do skupiny bezpečných výrobků. 
Produkt Metal Conditioner AEROTEC® neobsahuje žádné pevné částice teflonu, 
mědi, olova a ani jiných dalších příměsí a přísad kovů. Tato skutečnost splňuje 
podmínku, že nedochází k možnému ucpávání filtrů a olejových mazacích kanálků. 
Metal Conditioner AEROTEC® (OilTreatment) jako netradiční doplněk v olejích, 
hydraulických kapalinách, řezných kapalinách, tucích a mazivech, v petroleji, benzinu 
a v naftě vytváří roztok jehož částice se mohou volně pohybovat a vnikat do 
mikropórů v povrchu kovu. Vlivem cirkulace olejové a jiné náplně s obsahem Metal 
Conditioneru AEROTEC® se dostává na veškerá třecí místa a plochy kovů, kde 
okamžitě vzniká mikromolekulární vnitřní a vnější ochranný film. Částice Metal 
Conditioneru AEROTEC® mají vysoký dipólový moment, proto vytvářejí velmi trvalou 
okrajovou ochrannou vrstvu, odolnou proti působení nadměrného zatížení a teplotě. 
Kromě toho částice Metal Contitioneru AEROTEC® plně modifikují vlastnosti 
povrchové vrstvy třecích dílů, čímž se tvoří vysoce kondenzovaná tenká vrstva s 
velmi dobrými mazacími a proti opotřebujícími vlastnostmi. Tato tenká vrstva se 
charakterizuje velkou stabilitou, která je vysoce odolná proti působení vysokých 
teplot, chrání kovovou plochu proti korozi a působení vody. 
 
Kde použít AEROTEC®? 
Kdekoliv, kde je kontakt kovu na kov 
 LETECTVÍ - Motory, agregáty, lanovody, táhla a spoje, ložiska, posilovače 
 AUTO MOTO - motory, převodovky, diferenciály, posilovače řízení 
 ZAHRADNÍ TECHNIKA - sekačky, motorové pily, ruční nářadí 
 DOMÁCNOST - vodárny, čerpadla, šicí stroje, zámky, panty, elektrospotřebiče, 

jízdní kola 
 PRŮMYSL - STROJE A ZAŘÍZENÍ - obráběcí stroje, kompresory, klimatizace, 

hydrauliky, ložiska, soustružnické nože, vrtáky 
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 ZBRANĚ A ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY - pro poloautomatické a automatické 
zbraně, brokovnice, kulovnice, používající munici všech kalibrů, pro všechny 
lehké a těžké zbraně, samohybná děla a tanková děla 

 
METAL CONDITIONER - AEROTEC® obecné návody pro aplikace 
METAL CONDITIONER - AEROTEC® je mísitelný se surovou naftou, benzínem, 
dalšími palivy, všemi převodovými a motorovými oleji, oleji syntetickými i minerálními, 
hydraulickými kapalinami, vazelínami a to včetně grafitových. 
AEROTEC® tak splňuje nejnáročnější kritéria pro využití mimo jiné i v letectví, kde je 
vyžadována maximální spolehlivost a životnost pro udržení a zvýšení bezpečnosti. 
 
“AEROTEC® výrazně snižuje tření, čímž zvyšuje spolehlivost a životnost dílů, 
výrazně snižuje spotřebu paliva, a zvyšuje výkony motorů“. 
 
-Výrazně snižuje tepelné namáhání strojů. 
-teplota motoru a oleje s nímž mícháte AEROTEC® není důležitá 
-dávkování: přibližně 50 ml ATC / 1 litr oleje 
 
Obecný návod možných aplikací AEROTEC®: 
 klikové skříně: přidejte 30 - 60 ml ATC na 1 litr oleje do motoru každých 300 

hodin. Pro starší stroje nebo extrémní podmínky přidávejte 60 ml ATC na 1 litr 
oleje každých 300 moto hodin. 

 převodové skříně, izolované agregáty: přidejte 30-60 ml ATC/1l oleje do 
motoru každých 1000 moto hodin. Pro starší stroje nebo extrémní podmínky 60 
ml ATC/1 l oleje do izolovaných agregátů každých 500 moto hodin. 

 kompresory: do pístových, rotačních, chladících i klimatizačních agregátů 30-60 
ml ATC/1 l oleje na každých 1000 pracovních hodin. 

 hydraulika: přidejte 250 ml ATC na každých 22 litrů hydraulické kapaliny na 
každých 1000 pracovních hodin (vysvětlivka: 11,36 g AEROTEC® na 1 litr 
hydraulické tekutiny = 250 ml ATC na 22 litrů kapaliny). 

 obrábění a zpracování kovů: naneste tenkou vrstvu na kovový povrch při 
řezání tvrdých kovů, řezání závitů, před vytahováním,při vrtání, soustružení, 
broušení, lisování, frézování a hoblování. 

 ložiska: ponořte čistá ložiska do AEROTEC® před montáží, nebo aplikujte 
jehlou do klecí již namontovaných ložisek. ATC lehce smíchejte s mazivem (60 
ml ATC/1 kg maziva) a naneste do ložiskového pouzdra – s využitím doporučení 
v návodu výrobce. 

 použití v dílnách: výborné mazivo pro veškerá zařízení včetně pneumatických, 
ventily, řetězy, dopravníky,všechny hřídele, ložiska elektrických motorů, ohřívače 
a dmychadla. 

 montážní mazací olej: naneste na ložiska klikových hřídelí, ložiskové čepy, 
ložiska vačkových hřídelí, nosné (dosedací) plochy a paty zdvihadel. 

 Použitelnost již od - 50 ºC 
 
                     PRO AEROTEC JE ZÁRUČNÍ DOBA NEOMEZENÁ 
 
Vyrobeno pro firmu: ORBIS AVIA s.r.o. 
                                     Česká republika 
                                      www.orbisavia.cz 
                                      www.aerotec-condicioner.com 
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