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PLASTY VE STAVEBNICTVÍ A OBĚHOVÁ EKONOMIKA 
PLASTICS AND CONSTRUCTION CIRCULATOR ECONOMY 

 
 

Ing. František Vörös 
Sdružení EPS ČR, kancelář Na Cukrovaru 74, Kralupy nad Vltavou, email: 
info@epscr.cz 
       
Abstract: 
Consumption of plastics shows a significant growth – till 2050 up to 1.1 billion tons. A 
fifth of the plastics is consumed in the construction industry, which requires many 
years of service life of applications. The actual occurrence of plastic wastes from the 
construction industry is low, but it will rise considerably. Within the implementation of 
the circular economy, it is necessary to solve systems of separation and sorting of 
waste plastics for recycling and eventual energetic utilization. 

 
1.  ÚVOD 

V letošním, v pořadí již šestém vystoupení bych chtěl provést bilanci ohledně 
plastových odpadů[1-5] a přidat žezlo mladším a informovanějším expertům. Někteří 
již zpracovali v roce 2015 studii pro MŽP, např. Ekotrend o využití izolací z demolic 
budov a očekával jsem, že výsledky budou prezentovat na této konferenci. MPO 
zadalo projekt „Analýza bariér podnikatelského prostředí v oblasti vyššího využívání 
druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucích k jejich odstranění nebo 
zmírnění“ firmě ISES Praha s termínem řešení koncem roku 2016.   
 
2. VÝROBA A SPOTŘEBA PLASTŮ 

Především je nutno poznamenat, že plasty jsou příliš „mladým“ materiálem – obr.č.1 
a neumíme s ním optimálně pracovat. Bez plastů si již neumíme představit řešení 
některých hrozeb, ať se týkají klimatických změn, populace, aj. 

 
Obr.č.1 – Základní kameny kulturního vývoje aplikací produktů. Zdroj Plastics Europe. 
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Prakticky exponenciální růst spotřeby plastů je patrný z posledního materiálu 
určeného pro Světový ekonomický summit v Davosu[6] a z obrázku č.2. Z 311 mil.tun 
polymerů v roce 2014 se prognózuje do roku 2050 spotřeba 1,124 miliard tun. Pokud 
se lidstvo nepoučí ve využívání plastových odpadů, pak v roce 2050 bude 
v oceánech plavat více plastů než ryb. Připomínám, že stavebnictví konzumuje 
pětinu vyrobených plastů a zejména izolace představují značné objemy.  

 
Obr.č.2 – Spotřeba plastů v roce 2014 a výhled to doku 2050. Zdroj 

[6]
. 

 
 

3. ODPADNÍ PLASTY 

Jiř od roku 2006 vzniká v EU kolem 25 mil.tun odpadních plastů ročně [7] – obr.č.3. 
Konkrétně v roce 2014 to bylo 25,8 mil.tun, tj. 54,0% ze spotřeby 47,8 mil.tun. V ČR 
se v roce 2014 spotřebovalo 1,14 mil.tun plastů, tj. 109kg/hlavu (EU 95kg/hlavu). 

 
Obr.č.3 – Vývoj množství odpadních plastů a jejich využití v EU-28 +2 za období 2006 - 2014. Zdroj: 
Plastics Europe 

[7]
. 
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Při stejném podílu odpadů jako v EU bychom měli mít výskyt odpadů přes 600 
tis.tun. Jaká je skutečnost? Statistický úřad vykazuje 350 tis.tun. agentura Consultic[8] 
vykazuje 397 tis.tun s poznámkou, že experti upozorňují, že hodnota je nižší než 
skutečnost o min. 100 tis.tun. Z dat této agentury pak vznikají údaje o systému 
využití v jednotlivých zemích – obr.č.4. Pokud máme „cinknutou“ hodnotu celkových 
odpadů plastů o 100 – 200 tis.tun (tyto odpady pravděpodobně končí na skládkách), 
pak se můžeme honosit jedním z nejvyšších podílů recyklací. Přitom stále 
zakopáváme ročně 5 miliard Kč [9]. 

 

Obr.č.4 – Využití plastových odpadů v jednotlivých státech EU 28+2 v roce 2014. Zleva podíly recyklací, 
energetického využití a skládkování. Zdroj: Consultic. 

 
4. ODPADY ZE STAVEBNICTVÍ  

Prakticky na všech konferencích Recycling prezentuje předseda doc. Škopán 
rozpory v tonážích stavebních odpadů zveřejňované ČSÚ a Cenií. V rozdílu kolem 2 
mil.tun se snadno několik desítek tisíc odpadních plastů ztratí. S ohledem na 
dlouholetou životnost plastových aplikací se podílí odpadní plasty ze stavebnictví 
v EU pouze 6% (1458 tun) – obr.č.5.  
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Obr.č.5 – Plastové odpady v EU 28+2 za rok 2014 v členění dle aplikací. Zdroj: 
[7]

. 

 

Nejpoužívanějším plastem ve stavebnictví je PVC. V systému třídění a recyklaci PVC 
odpadů pokročila v roce 2014 Evropa, když zrecyklovala téměř 450 tis.tun odpadního 
PVC – obr.č.6. Systém 53 sběrných dvorů v Německu se jeví jako vysoce účinný a 
jako absence v ČR i SR je citelná. Totéž platí o EPS izolacích.   

 
Obr.č.6 – Recyklace PVC v EU. Zdroj: VinylPlus. 

V záměně dosud používaného retardéru hoření HBCD, který je zařazen 
Stockholmskou úmluvou mezi persistentní látky, došlo v ČR k výraznému pokroku 
[10], když od 1.října 2015 se všichni členové Sdružení EPS ČR zavázali, že budou 
zpracovávat pouze EPS bez HBCD a zároveň přešli na nové značení desek – 
obr.č.7. Odpady z dřívějších aplikací z EPS desek s HBCD bude nutno řešit separací 
a spalováním, neboť skládkování a recyklace nebudou možné. 
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Obr.č.7 – Barevné značení EPS desek členů Sdružení EPS ČR. 

 
5. ODPADY ZE STAVEBNICTVÍ  

Evropská komise přijala počátkem prosince 2015 nový ambiciózní balíček týkající se 
oběhového hospodářství v Evropě. Jeho cílem je stimulovat přechod k oběhovému 
hospodářství, podpořit globální konkurenceschopnost a udržitelný hospodářský růst 
a vytvořit nová pracovní místa. 

Nový balíček k oběhovému hospodářství zahrnuje: 

 Sdělení (nelegislativní dokument, včetně akčního plánu s termíny plnění) 
 Návrh směrnice upravující směrnici 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech 
 Návrh směrnice upravující směrnici 99/31/ES o skládkování odpadů 
 Návrh směrnice upravující směrnici 2000/53/ES (autovraky), 2006/66/ES o 

odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU (WEEE) 
 Návrh směrnice upravující směrnici 2008/98/ES o odpadech. 

Podle EK může přechod k víceoběhovému hospodářství posílit konkurence-
schopnost Evropy, snížit závislost na primárních surovinách, vytvořit pracovní místa 
a zvýšit sociální kohezi. Podle EK může být mezi lety 2015-2035 uspořeno až 600 
mil. t skleníkových plynů. 

Další články k oběhové ekonomice byly publikovány na www.euractiv.cz [13 -15]. 

Problematikou aplikací principů oběhové ekonomiky ve stavebnictví se zabývají 
asociace pro stavební výrobky (www.construction-products.eu/20151202105558) a 
dále Evropská asociace pro demolice (www.europeandemolition.org).   

 
6. ZÁVĚR 

Klíčem k úspěchu v ČR (SR) je zavedení systému separace a třídění plastů ze 
stavebních odpadů. Pro následnou recyklaci, event. spalování máme stále 
nedostatečné kapacity. V Evropě pracuje 1 200 recyklačních závodů pro plasty. 
Podle studie německé konzultační firmy Ecoprog se do roku 2025 mělo být 
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postaveno 300 nových závodů s kapacitou 5,2 mil.tun. Do těchto projektů by se mělo 
ČR zapojit. Zkušenosti z Evropy ukazují, že lze dosáhnout až 90% recyklace 
stavebních demoličních odpadů [16].   
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RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ  

V PROSTŘEDÍ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

RECYCLING OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE IN THE 

ENVIRONMENT CIRCULATORY ECONOMY  

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 2007-2014. Additionally, the 
article discusses the specifics of management of construction and demolition waste 
with respect to the circulatory economy in the specific conditions of the Czech 
Republic. 

 

Úvod 

V posledních letech se pozornost všech zemí EU upírá mimo jiné i k problematice 
nakládání s odpady. Je přijímána celá řada směrnic a rozhodnutí, která jsou následně 
implementována do právního řádu ČR. Prioritní přístup je minimalizace vzniku odpadů. 
Pokud již nějaké odpady vznikají, je snaha je znovu využít buď jako celek, případně 
vhodnou úpravou v nich využít jejich surovinový potenciál. 

Jeden z největších hmotnostních materiálových toků jsou stavební a demoliční 
odpady. Z celkového množství produkovaných odpadů představují stavební a 
demoliční odpady ca 30 až 35%. V ČR se se tato hodnota pohybuje kolem 35 až 40%. 
Většinu z tohoto množství tvoří přírodní výkopové zeminy a kamenivo (skupiny odpadů 
dle katalogu odpadů 17 05 04), které nalézají uplatnění zejména v zásypech. Existuje 
zde však značně veliká skupina inertních minerálních odpadů, které vznikají ze 
stavebních prvků a součástí staveb, zejména při jejich demolicích, ale také při jejich 
vzniku. Jedná se především o betonové, cihelné a keramické odpady a také odpady 
asfaltové a jejich směsi.   

V uplynulých několika letech se stavební a demoliční odpady proto začaly zcela 
oprávněně považovat za významný zdroj druhotných nerostných surovin. To se 
projevilo mimo jiné i v rámci Politiky druhotných surovin České republiky [1]. 
Navazujícím aktuálním dokumentem v této oblasti je „Akční plán na podporu zvyšování 
soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů 
druhotnými surovinami“ [2] schválený usnesením vlády ČR č. 564/2015 ze dne 13. 7. 
2015.  

V prosinci 2015 byl veřejnosti představen Akční plán EK pro oběhové hospodářství. 
Ten se dotýká zejména problematiky komunálního odpadu a obalů, ale v „Návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o 
odpadech“ je zmiňováno i nakládání se stavebním a demoličním odpadem. V návrhu 
směrnice je uvedeno, že stavební a demoliční odpady patří mezi prioritní oblasti (spolu 
s plasty, potravinovým odpadem, kritickými surovinami, biomasou a bioprodukty), ale 
na druhé straně jsou cíle v této oblasti bohužel překvapivě málo ambiciózní a více 
méně se shodují se s tím, co je již v přijatém Plánu odpadového hospodářství, který 
v ČR platí od počátku roku 2015.  
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Produkce a nakládání se stavebními demoličními odpady v letech 2007 až 2014 

Sledování produkce a nakládání se stavebním a demoličním odpadem lze považovat 
za východisko pro jakákoliv strategická rozhodnutí, jak s tímto materiálovým tokem 
nakládat. V tab. 1je uveden stručný přehled produkce za roky 2010 až 2014. Zde jsou 
uvedeny pouze skupiny odpadů, které neobsahují nebezpečné látky, a jejichž vzniklá 
množství jsou významná. Pro tento přehled byla využita databáze Ministerstva 
životního prostředí – ISOH. I když existuje souběžně databáze Českého statistického 
úřadu (jejíž výstupy jsou používány v evropské databázi EUROSTAT), byla pro účely 
tohoto příspěvku využita databáze ISOH, z níž vyčíst podrobnější údaje než 
z databáze ČSÚ. Dat z databáze ISOH je v tomto článku využito u všech informací, 
týkajících se produkce a nakládání s odpady skupiny 17. 

Z hlediska vhodnosti pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů jsou důležité 
zejména 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. 
Charakteristickým znakem těchto skupin odpadů je, že vznikly v předchozí stavební 
výrobě a v rámci principu oběhového hospodářství by měly být uvedeny opět do oběhu 
pokud možno v kvalitativních vlastnostech obdobných předchozímu využití. 

 

Tab. 1. Produkce vybraných SDO v ČR v letech 2010 – 2014 

  
rok 

2010 
rok 

2011 
rok 

2012 
rok 

2013 
rok 

2014 
skupina odpad [kt] [kt] [kt] [kt] [kt] 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   3 167 3 033 3 445 3249 3 688 

17 01 01 Beton  1 163 1 127 1 385 1292 1 422 

17 01 02 Cihly  834 776 735 757 745 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  18 11 14 12 16 

17 01 07 Směsi neuvedené pod č. 17 01 06   1 130 1092 1250 1172 1 473 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu  466 443 531 510 573 

17 03 02 Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01  456 439 526 508 568 

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

10 845 9 053 8908 9966 11128 

17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03  8 825 8420 7832 9442 10 619 

17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05  1 687 306 622 130 102 

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

47 60 64 80 112 

17 06 Izol.  a staveb. materiály s azbestem  111 71 59 61 66 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  7 8 7 9 11 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   614 630 496 609 451 

17 09 04 Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03  555 585 473 590 441 

 C E L K E M 15 210 13 239 13447 14404 15 916 

 z toho 1701 + 170302 + 170904 4 156 4 030 4383 4330 4 665 

 což z celkového SDO činí [%] 27% 30% 33% 30% 29% 

Zdroj - databáze ISOH 

Z tabulky je patrné, že celkovou produkci stavebních odpadů skupiny 17 rozhodujícím 
způsobem ovlivňuje produkce ve skupině 1705 „Zemina (včetně vytěžené zeminy z 



12 
 

kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina“, zejména pak skupina 170504 – 
zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky (zejména zajímavý je výrazný nárůst 
mezi roky 2012 až 2014 – o ca 35%, což může být způsobeno zvýšeným růstem 
stavební výroby při budování a rekonstrukcích dopravní infrastruktury). 

Z hlediska využitelnosti pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů je důležité 
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, činí to o cca 30% celkové produkce stavebních a demoličních odpadů. 

Jak je z výše uvedených celkových hodnot zřejmé, jedná se o enormní množství 
odpadů s velmi dobrým potenciálem přeměnit se v kvalitní druhotnou surovinu. Zde je 
nutno upozornit, že smíchaný stavební a demoliční odpad, vzniklý při neselektivní 
demolici stavby (tzv. stavební rum) je opravdu jenom odpad – druhotnou surovinou se 
stává až po přepracování (zpravidla recyklaci) na recyklované kamenivo, které může 
mít velmi různorodé granulometrické i materiálové složení. 

 

Tab. 2. Způsoby nakládání se SDO v ČR v letech 2007 – 2014 

   rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Produkce SDO celkem [kt] 14 264 15 365 14 883 15 210 13 239 13 447 14 004 15 916 

Recyklace R5 [kt] 2 943 2 932 2 503 2 475 2 647 3 300 3 797 4 110 

Využití na terénu N1 [kt] 6 796 7 939 8 225 5 555 5 221 5 300 5 686 7 654 

Využití rekultivace N11 [kt] 1 048 1 922 566 480 1 007 987 1 031 752 

Techn. vrstvy skládek N12 [kt] 523 578 572 697 750 619 552 673 

Celkem N1+N11+N12 [kt] 8 367 10 439 9 363 6 732 6 978 6 906 7 269 9 080 

Skládkováno kód D1 [kt] 750 856 690 565 413 487 361 362 

Zdroj - databáze ISOH 

V tab. 2 je uveden přehled způsobů nakládání se SDO v letech 2007 až 2014. Je 
zřejmé, že dominantním způsobem nakládání je využívání na povrchu terénu, což je 
přirozené, neboť hlavním materiálovým tokem SDO jsou vytěžené zeminy, kamenivo 
a hlušiny. Zároveň je patrný mírný nárůst produkce recyklátů (řádek recyklace R5). 
Graficky je pro zvýšení přehlednosti tab. 2 vyjádřena grafem na obr. 1. 

Z grafu na obr. 1 je patrné, že dominantním způsobem nakládání se stavebním 
odpadem představuje jeho využívání ukládáním na terén – hodnota v jednotlivých 
letech osciluje zpravidla mezi 40 až 50% celkové produkce odpadů. Další způsoby 
využití odpadů na rekultivace skládek (kód N11) a ukládání odpadů jako technologický 
materiál na zajištění skládek (kód N12) jsou relativně nízké.  Pro tento způsob využití 
bývají používány nejčastěji výkopové zeminy, hlušina a kamenivo (bez nebezpečných 
vlastností) v neupravené podobě, což má své plné opodstatnění. Bohužel se pro tuto 
činnost i často využívá neupravený inertní stavební odpad skupiny 17 01 (beton, cihly, 
keramika) a částečně i 17 03 02 – asfaltové směsi bez nebezpečných vlastností což 
je patrné z grafu na obr. 2, zde se již jedná o zbytečné plýtvání materiálem 
s potenciálem přepracování na kvalitní recyklované kamenivo.  

Z tab. 2 a obr. 1 je dále zřejmé, že recyklace stavebních a demoličních odpadů se 
pohybuje v rozmezí 2,5 až 4 miliony tun ročně, což představuje ca dvaceti až 
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třicetiprocentní míru recyklace. Skládkování je v oblasti nakládání se SDO spíše 
marginální záležitost a dosahuje hodnot 5 až 8% produkovaných SDO.  

Obr. 1 Způsoby nakládání se stavebním a demoličním odpadem v letech 2007 až 
2014 (zdroj – databáze ISOH) 
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Obr. 2 Způsoby nakládání se skupinami SDO vhodnými pro recyklaci v letech 2007 až 2014 

(zdroj – databáze ISOH) 

Na obr. 2 je obdobným způsobem analyzováno nakládání se SDO, který je označován 
jako zvláště vhodný pro recyklaci a výrobu recyklovaného kameniva. Jedná se o 
odpady skupiny 17 01 (beton, cihly, keramika) a částečně i 17 03 02 – Asfaltové směsi 
bez nebezpečných vlastností a 170904 – směsný stavební odpad bez nebezpečných 
vlastností (nesprávně sem bývají původci odpadů zahrnovány různé směsi betonů, 
cihel asfaltů apod.). Tento druh odpadu je recyklovatelný více než z 90%, skutečnost 
však bohužel zůstává jiná (viz. obr. 2) 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že recyklace materiálů, které jsou pro ni zvláště vhodné, 
se pohybuje mezi 45 až 58% (s mírně rostoucí tendencí v letech 2009 až 2013), na 
terénní úpravy, rekultivace a technologické vrstvy skládek se využívá ca 35 až 40% 
těchto potenciálních druhotných surovin, což ARSM považuje za příliš vysokou 
hodnotu. 

Zajímavým zdrojem informací o využívání stavebních a demoličních odpadů jsou 
částečně i údaje z Českého statistického úřadu. Tato data nejsou sice tak detailně 
členěna, o způsobu jejich získání a zpracování se lze dočíst podrobnosti na webu 
ČSÚ. Proto nelze dost dobře jednotlivá data ČSÚ a ISOH porovnávat, neboť vznikla 
jinými metodikami získávání dat i způsoby jejich zpracování. V tabulce 3 jsou za roky 
2007 až 2014 uvedeny hodnoty množství spotřeby stavebních a demoličních odpadů 
jako druhotných surovin  

 

Tab. 3. Spotřeba SDO jako druhotných surovin (zdroj ČSÚ) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spotřeba SDO jako druhotné 

suroviny [kt] 
1 752 1 780 2 386 2 023 3 320 3 502 3 363 3 497 

 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že spotřeba SDO jako druhotných surovin se od roku 
2011 do roku 2014 pohybuje na relativně stabilní úrovni mezi 3,3 až 3,5 milionem tun 
ročně, což přibližně koresponduje s produkcí recyklátů v tab. 2 (kód nakládání R5).  

 

Specifika při nakládání se stavebním a demoličním odpadem a využívání 
recyklátu z něj vyrobeného 

V souvislosti s nakládáním se stavebním a demoličním odpadem existuje zcela 
pochopitelná snaha jeho původců, se jej zbavit s co nejnižšími náklady. Tento jev je 
vcelku pochopitelný zejména u stavebních firem, které usilují ve veřejných soutěžích 
o získání zakázek, kde je hlavním kritériem minimální cena a nakládání se vzniklými 
odpady se na ní může podílet významnou částkou. 

Na druhé straně je třeba akceptovat elementární nutnost ochrany životního prostředí i 
nutnost realizovat veškeré stavební činnosti s materiály, které mají více či méně 
objektivním způsobem definované rozhodující ekologické i stavebně technické 
vlastnosti. V případě využívání stavebních a demoličních odpadů je to nejen zdravotní 
nezávadnost, ale také potřebné stavebně technické vlastnosti – např. granulometrie, 
obsah cizorodých látek, pevnost apod.  
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Tyto vlastnosti však jednoznačně nelze dodržet v případě využívání neupraveného 
stavebního odpadu na povrchu terénu. Zde se v prvé řadě objevuje dosti zásadní 
problém při objektivním stanovení obsahu škodlivin. I když nějaký protokol určitě bude 
existovat, nelze nijak zaručit, že z celé stavby budou mít všechny materiály obdobné 
hodnoty škodlivin. Navíc je neupravený stavební odpad využívaný na povrchu terénu 
navážen nejčastěji přímo z objektu, kde dochází k demolici a ihned ukládán a dále 
zasypáván. Je tedy zcela evidentní, že po zavezení několika desítek tun stavební sutě 
na terén (resp. do prohlubně v terénu) již v hloubce vrstvy nelze odebrat jakýkoliv 
kontrolní zkušební vzorek, resp. odběr je značně nákladný. Další problém stavebně 
technického charakteru spočívá ve značné nehomogenitě takového materiálu, což 
může mít za následek pozdější problémy při provozování hotového díla. 

Zásadně odlišná situace je v recyklačních provozech. Jejich provozovatelé musí 
důsledně sledovat kvalitu dodávaného stavebního a demoličního odpadu, jsou povinni 
vyžadovat základní popis odpadu a uchovávat jej. V případě kontroly ze strany 
dozorových orgánů (např. ČIŽP), lze provést náhodné odběry produktů – recyklátů, 
které v recyklačním středisku setrvávají zpravidla delší období – několik dnů až týdnů, 
ale i déle. Nelze se jich tedy zbavit tak snadno, jako v případě přímého ukládání 
neupraveného stavebního dopadu na terén. Proto využívání recyklovaného materiálu 
z těchto středisek je spojeno s minimálními riziky. 

Toto jsou hlavní důvody, proč Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů 
v ČR důsledně prosazuje naplňování platného Plánu odpadového hospodářství, kde v 
jeho „Závazné části“ se v kap. 3.3.1.4 „Stavební a demoliční odpady“ v seznamu 
„opatření“ uvádí „Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, 
s výjimkou výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností“.   

Z tohoto pohledu lze označit za poněkud překvapivé rozhodnutí jednoho krajského 
úřadu z roku 2015, který ve vytěžené pískovně, umístěné takřka v centru krajského 
města, vydal souhlas k rekultivaci s využíváním nejenom zemin, kameniva, hlušin 
apod., ale také stavebních a demoličních odpadů skupiny 1701 – „Beton, cihly, 
keramika“ (obr. 3). Hlavní nebezpečí uvedeného rozhodnutí však lze spatřovat v tom, 
že souhlas je udělen pro množství do 700.000 tun za rok. Pokud by došlo k plnému 
kapacitnímu i materiálovému využití tohoto souhlasu, ukončilo by to pravděpodobně 
činnost recyklačních linek ve městě i blízkém okolí. Na druhé straně je však nutno 
konstatovat, že vlastníkem lokality je městská část a pro rekultivaci je využívána takřka 
výhradně výkopová zemina a kamenivo. Zavážená množství dle odhadu ARSM 
dosahují pouze ca 10% plánované roční kapacity.  

 

Obr. 3 Část textu z rozhodnutí Odboru životního prostředí KÚ [5] 

V této souvislosti však vyvstává otázka, proč byl souhlas formulován výše uvedeným 
způsobem, když i zmiňovaný kraj má ve svém vlastním nově schváleném POH 
uvedeno shodně jako v POH ČR „Zamezit využívání neupravených stavebních a 
demoličních odpadů, s výjimkou výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných 
vlastností“. Z hlediska jurisdikce by bylo zajímavé stanovit, zda závěry v POH (jež je 
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zákonný dokument, který vyšel ve Sbírce zákonů ČR jako Nařízení vlády 352/2014 
Sb.) jsou alespoň pro složky státní správy závazné.  

 

Závěr 

Stavební a demoliční odpady stále zůstávají nedoceněným zdrojem druhotných 
surovin. Zejména jeho uměle vyrobené minerální složky (beton, cihly, keramika, 
asfaltovém povrchy s kamenivem apod.) v sobě představují výrazný surovinový 
potenciál pro následnou výrobu různých stavebních prvků a prefabrikátů, v řadě 
případů prokazatelně s lepšími vlastnostmi, než vyrobených z přírodních nerostných 
surovin. Toto je i smyslem oběhového balíčku v oblasti stavebních odpadů – 
recyklované kamenivo by mělo být využíváno především k výrobě obdobných 
produktů, z kterých vzniklo. Cesta k tomuto cíli sice existuje, ale je na ní stále řada 
překážek – na jedné straně nepřekonatelná touha řady subjektů (včetně některých 
orgánů státní správy) využívat neupravené stavební a demoliční odpady k zásypům a 
terénním úpravám, na druhé straně ale také v řadě případů nízká kvalita 
produkovaného recyklovaného kameniva u většiny firem, které se touto činností 
zabývají – pokud je recyklát určen pouze do podsypů a zásypů, opravdu se bohužel 
nevyplatí investovat více prostředků do jeho výroby! 
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Abstract 

This article focuses on the relationship between design of a building and processing 
of construction and demolition waste after its expectancy. It sets basic principles of 
design for recycling, while emphasizing the upcycling methods.  

 

1. Úvod / Historický kontext 

V předindustriálním období bylo stavebnictví díky omezené dostupnosti 
energetických zdrojů nuceno k úspornému nakládání se stavebními hmotami. 
Přirozeným jevem bylo využívání místně dostupného materiálu, kterým byl často 
odpad ze stávajících budov. Výjimečné architektonické prvky bývaly demontovány a 
osazovány na nových místech a to i z prestižních důvodů (např. sloupy, kamenné 
obklady, ostění apod.). V našem prostředí byl ze stavebních odpadů opětovně 
používán zejména stavební kámen, cihly nebo prvky tesařských konstrukcí. Materiál 
biologického původu byl většinou zužitkován tepelně, v místním hospodářství, 
případně vracen do okolní přírody.  

Rozšířením nových stavebních materiálů a postupů došlo zejména v posledním  
století k výrazné proměně materiálových toků a přerušení dříve poměrně uzavřených 
cyklů. S rostoucí složitostí stavebních konstrukcí, vyvolanou například stavebně 
fyzikálními požadavky (zateplení obvodového pláště, hydroizolační opatření apod.), 
širokou nabídkou stavebních materiálů, zvyšujícími se možnostmi lepených spojů 
apod. zřejmě i nadále poroste náročnost třídění stavebního odpadu a jeho 
následného zpracování. Tento jev se projeví se zpožděním ovlivněným poměrně  
dlouhou životností těchto konstrukcí. 

Tento příspěvek se zabývá vztahem mezi návrhem budovy a recyklací stavebních 
hmot. Přestože návrh stavební konstrukce má zásadní vliv na celý proces nakládání 
se stavebním odpadem po jejím dožití, dosud se tato hlediska při návrhu budov 
prakticky neuplatňují. Jedním z důvodů je nepochybně dlouhý životní cyklus 
stavebních konstrukcí a skutečnost, že zatížení stavebním odpadem se obvykle 
projevuje až s odstupem několika desetiletí od jejich návrhu.  

 

2. Vztah mezi návrhem budovy a faktory ovlivňujícími průběh a výsledky 
recyklace stavebního odpadu 

Na základě používaných postupů demolice budov, recyklace stavebních hmot, 
jiného využití a odstranění odpadu a uplatnění recyklátu byly určeny následující 
rozhodující faktory ovlivňující průběh a výsledky recyklace stavebního odpadu: 
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2.1 Množství odpadu 

Množství odpadu je zásadně ovlivněno životností konstrukcí, jejich objemem, 
možností obnovy a přípravou pro opětovné použití stavebních prvků.  

 

a) Objem konstrukcí 

Z hlediska množství vyprodukovaného odpadu hraje výraznou roli objem 
konstrukce. Dimenze jednotlivých konstrukčních vrstev ovlivněné například 
statickými nebo tepelně technickými požadavky ovlivní i objem stavebního odpadu 
po dožití konstrukce. Tuto skutečnost je nutné vzít v úvahu při srovnávání 
jednotlivých variant návrhu.  

b) Životnost konstrukcí 

Častá obměna konstrukcí vyvolává značnou zátěž stavebním odpadem. Proto by 
v případě konstrukcí a staveb s kratší životností mělo hledisko nakládání s odpadem 
hrát výraznější roli. Při návrhu dočasné stavby je možné hledat inspiraci v designu 
spotřebního zboží, nebo v automobilovém designu, kde se principy recyklace 
prosazují rychleji.  

c) Možnost obnovy konstrukcí 

S předchozím bodem souvisí úvaha o životnosti jednotlivých konstrukčních vrstev 
a prvků a možnost jejich obnovy bez poškození okolních konstrukcí. Příkladem může 
být umístění technických instalací ve stavbě. Předomítkové instalace nebo instalace 
skryté za demontovatelnými obklady a lištami jsou snadno dostupné a jejich výměna 
nevyvolá větší zásah do okolních konstrukcí. Naproti tomu podomítkové instalace 
nebo instalace vedené nepřístupně např. pod souvrstvím těžké plovoucí podlahy, si 
při obnově vyžádají zásah do celého souvrství. Pokud jsou řešeny jako součást 
nosné konstrukce stavby (např. při aktivaci betonového jádra), je jejich obnova 
prakticky nemožná bez demolice celé konstrukce. Zásadou je snadná přístupnost a 
konstrukční oddělení prvků a vrstev s různou životností.  

d) Opětovné použití prvků 

Opětovné použití jsou postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou 
odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny [1]. 
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Tento přístup se nejlépe uplatní při využití běžně používaných prvků – např. 
ocelových nebo hliníkových nosníků, deskových obkladů, konstrukčních prvků ze 
dřeva (obr.3). Tradičnějším příkladem je opětovné použití cihel, kamenných a jiných 
prvků z demolovaných konstrukcí.  

 

 
Obr. 1. Příklad demolice dřevostavby v systému two-by-four a přípravy 
dřevěných prvků k novému využití (zdroj[2]: www.epa.gov, dne 2.1.2015) 

 

Opětovné použití prvků vyžaduje, aby při něm nedocházelo k jejich poškození. To 
znamená především snadno demontovatelné spoje (svorkové, šroubované apod. viz 
obr. 4). 

 

Obr. 2. Witteween architect – Casco facade – demontovatelné spoje umožňují 
opětovné použití celých prvků nosné konstrukce (zdroj [3] / 
www.architectenweb.nl, dne 14. 3. 2014) 

Zajímavé možnosti nabízí technologie přesného řezání, které umožňují vytváření 
snadno demontovatelných tesařských konstrukcí (viz obr. 5) 
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Obr. 3. Příklad demontovatelného tesařského spoje – (zdroj [4]: 
http://www.lachner-innovativ.de/lachner-frastoollignatool.at)  

 

2.2  Organizační náročnost třídění odpadu 

Organizační náročnost třídění odpadu je ovlivněna především složitostí 
konstrukčních skladeb a rozmanitostí použitých materiálů. 

 

 

e) Složitost konstrukčních skladeb 

Je vhodné dbát na maximální jednoduchost konstrukcí a využití výhod příbuzných 
materiálů (např. cementová omítka nemusí být před zpracováním odstraněna 
z betonového podkladu, dřevovláknité izolace není nutné oddělovat od dřevěných 
konstrukcí apod.).    
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f) Materiálová rozmanitost 

Na organizační náročnost má v celém procesu zacházení s odpadem vliv i 
celková rozmanitost zabudovaných materiálů. Jednotlivé skupiny odpadů jsou 
recyklovány v různých recyklačních střediscích, zatímco základní třídění odpadu 
probíhá nejčastěji v místě demolice. To s sebou nese také potřebu oddělené dopravy 
jednotlivých skupin odpadů.  

 

2.3 Čistota vytříděného odpadu 

Na čistotu vytříděného odpadu mají vliv především použité konstrukční spoje.  

 

 

g) Druh konstrukčních spojů 

Výhodou jsou spoje snadno demontovatelné, umístěné v materiálovém rozhraní, 
např. šroubované spoje dřevěných a hliníkových fasád, SDK obkladů apod. 
V případě monolitických a lepených spojů je výhodné, pokud mají nižší pevnost 
(omítky lehce spojené s podkladem, bodové lepené spoje podlahových krytin apod.) 
ve srovnání s pevnými spojeními jako jsou např. cementové potěry na dřevěném 
bednění stropů, celoplošně lepené podlahové krytiny apod.). Největší obtíž pro čisté 
oddělení materiálů představují prefabrikované sendvičové konstrukce, zateplovací 
systémy s kombinací lepených a hmoždinkových kotev, armovací sítě v omítkách, 
natavené hydroizolace, betony s příměsí EPS apod.)   

 

2.4 Energetická a technologická náročnost zpracování odpadu 

Energetickou a technologickou náročnost recyklace je možné ovlivnit zejména 
výběrem stavebních materiálů. Tento faktor má zásadní vliv i na technické vlastnosti 
recyklátu, a proto bude pojednán souhrnně (h). 
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2.5 Technické vlastnosti recyklátu 

Technické vlastnosti recyklátu a možnosti jeho dalšího využití jsou zásadně 
ovlivněny zejména samotným výběrem stavebního materiálu, ale úzce souvisí také 
s čistotou vytříděného odpadu (viz výše). Ta se projeví zejména při náročnějších 
formách recyklace (např. při využití betonového recyklátu jako náhrady přírodního 
kameniva v betonových směsích má čistota recyklátu podstatný vliv na 
mrazuvzdornost a nasákavost betonu [5]. 

 

2.6 Uplatnění recyklátu 

Předpokladem smysluplného fungování recyklace je existující poptávka po 
recyklátu. V současné době většinu odbytu tvoří produkty nenáročného zpracování 
odpadu: drcené cihelné a betonové kamenivo využívané do zásypů a podsypů 
inženýrských staveb a technických sítí. Využitím výrobků s vysokým podílem 
recyklovaných hmot je možné podpořit náročnější formy recyklace.  
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2.7 Podíl nerecyklovatelného odpadu a možnosti jeho využití  

Podíl nerecyklovatelného odpadu je ovlivněn výběrem konstrukčních materiálů, 
ale také možnostmi jejich třídění. Z důvodu znečištění organickými nečistotami končí 
na skládkách smíšeného odpadu velké množství recyklovatelného odpadu – betonu, 
cihel apod. 

 

h) Výběr stavebního materiálu 

Z hlediska technických vlastností recyklátu by měly být upřednostňovány 
materiály, které umožňují zpracování na technicky rovnocenný produkt (upcycling), 
jako jsou ocel, hliník, čisté zásypové hmoty, konstrukční řezivo, asfalt apod. Do nižší 
kategorie je potřeba umístit materiály, které neumožňují zpracování na technicky 
rovnocenný produkt, ale nabízejí vysokou možnost tržního uplatnění recyklátu: čistý 
beton, cihly, střešní tašky, vápenopískové cihly apod. Tyto materiály jsou v současné 
době využívány především do zásypů a podsypů dopravních a inženýrských staveb. 
Do budoucna se předpokládá jejich využití jako alternativy přírodního kameniva do 
betonových směsí. V nejnižší kategorii se nacházejí hmoty s organickými příměsemi, 
u kterých nelze provést oddělení základních materiálů (např. beton s drceným EPS, 
vláknobeton apod.). Jejich recyklace a další využití jsou problematické.  

Z hlediska technologické a energetické náročnosti je vhodné dávat přednost 
nenáročným způsobům zpracování. Příkladem může být srovnání recyklace betonu 
s vysokými technologickými a energetickými nároky a nepálené hlíny, která je 
snadno proveditelná i v nenáročných podmínkách. 

Při použití nerecyklovatelného materiálu je potřeba upřednostnit hmoty vhodné 
k jinému využití – nejčastěji tepelnému zužitkování. V tom případě volíme materiály 
s vysokou výhřevností (>2000MJ/m3), bez příměsí, s nízkým obsahem kovů a 
halogenů, např. výrobky ze dřeva, dřevoštěpky, korku apod.). [6] Méně vhodné jsou 
materiály s vysokou výhřevností, ale s příměsemi a vyšším podílem cizorodých látek 
(např. povrchově ošetřené dřevo, další dřevité hmoty, polyethylen apod.) V nejnižší 
kategorii budou hmoty s max. střední výhřevností (500-2000 MJ/m3) a příp. vyšším 
podílem cizorodých látek: EPS, konopí, len, ovčí vlna, sláma, asfaltové pásy. 

Podíl stavebních hmot určených k odstranění by měl být co nejnižší (viz obr. 2 
Hierarchie pro zacházení s odpadem dle Směrnice 2008/98/ES) a měl by umožňovat 
uložení na skládkách inertního odpadu (jako např. sklo, keramika, dlažby apod., ale 
také nerecyklovatelný beton, cihly, porobeton, pěnosklo, perlit, keramzit apod.) [8] Do 
nižší kategorie je potřeba umístit neminerální odpad, případně odpad z minerálních 
hmot znečištěných neminerálními příměsemi, jako beton se zbytky asfaltových 
hydroizolací, zateplovacích systémů, dřeva, plastů, polystyren znečištěný zbytky 
minerálních omítek apod. Zvláštní případ tvoří přírodní stavební materiály snadno 
odbouratelné v rámci biologického cyklu jako nepálená hlína s příměsí slámy, 
dřevitých vláken apod. Jejich uložení / vrácení do přírody je možné považovat za 
zvláštní formu recyklace. 
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3. Závěr 

Hledisko nakládání se stavebním a demoličním odpadem po dožití stavebních 
konstrukcí se dosud při návrhu budov uplatňuje pouze okrajově. Podmínkou změny 
tohoto stavu je správné pochopení vztahů mezi návrhem budovy a recyklací 
stavebních hmot. 
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VÝROBA STAVEBNÍCH PRVKŮ A SMĚSÍ Z INERTNÍCH A 
DEMOLIČNÍCH ODPADŮ 

PRODUCTION OF BUILDING COMPONENTS AND MIXTURES FROM INERT 
DEMOLITION WASTE 

 
Text příspěvku: František Polák a Pavel Gorecky 
Organizace: GB ENERGY HOLDING s.r.o., polak@gbenergy.eu 
 
Abstract: 

The requirements of the circulatory economy for a sustainable construction 
production. Our research and development of the construction materials from CDW for 
certified product proved the possibility of applying in construction. Requirements for 
the possibility of using waste as secondary raw materials in countries all over the world. 
Involvement in the development within the EU for the use in the industrial construction 
production. The preparation and conversion of CDW to a secondary raw material. 
Producing secondary raw materials by recycling companies. 
 
Úvod: 

Komplexní využití inertních minerálních stavebních materiálů, recyklovatelných 
stavebních sutí pro tradiční stavební činnost a pro výrobu stavebních hmot, dílců a 
prefabrikátů v návaznosti na požadavky oběhového hospodářství pro udržitelnost 
stavební výroby je našim dlouholetým cílem v rámci problematiky využití SDO. Náš 
dlouholetý výzkum a vývoj stavebních hmot z recyklovaných stavebních odpadů pro 
certifikovaný produkt prokázal možnost velkého uplatnění ve stavební výrobě. 
Zabýváme se možností využití stavebně demoličních odpadů jako druhotné suroviny 
ve všech zemích světa s požadavky na kvalitu přípravy více jak 25 let. Našli jsme 
zapojení do vývoje v rámci EU pro využití v průmyslové stavební výrobě. Důležitá je 
příprava a přeměna SDO na druhotnou surovinu a produkce druhotných surovin 
v rámci činností recyklačních společností. 
 
Co přinášíme: 

Naše společnost, GB Energy Holding 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 umíme přeměnit 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. 
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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. 
 
Dosavadní výsledky zatvrdlého betonu z recyklátů: 
  V průběhu více jak 25 - ti let vývoje, jak nejlépe zpracovat inertní recyklát na 
zatvrdlý beton, jsme nalezli mimořádné možnosti a výsledky. Využitelnost je ve všech 
oblastech stavební výroby a to nejen pro výrobu nových staveb a prvků, ale i při 
rekonstrukcích a údržbě. Použitelnost recyklátů jako plnivo je v objemu 70% až 100%. 
Cíleným vývojem se dosáhlo otestováním v akreditované zkušebně TZUS Praha, s. p. 
pracoviště Brno, jehož výsledkem je Stavební technické osvědčení č. 060 – 040071 
na výrobek: Beton pevnostních tříd C 12/15  až C 35/37  dle PN GB 206 - Beton 
s použitím stavebních recyklátů jako kameniva, tříd pevností a stupně vlivu prostředí. 

 
Dle typ/varianta:                    C12/15 XO 
                                              C16/20 XO,XC1 
                                              C20/25 XO,XC1,XC2 
                                              C25/30 
XO,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XF1,XF2,XF3,XF4 
                                              
C30/37XO,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XF1,XF2,XF3,XF4 
 
Konzistence čerstvého betonu D: 
                                              S 1,   10 -   40 
                                              S 2,   50 -   90 
                                              S 3, 100 – 150 
                                              S 4, 160 -  210 
                                              Suchá směs pro stříkané betony 
 

Beton je určen pro konstrukce z prostého a železového betonu. Jedná se o 
betony uzavřené struktury, minimálně dvou frakční. Betony nelze použít pro 
cementové kryty podle TKP 6MD a pro konstrukce podle TKP 18 MD a TKP 17 SSD. 
Betony jsou určeny pro ruční i strojní zpracování, dále jsou vhodné pro běžné betonové 
konstrukce a výrobu prefabrikovaných prvků a dílců. Konstrukce ze zdiva lze provádět 
stříkáním pro jejich zesilování a stabilizování.  

Základní hodnocené výsledky:  
 hloubka průsaku tlakovou  vodou 35 až 50 mm,  
 mrazuvzdornost po 100 cyklech  75%,  
 nasákavost  15,0 %,  
 modul pružnosti  min. 10 až 15 GPa,  
 objemové změny  max. 3,0 ‰,  
 tepelná vodivost  max. 0,9 W (m. K),  
 obsah chloridů Cl  02, 0,4, 1,0 dle tříd,  
 obsah přírodních radionuklidů  

      dle §96, příloha č. 10,  I < 0,5, Ra 226 < 150 Bq/Kg, 
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 stanovení ekotoxicky v souladu s  
   vyhláškou č. 294/2005 Sb., tab. 10.2  vyhovuje I. + II., Akr - A , 

 pevnost v tlaku dle tříd betonu od min.  19,0 MPa do 41,0 MPa,  
 pevnost v tahu ohybem průměr od min.  1,5 MPa do 2,5 MPa,  
 objemové hmotnosti dle třídy betonu D:  2000 kg + až – 300 kg. 

V současnosti je odzkoušeno a otestováno 9 druhů receptur pro zatvrdlý beton. 
Použitelnost pro prostý beton, transport beton, výrobu prefabrikátu, výplňové zdivo, 
okrasné a dekorační prvky, vibro-lisované prvky, torkret beton. 

Platné certifikáty vydané TZUS Praha s.p. doložíme na vyžádání. 
 
Uplatnění recyklátů ve stavebnictví a výrobě stavebních prvků: 

Při vývoji hmot se zcela prokázala vhodnost recyklátu v uplatnění ve 
stavebnictví. Stavby vytvořené z těchto druhotných surovin, které jsme postavili, se 
osvědčily a jsou využívány stále bez jakýchkoliv problémů. Během více jak 20 let kdy 
byly stavby postaveny, stále vyhodnocujeme stabilitu a udržitelnost, která je 
nezměněna. Můžeme konstatovat, že klady zcela převyšují nedostatky, proto je třeba 
nenahlížet na běžný stavební odpad jako zatěžující prvek.  

Po správné technologické přeměně na recyklát se tento stavebně demoliční 
odpad může a musí zapojit do oběhového hospodářství. Samozřejmě zcela nenahradí 
klasické stavební hmoty, protože jejich objem je několika násobně větší než nám 
umožňuje stavebně demoliční odpad, ale vhodně ho doplní. Uplatnění této unikátní 
environmentální technologie při využití recyklátů šetří stavební výrobě finanční 
prostředky ve výši 30 až 50 % oproti klasickým postupům a technologiím.  

Jsou zpracovány technologické postupy pro plné zapojení do procesu udržitelnosti 
stavební výroby a jejího rozvoje. 

Naše know–how stále zdokonalujeme pro další rozsah použitelnosti. Objevují 
se nové a mnohdy nečekané možnosti použitelnosti. Konstatujeme, že zatěžující 
odpad je velmi zajímavý pro přetvoření na kvalitní stavební materiál a směsi.   
 
 
Možnosti recyklačních společností při zapojení do přípravy základních 
recyklátů: 
 

Abychom ze stavebního odpadu vytvořili výrobek – recyklát, je třeba věnovat 
pozornost samotnému stavebnímu odpadu. To znamená sledovat, co k recyklaci 
přijímáme. Při konkurenci téměř 2000 recyklačních společností přijímáme k recyklaci 
téměř vše, co nám producenti stavebně demoličních odpadů dovezou. V současnosti 
pokud stavebně demoliční odpad nepřijme jeden finální zpracovatel, tak ho příjme 
další, vždyť jde hlavně o finanční přínos jednotlivců a firem. Tímto ovšem nechceme 
všechny finální zpracovatele stavebně demoličních odpadů dávat do stejné roviny 
(pokud jsme se někoho dotkli, omlouváme se, protože tyto zkušenosti máme.) 

 

Potom ale společnost nemá stavební odpad, ale stavební binec. Recyklát 
z takového bince je v budoucnu neuplatnitelný, přitom stačí dodržovat a na 
producentech vyžadovat dodržování současných norem a předpisů.  



28 
 

Prověřili jsme asi 20 vzorků recyklátů z různých společností v ČR, ani jeden 
nevyhověl normám dle platných zákonů v ČR a EU. V recyklátech se nacházely 
příměsi, které převyšovaly normy mnohdy o desítky procent (plasty, hlína, zemina, 
papír, izolace, železo, dřevo, sklo, asfalty, pod.) a mnoho dalších příměsí, které do 
stavebního odpadu nepatří. 

Pokud budou chtít recyklační společnosti prodávat a uplatňovat recyklát jako 
druhotnou surovinu, musí se zaměřit na kvalitu zpracování vstupního stavebně 
demoličního odpadu. Pokud budou nadále producenti uplatňovat netříděný odpad, 
musí recyklační společnosti tento odpad třídit a na producentech uplatňovat zvýšené 
náklady.  

Od roku 2024 dle nařízení EU bude zákaz skládkování všech odpadů. Recyklát 
ze stavebně demoličního odpadu se může stát velmi dobře ceněnou surovinou pro 
stavební trh, ale musí mít odpovídající kvalitu. Na tuto problematiku je třeba se zaměřit 
již dnes a nehledět jen na kvantitu, ale hlavně na kvalitu, protože jen v ČR jde o 3 500 
000 tun stavebního odpadu ročně. 
 
Požadavky Evropské komise na řešení inertních odpadů a zapojení nás jako 
řešitele v rámci dotačních programů HORIZON 2020:   

   Národně informační centrum pro Evropský výzkum TC AV ČR nás doporučil pro 
vývojový dotační program Evropské komise Horizont 2020 – Rámcový program pro 
výzkum a inovace. Jedná se o celoevropský program, zaměřený na inertní stavební 
odpady s celkovým objemem dotací 150 mil. € v rámci celé EU. Hlavní požadavek 
Evropské komise v rámci tohoto programu je na oběhové hospodářství i ve 
stavebnictví. Inertní odpady se nebudou ukládat na skládkách, ale zpět využívat pro 
stavební účely. 

Pro tento projekt bylo sestaveno mezinárodní konsorcium pro spolupráci 
v daném projektu Horizon 2020 a v současné chvíli jsme v procesu schválení výše 
zmíněného programu. 

Za Českou republiku jsme požádali o spolupráci pana Doc. Ing. Miroslava 
Škopána, CSc. prezidenta ARSM a zástupce Masarykovy university, ředitele pro vědu 
a zahraniční vztahy prof. RNDr. Jiřího Hřebíčka, CSc.   

Každý ze členů konsorcia je specialista na určitou oblast RESTA (ČR) – drcení, 
třídění, hygienizace. Bolegraaf – Lubo Systems (NL) – třídění, separace. PICCINI (I) – 
betonářská centra. SUEZ/ SITA (F, ČR) – Evropský leader odpadové hospodářství. 
Masarykova universita MUNI (ČR) – vědecká stránka projektu. Prefa Quest Dresden 
(D) – výroba prefabrikátů. GB Energy Holding (ČR) – vývoj betonových směsí 
z recyklátů a Know-how celého procesu. 

Výsledkem tohoto programu bude komplexní technologie a technické řešení pro 
komerční využití ve stavebnictví a ve stavební výrobě, dále kompletní podnik 
s výslednými produkty, které budou uplatnitelné na trhu. Budou postaveny užitné 
stavby pro testování a vyhodnocení v různých geografických zónách EU. Bude to velký 
přínos ARSM a Českého odpadového dění v rámci EU. 

Program zpracování stavebně demoličních odpadů se v EU a celosvětově 
podporuje a výsledky využití se musí aplikovat v jednotlivých státech EU. 
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Dosavadní zapojení a vyhodnocení Českých recyklačních společností, Českého 
státu z pohledu EU států na střední a východní Evropu: 

Zúčastnili jsme se několika mezinárodních konferencí v rámci EU. Pozice ČR 
z pohledu okolních států není lichotivá. Částečně si za to můžeme sami. Je třeba k 
recyklátům jako výrobku přistupovat zodpovědně. Pokud ho expedujeme, jako výrobek 
musí opravdu odpovídat normám. Pokud bereme k recyklaci stavebně demoliční 
odpad, jeho skladba musí odpovídat normám a zatřídění. Okolní státy konstatují, 
semelete všechno a pak tomu říkáte recyklace. Je samozřejmě potřeba věnovat velkou 
pozornost producentům a tlačit na ně, aby nakládkám k recyklaci věnovali patřičnou 
pozornost. Demoliční společnosti musí věnovat pozornost demolicím. Části a součásti 
stavby řádně a kvalitně rozebírat dle druhu a tříd konstrukcí. Státní orgány kontrolovat 
dodržování postupu demolic a kontrolu norem. Zejména věnovat pozornost škodlivým 
a kontaminovaným konstrukcím, které k recyklaci nepatří. 

Samozřejmě i my jsme viděli mnoho nedostatků, které západní státy EU neplní 
a obchází normy. Netříděné odpady mají na haldách a nic s nimi nedělají a ani nevědí 
co s nimi dělat, ale neexpedují je jako recykláty. 

 

Zapojení Českých recyklačních společností do oběhového hospodářství, 
možnosti opětovného zapojení odpadu do výroby a uplatnění na trhu: 

Při účasti na konferencích států EU jsme se také dozvěděli o značných 
problémech nejednotnosti norem stavebních odpadů, zákonů a předpisů v rámci EU. 
Je třeba, aby státy, společnosti a sdružení vyvinuli tlak na EU na sjednocení zákonů a 
předpisů, které budou závazné a platné pro celou EU. 

V některých státech jsou vypracovány technologie na využití odpadů ze staveb, 
ale ty nelze použít v jiných státech, protože tomu brání zákon nebo norma.  

Například v Polsku je zpracována technologie na revitalizaci výkopové zeminy. 
Holandsko má zpracovanou technologii na opětovné využití asfaltových izolaci a 
odpadů z hutních provozů. Anglie zpracovává minerální izolace. Česká republika má 
díky našemu dlouholetému vývoji  Know-how na využití inertních SDO. Přesto je 
vzájemně v mnoha zemích nelze využít jen kvůli zákonům některých zemí. 

Je spoustu nových technologii na využití odpadů a budou stále více 
požadované. Je třeba nahlížet na odpady jako na druhotné suroviny, které jsou 
potřebné. Je v nich velká hodnota, s kterou je třeba počítat a využívat je maximálně 
jak lze. Musíme společnými silami hledat cesty, jak tyto okolnosti přetvořit pro naše 
potřeby a hospodářské výkony. Produkovat a upravovat odpady tak, abychom je vrátili 
do staveb. Snažit se najít nové postupy, které by zlepšovaly životní prostředí.  

Vzniknou nové obory, které budou značně ovlivňovat ekonomiku celého světa 
a tím pádem i naši.         
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VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA 
S VÝZKUMNÝM PRACOVIŠTĚM 
RESULTS OF COOPERATION OF RECYCLING CENTER WITH RESEARCH 

Doc. Ing. Jan Vodička1,CSc., Ing. Martin Wachsman2, Ing. Vladimíra 
Vytlačilová,Ph.D.3 

1,3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí, 
Thákurova 7, Praha 6, e-mail:  vladimira.vytlacilova@fsv.cvut.cz   
2 WEKO s.r.o. 

Abstract 
The paper deals with the shortened way of research utilization of recycled materials 
in good cooperation producer of recycled material and research center. Accelerate 
research arises from supply of precisely the required volumes and parameters of 
recycled with the document that supplied recycled concrete is clearly defined and 
free of pollution. 
 
 
1. Úvod 

 Spolupráce Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební, ČVUT v 
Praze s firmou WEKO s.r.o započala v roce 2006 v rámci řešení rozsáhlého 
výzkumného projektu VZ 4 „Udržitelná výstavba“, na kterém se podílely téměř všechny 
katedry Fakulty stavební. Jedno z témat řešených na katedře betonových a zděných 
konstrukcí bylo využití odpadu ze stavební výroby a demolic staveb v betonovém 
stavitelství. Cílem výzkumného projektu bylo využití maximálního objemu stavebních 
recyklátů v cementových kompozitech. Vznikla tak originální myšlenka využít tento 
stavební odpad ve formě recyklátu netříděného na jednotlivé frakce, což přispívá 
k efektivitě výroby (např. odpadá problém s prostorem pro deponie recyklátu). Tato 
myšlenka se ukázala jako dobrý základ k dalšímu výzkumu, který byl finančně 
podpořen dalšími navazujícími grantovými projekty zabývající se touto problematikou.  
Na základě získaných poznatků z výroby a experimentálního zkoušení tohoto 
kompozitu již bylo podáno několik užitných vzorů a patentů a pokračování výzkumu 
dále vede k řadě nově podávaných patentů. 

 Podstata výroby nového druhu konstrukčního betonu spočívá v plné náhradě 
(100%) přírodního kameniva složkou stavebního recyklátu v jedné široké frakci. 
Vzniklá struktura je z důvodu značné mezerovitosti ztužena syntetickými vláky. Tento 
cementový kompozit je reálné vyrábět pod názvem mezerovitý vláknobeton. 
Zkouškami prokázané charakteristiky vyrobeného vláknobetonu ukázaly, že navržený 
vláknobeton může najít řadu oblastí k využití v betonovém stavitelství. Vzniklá 
mezerovitá struktura vláknobetonu byla odzkoušena v řadě různých modifikací – např. 
různé množství cementu, s částečnou náhradou cementu alternativním pojivem, různé 
druhy a dávky syntetických vláken.  

 V samém počátku řešení projektu bylo nezbytnou podmínkou najít vhodného 
dodavatele recyklátu, který by připravoval recyklát dle požadavků řešitelů, v závislosti 
na prostorových podmínkách výzkumného pracoviště. Oslovená společnost WEKO 
s.r.o. splňovala uvedené požadavky a spolupráce mezi oběma subjekty dosud 
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pokračuje, tak jako pokračuje rozvíjení myšlenky vyrábět vláknobetony bez užití 
přírodního kameniva se smysluplným využitím v praxi. Je třeba zmínit, že v rámci 
řešení výzkumu byla navázána i dobrá spolupráce s dalšími recyklačními centry, 
především pak s AZS 98, s.r.o., DESTRO nebo recyklačním střediskem Zájezd a která 
snad také bude nadále pokračovat.  

 

 2. Recyklační společnost WEKO s.r.o. 

 Weko s.r.o. působí na území Prahy již 22 let. Za tuto dobu bylo kladeno mnoho 
rozdílných požadavků na různé použití recyklátů, zejména zrnitostní skladbou nebo i 
možností různých příměsí. Jednotlivé konstrukce byly provedeny bez detailních 
vyhodnocení vlastností použitých materiálů a trvalé možnosti opakování využití dané 
materiálové skladby. V rámci předání provedené konstrukce investorovi stačilo 
provedení statických zátěžových zkoušek, čím celá záležitost byla uzavřena. 
Dodavatel stavby ušetřil finanční prostředky za využití recyklátu, dopravní náklady a 
více ho nezajímalo. 

 Spoluprací s ČVUT se dostáváme do situace, kdy jsme schopni předat možnosti 
materiálového řešení konstrukce, na základě jednotlivých receptur, které jsou ověřeny 
laboratorními zkouškami s dokladováním vlastností materiálů. 

 Nad rámec vývoje nového materiálového složení pro výrobu konstrukce, můžeme 
upřesnit i možnosti likvidace těchto materiálů, po skončení jejich životnosti, kterým se 
uvedený výzkum také zabýval. U následné recyklace vláknobetonů je zpracovatelnost 
čelisťovým drtičem značně problematická, dochází k vytváření k „chuchvalců“ vláken 
a materiál na výstupu není homogenní. Avšak při použití odrazového drtiče je výsledný 
materiál opětovně recyklovatelný a dále použitelný. 

 
        
3. Požadavky na stavební recyklát 

Dodávky recyklátu pro výzkumné pracoviště byly poskytovány podle potřeby 
v igelitových pytlích maximálně s hmotností cca po 30 kg a to vždy v objemech pro 
plánovanou zkušební sérii vzorků. Homogenizace recyklátu byla prováděna před jeho 
napytlováním i před samotnou výrobou vláknobetonu pro zkušební sérii vzorků. 
S dodávkou recyklátu byly předávány informace o původu recyklátu a vyloučené 
kontaminaci škodlivými látkami. Pro dodavatele bylo výhodou, že recyklát nebyl tříděn 
na jednotlivé frakce, tak jak je tomu v případě přírodního kameniva pro výrobu hutných 
betonů (0/4, 4/8, 8/16 mm). Výroba recyklátu v recyklačním středisku, tak byla řízena 
pouze velikostí jednoho síta podle požadavku objednatele na velikost maximálního 
zrna (0/32 mm nebo 0/16 mm).  

Důraz byl však kladen na pečlivé předtřídění a odstranění nevhodných materiálů 
(sklo, železo, plast atd. ). Dalším požadavkem byl výběr stavebního odpadu 
s minimálním obsahem výkopové zeminy, tak aby byla zajištěna co největší čistota 
recyklátu. V rámci výzkumu byl zkoušen cihelný i betonový recyklát, přičemž z hlediska 
lepší trvanlivosti v konstrukcích se v průběhu řešení výzkum zaměřil pouze na 
betonový recyklát. Důvodem k tomu byla i značná rozdílnost charakteristik cihelného 
zdiva s užitými pálenými cihlami ve starých stavbách a cihlami z dnešní doby (trochu 
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nadsazeně můžeme říci cihlami pečenými). Užití cihelného recyklátu by vyžadovalo 
vláknobeton chránit např. před klimatickými vlivy.  

Širší uplatnění recyklátů je omezeno nejen jeho mechanicko-fyzikálními 
vlastnostmi, ale také environmentálními riziky, které s jeho využitím souvisí. Recykláty  
ze stavebního a demoličního odpadu tedy musí splňovat požadavky na jejich konečné 
uplatnění (dle příslušných ČSN EN) z hlediska jejich potenciálního vlivu na životní 
prostředí a zdraví člověka. Toto prokazování je však velmi problematické. Velkým 
usnadněním je tedy znalost původu stavebního a demoličního odpadu. 

 

4. Výsledky zkoušek kompozitu s betonovým recyklátem a vlákny 

Přehled prezentovaných výsledků výzkumu, tak jak byly v období spolupráce 
postupně získány lze nalézt ve sbornících předešlých konferencí Recycling. První 
výsledky dlouhodobého výzkumu byly prezentované na této konferenci již v roce 2007. 
Všechny výsledky, které byly následně publikovány až k dnešní konferenci byly 
získány s vláknobetony, kde přírodní kamenivo je plně nahrazeno recykláty jedné 
frakce omezené pouze velikostí maximálního zrna. Betonový recyklát a z něho 
vyrobený mezerovitý vláknobeton lze považovat stejně jako běžný beton za materiál 
konstrukční. 

Objemová hmotnost kompozitu s betonovým recyklátem se pohybuje v rozmezí cca 
1950 – 2300 kg/m3, tlaková pevnost cca 12-35 MPa, tahová pevnost 1,6-3,8 Mpa. Platí 
pro vzorky s dávkou cementu 260 kg/m3 kompozitu a 1% syntetických vláken Forta 
Ferro. Syntetická vlákna a jejich hmotnostní dávky lze měnit podle požadavku na 
výsledné charakteristiky vláknobetonu (např. přetvořitelnost – duktilitu ztvrdlého 
vláknobetonu). Vzniklá mezerovitá struktura nabízí využití dalších příměsí (např. drť 
STERED®). Na obrázcích níže je patrná mezerovitá struktura vzorků s alternativními 
vlákny STERED® a Benesteel. 
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Obr. 1 Vzorky kompozitu s betonovým recyklátem a drtí STERED® (vlevo) a   
vlákny BeneSteel  o délce 110 mm (vpravo) 

 
   
 
5. Závěr  

Je zřejmé, že řešení projektu ve spolupráci s recyklační firmou, která může dodat 
recyklát ze stavení výroby nebo demolic staveb dle definovaných podmínek, přináší 
mnoho výhod. Nejen přesnost dodávek podle potřeby pro realizaci projektu, ale i 
úsporu času a finančních prostředků v rychlosti řešení projektu. Prokazování 
nezávadnosti konkrétního dodávaného recyklátu by značně prodloužilo doby výzkumu 
nehledě k tomu, že finanční náklady na zkoušky prokazující nezávadnost recyklátu 
jsou značné. Problematika stanovení legislativní nezávadnosti recyklátu pro budoucí 
využití je stále nevyřešena a jistě bude diskutována i na letošním ročníku konference.  

 
 

Poděkování 

Příspěvek vznikl za finanční podpory grantového projektu 14-17636S Analýza 
fyzikálních a chemických charakteristik cementových kompozitů s užitím 
recyklovaného kameniva a disperzní polymerové výztuže. 
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POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ RECYKLAČNÍCH LINEK SDO 
Z HLEDISKA PLATNÉ LEGISLATIVY 

Jméno autora: Ing. Ondřej Vrbík 

Organizace: Vrbík s.r.o., Praha, ondrej@vrbik.eu 
 
 

Úvod 
 
Zjistil jsem, že společnosti, které provozují zařízení na využití inertních stavebních 

a demoličních odpadů si často spokojeně jedou v zajetých kolejích a novinky moc 
nesledují. Teprve zpětně při nějaké kontrole provozovny ze strany státní správy 
nebo při vyřizování nového povolení pro své zařízení zjistí, co vše se za poslední 
roky změnilo. 

Protože si myslím, že nikdo neví všechno, rozhodl jsem se dát dohromady soupis 
milníků, kterým se nevyhne žádný provozovatel zařízení. Moje přednáška nebude 
protkána paragrafy, ale má poskytnout základní legislativní přehled v oblasti 
recyklace SDO. A proto i tento článek berte spíše jako recept k úspěšnému spuštění 
a provozování zařízení v oblasti recyklace stavebních odpadů. 

1. Spuštění provozu zařízení 

a) Pozemek 

Nejdříve je třeba si sehnat vhodný pozemek. Ten buď koupíte nebo si ho 
pronajmete. Zní to jednoduše, ale z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché. 
Buď není na vhodném místě nebo není volný. A když už u nějakého pozemku platí 
obě předešlé podmínky, tak zjistíte, že tu vyhlédnutou plochu není možno podle 
územně plánovací dokumentace pro daný záměr využít. 

Než investujete energii a peníze do nevhodného pozemku, tak se nezapomeňte 
podívat na územně plánovací dokumentaci. Pomoci Vám mohou i stránky, 
které provozuje Ústav územního rozvoje - www.uur.cz   

b) Stavební úřad 

Následně je třeba zajít na obecný stavební úřad. Některé firmy tento krok odkládají 
s tím, že u prvně povolovaného zařízení není Změna využití pro získání rozhodnutí 
krajského úřadu vyžadována (§14 odst. 5 zákona 185/2001 Sb. o odpadech). 

Osobně mám vyzkoušeno, že stavební řízení není radno odkládat a je vhodné 
vědět co nejdříve připomínky zjištěné v jeho průběhu. 

Pokud je součástí schvalovaného zařízení i budování kanceláře obsluhy, šaten 
pracovníků a podobně, tak se Vás nebude týkat jen Změna využití území. 

 
Pro tento případ si doporučuji připomenout, že stavba se nejdříve umisťuje, a 

teprve následně povoluje.  
 
Máme pro to několik možností: 
 

Umístění stavby: 
územní rozhodnutí 

o umístění stavby nebo zařízení 
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o změna využití uzemí 
o změna vlivu užívání stavby na území 
o dělení nebo scelování pozemků 
o ochranné pásmo 

veřejnoprávní smlouva 
územní souhlas 
regulační plán 
stavba nepodléhá umístění 

 
Povolení stavby: 
stavebním povolením 
ohlášením 
veřejnoprávní smlouvou 
stavebním inspektorem (jen některé stavby) 
nepodléhají povolení 

 

c) Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 

V průběhu stavebního řízení, pravděpodobně narazíte na zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění. 

Kdyby Vás to však nyní minulo ve stavebním řízení, tak si na tento zákon jistě 
vzpomenou na krajském úřadě, kam půjdete podat žádost na schválení provozu 
zařízení. 

V současné době se totiž pravděpodobně nevyhnete zjišťovacímu řízení, zda je 
nutno podstoupit proces EIA. 

Jednak je to záměr zařazený pod bodem 10.1 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu 
č. 100/2001 Sb. - „Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů“ . 

A v případě, že výstupem ze zařízení bude recyklát - výrobek - jedná se rovněž 
o záměr kategorie II bod 6.2 přílohy č. 1 k zákonu 100/2001 Sb. „Výroba stavebních 
hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 
25.000 tun/rok“.  

Zjišťovací řízení dosud bylo povinné až nad 25.000 tun za rok. 
Nyní po stanovení definice termínu Průmyslové využití odpadů je Zjišťovací řízení 

povinné již nad 2.500 tun za rok! 
Pozitivní je, když zjišťovací řízení skončí Rozhodnutím – bez významného vlivu 

na životní prostředí (§ 7 odst. 6). V opačném případě se musí dělat EIA a to je mimo 
rámec tohoto článku. 

U stávajících zařízení - opětovně povolovaných možno požádat o výjimku - Žádost 
na vyloučení povinnosti (z definice) průmyslového využití odpadu 10.1/II. Vycházím 
u žádosti o vyjímku z §23 odst.3 zákona 100/2001 Sb.. 

Pokud jste při opětovném povolení zařízení něco změnili (např. kapacitu zařízení), 
tak počítejte s tím, že se Vás zjišťovací řízení (lidově malá EIA) týkat bude. Je třeba 
začít s prodloužením činnosti na krajském úřadě co nejdříve! 

d) Samospráva města či obce 

Při schvalování provozu zařízení na krajském úřadě je potřeba počítat s tím, 
že účastníkem řízení je i obec, kam daný pozemek patří. 
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Že zastupitelstva obcí nemají často stejně pozitivní pohled na věc jako 
provozovatel zařízení bývá běžné. Je proto často vhodné s daným záměrem obec 
seznámit a najít společnou řeč dříve, než je o stanovisko požádá krajský úřad. 

Pokud se s obcí nedomluvíte, tak doporučuji tlačit vše přes zařízení na Využití 
odpadů a pokusit se vynechat sběr a výkup. Potom se totiž podaří vyjmout obec jako 
účastníka řízení a je to jednodušší (viz §14 odst. 7 zákona o odpadech). 

 

e) Krajská hygienická stanice 

Jelikož srdcem každé recyklační linky je drtič stavebních odpadů, který kromě 
zdrobňování a tvarování kameniva způsobuje také hluk a uvolňuje prach do ovzduší, 
tak víte, že musíte získat i stanovisko KHS ke schvalovanému provoznímu řádu. 

Takže budete potřebovat vyhodnocení hluku z provozu zařízení ke sběru a využití 
stavebních odpadů (drtič, mechanizační a manipulační prostředky vč. dopravy 
související s provozem zařízení) v chráněném venkovním prostoru staveb v souladu 
s požadavky §30 zákona, které prokáže splnění limitů hluku stanovených nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Pokud tam technologie ještě není, tak se zpracuje hluková studie a někdy Vám 
v rámci zkušebního provozu následně nařídí měření hluku. O prachu se zmíním ještě 
v jiné kapitole. 

f) Krajský úřad – odpady 

Když jste získali kladná rozhodnutí a stanoviska od předešlých institucí, tak můžete 
směle podat Žádost o souhlas s provozem zařízení dle §14 odst. 1 zákona 185/2001 
Sb. o odpadech. 

Tvorba provozního řádu se provádí dle př. 1 vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

Při zpracování provozního řádu je nutno postupovat dle požadavků na zařízení 
skupiny B - viz příloha 1 odst. 6 vyhl. 383/2001 Sb. 

Po získání oprávnění k provozu zařízení je třeba počítat s nabytím právní moci 
15 dnů. Pokud je účastníkem obec, tak nepomůže ani vzdání se práva na odvolání! 

 

g) Krajský úřad - vzduch, voda 

Při provozu recyklační linky je třeba vypracovat a nechat si schválit provozní řád 
na ovzduší. Na toto téma byla specializovaná přednáška Ing. Moflára minulý rok. 
Jeho článek naleznete ve sborníku Recycling 2015 na str. 41. 

Nutno jen vypíchnout, že z hlediska zákona o ovzduší je i mobilní recyklační linka 
stavebních odpadů vedena jako Stacionární zdroj znečištění ovzduší emisemi 
prachových částic. 

Pro úplnost uvádím, že pokud využíváte v zařízení jako zdroj vody studnu, tak je 
třeba mít vypracovaný i Provozní řád na vodu. 

 
Tímto máte hotové povolení pro provoz zařízení na využití SDO. Gratuluji! 
A nyní něco k samotnému příjmu odpadů a výrobě recyklátů. 
 

2. Provoz zařízení 

Nezapomeňte ohlásit zahájení činnosti zařízení prostřednictvím ISPOP! 
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a) Přejímka odpadů do zařízení 

 
Přejímka odpadů do zařízení musí probíhat v souladu s přílohou č.2 vyhl. 383/2001 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Zde chci upozornit na povinnost vydání písemného potvrzení o každé dodávce 

odpadu přijatého do zařízení. (př. č. 2 bod 1 písm. e) a na tomto potvrzení 
nezapomeňte používat přidělené IČZ! Pokud jej nevíte nebo víte, že jej nemáte, 
tak musíte požádat o přidělení příslušný krajský úřad. Zároveň musíte převzít 
od dodavatele odpadu doklady o odpadu (př. č.2 bod 2). 

b) Evidence 

Vedení provozního deníku zařízení - údaje uvedené ve schváleném provozním 
řádu zařízení. 

Vedení průběžné evidence odpadů v rozsahu př. č. 20 vyhl. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady. 

Důležité je si hlídat nepřekročení schválené kapacity zařízení! 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady za předešlý rok podat prostřednictvím 

ISPOP do 15. února. Vybrané subjekty musí ještě zaslat výkaz Odp 5-01 na ČSÚ. 

c) Výrobky 

Pokud z odpadu chcete mít výrobek musíte předem vědět, k jakému účelu bude 
výrobek sloužit a podle toho postupovat. V zásadě se vychází ze zákona o 
výrobcích. 

V případě, že se nebude jednat o stanovený (normovaný) výrobek, potom se 
u takového nestanoveného výrobku postupuje podle zákona o obecné bezpečnosti 
výrobků a povinná analýza je na radioaktivitu (obsah přírodních radionuklidů). 

U stanovených výrobků (recyklované kamenivo) je nutné postupovat dle příslušné 
ČSN EN. Nejčastěji ČSN EN 13242+A1. 

Dle normy si vytvoříte příručku řízení výroby a provedete Počáteční zkoušky typu. 
Následně pak při výrobě postupujete dle schválené příručky řízení výroby. 

Nezapomeňte, že i u výrobků z odpadů se musí provádět rozbory odpadů dle př. 10 
vyhl. 294 / 2005 Sb. – a to obsah škodlivin v sušině a ekotoxicita.  

Na Vašich dodacích listech poté nesmí chybět CE označení. Zároveň si zpracujte 
v souladu s příslušnou normou Prohlášení o vlastnostech výrobku. 

Pozor! U výrobků provádí kontrolu Česká obchodní inspekce. 

Závěr 

Tento článek jsem napsal na základě mých zkušeností tak, jak mám výše uvedené 
procedury nastudované a prožité. Snažil jsem se podchytit to nejdůležitější 
z obrovského rozsahu legislativy, která je s provozem recyklační linky stavebních 
odpadů spojena. 

Vše jsem popsal jen ve vztahu k legislativním krokům, které jsou nutné pro uvedení 
zařízení na využití stavebních a demoličních odpadů do provozu, k příjmu suroviny 
a následné výrobě recyklovaného kameniva. 

Na samostatný příspěvek by vydala kombinace technologií ve vztahu k co 
největšímu využití cenné druhotné suroviny, kterou SDO bezesporu jsou. 
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VÁHY A VÁŽICÍ SYSTÉMY V RECYKLAČNÍCH LINKÁCH 
 
Petr Jurča 
RVS Chodov 

 

Kontinuální vážení – pásové váhy 

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

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

Diskontinuální vážení  

Mezi diskontinuální vážící systémy patří váhové zásobníky, váhy pod 
skipovými zásobníky, váhy pro navažování přísad. Jsou určeny pro šaržovité 
navažování sypkých materiálů v betonárkách, kaolínkách, výrobnách krmných 
směsí apod. V sestavě automatického vážního systému jsou řídící jednotky 
připojeny k řídícímu počítači PC, který zobrazuje průběh pracovních cyklů a stav 
technologie. Váživost je od 0,5 kg do 30 t. 

 

Stacionární vážení sil a zásobníků 

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

 

Elektronická  vyhodnocovací a řídící jednotka 

Řídicí jednotka vah je vybavena barevným dotykovým displejem. Jednotka 
umožňuje zpracování výstupů snímačů zatížení až ze tří vážních systémů. 
Zpracovávat lze i některé další parametry technologie s vážením související -  např. 
snímače naplnění zásobníků váženého materiálu, stavy uzávěrů, výstupy 
průtokoměrů apod. Lze generovat řídící signály - analogové výstupy (proudové 
smyčky) jsou použitelné např. k ovládání dávkovačů příměsí k základnímu 
váženému materiálu v závislosti na okamžitém výkonu apod. Až šestnáct lokálních 
řídících jednotek vah lze pomocí průmyslové sběrnice připojit k řídícímu počítači. 
K řídicí jednotce váhy lze připojit PC kompatibilní tiskárnu. Je-li k řídící 
jednotce připojen GSM terminál, lze z libovolného místa pomocí mobilního telefonu 
a SMS zpráv monitorovat stav vzdáleného vážního systému. 
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obr. 1  
Instalace tenzometrických 
snímačů pod podpěry zásobníku 

obr. 2  
Instalovaný tenzometrický 
snímač pod podpěrou 

obr. 3 Vyhodnocovací jednotka RVS350U          Obr. 4 Vážící mechanika TS102 
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Dvacet let existence firmy RVS Chodov, s.r.o., představuje stovky spolehlivě 
fungujících vážních systémů v kamenolomech, pískovnách, ve stavebnictví, 
chemickém, automobilovém a potravinářském průmyslu. Zkušenosti získané při 
jejich instalaci, provozu a servisu umožňují uspokojit stále náročnější požadavky 
zákazníků v oblasti průmyslového vážení a automatického řízení technologických 
procesů.  
    
  
  
 
  NAŠE  FIRMA VYRÁBÍ  A   DODÁVÁ   
 
- Pásové váhy 
- Zásobníkové váhy 
- Váhy na sila 
- Mostové váhy, 
- Pytlovací váhy 
- Váhy na BIG-BAG 
- Váhy pro betonárny 
- Linky pro  MZK – míchání mineralbetonů  
- Dávkovací linky  
 
 
 
 
            

               
 
                 RVS  Chodov, s.r.o. 
               Vančurova 504 
               357 35 Chodov  
               Tel.: 602 278 444 , fax :  352 667 749 
              www.rvs.cz   e-mail : rvs@rvs.cz  
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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 
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          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 infraštruktúry, jednak 
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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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AGGRESIVE CARBON DIOXIDE  
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Abstract 
Adding structural fibres into concrete has an impact, both positive and negative, on the 
long-term durability of concrete. Polymer fibres do not resist shrinkage of the concrete, 
steel fibres, on the other hand, create a tough skeleton preventing deformation. 
Durability of fibre concretes exposed for a long time in the environment of CO2 is 
estimated using the method of determining the coefficient of diffusion resistence. 
Comparison of the determined carbonation depth and the diffusion coefficient of the 
fibre concrete samples by means of a phenolphthalein test brings a finding that there 
is a relatively close correlation between the two values. 
 

1. Úvod 

  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 [1]. 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. Zde je však nutno 
připomenout, že vzhledem k rozdílným modulům pružnosti polymerních a ocelových 
vláken může dojít při smrštění betonu v pevné drátkovláknité kostře ke vzniku 
dodatečných tahových mikrotrhlin. Trvanlivost betonu [2,3] je determinována převážně 
jeho povrchovou, ale i vnitřní strukturou [4], proto bude jistě přínosné srovnat základní 
materiálovou charakteristiku betonu – laboratorně stanovený činitel difuzního odporu 
[5]  – se skutečně dosaženou hloubkou karbonatace vláknobetonů [6]  bez i pod 
zatížením. Činitel difuzního odporu představuje konstantu vymezující difuzi v konkrétní 
látce. Je to charakteristika, prakticky již neovlivnitelná druhem difundujícího plynu, ale 
určená pouze kapilárně-pórovitou strukturou dané látky. 

 

2. Experimentální část 

 Práce jsou zaměřeny na ověření možnosti použití metody stanovení součinitele 
difuzního odporu k odhadu trvanlivostních vlastností vláknobetonů z přírodního 
hutného kameniva a polymerních i ocelových vláken. Variantně je u jedné receptury  
hrubá frakce hutného kameniva nahrazena betonovým recyklátem frakce 0-16 mm od 
firmy Dufonev. Součinitelé difuzního odporu pro různé typy vláknobetonů (ČSN EN 
1062-6) jsou porovnány s reálně dosaženými hloubkami karbonatace (ČSN EN 13295) 
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odpovídajících betonů. Stanovení součinitele difuzního odporu bylo prováděno na 10 
mm vysokých segmentech z jádrových vývrtů Ø 100mm, stanovení hloubky 
karbonatace pak na řezem čerstvě obnažených podélných plochách trámců o 
rozměrech 70x80x700 mm.   
  

3. Receptury betonu 

 Pro výrobu vzorků bylo použito 6-ti receptur betonu (1. rec. – referenční s hutným 
kamenivem „O“, 2. rec. - hutné kamenivo s 0,15% PP vláken „HV“, 3. rec. - hutné 
kamenivo s 1% PP vláken „B“, 4. rec. – betonový recyklát 0-16 mm s 1% PP vláken 
„C“, 5. rec. - hutné kamenivo s 0,15% ocelových vláken „DA“ a 6. rec. – hutné 
kamenivo s 1% ocelových vláken „DB“), viz. Tab. 1. Cement byl použit typu CEM II/B-
S 32,5R. Pro přípravu betonů bylo použito přírodní těžené hutné kamenivo frakce 0 – 
4 mm z pískovny Bratčice, přírodní těžené hutné kamenivo frakce 4 – 8 mm 
z Tovačova a přírodní drcené hutné 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. Pro ztekucení všech šesti receptur byl použit plastifikátor CHRYSOPLAST 
760, polymerní vlákna byla použita typu FORTA FERRO délky 50 mm, ocelová pak 
typu Dramix délky 60 mm. 

Tab. 1 Receptura betonu 

označení 
betonu 

množství 
cementu 

kamenivo 

vodní 
součinitel 

plastifikátor 
PP + 
ocel. 

vlákna 0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 

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

O  490 890 100 745 0,34 1 0 

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

(0,15%)PP 

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

C (recyklát) 490 890 100 
633 

(recyklát) 
0,43 1 

9,1 (1%)PP 

DA 490 890 100 745 0,36 1 11,7 
(0,15%)ocel 

DB 490 890 100 745 0,38 1 78,0 
(1%)ocel 

 

4. Popis jednotlivých zkušebních metod   

Stanovení propustnosti oxidu uhličitého 

Do zkušební nádoby je odvážena dávka absorbentu oxidu uhličitého, např. NaOH. 
Centimetrový segment 100mm vývrtu betonu je silikonem utěsněn do hrdla zkušební 
nádoby a je zvážen. Poté jsou všechny takto připravené nádoby umístěny do 
exsikátoru (Obr. 1) s konstantním mírným přetlakem koncentrovaného 98% CO2. Po 
každodenním vážení nádobek po dobu asi 14 dní je postupem dle ČSN EN 1062-6 
vypočten součinitel difuzního odporu.   
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    Obr. 1  Exsikátor s nádobkami                Obr. 2 Stanovení hloubky  karbonatace  

Stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovým činidlem 

  Betonové trámce rozměrů 150x80x700 mm jsou po vyjmutí z karbonatační komory 
podélně rozříznuty a na čerstvou řeznou plochu je okamžitě aplikován indikační roztok 
fenolftaleinu (1g fenolftaleinu rozpuštěný v 70 ml ethylalkoholu a zředěný do 100 ml 
destilovanou vodou). Vyhodnocení odolnosti betonu proti karbonataci se provádí 
postupem dle ČSN EN 14630. Okamžitá změna barvy na červeno-fialovou (indikace 
karbonatací nepoškozeného zdravého betonu s pH > 9,5 by měla být změřena a 
zaznamenána během 30 s od nástřiku (viz Obr. 2). 

5. Naměřené výsledky a diskuze   

 Zkouška stanovení koeficientu difuzního odporu byla provedena ve dvou etapách, 
a to po 1 měsíci zrání betonových vzorků ve vlhkém uložení a následném přisušení na 
3% vlhkost a dále po 9 měsících expozice betonových vzorků v agresivním prostředí 
98% CO2. Porovnáním grafů na Obr. 3 a Obr. 4 je zřejmé, že v případě čerstvých 
betonů vykazují nejvyšší odpor proti difuzi beton referenční a beton s 0,15 % ocelových 
vláken, špatně si nestojí ani beton s 1 % polymerních vláken a betonovým recyklátem. 
Lze konstatovat, že čerstvé betony s polymerními vlákny a velkým množstvím 
ocelových vláken více difundují CO2 ve srovnání s betony prostými i betony 
s betonovým recyklátem. V případě betonů testovaných po 9 měsíční expozici v 98% 
CO2, tedy po urychlené karbonataci, vychází jejich difuzní charakteristika odlišně. 
Ztvrdlý povrch betonů karbonatačním procesem I. etapy prošel objemovými změnami 
a z grafu na Obr. 4 lze vypozorovat pozitivní vliv vláken, zamezujících vzniku 
mikrotrhlinek.  Zhoršení difuzní charakteristiky nastalo u betonů bez a s malým 
množstvím vláken, tedy u referenčního betonu, u betonu s 0,15 % ocelových vláken a 
také u betonu s 1 % polymerních vláken ale s významnou příměsí betonového 
recyklátu. Zde pravděpodobně vlivem objemových změn karbonatací došlo k mírnému 
porušení celistvosti betonového recyklátu uzavřeného v cementovém tmelu. 

    Zkouška stanovení hloubky karbonatace testovaných betonů byla provedena po 9 
měsících expozice vzorků v 98% CO2. Z grafu na Obr. 5 je zřejmé, že nejhlubší 
karbonatací byl poškozen beton s 1 % polymerních vláken a betonovým recyklátem (h 
= 5 mm). Ostatní betony s hutným kamenivem a adicí PP vláken a ocelových drátků 
vykazují relativně podobnou hloubku poškození karbonatací, a to do h = 2 mm. Nejlépe 
karbonataci odolává beton s 1 % polymerních vláken. I relativně vysoká adice vláken 
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do betonu s betonovým recyklátem nesanuje velkou pórovitost a malou pevnost 
betonového recyklátu, nahrazujícího hrubou frakci kameniva.  

 

Obr. 3  Stanovené koeficienty difuzního odporu variantních betonů z vlhkého uložení 

  

 

Obr.4  Stanovené koeficienty difuzního odporu variantních betonů z 98% CO2 

 

O

HV
B

C

DA

DB

0

100

200

300

400

500

600

K
o

e
fi

ci
e

n
t 

d
if

u
zn

íh
o

 o
d

p
o

ru
 µ

 (
-)

Druhy betonů

Koeficent difuzního odporu testovaných betonů 
po 28 dnech vlhkého uložení

O-referenční

HV-0,15 % PP
vláken
B-1% PP vláken

C-1% PP vláken +
recyklát
DA-0,15% drátků

DB-1% drátků

O
HV B C

DA DB

0

100

200

300

400

500

600

K
o

ef
ic

ie
n

t 
d

if
u

zn
íh

o
 o

d
p

o
ru

 µ
 (

-)

Druhy betonů

Koeficient difuzního odporu testovaných 
betonů po 9 měsících uložení v 98% CO₂

O-referenční

HV-0,15 % PP
vláken

B-1% PP vláken

C-1% PP vláken
+ recyklát

DA-0,15%
drátků

DB-1% drátků



 

51 
 

 

Obr.5  Stanovené koeficienty difuzního odporu variantních betonů z 98% CO2 

  

6. Závěr 

 Metoda stanovení koeficientu difuzního odporu betonových vzorků postupem dle 
ČSN EN 1062-6 je náročná nejen na technické vybavení, ale i časově.  Prokázala však 
pozitivní vliv konstrukčních polymerních a částečně i ocelových vláken pro  eliminaci 
vzniku mikrotrhlinek objemovými změnami testovaných betonů během první etapy 
karbonatace. V případě betonů s náhradou přírodního hrubého kameniva betonovým 
recyklátem a s příměsí polymerních vláknen se vláknům v průběhu karbonatace 
nepodařilo eliminovat negativní vlastnost betonového recyklátu ve formě kameniva – 
a to jeho vysokou pórovitost.  

    Hledaná korelační závislost mezi koeficienty difuzního odporu testovaných betonů 
po 9 měsících uložení v 98% CO2 a mezi dosaženými hloubkami karbonatace betonů 
opět po 9 měsících uložení v 98% CO2 se zdá být relativně těsná pro betony s variantní 
adicí polymerních i ocelových vláken, avšak vyjma betonu s náhradou hutného 
kameniva betonovým recyklátem. Karbonatační proces u betonu s betonovým 
recyklátem a polymerními vlákny probíhal dle ČSN EN 14630 daleko intenzivněji, než 
indikoval stanovený koeficient difuzního odporu. 

    Použití metody stanovení součinitele difuzního odporu k odhadu trvanlivostních 
vlastností betonů je vhodné pro vlákno a drátko betony s přírodním hutným 
kamenivem, není vhodné pro betony s betonovým recyklátem vzhledem k jeho vyšší 
pórovitosti a nižší odolnosti vůči drcení během objemových změn. 

 Závěrem lze říci, že čerstvý beton z betonového recyklátu a polymerních vláken 
vykazuje mírně lepší koeficient difuzního odporu v rámci testovaných receptur, avšak 
časem se koeficient srovnává s koeficienty jiných vláknobetonů s hutným kamenivem. 
Stanovená hloubka karbonatace fenolftaleinovou metodou ale pro vláknobeton 
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s betonovým recyklátem nevychází příznivě, je téměř trojnásobná oproti zbývajícím 
testovaným betonům. Vláknobeton s betonovým recyklátem lze i přes rychlejší postup 
karbonatace jistě použít i pro náročné konstrukce s nízkou agresivitou prostředí stupně 
X a XC.   
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Abstract 
The paper describes different surface tests to estimate the durability (TORRENT, 
GWT) and try to compare them with the depth of penetration of water under 
pressure, which extends into the inner structure of concrete. It will also show the 
influence of polymeric fibers and recycled concrete to the durability of concrete. The 
results show that the addition of polymer fibers to the concrete permeability 
deteriorate, depending on the amount. Recycled concrete exhibit worse properties 
then concrete of dense aggregates. 
 

1. Úvod 

 Vláknobeton je konstrukční stavební kompozitní materiál. Má základní strukturu 
prostého betonu doplněnou vlákny, která ztužují strukturu kompozitu a tím vylepšují 
jeho vlastnosti, např. pevnost v tahu a pevnost v tahu za ohybu. Přítomnost vláken 
v betonovém kompozitu může však mít i svá negativa [1,2,3]. 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 (betonů z přírodního kameniva a betonového recyklátu) moderní 
nedestruktivní metody, TORRENT (pro vzduch),  GWT (pro vodu) a určení hloubky 
průsaku tlakovou vodou. Jelikož první dvě metody (TORRENT, GWT) určují kvalitu 
povrchové vrstvy a metoda hloubka průsaku tlakovou vodou vniká i do vnitřní 
struktury betonu, bude přínosné jejich srovnání. 

 

2. Postup prací 

 Práce je zaměřena na srovnání povrchových trvanlivostních testů s hloubkou 
průsaku tlakovou vodou, jenž zasahuje i do vnitřní struktury betonu. Tyto testy byly 
prováděny na betonech s přídavkem různého množství polymerních vláken (0,15 a 
1% z objemu)  a také u jedné receptury náhrady přírodního kameniva za betonový 
recyklát (frakce 0-16 mm). 
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 Z povrchových testů propustnosti byla vybrána zkouška TORRENT (propustnost 
povrchové vrstvy pro vzduch) a zkouška GWT (propustnost povrchové vrstvy pro 
vodu pod tlakem 0,2 MPa). Ke zkouškám byly použity betonové dlaždice o 
rozměrech 300x300x80 mm. U každé receptury bylo provedeno 6 měření. Hloubka 
průsaku tlakovou vodou byla stanovena na krychlích o hraně 150 mm a u každé 
receptury byly zkoušeny 3 krychle.  

 Poté byl vyhodnocen vliv různého množství polymerních vláken a betonového 
recyklátu na trvanlivost betonu a hledána závislost mezi výsledky jednotlivých 
zkušebních metod. 

 

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 
(viz. Tab. 1.). Cement byl použit CEM II/B-S 32,5R. 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. 

 Označení betonu: 

O – referenční beton, pouze z přírodního kameniva, bez přídavku polymer. vláken 

HV -  beton z přírodního kameniva, polymerní vlákna v množství 0,15% z objemu 

B - beton z přírodního kameniva, polymerní vlákna v množství 1% z objemu 

C – beton z betonvého recyklátu, polymerní vlákna v množství 1% z objemu 

 

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 (referenční) 490 890 100 745 0,34 1 0 

HV (0,15%) 490 890 100 745 0,36 1 
1,37 

(0,15%) 

B (1%)  490 890 100 745 0,35 1 9,1 (1%) 

C (rec. + 1%) 490 890 100 
633 (0-
16mm 

Dufonef) 
0,43 1 

9,1 (1%) 

 

4. Popis jednotlivých zkušebních metod 

 A. Metoda TORRENT 

 Zkušební metoda TORRENT je vhodná ke stanovení vzduchové propustnosti 
povrchové vrstvy betonu a lze ji použít, jak na zkušebních tělesech, tak na stavbě. 
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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. Je-li vzduch z betonu dostatečně odsátý, sníží 
se tlak a měřicí jednotka začne ve vnitřní komoře zaznamenávat naopak vzestup 
tlaku za jednotku času. Pak je zaznamenáván tok vzduchu betonem. Aby bylo 
zajištěno, že do vnitřní komory bude proudit vzduch pouze pod jejím ústím a ne 
z okolního betonu nebo atmosféry, je využita vnější komora. Třídy kvality povrchové 
vrstvy betonu jsou znázorněny v Tab. 2. a řez přístrojem TORRENT je na Obr. 1. [5] 

 

Tab. 2 Klasifikace povrchové vrstvy betonu, metoda TORRENT 

Kvalita povrchové vrstvy betonu Index kT [10
-16

 m
2
] 

Velmi špatná 5 10 

Špatná 4 1,0 - 10 

Střední 3 0,1 - 1,0 

Dobrá 2 0,01 - 0,1 

Velmi dobrá 1 0,01 

 

Obr. 1 Řez přístrojem TORRENT 

 

 B. Metoda GWT 

 Přistroj GWT je určen k měření propustnosti pro vodu, pórovitosti povrchové vrstvy 
a počáteční rychlosti absorpce pod působícím tlakem vody 0,2 MPa, který je 
konstantní. Měří se množství vody, které je nasáknuto povrchovou vrstvou betonu 
během měření. Koeficient propustnosti se poté určí pomocí Darcyho zákona [6]. Dle 
DIN 1045 se posuzuje zda je beton trvanlivý či ne. Zkouška může být provedena jak 
na svislém tak i na vodorovném povrchu konstrukce. Schéma přístroje GWT je 
znázorněno na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Schéma přístroje GWT 
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 C. Hloubka průsaku tlakovou vodou 

 Principem zkoušky je působení tlakové vody na povrch ztvrdlého betonu a 
následné zjištění maximální hloubky průsaku. Zkušební těleso musí být při zahájení 
zkoušky staré minimálně 28 dní a musí být ve stavu nasyceném. Po dobu 
(72±2) hodin se nechá na plochu, která nebyla při výrobě tělesa upravována 
hladítkem, působit vodní tlak o velikosti 0,5 MPa. Po zkoušce se zkušební těleso 
rozlomí v polovině, kolmo k povrchu, na který působil vodní tlak a zaznamená se 
největší hloubka průsaku [7]. Na Obr. 3 je znázorněná vodo tlačná stolice a 
rozpůlený vzorek po zkoušce. 

 

Obr. 3 Ruční stolice a rozpůlený vzorek po zkoušce 

 

5. Výsledky a diskuse 

 V Tab. 3. jsou již uvedeny průměrné výsledky z vybraných zkoušek a dále jsou 
tyto výsledky znázorněny graficky. Poté je vyhodnocen vliv polymerních vláken a 
betonového recyklátu na trvanlivost betonu a hledána závislost mezi výsledky 
jednotlivých zkušebních metod. 

 

Tab. 3 Výsledky jednotlivých zkušebních metod 

aktuální  
vlhkost  

metoda 
TORRENT 

metoda GWT 
hloubka 
průsaku 

tlakovou vodou 

  
korekce 

hodnoty Kt pro 
w=3% 

součinitel 
vnitřní 

propustnosti Kt  
  

průměr průměr průměr průměr 

označení betonu 

[%] [*10
-16

 m
2
] [*10

-16
 m

2
] [mm] 

O (beton z přírodního kameniva 
bez vláken) 

2,92 0,003 0,075 11,1 

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

3,25 0,011 0,263 60,5 

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

3,42 0,007 0,161 38,5 

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

3,68 0,035 0,314 64,7 
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Grafické vyhodnocení výsledků zkušebních metod 



 



 

 

Obr. 4 – 6 Grafické vyhodnocení výsledků zkušebních metod TORRENT, GWT a 
hloubky průsaku tlakovou vodou 
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Diskuse 

 Z grafů lze vidět, že přídavek polymerních vláken zvyšuje propustnosti povrchové 
vrstvy betonu (TORRENT, GWT) i hloubku průsaku tlakovou vodou. Pozoruhodný je 
přídavek menšího množství vláken (0,15 %), jenž zhoršuje výsledky u všech tří 
metod více, než-li přídavek vláken v množství 1 %.  Je to pravděpodobně 
způsobeno, že menší množství vláken (0,15 %) vytváří v betonu „mikro cestičky“, 
kterými lépe proudí vzduch i voda do betonu. Nejhorší výsledky, což se dalo 
očekávat, vychází u betonu z betonového recyklátu. Důvodem je vyšší pórovitost 
betonového recyklátu než-li přírodního kameniva. Tento typ betonu vykazoval vždy 
horší fyzikálně-mechanické i trvanlivostní vlastnosti, než beton z kameniva 
přírodního. Více podrobností lze nalézt v předešlých publikacích [8,9]. 

 Také můžeme z grafů vidět velice těsnou závislost mezi výsledky u jednotlivých 
zkoušek. Nejvíce podobné výsledky však vykazují metoda GWT  a hloubka průsaku 
tlakovou vodou. U obou metod se pro zkoušení používá voda, s tím rozdílem, že u 
GWT působí tlak vody 0,2 MPa po dobu 1 hodiny a u hloubky průsaku tlakovou 
vodou působí tlak vody 0,5 MPa po doby 72±2 hodiny. 

 

6. Závěr 

 Přidáním polymerních vláken do betonu se zvyšuje jeho propustnost pro vzduch i 
vodu, avšak u vyššího množství vláken (1 %) je propustnost menší než u množství 
vláken nižšího (0,15 %). Z toho vyplývá, že malé množství dlouhých polymerních 
vláken nemá v betonu žádný smysl. A to ani z hlediska fyzikálně-mechanických 
vlastností, které se oproti betonu bez přídavku vláken v podstatě nezmění a 
z hlediska trvanlivostních vlastností působí negativně. Beton z betonového recyklátu 
vykazuje očekávané nejvyšší propustnosti, které (jak je zmíněno výše) jsou 
způsobeny vyšší pórovitostí recyklátu oproti přírodnímu kamenivu. Je ale nutno 
dodat, že horší výsledky betonu z recyklátu nejsou nijak markantní, oproti výsledkům 
u betonů s přídavkem polymerních vláken, a tedy lze tento typ betonu s jistotou 
použít i pro náročnější konstrukce s nízkou agresivitou prostředí stupně X a XC. 

 Všechny použité metody (TORRENT, GWT a hloubka průsaku tlakovou vodou) 
mají výsledky poměrně v těsné závislosti, což umožňuje jejich vzájemnou náhradu. 
Avšak pro přesné měření je vhodná jejich kombinace. Jako nejkomplexnější se jeví 
kombinace metody TORRENT a GWT, z důvodů testování dvou různých médií 
(vzduch, voda), také z časové náročnosti a nesporné výhody použití obou metod 
v terénu. 
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Abstract 
The use of recycled aggregate as partial replacement of natural aggregate in 
concrete is one the possible way how to save natural resources. It is generally 
agreed that the use of recycled aggregate influences properties of concrete. 
Concrete containing recycled aggregate shows worse physical and mechanical 
properties. The most unknown aspects of recycled aggregate concrete are related to 
durability. This paper presents results of durability performance of concrete 
containing fine and coarse recycled aggregate. 
 

1. Úvod  

 Vzrůstající objem odpadů všeho druhu je přidrženým negativním jevem moderní 
ekonomicky rozvinuté společnosti a zároveň je jedním ze zásadních problémů 
ochrany životního prostředí. Velká většina odpadů končí na skládkách, což sebou 
přináší spoustu environmentálních problémů, ať již riziko kontaminace půdy a vody 
nebo negativní ovlivnění krajinného rázu. Zhruba 1/3 z celkové produkce odpadů 
v Evropské Unii i České republice tvoří stavební a demoliční odpad [1]. Využití 
recyklovaného kameniva jako částečné náhrady přírodního kameniva do betonu je 
jednou z možných cest, jak šetřit přírodní zdroje a zároveň snižovat množství 
stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládkách.  

Je všeobecně známým faktem, že použití recyklovaného kameniva v betonu 
negativně olivňuje jeho výsledné vlastnosti. Dochází především ke zhoršení fyzikálních a 
mechanických vlastností betonu. Míra zhoršení těchto vlastností je závislá na především 
množství a kvalitě použitého recyklovaného kameniva. Výzkumy prokázaly, že při použití 
dostatečně kvaltního recyklovaného kameniva, není zhoršení vlastností betonu nijak 
zásadní a pohybuje se okolo 15 %. Takovýto beton je možné využít v celé řadě 
konstrukcí, které nekladou zvýšené nároky na pevnost, jako jsou například základové 
konstrukce.  

Ovšem problematika trvanlivosti a životnosti betonu s recyklovaným kamenivem a 
prvků z něj vyrobených nebyla dosud objasněna. Je tedy nutné se jí zabývat proto, aby 
mohlo být zajištěno plnohodnonotné využití těchto betonů ve stavební praxi. Tento 
článek se věnuje průřezovému průzkumu ověřování trvanlivosti betonu s recyklovaným  
kamenivem v zahraničí.  

2. Trvanlivost betonu s recyklovaným kamenivem  

2.1 Vývoj dlouhodobé pevnosti betonu s recyklovaným kamenivem  

 Beton je konstrukční materiál, proto je pevnost jednou z jeho nejdůležitějších 
materiálových charakteristik. Pevnost betonu roste s postupující hydratací, u 
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běžného betonu, pokud tvrdnutí probíhá za standardních podmínek, dociluje betonu 
po 28 dnech zhruba 70% své pevnosti, po několika měsících 90% své pevnosti a 
k ustálení pevnosti dochází zhruba po 10 – 20 letech [2].  

Z odborných studií bylo zjištěno, že betonu s recyklovaným kamenivem dochází 
k poklesu pevnosti v tlaku a to až o 40% dle množství a kvality použitého 
recyklovaného kameniva. Ovšem nárůst pevnosti v čase od 28 dní do 5 let byl vyšší 
než u betonu s přírodním kamenivem a to zhruba 60% [3]. Z grafu na Obr. 1 je 
patrné, že zatímco u betonu s přírodním kamenivem dochází k nevětšímu nárůstu 
pevnosti v prvních 28 dnech, u betonu s recyklovaným kamenivem zhruba v prvních 
100 dnech.  

 

Obr. 1 Porovnání vývoje pevnosti v tlaku betonu s přírodním kamenivem a betonu 
s recyklovaným kamenivem [3] 

2.2 Smršťování  

 Smršťováním betonu se nazývají poruchy v jeho struktuře vznikající následkem 
objemových změn. Takto vzniklé trhliny ohrožují životnost a trvanlivost stavebních 
konstrukcí. Smršťování betonu je ovlivňováno mnoha faktory jako jsou například 
druh a vlastnosti cementového tmelu, složení betonu, rozměry a tvar stavební 
konstrukce [2, 4].  

Princip smršťování betonu obsahujícího recyklované kamenivo je stejný jako u 
betonu s přírodním kamenivem. Ze zahraničních výzkumů vyplynulo, že u betonu s 
recyklovaným kamenivem dochází k nárůstu jeho smršťování, tento nárůst se může 
pohybovat od zanedbatelných hodnot až po 100%. Větší smršťování betonu je 
spojeno s vyšší nasákavostí recyklovaného kameniva a roste společně s přidaným 
množstvím recyklovaného kameniva v betonu [5].  

2.3 Dotvarování 

Pod pojmem dotvarování betonu je možné si představit trvalé změny objemu 
betonu nebo změny způsobené jeho dlouhodobým zatížením. Tyto deformace 
vznikají současně a je velice obtížné je od sebe oddělit a určit jejich velikosti. 
Dlouhodobé zatížení vyvolá v betonu jeho napětí, dojde k jeho deformaci a tato 
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deformace postupně narůstá. Po odtížení konstrukce a snížení napětí dojde ke 
snížení deformace [2].  

Princip dotvarování betonu s recyklovaným kamenivem se hodně podobá betonu 
s přírodním kamenivem. Bylo ovšem zjištěno, že použitím recyklovaného kameniva v 
betonu dochází ke zvýšení jeho dotvarování. To je zapříčiněno především obsahem 
původního ztvrdlého cementového tmelu v recyklovaném kamenivu. Ze studia 
literatury vyplynulo, že při stejném složení betonu a stejných návrhových 
parametrech se dotvarování betonu s recyklovaným kamenivem může zvýšit zhruba 
o 20% - 60% [5]. Bylo také prokázáno, že dotvarování betonu souvisí s množstvím 
recyklovaného kameniva v betonu a se zvyšujícím se množstvím recyklovaného 
kameniva se zvyšuje i dotvarování betonu [6].  

2.4 Odolnost vůči zmrazování a rozmrazování 

Pojmem mrazuvzdornost betonu se rozumí schopnost betonu odolávat v 
nasyceném stavu opakovanému zmrazování a rozmrazování. Jedná se o jedno z 
nedůležitějších kritérií hodnocení trvanlivosti a životnosti betonu. Výsledkem této 
degradace je porušení povrchu betonu, ze kterého odpadávají rozrušené kusy 
betonu, případně dochází k poklesu pevnosti v tahu za ohybu nebo modulu pružnosti 
[2].  

Dostupná literatura uvádí velice rozdílné poznatky, týkající se odolnosti betonu s 
recyklovaným kamenivem vůči zmrazování a rozmrazování. Celá řada vědeckých 
článků uvadí, že beton s recyklovaným kamenivem prokázal dobrou odolnost vůči 
zmrazování a rozmrazování, často dokonce lepší než u betonu s přírodním 
kamenivem [7]. Dále bylo zjištěno, že použití minerálních přísad jako je popílek může 
pomoci dále zvýšit mrazuvzdornost betonu s recyklovaným kamenivem [8]. Byly 
ovšem publikovány i studie s opačnými výsledky, které uvádějí výrazné zhoršení 
oproti betonu s přírodním kamenivem [9]. Lze tedy říci, že výsledky v oblasti 
mrazuvzdornosti betonu s recyklovaným kamenivem jsou velmi rozporuplné a velmi 
záleží na kvalitě použitého recyklovaného kameniva. Zkušební zařízení pro zjišťování 
odolnosti vůči zmrazování a rozrazování je ukázán na Obr. 2.  

 
Obr. 2 Zkušební zařízení pro zjišťování odolnosti vůči zmrazování a rozmrazování  
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2.5 Karbonatace betonu 

Karbonatace betonu způsobuje korozi jeho výztuže. Karbonatace betonu je velice 
důležitý chemický proces, který zasahuje všechny železobetonové nosné konstrukce. 
Tento jev je způsoben reakcí oxidu uhličitého se složkami cementového tmelu. V 
případě, že dojde k postoupení zkarbonatované povrchové vrstvy až k výztuži, 
dochází k narušení ochranné vrstvy na jejím povrchu. Za přístupu kyslíku a vlhkosti 
dochází ke korozi takto narušené výztuže. Postup karbonace je poměrně pomalý, 
řádově se jedná o desetiny mm za rok [10].   

Podobně jako u mrazuvzdornosti byly z literatury zjištěny velice rozporuplné 
výsledky týkající se karbonace betonu s recyklovaným kamenivem. Řada odborných 
studií tvrdí, že průnik karbonatace pro beton s recyklovaným kamenivem je buď 
stejný jako u betonu s přírodním kamenivem [11] nebo dokonce dochází ke 
zpomalení rychlosti průniku karbonatace. Tato odolnost vůči průniku karbonatace se 
zvyšuje společně s množstvím recyklovaného kameniva v betonu. Tento fakt je 
odůvodněn vyšší pórovitostí recyklovaného kameniva a s tím spojenou vyšší 
pórovitostí výsledného betonu, která může pomoci zvýšit odolnost vůči karbonataci. 
Na druhou stranu je třeba říci, že byly publikovány i výsledky, které tuto teorii vyvrací 
a uvádí zhoršení odolnosti vůči průniku karbonatace a to až o 100% [12]. V grafu na 
Obr. 3 jsou výsledky studie, která ukazují, že se zvyšujícím se množstvím hrubé 
frakce recyklovaného kameniva v betonu se zvyšuje průnik karbonatace, ovšem při 
100% obsahu hrubého recyklovaného kameniva dochází k rapidnímu snížení 
průniku.  

 

Obr. 3 Průnik karbonatace do betonu v závislosti na obsaženém množství hrubého 
recyklovaného kameniva [13] 

2.6 Odolnost vůči pronikání chloridů 

Nejčastější příčinou degradace železobetonových konstrukcí je koroze výztuže 
betonu. Dojde-li k průniku chloridů až na kritickou hodnotu, dochází k narušení 
ochranné vrstvy výztuže a za přítomnosti vlhkosti a kyslíku dohází ke korozi výztuže. 
Postup průniků chloridů oproti karbonataci poměrně rychlý a řádově se jedná o mm 
za rok.  Jelikož vznikající korozní produkty mají mnohem větším objem než původní 
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kov, dochází také ke vzniku trhlin a odlupování krycí vrstvy výztuže. Dále dochází ke 
změnám soudržnosti betonu s výztuží a zmenšení efektivní plochy výztuže [14]. 

Bylo zjištěno, že odolnost betonu s recyklovaným kamenivem vůči pronikání 
chloridů je horší než u betonu s přírodním kamenivem. Tento fakt je spojen se 
složením recyklovaného kameniva, jeho vyšší pórovitostí a následnou vyšší 
pórovitostí betonu z něj vyrobeného. Některé studie prokázaly, že přidání popílku do 
betonu s recyklovaným kamenive pomáhá zvýšit jeho odolnost vůči pronikání 
chloridů [6, 12].  

2.7 Alkalicko – křemičitá reakce kameniva  

Jedná se chemickou reakci k jejímuž vzniku dojde v betonu, pokud jsou přítomny 
tři  reakční složky a to alkálie, voda a amorfní křemík. Alkálie se mohou do betonu 
dostat společně s cementem (vysocealkalické cementy). Amorfní křemík je součástí 
kameniva z některých lomů. Důsledkem vnitřního rozpínání betonu dochází ke 
vzniku trhlin, posunu konstrukčních prvků a odprýskávání povrchu. Konstrukce 
postižené alkalicko – křemičitou reakcí není možné opravovat, jelikož dochází k 
vnitřnímu roztrhání konstrukce [15]. 

Alkalicko – křemičitá je velice důležitý jev v betonu, který není možné podceňovat 
a to zvláště v případě betonu s recyklovaným kamenivem. Jelikož stále nebyla 
stanovena spolehlivá metoda na určení množství alkáliíí a amorfního křemíku 
v recyklovaném kamenivu. Jelikož při běžné recyklační praxi není možné určit 
složení původního betonu, ze kterého recyklované kamenivo pochází. Například 
Etxeberria [16] uvádí, že použitím cementu nebo nahrazením určité části cementem 
s nízkým obsahem alkálií (např. směsným) je jednou z možných bezpečných cest, 
jak využívat recyklované kamenivo v betonu bez obav z alkalicko – křemičité reakce.  

4. Závěr 

Tento příspěvek byl věnován problematice ověřování trvanlivosti betonu 
s recyklovaným kamenivem mimo Českou republiku. Z článku je patrné, že na téma 
trvanlivosti betonu s recyklovaným kamenivem byla provedena celá řada odborných 
studií. Je však nutné říci, že především v oblasti odolnosti vůči zmrazování a 
rozrazování a odolnosti vůči průniku karbonatace byly publikovány velice rozporuplné 
výsledky, proto je nezbytně nutné ověření těchto výsledků.  

Také recyklované kamenivo dostupné v České republice má oproti zahraničí odlišné 
vlastnosti, vzhledem k odlišnému přístupu ke stavění budov a zároveň různým postupům 
při jejich demolic, proto je možné se z výsledků zahraničních výzkumů poučit, avšak 
možné přebírat celé výstupy a dále je bez úpravy aplikovat v České republice. 

5. Poděkování 

Prezentované výsledky byly získány za podpory projektu TA03010501 
Optimalizovaný subtilní skelet pro energeticky efektivní výstavbu budov a studentské 
grantové soutěže SGS15/182/OHK1/3T/11 Ověření trvanlivosti a životnosti 
cementových kompozitů a recyklovaných betonů.  
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Abstract 
Many parts recycling construction and demolition waste often face obstacles related 

to market failures. The cost of removal of any environmental damage, which are not 

included in the fees for landfill, or in the cost of primary material, the recycled 

material can get expensive compared to the primary material. Disunity motivational 

factors cause the benefits of using recycled materials will increase in the production 

phase. 

 

1. Einleitung  

 Der Bau- und Abbruchabfall stellt ungefähr ein Viertel bis ein Drittel  der 
gesamten Abfallproduktmenge dar und zwar so in der BRD, als auch in anderen 
Ländern der EU. In einigen Ländern der EU ist dieser Anteil noch markanter, er ist über  
50%  (zum Beispiel  Österreich, Holland, Deutschland.  

Da sich alle Länder der EU  um Reduzierung der Abfallablagerung auf Minimum 
bemühen, ist es nötig, der Problematik der Entwicklung der Wiederverwertung der 
Werkstoffe aus dem Bau- und Abbruchabfall immer größere und größere  
Aufmerksamkeit zu widmen. Die Verwendung der wiederverwerteten  Werkstoffe im 
Bauwesen bildet eine notwendige Voraussetzung für die auf Dauer haltbare 
Aufbauentwicklung und für die vorankommenden Aufbautätigkeiten. Die Quellen und 
Werkstoffe ist es deswegen nötig als wiederverwertbar aufzufassen, da jetzt die Zeit 
gekommen ist, in der  der Gebrauch  von neuen Quellen und Werkstoffen aus der 
ökonomischen und ökologischen  Hinsicht immer mehr als untragbar erscheint. Bei 
dem Gebrauch der wiederverwerteten Werkstoffe müssen die Regel gelten, die die 
akzeptablen technischen Parameter der Bauten gewährleisten und die zugleich 
garantieren, dass der Gebrauch der wiederverwerteten Werkstoffe die Umwelt nicht 
übermäßig belastet.  
Die Wiederverwertung, d.h. der Gebrauch von Abfallstoffen im Produktionsprozess 
kann in drei Gruppen geteilt werden:  primäre Wiederverwertung, d.h. der 
Abfallgebrauch an Stelle seiner Entstehung – im Betrieb oder auf der Baustelle, sie  
wird auch abfalllose Technologie  oder Kleinabfalltechnologie genannt.  Die in dem 
Herstellungsprozess entstehenden Abfälle kommen in den Herstellungsvorgang 
entweder aufbereitet oder vereinfacht aufbereitet zurück. Die sekundäre 
Wiederverwertung, in der bei dem Herstellungsvorgang  die Abfallstoffe aus anderen, 
meistens aus unterschiedlichen Technologien ausgenutzt werden.  Die tertiäre 
Wiederverwertung, in der für die Herstellung neuer Produkte der Werkstoff aus den 
schon verbrauchten Produkten gebraucht wird, deren Standzeit schon abgelaufen ist.  
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2. Abfall,  Sekundärrohstoffe und Lebensdauerzyklus  des Baumaterials 

Der Bau – und Abbruchabfall stellt  in der EU und  auch in der Slowakei einen 
bedeutenden Anteil  an der gesamten Abfallproduktion dar, da es sich zugleich auch 
um eine wichtige Quelle der Sekundärrohstoffe handelt.  Der Kleinbauabfall entsteht 
bei den Bauarbeiten. Falls es nicht durch Chemikalien und gefährliche Stoffe zur 
Entwertung kommt, sodass es zu  keinen physikalischen, chemischen und 
biologischen Veränderungen kommt, gehört er zum inerten Abfall. Solcher Abfall 
können  wir  wiederverwerten und zum Beispiel auch bei den Bauarbeiten 
wiederverwenden.  

Die wiederaufbereiteten (recyclierten) inertnen Bauabfallstoffe wurden in den 
letzten Jahren erfogreich durch Naturmineralrohstoffe (ganz, bzw. teilweise) ersetzt. 
Deswegen kann man sie auch als  Sekundärrohstoffe auffassen. Für Sekundärrohstoff 
können wir solchen Rohstoff, bzw. Gegenstand halten, der kein Abfall mehr ist aber 
bisher nocht nicht in den Produktionprozess oder in die Verwendung kam, falls man 
mit diesem Rohstoff oder Gegenstand laufend Handel betreibt und es technische 
Charakteristiken, zum Beispiel technische Normen, technologische Vorschriften und 
Handelusus gibt, die es möglich machen, den  Rohstoff auch  für die weitere 
Verwendung zu beschreiben. Über den Begriff Sekundärrohstoff wird viel diskutiert, da 
es nicht genau klar ist, wann der Abfall zum Sekundärrohstoff wird. Das Schema  der 
Möglichkeiten des Definierens des Begriffes Sekundärrohstoff (unter Berücksichtigung 
der SDO – Bau- u. Abbruchabfall - Spezifika) ist auf der Abb. 1 und 2. 1,2 

 

 

      Abb. 1 

 

Abb. 2 

Eines der Grundkriterien des haltbaren Aufbaus ist die zielbewusste Auswahl 
des Baumaterials und der Baukonstruktionen. Ziel der Auswahl des environmental 
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geeigneten Baumaterials und der Baukonstruktion ist den Energie – und Matarialstrom  
im Verlauf des ganzen Labensdauerzyklus eines Baus zu reduzieren.  

Die Europäische Union nahm einige Richtlinien an, die zum Ziel die Regulierung 
des Abfallstroms und die Minimalisierung der negativen Einflüsse auf die Umwelt 
haben [4].  

 Richtlinie des Rates  91/692/EHC vom  23. Dezember 1991 
 Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates 94/62/EC vom 

20.Dezembra 1994 laut späteren Vorschriften  
 Richtlinie des Rates  96/59/EC vom  16. September 1996  
 Richtlinie des Rates  1999/31/EC vom  26. April 1999 
 Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates 2000/53/EC vom 18. 

September 2000  
 Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates 2006/66/EC vom 6. 

September 2006  
 Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates 2008/98/EC vom 19. 

November 2008  
 Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates 2010/75/EÚ vom  24. 

November 2010  

Ziel der Abfallwirtschaft auf dem Gebiet des Bau- und Demolierungsabfalls  

Ziel der Abfallwirtschaft auf dem Gebiet des Bau-und Demolierungsabfalls ist 
die Erhöhung der  Vorbereitung für die Wiederverwendung, Recycling und 
Verwertung des Bau – und Abbruchsabfalls bis 2020, einschließlich der 
Verschüttungsarbeiten als Ersatz für andere Werkstoffe in einzelnen Kalenderjahren 
mindestens auf 70%  des Gewichtes von solchem Abfall, der im vorherigen 
Kalenderjahr entstand; dieses Ziel wird für  den Abfall verwendet, der in der Gruppe 
Nummer 17 des Abfallkatalogs angeführt ist, außer des gefährlichen Abfalls und des 
Abfalls mit Katalognummer 17 05 04. 

3. Die Maßnahmen, die die Abfallentstehung  verhindern. 

Die Bewertung des Gebietes der Baukonstruktionen ist auf die Beurteilung der 
Ausnutzung  von Material - und Energiequellen vor allem auf die wiederherstellbaren 
Quellen orientiert, auf die Minimalisierung des Einflusses der Werkstoffe auf die 
Umwelt und auf die Erhöhung der Qualität des Bauumfelds. Die Bewertung der 
Baustoffe bietet auch einen Überblick über ihren posiven und negativen Einfluss auf 
die Umwelt. Eine genaue Begrenzung der environmental geeigneten und nicht 
geeigneten Baustoffen ist praktisch unmöglich, da die erreichten Eigenschaften jedes 
Werkstoffes eine Vorausbestimmung für seine Benutzung geben, in vielen Fällen 
beinhalten sie jedoch Stoffe, die eine negative Auswirkung auf die Umwelt haben. 
Deswegen ist es nötig die Grundsätze zu befolgen, die  aus folgenden Prinzipien 
hervorgehen[3,4]: 

 Benutzen der Planungsmaßnahmen. 
 Unterstützung der Forschung und Entwicklung beim Erreichen der reineren 

Produkte und Technologien. 
 3.Entwicklung der relevanten Kennziffer der environmentalen Drücke, die mit 

der Abfallentstehung verbunden sind.  
 Ökodesign – Unterstützung. 
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 Gewährleistung der Informationen über die besten Vorbeugungstechniken der 
Abfallentstehung.  

 Organisierung der Schulungen, die  mit der Vorbeugung der Abfallentsehung 
zusammenhängen.  

 Ausnutzen der Kampagne zur Bewusstsein Erhöhung.  
 Ausnutzen von freiwilligen Abkommen – eigene Programme oder Ziele der 

Vorbeugung der  Abfallentstehung.  
 Unterstützung  der zuversichtlichen Systeme der Enviromentalsteuerung 

einschließlich EMAS und TN.  
 Ökonomische Mittel.  
 Unterstützung der zuversichtlichen Enviromentalmarken.  
 Abkommen mit den Herstellern wie z.B. Ausnutzen der Ausschüsse für 

Produkte, z.B. Ausschüsse, die im Rahmen der integrierten Politik für 
Produkte errichtet wären oder mit Kleinhändlern über die Zugänglichkeit der 
Informationen über die Vorbeugung der Abfallentstehung und über Produkte 
mit kleinerem Einfluss auf die Umwelt.  

 Öffentliche Besorgung – Integration der environmentalen Kriterien und der 
Kriterien zur Abfallvorbeugung.   

 Unterstützung der Wiederverwendung der passenden ausgesonderten 
Produkte.  
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Abstract 

Recycling of asphalt pavements, using cold or hot recycling methods has become 

routine in road construction. Next tough and in future unavoidable step is multiple 

recycling of asphalt materials, which have been already once used and recycled in 

pavement structures. It is nevertheless still questionable in what extent i tis possible 

and what volumes of repeated use of asphalt pavements already once recycled are 

realistic for processing adequate asphalt mixture. I tis also neceséry to identify 

differences in parameters of asphalt mixtures corresponding to their life cycle if 

repeatedly recycled material is used in pavement structure. 

1. Úvod 

 Využívání asfaltových směsí obsahujících R-materiál není v silničním stavitelství 
žádnou novinkou a s ohledem k trvale udržitelnému rozvoji je a nadále bude 
zvyšována snaha o co nejhospodárnější využití neobnovitelných přírodních zdrojů. 
První zkušební úseky recyklace vozovek jsou přitom datovány již do 30. let minulého 
století. Postupem doby i tyto úseky dosáhují svého návrhového období životnosti, 
vyvstává tedy otázka opakované recyklace asfaltových materiálů, které byly již 
jednou opětovně použity v konstrukci vozovky. V rámci tohoto příspěvku byla snaha 
o simulování dlouhodobého stárnutí za účelem ověření základních charakteristik 
asfaltových směsí při vícenásobné recyklaci.Výběr odpovídající simulace 
dlouhodobého stárnutí asfaltové směsi v laboratorních podmínkách, jež simuluje 
skutečné podmínky v konstrukci vozovky, na kterou působí oxidace, UV záření, další 
klimatické účinky, ale také silniční doprava, nám umožní tyto charakteristiky ověřit a 
zpětně využít v samotném návrhu asfaltové směsi. Vícenásobné použití asfaltového 
R-materiálu je bezesporu možný a vhodný způsob pro trvale udržitelný rozvoj 
životního prostředí, kterým je třeba se do budoucna nadále zabývat. 

2. Návrh směsi recyklace za studena 

 S ohledem na vyhodnocení možnosti recyklace za studena byly v rámci 
prováděných experimentů navrženy 4 různé typy laboratorních směsí recyklace za 
studena, lišící se použitým typem stabilizačních přísad/pojiv s rozdílným 
procentuálním zastoupením vybraných složek, viz tabulka 1.Pro výrobu směsí 
recyklace za studena byl použit asfaltový R-materiál 0/22 z obalovny Středokluky. V 
souladu s TP 208 byla pro návrh směsi a následnou výrobu směsi použita asfaltová 
kationaktivní emulze typu C60B7 od společnosti Eurovia CS a.s.. Pro výrobu 
zpěněného asfaltu (pěnoasfaltu) byl použit silniční asfalt 70/100 odpovídající 
požadavkům ČSN EN 12591. Dále se jako hydraulické pojivo, použil Portlandský 
cement směsný s označením CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R. 
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Tabulka 1: Návrh složení směsí recyklace za studena 
Stabilizační látky (pojivo/činidlo) 

Směs R-materiál 0/22 
Cement Asfaltová emulze Zpěněný asfalt 

Voda 

A 91,0% 3,0% 3,5% - 2,5% 

B 90,5% 3,0% - 4,5% 2,0% 

C 94,0% - 3,5% - 2,5% 

D 93,5% - - 4,5% 2,0% 

 
Příprava zkušebních těles pro vícenásobnou recyklaci za studena 

 V případě požadavků národních technických předpisů jednotlivých států na 
způsob výroby zkušebních těles u technologie recyklace za studena se přístupy 
odlišují, zpravidla se používá hutnění pomocí statického lisu nebo gyrátoru, 
Marshallova pěchu je oproti tomu v Evropě pro tento typ směsi v současnosti 
využíváno jen velmi málo. Způsob výroby byl pro tuto práci zvolen tak, že všechna 
zkušební tělesa byla vyráběna pomocí statického lisu. V České republice jsou 
zkušební tělesa v souladu s TP 208 hutněna dvěma proti sobě se posouvajícími 
písty, přičemž na těleso působí tlak 5,0 MPa. Při působení zatížení je nutné 
opakovaně osovou sílu vyrovnávat, dokud se neustálí na hodnotě 88,5 ± 0,5 kN (v 
případě zkušebních těles s průměrem 150±1 mm) po dobu 30 s. Pro každou směs 
byla prostřednictvím statického lisu zhotovena válcová zkušební tělesa o průměru 
(150±1) mm a s výškou (60±5) mm. Výška zkušebních těles přitom nebyla zvolena v 
souladu s TP 208 a to z důvodu provádění zkoušek stanovení modulu tuhosti 
metodou IT-CY. Abychom získali představu o míře zhutnění tělesa, byla vždy 
stanovena objemová hmotnost, a to výpočtem z rozměrů tělesa a jeho hmotnosti. 
 
Podmínky zrání a laboratorního stárnutí zkušebních těles 

 U všech čtyř typů navržených směsí byl sledován vliv doby zrání a vliv prostředí, 
při kterých byla zkušební tělesa uložena. Zrání u směsí recyklace za studena je 
důležitý proces, při kterém se z promíseného a zhutněného materiálu odvádí voda 
uvolněná postupným štěpením a konsolidací asfaltové emulze či vysycháním 
konsolidované zavlhlé směsi, nebo se naopak tato voda spotřebovává pro hydrataci 
cementu a zajištění jeho postupného tvrdnutí. Snížení obsahu vody ve směsi, která 
využívá pouze asfaltové pojivo (emulze či zpěněný asfalt) vede ke zvýšení pevnosti a 
odolnosti směsi proti účinkům vody v důsledku lepší adheze. Naopak v případě 
podílu hydraulického pojiva >1 %-hm. je důležité, aby směs byla dostatečně vlhká a 
tato vlhkost mohla být využita při hydrataci cementu a směs tak mohla dosáhnout 
patřičného nárůstu pevnosti. V závislosti na podmínkách okolního prostředí směsi 
uložené v konstrukci vozovky, může ve skutečnosti obsah vody ve směsi klesat 
rychleji nebo pomaleji, v důsledku jejího odpařování. Tento proces pak probíhá 
zhruba jeden až šest měsíců a vede k nárůstu pevnosti a tuhosti v důsledku 
vytvoření pevné vazby pojiva a kameniva. Proces zrání v České republice popisuje v 
případě recyklace za studena platný předpis TP 208, který uvádí při jaké teplotě, 
vlhkosti a po jako dobou mají být zkušební tělesa uložena, viz tab. 2. Po uplynutí 
doby zráí jsou tělesa temperována na teplotu 15 °C a odzkoušena na moduly tuhosti. 
V následujícím cyklu jsou zkušební tělesa vystavena účinku stárnutí, které by 
simulovalo vlastnosti směsi uložené v konstrukci vozovky na konci své životnosti, a 
to probíhá uložením zkušebních těles do temperované komory při teplotě 85 °C po 
dobu 9 dnů. 
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Tabulka 2: Proces zrání zkušebních těles s následnou simulací procesu stárnutí 

První cyklus Druhý cyklus Varianta směsi recyklace za 
studena Zrání zkušebních těles Stárnutí zkušebních těles 

Směs A 

Směs B 

24 hod. při vlhkosti 90-100 % a teplotě 
(20 ± 2) °C a následně 72 hod. při 
teplotě 50 °C a 40-70% vlhkosti 

9 dnů při teplotě 85 °C 

Směs C 

Směs D 

24 hod. při vlhkosti 90-100 % a teplotě 
(20 ± 2) °C a následně 14 dní zrání na 
suchu 

9 dnů při teplotě 85 °C 

Pozn. Vlhkost 90-100 % lze simulovat uložením zkušebního tělesa do neprodyšného obalu, vlhkost 40-70 % naopak 
simuluje uložení zkušebního tělesa při relativní vlhkosti vzduchu, bez použití neprodyšného obalu. 

 Zkušební postupy, včetně variant popsaného stárnutí v případě všech 
provedených směsí recyklace za studena umožňují simulovat podmínky 
recyklovaného silničního materiálu v konstrukci vozovky na konci jeho životního 
cyklu. Zkušební tělesa vystavená účinkům zrání, které je popsané v tab. 2, byla dále 
ovlivněna účinky rychlého zmrazení s následným podrcením za pomoci laboratorního 
čelisťového drtiče (obr. 1). Takto připravená znovu zestárlá směs recyklace za 
studena (obr. 2) byla dále použita v rámci uplatnění R-materiálu znovu recyklovaných 
materiálů do asfaltový směsí vyráběných za horka. 

 

Obrázek 1: Laboratorní čelisťový 
drtič 

 

Obrázek 2: Příklad opětovně zestárlé směsi recyklace 
za studena 

3. Zakladní charakteristiky směsí recyklovaných za studena 

 Výsledky získané při měření směsí recyklace za studena s aplikací asfaltové 
emulze/ zpěněného asfaltu včetně variant s použitím hydraulického pojiva jsou 
popsány v následující části příspěvku. Tabulka 3 shrnuje záznam základních 
fyzikálních vlastností pro charakteristiky směsí recyklace za studena. Objemová 
hmotnost je zde velice důležitým parametrem, ke kterému jsou vztaženy ostatní 
naměřené hodnoty. Jak si můžeme povšimnout, maximální objemové hmotnosti 
směsí recyklace za studena za použití asfaltové emulze s cementem a bez cementu, 
dosahují téměř shodných hodnot. Směsi A a C vykazují nepatrně vyšších výsledků. 
Oproti tomu maximální objemová hmotnost směsí B a D za použití zpěněného 
asfaltu/kombinace s cementem nabývájí nižších hodnot. 

 Z výsledků stanovených pro jednotlivé směsi nelze sledovat z hlediska uvedené 
charakteristiky žádný logický trend. Největší vliv na objemovou hmotnost a 
mezerovitost směsi má čára zrnitosti použitého R-materiálu 0/22. Nejvyšších hodnot 
mezerovitosti dosahuje směs C s průměrnou hodnotou 11,4 %-obj., za použití 
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asfaltové emulze bez přídavku hydraulického pojiva. Směsi A a D dosahují téměř 
shodných výsledků, v případě směsi A činí mezerovitost 10,0 %-obj. a u směsi D tato 
hodnota dosahuje 10,3 %-obj., nejméně je tomu u směsi B (9,2 %-obj.). 

Tabulka 3: Výsledky směsí recyklovaných za studena 

ITS [MPa] 
Modul tuhosti 

[MPa] 
Varianty 

směsí 

recyklace 

za studena 

Maximální 

objemová 

hmotnost 

[g/cm³] 

Zhutněná 

objemová 

hmotnost 

[g/cm³] 

Mezerovitost 

[%] Po 

1. cyklu 

Po 

2. cyklu 

Po 

1. cyklu 

Po 

2. cyklu 

Směs A 2,403 2,162 10,0 0,76 1,12 3736 6539 

Směs B 2,345 2,130 9,2 0,76 1,29 3406 7086 

Směs C 2,416 2,140 11,4 0,67 0,99 2105 4775 

Směs D 2,358 2,116 10,3 0,60 1,09 2487 5160 

 Obrázek 3 prezentuje výsledky zkoušky pro stanovení pevnosti v příčném tahu. 
Pokud bychom chtěli pevnosti v příčném tahu porovnávat s požadavky na stmelené 
recyklované směsi, TP 208 vymezují požadavky v závislosti na typu použité 
stabilizační přísady. Pro směs recyklace za studena s asfaltovou emulzí nebo 
zpěněným asfaltem je stanovena minimální pevnost v příčném tahu Rit po 7 dnech 
zrání hodnotou 0,3 MPa. V případě směsi recyklace za studena za použití 
kombinace cementu a asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu je tato hodnota 
dána intervalem 0,3-0,7 MPa, přičemž horní mez je zvolena s ohledem k omezení 
rizika vzniku mikrotrhlin. 

 

Obrázek 3: Porovnání pevností v příčném tahu jednotlivých směsí dle ČSN EN 12697-23 

Výsledky naměřených hodnot pevností v příčném tahu, byly stanoveny po stárnutí 
zkušebních těles. Kvalitu asfaltové směsi recyklované za studena tedy prokazujeme 
dosažením požadované hodnoty příslušné pevnosti v příčném tahu, případně lze 
zvolit charakteristiku modulu tuhosti. Z výsledků na obr. 3 je patrné, že nejvyšš 
hodnoty  pevnosti v příčném tahu vlivem stárnutí směsi dosáhla směs B (1,29 MPa). 
Směsi A a D dosáhly v průměru pevnostních hodnot 1,10 MPa, přičemž směs C 
nabývá pevností v příčném tahu hodnot 0,99 MPa. Tyto výsledky potvrzují i 
naměřené moduly tuhosti (tab. 3), jež byly shodně odzkoušeny po účincích 
simulovaného stárnutí. Získané hodnoty korespondují s výsledky pevností v příčném 
tahu. Je zde patrný vliv hydraulického pojiva, které vede ke zvýšení tuhosti a 
pevnosti směsi. Přestože české technické předpisy nepožadují ověření hodnoty 
modulu tuhosti a neudávají minimální požadované meze, jedná se o velmi důležitou 
veličinu, která má vypovídající charakter při popisu chování směsi recyklace 
za studena. 
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4. Vícenásobná recyklovatelnost u směsí recyklace za horka 

 Zestárlý a následně předrcený materiál ze směsí recyklovaných za studena byl 
z hlediska uplatnění vícenásobné recyklovatelnosti dále ověřen  u směsí vyráběných 
za horka. V rámci provedených zkoušek byl nejprve sledován vliv použitého R-
materiálu na vlastnosti referenční směsi typu asfaltový beton ACO 11+ v souladu s 
požadavky ČSN EN 13108-1. Ve směsi bylo použito 20 % znovu předrceného 
asfaltového R-materiálu frakce 0/22 směsi recyklace za studena označená 
písmenem C. Kamenivo pro asfaltovou směs bylo použito z lokality Libodřice 
(amfibolit). Pro vlastní návrh složení asfaltové směsi byla stanovena zrnitost R-
materiálu, včetně jeho rozboru pro stanovení obsahu rozpustného pojiva a zrnitosti 
kameniva v R-materiálu, která byla následně pro samotný návrh použita. Čára 
zrnitosti směsi za použití 20 % R-materiálu byla navržena tak, aby výsledná skladba 
odpovídala identicky směsi referenční s 0 % R-materiálu (viz obr. 4). Kromě 
referenční směsi typu ACO 11+ byly podle získaných poznatků navrženy další směsi, 
u kterých byla využita nízkoviskozní asfaltová pojiva s dvěma vybranámi přísadami. 
První použitou přísadou byl Evotherm. Jedná se o povrchově aktivní látku určenou 
pro výrobu nízkoteplotních asfaltových směsí. Teplota hutnění směsí se dá snížit až 
o 30 °C, čímž lze ušetřit přibližně 20 % energie. Snížení pracovních teplot má také 
pozitivní vliv na produkci emisí. Evotherm obecně zajišťuje lepší zpracovatelnost a 
přilnavost pojiva ke kamenivu. Druhou přísadou využitou v rámci výroby směsí, byla 
aplikace FT parafínu. Obě přísady byly dávkovány přímo do asfaltového pojiva.



Obrázek 4: Čára zrnitosti referenční směsi ACO 11 a varianty s podílem 20 % R-materiálu 

 Referenční směs ACO 11+ byla navržena s výsledným množstvím asfaltového 
pojiva 5,2 %-hm. ve směsi. Do variant asfaltových směsí s R-materiálem bylo 
přidáváno 3,6 %-hm. nového asfaltového pojiva gradace 50/70, nebo jedné z variant 
nízkoviskozních asfaltových pojiv (pro jejichž přípravu bylo využito asfaltové pojivo 
gradace 70/100), jelikož 1,6 %-hm. pojiva bylo již obsaženo v přidávaném R-
materiálu a předpokladem bylo, že toto pojivo bude při využití v asfaltové směsi plně 
aktivováno. Přísady byly dávkovány v různých podílech do asfaltového pojiva a to 
tak, že FTP byl uvažován v množství 3,0 %-hm. asfaltového pojiva, a přísada 
Evotherm pak v množství 0,5 %-hm. asfaltového pojiva. 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti 

 Základní fyzikálně-mechanické vlastnosti shrnuje tabulka 4. Obsah pórů 
zhutněných asfaltových těles (2x50 úderů) byla stanovena z objemové hmotnosti 
zkušebních těles a maximální objemové hmotnosti asfaltové směsi. Technická 
norma ČSN EN 13108-1 určuje pro směsi typu ACO11+ přípustný interval 
mezerovitost 2,5-4,5 %-obj., přičemž varianta směsi C těmto hranicím nevyhoví. Za 
tímto účelem byly opakovaně vyrobeny varianty navržených směsí, kde se prokázala 
patrná nehomogenita předrceného recyklovaného materiálu, který více či méně mění 
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navrženou čáru zrnitosti. Lze tedy konstatovat, že největší vliv na objemovou 
hmotnost a mezerovitost směsi má čára zrnitosti. 

Tabulka 4: Základní charakteristiky směsí ACO 11 s R-materiálem 
Zhutněná obj. 

hmotnost 
Maximální obj. 

hmotnost 
Mezerovitost 

Směs Asfaltové pojivo 

[g/cm
3
] [g/cm

3
] [%] 

Směs A 50/70 2,569 2,678 4,1 

Směs B 70/100 + Evotherm 2,594 2,701 3,8 
Směs C 70/100 +FTP 2,530 2,670 5,3 

Vliv nepříznivých účinků vody 

 Výsledky zkoušky pevností v příčném tahu jsou uvedeny v tabulce 5 a to včetně 
dvou přístupů stanovení nepříznivých účinků vody na trvanlivost asfaltové směsi. 
Zkušební tělesa z tohoto důvodu byla rozdělena do třech skupin. První skupina 
zkušebních těles byla ponechána na vzduchu při teplotě 15 °C, další skupina 
zkušebních těles byla nasycena a poté vystavena nepříznivému účinku vody po dobu 
3 dnů při teplotě 40 °C v souladu s ČSN EN 12697-12. Poslední skupina zkušebních 
těles byla zrychleně nasycena a poté vystavena účinkům jednoho zmrazovacího 
cyklu při teplotě -18 °C po dobu minimálně 16 hodin a dále přesunuta do vodní lázně 
o teplotě 60 °C na 24 hodin, v souladu se severoamerickou normou AASHTO T283. 
Americký postup vychází z principů hutnění zkušebních těles popsaných např. 
metodikou California, tedy pomocí hutnění válcem, popsanou v normě AASHTO T 
312, nebo metodikou Superpave využívající především gyrátor, uvedenou v normě 
AASHTO T 247, aby bylo dosaženo požadované mezerovitosti 7,0 ± 0,5%. Proces 
hutnění byl modifikován a postupovalo se dle podmínek při provádění zkoušky dle 
ČSN EN 12697-12 (hutnění 2x25 údery Marshallovým pěchem). 

 Porovnáním prvních dvou skupin zkušebních těles docházíme k závěru, že 
nasycením zkušebních těles nedochází k poklesu pevností v příčném tahu, nýbrž k 
nepatrnému nárůstu u všech tří směsí. V případě směsi A i C není tento nárůst nijak 
výrazný, ovšem v případě směsi B se jedná o zhruba 0,5 MPa, poměr pevností v 
příčném tahu je tedy v tomto případě 120,8 % (viz tabulka 5). Obdobné porovnání 
bylo provedeno pro skupinu těles vystavených účinkům mrazu, kdy v případě směsi 
A dochází k nepatrnému snížení pevnosti v příčném tahu oproti tělesům uloženým 
na suchu. Směsi B a C vykazují nižší hodnoty pevností v příčném tahu v průměru o 
0,3 MPa. Směs B potom dosahuje poměru pevností 95,5 %, směs C pak 85,5 %. Z 
provedených laboratorních měření lze usuzovat, že ověřované směsi nemají 
tendenci k poklesu pevností v příčném tahu vlivem působení vody, nepatrný vliv se 
prokázal u varianty s jedním zmrazovacím cyklem. 

Tabulka 5: Výsledky pevností v příčném tahu 
Zhutněná objemová 

hmotnost 
Pevnost v příčném tahu [MPa] 

Směs Asfaltové pojivo 

[g/cm
3
] ITSdry 

ITSwet  

(ČSN EN 12697-12) 
ITSice   

(AASHTO T283) 

Směs A 50/70 2,482 2,778 2,814 2,699 

Směs B 70/100 + Evotherm 2,547 2,525 3,049 2,336 

Směs C 70/100 + FTP 2,378 2,032 2,062 1,738 

 Dle dosažených výsledků všechny sledované směsi vyhovují meznímu požadavku 
ITSR 70 %, který je požadován pro směsi ACO 11+ normou ČSN EN 13108-1, a to 
pro postup dle ČSN EN 12697-12, tak i pro americký přístup, dle kterého jsou tělesa 
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vystavena méně příznivým účinkům vody včetně variant se zmrazováním (viz 
obrázek 5). 

 
Obrázek 5: Výsledky poměru pevností zkušebních těles dle ČSN a dle AASHTO 

Modul tuhosti 

 Moduly tuhosti byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12697-26 metodou IT-CY 
(opakované namáhání v příčném tahu nedestruktivní zkouškou) při třech různých 
teplotách (5 °C, 15 °C, 27 °C). Pro stanovení modulu tuhosti byl vybrán tradiční 
postup používaný v ČR, kdy je pro definovanou cílovou deformaci provedeno pět 
zatěžovacích pulsů pro dva směry zatížení. Následně je na základě znalosti rozměrů 
válcového zkušebního tělesa, Poissonova čísla a změřené příčné deformace 
spočítán modul tuhosti. Byla provedena řada opakovaných měření pro vybrané 
teploty viz obrázek 6). 

 
Obrázek 6: Porovnání výsledných modulů tuhostí jednotlivých směsi při daných teplotách 

 Vliv na tuhost asfaltových směsí má jednak asfaltové pojivo obsažené v R-
materiálu, které je zestárlé a bude tedy tužší a má jiné parametry než pojivo nově 
přidávané do směsi. Jak je patrné z výsledků, nejnižších hodnot dosáhla směs s 
přísadou FTP, tedy s nejvyšší mezerovitostí, ne zcela to však potvrzuje měření při 
teplotě 27 °C. Nejlepších výsledků naměřených modulů tuhosti dosáhla směs A, do 
které bylo přidáno asfaltového pojiva gradace 50/70. V případě této směsi dosahují 
moduly tuhosti hodnot v průměru 11.000 MPa při teplotě 15 °C, v případě směsi B je 
tato hodnota 9.250 MPa, u směsi C pak 8.100 MPa. Požadavky na hodnoty modulů 
tuhosti však nejsou v normě definovány a nelze je tedy vztáhnout k určité minimální 
hranici. Je však patrné, že dosažené hodnoty jsou poměrně vysoké, v případě směsi 
A a B splňují prakticky požadavky na směsi typu VMT. Lze s nimi navíc porovnat 
ostatní získané výsledky, jako například dosažné hodnoty pevnosti v tahu za ohybu. 
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Pevnost v tahu za ohybu 
 Pevnost v tahu za ohybu byla zkoušena v souladu s postupem uvedeným v 
technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR TP 151 při teplotě -5 °C s volbou 
dvou zkušebních rychlostí zatěžování – 50 mm/min a 1,25 mm/min. Dle uvedených 
technických podmínek jsou určující výsledky pro nižší z uvedených rychlostí 
zatěžování. Směs A vykazuje pro nižší rychlost zatěžování nejlepších výsledků 
pevností v tahu za ohybu – přibližně 9,5 MPa. Směsi s vybranými přísadami při této 
rychlosti zatěžování vykazují hodnot v průměru 9,0 MPa. Tento trend se u vyšší 
rychlosti nepotvrdil, nejvyšší dosažené pevnosti v tahu za ohybu bylo dosaženo u 
směsi B.  

 
Obrázek 7 : Porovnání pevností v tahu za ohybu vybraných směsí pro dvě rychlosti 

zatěžování 

5. Závěr 

 Tento příspěvek se zabýval opakovanou recyklací směsí dříve recyklovaných za 
studena. Vícenásobné použití asfaltového R-matriálu je dle dosavadních 
experimentálních poznatků možný a vhodný způsob pro snížení spotřeby 
neobnovitelných zdrojů (kamenivo, asfaltové pojivo). Současně je to způsob ochrany 
životního prostředí a docílení úspor veřejných finančních prostředků. Bylo snahou 
také ověřit nově navrženou směsi typu ACO 11+ s využitím již jednou recyklovaného 
materiálu s ohledem na požadavky českých technických norem. Požadavkům na 
předepsanou mezerovistost vyhověla směs A i směs B. Zkouškou odolnosti vůči 
účinkům vody se prokázalo, že tři vybrané varianty vyhověly požadavkům technické 
normy ČSN EN 13108-1, u americké normy pro stanovení vodní citlivosti (AASHTO 
T283) není pro podmínky v Evropě stanoven limit. Z výsledků lze usoudit, že směs 
získaná při opakované recyklaci asfaltových směsí s použitím R-materiálu je 
schopna plnit požadavky norem pro obrusnou vrstvu. Stejně jako použití 
recyklovaného materiálu při recyklaci asfaltových vrstev vozovky, tak při  
vícenásobné recyklaci, hrají velmi podstatnou roli vstupní parametry tohoto 
materiálu. K zajištění homogenity R-materiálu je třeba provést dostatečné množství 
reprezentativních vzorků a ideálně skladovat R-materiál rozdělený podle původu 
nebo alespoň podle typu frézované konstrukční vrstvy. 
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Abstract 

Use of increased amounts of reclaimed asphalt (RAP) in asphalt mixtures is the trend, 
which is growing in recent years. This paper compares use of reclaimed asphalt in 
stone mastic asphalt mixes (SMA). SMA mixes are used in roads with high traffic 
volume, especially on highways and motorways. Designed and tested variants 
contained from 0 to 30% RAP. There were used modifying additive and different types 
of bituminous binders to verify the effect of RAP on properties of SMA mixes.  

1. Úvod 

Směsi asfaltových koberců mastixových (SMA) jsou směsi, které jsou již řadu let 
používány do vozovek s vysokým dopravním zatížením, především na dálnicích a 
rychlostních komunikacích.  

 Směsi SMA se vyznačují přerušenou čárou zrnitosti a vyšším obsah asfaltového 
pojiva, pokud je porovnáme s tradičními asfaltovými betony. Přerušená čára zrnitosti 
zaručuje pevnou minerální kostru z hrubého kameniva, která je spojena asfaltovým 
mastixem tvořeným pojivem, vápencovou moučkou a drobným kamenivem. Díky 
svému složení směsi SMA velmi dobře odolávají dopravnímu zatížení (mají vysokou 
odolnost vůči trvalým deformacím). Z hlediska bezpečnosti je potom třeba zdůraznit 
charakteristický povrch se zlepšenou drsností a makrotexturou, který zaručuje dobré 
protismykové vlastnosti a tím vysoký komfort řidiče.  

Zatímco vyšší obsah pojiva ve směsi zaručuje vyšší životnost směsi, může na druhé 
straně vést k tzv. stékání asfaltového pojiva a směs se tím může v průběhu výroby, 
přepravy nebo pokládky stát nehomogenní. Aby tomu bylo zabráněno, jsou do směsí 
přidávána celulózová vlákna, která slouží jako nosiče pojiva. Celulózová vlákna 
pojmou značnou část asfaltového pojiva a tím pádem nedochází ke stékání pojiva a k 
rozmísení směsi. 

Směsi SMA jsou navrhovány a zkoušeny podle ČSN EN 13108-5. Normou jsou pro 
zkoušky typu vyžadovány dané volumetrické vlastnosti směsi, odolnosti vůči trvalým 
deformacím a stékavost směsi. Další zkoušky nejsou vyžadovány. 

Směsi SMA se zpravidla vyrábějí s měkčími polymerem modifikovanými asfaltovými 
pojivy, avšak ve stávající technické normě ČSN EN 13108-5 je dovoleno použití i 
klasického silničního asfaltu, jakkoli je tato aplikace již řadu let diskutabilní a 
v souvislosti s obecnou kvalitou asfaltových pojiv se stává více diskutovaným 
tématem, které vyžaduje potřebnou korekci. V nové revizi plánované pro polovinu roku 
2016 by již použití klasických silničních asfaltů nemělo být dovoleno.  

2. Testované směsi typu SMA 

Jednotlivé dále posuzované a popsané zkušební směsi SMA byly vždy navrženy se 
stejným granulometrickým složení a stejným množství použitého asfaltového pojiva. 
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Byl vytvořen soubor laboratorních zkoušek, který měl hodnotit vliv použitých materiálů 
na vlastnosti směsí. Cílem studie bylo porovnat možnost použití R-materiálu 
v množství nepřesahujícím 30 %-hm. směsi, přičemž primárně nebylo vyžadováno, 
aby tento R-materiál pocházel z obrusné vrstvy, kde SMA bylo v minulosti použito. To 
lze považovat za další poměrně významný aspekt, kterému je nezbytné v průběhu 
dalšího řešení projektu věnovat pozornost. 

3. Varianty posuzovaných směsí 

Do směsí SMA se běžně využívá celulózové vlákno, aby se zamezilo stékavosti 
asfaltového pojiva s ohledem k charakteru asfaltové směsi (přerušená čára zrnitosti). 
V tomto případě bylo použito celulózové vlákno s označením S-CEL. Vlákno bylo do 
laboratorně vyráběné směsi přidáváno ve formě nespojených celulózových vláken, 
nikoliv tedy granulí, jak je tomu běžně v praxi při výrobě směsí na obalovně. Vlákno 
bylo dávkováno v navážce 0,3 % hmotnosti směsi. 

Dále byla do některých směsí přidávána přísada Innodur (ve výsledcích 
označovaná jako „Inn“). Jedná se o amidový vosk na bázi polyaminů a mastných 
kyselin. Přísada Innodur primárně slouží ke zlepšení viskozity asfaltového pojiva, měla 
by však v určitém ohledu mít i pozitivní vliv na deformační chování asfaltové směsi. 
Přísada Innodur byla dávkována v procentuální zastoupení 2 %, resp. 4 % vztažených 
k hmotnosti nově přidaného asfaltového pojiva. 

Poslední přidávanou složkou do směsi byl R-materiál. Jednalo se o R-materiál 
nadrcený a přetřídění na frakci 0/11. R-materiál obsahoval, dle opakovaných 
extrakčních rozborů v průměru 4,8 %-hm. asfaltového pojiva. Směsi s R-materiálem 
byly navrženy tak, aby se jejich čára zrnitosti co nejvíce přibližovala křivce směsi SMA 
navržené jako referenční směs.  

V referenční asfaltové směsi SMA bylo použito 5,8 %-hm. asfaltového pojiva. Ve 
směsi s 10 % R-materiálu bylo použito shodné procentuální zastoupení asfaltového 
pojiva jako v referenční směsi.  Ve směsi s 30 % R-materiálu bylo zastoupení nového 
asfaltového pojiva sníženo na 4,6 %-hm. s předpokladem částečné aktivace 
zdegradovaného asfaltu obsaženého v asfaltovém recyklátu.  

4. Volumetrické vlastnosti asfaltové směsi 

Volumetrické vlastnosti směsi SMA 11S jsou porovnávány s požadavky normy 
ČSN EN 13108-5. Přípustný interval udávaný normou pro mezerovitost směsi je 
v případě zkoušky typu velmi úzká (3-4,5 %-obj.) a téměř polovina posuzovaných 
směsí nedosáhla této vymezené hranice. Meze pro kontrolní zkoušky jsou širší (2-6 %-
obj.), přičemž tomuto rozpětí již vyhověly všechny směsi s výjimkou jedné.  

Všechny směsi s 10 %-hm. asfaltového R-materiálu mají mezerovitost nižší, než je 
požadováno. Může to být zaviněno buď nesprávným návrhem čáry zrnitosti, nebo 
pravděpodobněji použitím vyššího množství asfaltového pojiva. Ve směsích s 10 % R-
materiálu bylo použito 5,8 %-hm. pojiva stejně jako u referenčních směsí bez R-
materiálu. Dalším vlivem může být rozpad slepencových zrn asfaltového recyklátu, 
který způsobí v horké asfaltové směsi jiné poměry jednotlivých frakcí minerálních 
složek. Vzhledem k tomu, že R-materiál byl ve výrobě přidáván za horka, došlo 
současně s tím k opětovnému aktivování původního asfaltového pojiva, takže je 
výsledné množství pojiva ve směsi mírně zvýšené než u referenčních směsí.  
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Graf 1. Volumetrické vlastnosti posuzovaných směsí SMA 11S 

5. Tuhost asfaltové směsi 

Moduly tuhosti byly stanoveny na Marshallových tělesech metodou opakovaného 
namáhání v příčném tahu (metoda IT-CY dle ČSN EN 12697-26) při třech zvolených 
zkušebních teplotách – 5 °C, 15 °C a 27 °C – přičemž dle české návrhové metodiky je 
klíčová hodnota při teplotě 15 °C. Současně je však třeba zdůraznit, že pro směsi 
používané v obrusných vrstvách nelze považovat tuhost za klíčovou charakteristiku 
jakkoli by bylo možné ji využít jako jednodušší a rychlejší ukazatel odolnosti směsi proti 
deformačním účinkům.   

Moduly tuhosti mají při teplotě 15 °C očekávaný trend, kdy hodnota modulu tuhosti 
se zvyšuje s rostoucím množstvím R-materiálu a vyšším množstvím přísady Innodur 
ve směsi. U směsí s aplikací 10 % R-materiálu dochází u modulu tuhosti při 15 °C 
k mírnému poklesu. To může být způsobeno velmi nízkou mezerovitostí směsí. 
Všechny tyto směsi mají menší mezerovitost, než je hranice stanovená normou. 
Obecně laboratorně zjištěné hodnoty jsou značně vysoké a v řadě případů přesahují 
hodnotu 8000 MPa. Na druhé straně tato skutečnost indikuje pravděpodobně mnohem 
lepší odolnost směsi proti vzniku trvalých deformací.  

Z hlediska teplotní citlivosti (poměr modulu tuhosti při 5 °C a 27 °C) velmi dobře 
ukazuje, že použití PMB pojiv, stejně jako i aplikace přísady Innodur, vede ke snížení 
celkové teplotní citlivosti. Tato skutečnost se však nepotvrzuje v případě kombinace 
s asfaltovým R-materiálem, kde samozřejmě soubor příčin ovlivňujících tuhost při 
různých teplotách je mnohem širší. 

Tab. 1. Výsledky stanovených tuhostí posuzovaných směsí SMA11S 

  
5 °C 15 °C 27 °C 

Teplotní 
citlivost 

(MPa) (MPa) (MPa) S5/S27 

A 50/70 17624 7320 2939 6,0 

B Polybit. 45 15782 7694 2872 5,5 
C Polybit. 45 + 10% RA 14721 7247 2552 5,8 
D Polybit. 45 + 30% RA 18062 10080 3781 4,8 

E 2% Inn 16470 7297 2818 5,8 
F 2% Inn + 10% RA 16021 8152 2251 7,1 
G 2% Inn + 30% RA 17368 9160 2718 6,4 

H 4% Inn 16687 8216 3167 5,3 
I 4% Inn + 10% RA 17198 8007 2931 5,9 
J 4% Inn + 30% RA 16749 9884 4260 3,9 
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K PmB 25/55-55 18562 10291 3903 4,8 

6. Odolnost směsi proti negativním účinkům vody a mrazu 

Zkouška odolnosti proti účinkům vody byla provedena v souladu s ČSN EN 12697-
12. Tento postup byl doplněn o další řadu zkušebních těles, která byla podrobena 
jednomu zmrazovacímu cyklu v souladu s podmínkami stanovenými americkým 
předpisem AASHTO T283-3, aby bylo možné zohlednit nejen negativní účinek vody, 
ale i kombinovaný vliv s mrazem. Oproti americké normě byl modifikován postup 
přípravy zkušebních těles, kdy byla Marshallova tělesa připravená shodně jako pro 
zkoušku dle ČSN EN 12697-12. 

Pro zkoušku byla od každé zkušební směsi vyrobena sada 9 zkušebních těles 
hutněných 2x25 údery. Tato tělesa byla rozdělena do třech skupin, kdy každá skupina 
těles byla podrobena jinému způsobu temperování. Suchá tělesa („dry“) byla uložena 
na vzduchu při laboratorní teplotě a běžné relativní vlhkosti vzduchu. Tělesa („wet“), 
podrobena postupu saturace dle ČSN EN 12697-12, byla nasycena a skladována ve 
vodní lázni při teplotě 40 °C po dobu 68-72 hodin. Poslední sada zkušebních těles 
(„w+f“) byla nasycena a uložena na 18 hodin do mrazicího boxu při teplotě minimálně 
-18 °C a poté skladována ve vodní lázni při teplotě 60 °C po dobu dalších 24 hodin. 
Zkušební teplota všech těles při zkoušení pevnosti v příčném tahu byla 15 °C . 
Hodnota poměru pevností v příčném tahu (ITSR) není českou normou pro směsi SMA 
definována. Všechna tělesa dosáhla hranice 85 % ITSR jak v případě postupu dle 
ČSN EN 12697-12, tak i v případě postupu s jedním zmrazovacím cyklem. Všechna 
tělesa, vyjma referenční směsi s pojivem 50/70, dosáhla i úrovně vyšší než 90 %, což 
indikuje velmi dobrou trvanlivost. Je přitom zjevné, že v tomto případě jednoznačně 
neplatí, že metoda s jedním zmrazovacím cyklem je pro chování směsí drastičtější a 
vede k horším hodnotám poměru ITSR. Tato skutečnost v zásadě nastala pouze 
v případě kombinace 2 % Innodur a 10 %-hm. R-materiálu. Z výsledků je velmi dobře 
patrný přínos použití modifikovaných asfaltových pojiv, ať modifikovaných v rafinériích 
či přímo během výroby směsí. 
 

 

Graf 2. Hodnoty pevnosti v příčném tahu suchých 
zkušebních těles SMA 11S 

Graf 3. Poměr pevností v příčném tahu 
posuzovaných směsí SMA 11S 



  

82 

Jednotlivé pevnosti v příčném tahu u suchých těles více či méně kopírují trend 
modulů tuhosti. Směsi s použitím 4 % Innoduru vykazují zhoršení pevnosti v příčném 
tahu. Dávkování je v tomto případě a z pohledu této charakteristiky již pravděpodobně 
příliš vysoké a tak má modifikace spíše negativní vliv na vlastnosti směsi. Pro 
prokázání nejvhodnějšího procentuálního zastoupení by bylo vhodné provést 
experimentální ověření s množstvím mezi 2 % a 4 % dávkované přísady. 

7. Odolnost asfaltové směsi vůči šíření trhlin 

Zkouška odolnosti vůči šíření trhliny byla provedena v souladu s požadavky 
uvedenými v ČSN EN 12697-44. Podstatou této poměrně nové zkoušky je zatěžování 
půlválcového zkušebního tělesa s definovanou trhlinou uprostřed podstavné plochy 
tříbodovým ohybem tak, že střed spodního líce zkušebního tělesa je vystaven 
tahovému napětí. Zkušební postup byl prováděn při zkušebních teplotách 0 °C a -
10 °C s normovou rychlostí zatěžování 5 mm/min. Při takto malé rychlosti je do určité 
míry zajištěna mírná relaxace zatěžovaného vzorku, což lépe odpovídá podmínkám 
opakovaného zatěžování vozovky dopravou. V odborné literatuře navíc existují 
poznatky a doporučení tuto rychlost dále snižovat a vnést do procesu hodnocení 
odolnosti směsi proti vzniku trhliny výraznější vliv relaxace.  Hodnotou posuzovanou 
při odolnosti vůči šíření trhliny je tzn. kritická hodnota lomové houževnatosti, která se 
následně uvažuje jako určující kvalitativní kritérium a vyplývá z teorie lomové 
mechaniky. 

Vzhledem k nižšímu počtu zkušebních těles v druhé zkušební řadě, byla tělesa 
s modifikovaným pojivem Polybitume 45 zkoušena pouze při teplotě 0 °C. 

Použití R-materiálu ve směsi má z pohledu chování při nízkých teplotách 
pravděpodobně v určité míře vliv na teplotní citlivost směsi SMA. Směsi s R-
materiálem dosahují vyšší lomové houževnatosti při vyšší zkušební teplotě (0 °C), u 
běžných asfaltových směsí hutněných za horka tomu bývá zpravidla naopak – směsi 
vykazují při nižších teplotách do určité míry vyšší lomovou houževnatost. Výsledky 
směsí bez R-materiálu uvedené zjištění obecného trendu potvrzují. U směsí s R-
materiálem lze pozorovat trend klesající kritické hodnoty se stoupajícím množství 
použité přísady a R-materiálu ve směsi. Což potvrzuje již dříve zmíněný předpoklad, 
že modifikace 4 % Innodur má spíše negativní účinek na vlastnosti směsí. Optimální 
dávkování přísady bude pravděpodobně mezi 2 % a 4 %.  

 

 

Graf 4. Odolnost vůči šíření trhlin SMA 11S 
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8. Odolnost asfaltových směsí SMA vůči trvalým deformacím 

Zkouška odolnosti vůči trvalým deformacím byla stanovena v souladu s normou 
ČSN EN 12697-22 v malém zkušebním zařízení se vzduchovou lázní při dvou 
zkušebních teplotách. První zkoušené asfaltové směsi (A, E, H) byly zkoušeny při 
zvýšené teplotě 60 °C. Zvýšená teplota byla zkoušena kvůli lepší simulaci extrémních 
reálných podmínek v konstrukci vozovky během horkých letních období. Od této 
zkušební teploty bylo kvůli značné deformaci zkušebních desek a použitému typu 
silničního asfaltového pojiva později upuštěno. Desky byly v některých případech 
navíc nehomogenně zdeformovány, kdy došlo k velké deformaci jedné desky a naopak 
k menším přetvořením u druhé zkušební desky. Další zkušební tělesa byla proto 
následně testována při standardní teplotě 50 °C.  Pro uvedené tři směsi bude nezbytné 
vyrobit zkušební tělesa znovu a zkoušku opakovat za stejných podmínek.  

 

Graf 5. Výsledky zkoušky odolnost asfaltové směsi proti trvalým deformacím 

K nejhlubšímu vyjetí kolejí došlo u referenční směsi s pojivem 50/70. Je potřeba 
zdůraznit, že tato směs byla vyjížděna při zvýšené teplotě. Klasické silniční pojivo 
50/70 není vhodné k použití do obrusných vrstev velmi zatížených vozovek právě kvůli 
riziku vyjetí kolejí. Pojivo 50/70 je náchylnější k trvalým deformacím než modifikovaná 
asfaltová pojiva. V tuto chvíli není zcela zřejmé, čím je způsoben výrazný skok u směsi 
A a to především ve vazbě na zbývající zjištěné výsledky. Rozdíl hloubky vyjeté koleje 
je totiž dvojnásobný. Podobný skok jako u směsi A, nastal i u směsi s aplikací 2 % 
Innoduru a 10 % R-materiálu. Ani jedna z těchto směsí nevyhověla daným normovým 
hranicím.  

Patrný je vliv a význam používání modifikovaného asfaltového pojiva. V průběhu 
roku 2016 by mělo dojít k revizi normy ČSN EN 13108-5 a do směsí SMA by již měly 
být používány výhradně modifikovaná pojiva. Důvod tohoto upraveného požadavku 
pro revidovanou výrobkovou normu lze kromě řady jiných výsledků doložit právě těmito 
poznatky. Zajímavý přitom je i velmi dobrý výsledek dosažený při kombinaci přísady 
Innodur a 30 % asfaltového R-materiálu. Zde se lze domnívat – zejména při porovnání 
varianty E a G, že se jedná ve větší míře o vliv zvýšeného množství použitého R-
materiálu. Pokud výsledky navíc porovnáme s hodnotami zkoušek charakterizujících 
chování při nízkých teplotách, lze konstatovat, že některé obavy při zavádění 
substituce kameniva asfaltovým R-materiálem do úrovně 30 %-hm. u směsí typu SMA 
nejsou na základě těchto poznatků nijak opodstatněné.  

 

Teplota 
zkoušky [°C] 
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9. Pevnost v tahu za ohybu 

Pevnost v tahu za ohybu byla ověřena postupem uvedeným v příloze TP 151. Pro 
tento výzkum však byla použita zkušební teplota 0 °C, oproti teplotě -5 °C definované 
v technických podmínkách. Tato zkušební teplota byla zvolena kvůli možnému 
porovnání výsledků pevnosti v tahu za ohybu spolu s odolností vůči šíření trhliny 
měřené za stejné teploty. TP 151 definují pro vlastní provedení zkoušky dvě zkušební 
rychlosti: 50 mm/min a 1,25 mm/min. Zde byla zvolena nižší rychlost opět kvůli 
interpretaci výsledků (i přestože šíření trhliny je zkoušeno při rychlosti 5 mm/min). 

Zkušební tělesa byla nařezána z desek použitých pro zkoušku odolnosti vůči 
trvalým deformacím. Trámečky byly rozděleny do dvou zkušebních skupin, kdy první 
skupina („referenční“) byla ponechána při laboratorní vlhkosti a teplotě a druhá skupina 
(„zestárlá“) byla podrobena cyklu stárnutí dle postupu specifikovaného např. v 
americké normě AASHTO R 30-02. Simulace stárnutí byla realizována uložením těles 
v teplotní komoře při teplotě 85 °C po dobu 120 hodin (5 dní).  

 

Graf 6. Pevnost v tahu za ohybu SMA 11S 

Charakteristika napětí v tahu za ohybu a modulu pružnosti v tahu za ohybu dle 
očekávání vzrostla u zestárlých zkušebních těles. Tělesa byla vystavena působení 
tepla a vzduchu, čímž došlo ke ztvrdnutí pojiva. Tato skutečnost vede k vyššímu 
nárůstu maximální síly, při které došlo k porušení. Ztvrdlé pojivo má nižší penetraci a 
do jisté míry tím vyšší pevnostní charakteristiky.  

Obecně lze navíc konstatovat, že čím vyšší bude dosažená citlivost ke stárnutí 
asfaltové směsi (index stárnutí pro charakteristiku modulu pružnosti), tím bude 
pravděpodobně použité asfaltové pojivo více náchylné k degradaci (oxidaci) vlivem 
tepla a vzduchu. Aby bylo porovnávání výsledků objektivní, je nutné zdůraznit, že 
zkoušené trámečky byly předtím použity pro zkoušku vyjetí kolem, během které byly 
desky temperovány na dvě různé zkušební teploty, a tudíž zde již došlo k částečné 
degradaci a proces stárnutí ve zkušebních tělesech tak byl mnohem pokročilejší. Proto 
je nutné brát výsledky směsí A, E a H s rezervou, neboť tyto oproti ostatním byly 
testovány při teplotě zkoušky trvalých deformací 60 °C.  

U směsi s aplikací 4 % přísady Innodur bez použité R-materiálu došlo vlivem 
stárnutí k poklesu pevností v tahu za ohybu. Je možné, že trámečky byly během 
stárnutí poškozeny a došlo ke změně jejich vnitřní koheze.  

Trámečky s aplikací 2 % přísady Innodur a malým či žádným využitím asfaltového 
R-materiálu vykazují nejstabilnější výsledky. Výsledky jsou ovlivněny málo či téměř 

Index 
stárnutí 
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vůbec, což znamená, že se jedná z hlediska stárnutí o poměrně odolné asfaltové 
pojivo, u kterého bude probíhat pouze pomalý proces degradace a u uvedených směsí 
lze s opatrností předpovědět jejich delší životnost. Tento poznatek nicméně zasluhuje 
další posouzení na stejné či podobné asfaltové směsi.   

10. Zhodnocení směsí SMA 11S  

Směsi SMA byly vyráběny s použitím silničního asfaltu 50/70, polymerem 
modifikovaného pojiva dvou gradací, modifikační přísady Innodur a R-materiálu. Směsi 
byly pro celkové shrnutí bodově ohodnoceny dle dosažených výsledků v provedených 
zkouškách v rozsahu -5 až +5 bodů. Souhrn tohoto ohodnocení je uveden v tabulce 2. 
Body nejsou sečteny z důvodu toho, že každá zkouška má jinou váhu a dopad na 
celkové chování směsí.  

Z dílčích výsledků u jednotlivých zkoušek je patrné, že směsi s použitím 30 % R-
materiálu dosahují srovnatelných či dokonce lepších výsledků než stejné směsi bez 
aplikace R-materiálu. Velmi důležitá v tomto případě byla zkouška odolnosti proti 
únavě, která však nebyla náplní studie a není principiálně u směsí SMA vyžadována.  

Směsi s modifikací přísadou Innodur dosahují nižších vlastností než směsi 
s použitím PmB 25/55-55, avšak dosahují srovnatelných výsledků jako směsi 
s  Polybitume 45. Aplikace 4 % přísady se z daných výsledků jeví jako příliš velká a 
tím pádem spíš kontraproduktivní. Pro zhodnocení optimální množství přísady se 
směs by bylo potřeba provést testy zastoupení někdy než 2 a 4 %. 

Tab. 2. Souhrn směsí SMA 11S - ohodnocení směsí 

 

Tento příspěvek vznikl za podpory programu ALFA Technologické agentury České 
republiky (TAČR) v rámci projektu číslo TA04031328. 
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Abstrakt 

Celý proces inovácie tehliarskych výrobkov úzko súvisí nielen so znižovaním 
energetickej náročnosti budov, ale aj so znížením spotreby fosílnych palív pri ich 
výrobe. V príspevku sa uvádza, že sú reálne možnosti ďalšieho zlepšenia 
tepelnoizolačných vlastností tehliarskych výrobkov pre murované konštrukcie aj pri 
súčasnom znížení ich výrobných nákladov a emisií CO2. 

1. Introduction 

Nowadays, brick industry is characterized by the use of high amounts of 
combustible pore-forming agents like sawdust and cellulose and coal sludge○[1-3]. 
This trend was caused by customers who prefer products with high thermal insulation 
properties. Some of the factors that have been monitored closely with regard to the 
addition of combustible pore-forming agents are: 

 use as raw material in the production of bricks [4-5]; 
 reduction in the amount of fossil fuels used in the process of firing [6-7]; 
 reduction in thermal conductivity by increasing the porosity of the fired clay 

body [8-9]; 
 reduction in thermal conductivity by regulating pore structure of the fired clay 

body[10-11]. 
 

Unfortunately, in recent years, construction firms have put brick products 
manufacturers under pressure in order to achieve products with a very high thermal 
resistance value. This resulted in an overuse of combustible pore-forming agents, 
which ultimately caused the formation of the so-called “black core” [12].

 

Nowadays, as a response to the high demand, suppliers of combustible pore-
forming agents regularly increase their prices. Thus, brick manufacturers, in an effort 
to reduce raw material expenses and CO2 emissions while maintaining the quality of 
their products, are looking for new solutions. One such solution could be the addition 
of Vuppor. By applying Vuppor additive to the clay raw material, their properties and 
some of the related technological processes can be improved [13-14]:

 

 shortening of the drying process due to a decrease in its drying sensitivity 
value, which will improve the quality of the dried products without cracking; 

 shortening of the burning process and reduction of the firing temperature led 
by an increase in gas diffusion in the pore system of the fired clay body; 

 a reduction in the coefficient of thermal conductivity of the fired clay body, 
which significantly improves the thermal properties of the brick products, 
allowing their application in the construction of low energy or passive houses. 
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When using Vuppor, no complications should arise during the production process. 

All the necessary equipment, like the dosing system, is the same as that used for the 
production of fresh concrete. In this case, the dosing device should be placed in front 
of the circular screen feeder. 

 

2. Experiment 

For this experiment, we used basic brick clay raw materials consisting mainly of 
Quaternary loess sediments (loess and loess loams) from Pezinok (Slovak 
Republic). The chemical and particle size composition of loess sediments are listed 
in Tables 1 and 2, and the mineralogical characterization (TGA-DTA and XRD) is 
shown in Fig. 1 and  2, respectively. From the mineralogical point of view, the 
material is composed of illite-chlorite with a high proportion of calcium carbonates.  

 

Table 1.   Chemical composition of the brick clay 
 

Chemical composition (%) 

SiO2  48.7 

Al2O3 13.7 

Fe2O3  5.67 

CaO  9.99 

MgO  3.74 

Na2O  0.50 

K2O  2.51 

MnO  0.35 

TiO2  0,69 

P2O5  0.16 

SO3  0.21 

Loss on ignition  13.4 

 
 

Table 2.   Particle-size composition of the brick clay 
 

Particle-size (%) 

under 0.002, mm 22.0  

0.002 to 0.2, mm 68.0  

above 0.2, mm 10.0  
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Fig. 1.   TGA-DTA curves of the brick clay 
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Fig. 2.   XRD of the brick clay 

 

Pore-forming agents (sawdust 12 vol %, cellulose sludge 1.5 vol % and 1 vol % of 
coal sludge) are added to the brick clay in order to reduce the thermal conductivity of 
the final products, see Table 3 (sign of testing mixture – M0). 

 

Table 3.   Test mixtures 
 

Sign of test 
mixture 

Sawdust 
(vol %) 

Cellulose sludge 
(vol %) 

Coal sludge 
(vol %) 

Vuppor 
(wt %) 

M0 12 1.5 1 - 
M1 12 1.5 1 0.5 
M2 12 1.5 1 0.75 
M3 - - - - 
M4 5 - - - 
M5 5 - - 0.5 
M6 5 - - 0.75 
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Vuppor additive is a white emulsion based on aldehyde condensates that contains 
no sulfur containing compounds or inorganic impurities. During its burning process, 
only oxides of carbon, nitrogen and water vapor are emitted. Vuppor additive has a 
dry matter value of 38 wt % and a density of 1140 kg/m

3
, is soluble in water and 

meets all the hygiene requirements. The optimal dose of the additive, measured in 
dry matter percentage, ranges from 0.5 to 0.75 wt % of the total dry clay weight. For 
this, the total dry matter of the additive is determined gravimetrically by the amount of 
residue remaining after desiccated. 

The presence of this additive results in a surface tension increase on the water 
contained in the brick clay, which significantly reduces its plasticity. To achieve the 
original value of plasticity, the amount of water added must be increased. This water 
will evaporate during the drying process, and consequently, higher porosity both on 
the dried and on the fired clay body can be obtained. 

According to the requirements of the manufacturer, seven test mixtures (Table 3) 
with constant mass plasticity were prepared (according to Pfefferkorn test, the final 
length after deformation was 31 mm). During the preparation of the test samples, a 
metal mold with 100×50×20 mm internal dimensions was used. Test samples were 
stored for 48 hours at laboratory temperature (20 °C) and then dried at constant 
weight at 105 °C. The firing was carried out using an electric laboratory furnace at 
870 °C for 3 hours and a firing curve approximately identical to the one used in the 
brickworks at Pezinok. 

The determination of specific properties on the dried and fired clay body were 
performed according to the standards and test procedures listed in Table 4. 

 
Table 4.   List of standards, test procedures and equipment for determining 

properties of the brick clay before or after the firing process 
 

Property Standard, test procedure, 
equipment 

Working moisture content (wt %) STN 72 1074  
Drying sensitivity by Bigot (wt %) STN 72 1565 
Linear drying shrinkage (wt %) STN 72 1565 
Linear firing shrinkage (wt %) STN 72 1565 
Linear change total (wt %) STN 72 1565 
Weight loss by firing (wt %) STN 72 1565 
Water absorption by boiling (wt %) STN 72 1565 
Apparent porosity (wt %) STN 72 1565 
Bulk density (kg/m

3
) 

Coefficient of thermal conductivity (W/m.K) 
STN 72 1565 
ISOMET instrument  

Compressive strength (MPa) Samples with dimensions of 
20x20x20 mm 

 
 
3. Results and discussion  
 

The results obtained for the seven mixtures are shown in Table 5. By applying 
Vuppor additive, we achieved a significant increase in the working moisture while 
maintaining a constant plasticity of the brick clay (mixtures of M1, M2, M5 and M6). 
Vuppor additive usage allowed for a simultaneous reduction of the linear drying 
shrinkage (M1, M2, M5 and M6), which led to a synergistic effect that positively 
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affected pore structure growth and decreased the thermal conductivity when 
compared to mixtures M0, M3, and M4. However, an important consideration here is 
that the combustible agent also affected the thermal conductivity coefficient (M0, M1, 
M2, M4, M5 and M6). 

 
Table 5.   Properties of the test samples before or after the firing process  
 

Test mixture Property  
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Working moisture (wt %) 26.33 31.65 33.09 25.93 25.38 31.55 33.19 
Lin. drying shrinkage (wt %) -5.25 -4.67 -4.58 -5.66 -5.55 -5.17 -4.99 
Linear firing shrinkage (wt %) 0.37 0.15 -0,13 0.27 0.25 0.08 -0.09 
Linear change total (wt %) -4.88 -4.52 -4.71 -5.39 -5.3 -5.09 -5.08 
Weight loss by firing (wt %) 12.96 13.09 13.11 10.83 11.42 11.67 11.86 
Water absorption (wt %) 21.29 31.18 32.6 18.58 18.11 26.54 29.87 
Apparent porosity (wt %) 33.76 45.12 46.72 31.64 30.6 40.68 44.3 
Bulk density (kg/m

3
) 1585 1448 1433 1703 1689 1533 1483 

Thermal conductivity (W/m.K) 0.384 0.305 0.298 0.457 0.438 0.338 0.312 
Compressive strength (MPa) 51.2 30.0 27.1 81.5 69.0 37.7 31.5 
 

The results obtained by mercury porosimetry on the fired samples are shown in 
Table 6. These results support the fact that we can easily achieve similar porosity 
levels when replacing greater part of combustible pore-forming agents with a small 
dose of Vuppor additive (M0 and M5).  

 
Table 6.   Pore volume, median pore diameter and thermal conductivity of the test 

samples 
 

Pore volume Median pore diameter Thermal conductivity Testing 
mixture (mm

3
/g) (%) (nm) (%) (W/m.K) (%) 

M0 250.3 +25.8 266.7 +56.2 0.390 -14.7 
M1 287.7 +44.6 285.4 +67.2 0.305 -33.3 
M3 198.9 ± 0.0 170.7 ± 0.0 0.457 ± 0.0 
M4 209.1 +5.1 276.5 +62.0 0.437 -4.8 
M5 281.4 +41.5 429.4 +151.6 0.338 -26.0 

 
On the other hand, price can be an important factor when selecting the most 

appropriate mixture for brick production (as shown in Table 7). Price of mixture per 
ton of brick was calculated based on the next input prices: sawdust 13.5 €/prms, coal 
sludge 75 €/t, Vuppor 0.8 €/kg. Based on the results listed in Table 7, by using 
mixture M5 (5 vol % sawdust + 0.5 wt % Vuppor additive) thermal conductivity can be 
decreased from 0.384 to 0.338 W/mK and production costs can be decreased by 
20 % when compared with the mixture currently used (M0).  
 
Table 7. Increasing cost on the combustible pore-forming agents and additive 

Vuppor for the test mixtures per 1 t of the brick product  
 

Test mixture M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Price (€/t) 17.60 26.10 30.40 - 5.90 14.00 18.30 
Therm. conductivity (W/m.K) 0.384 0.305 0.298 0.457 0.438 0.338 0.312 
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4. Conclusion 
 

 The results obtained show that a pore percentage increase in the fired clay body 
can be achieved not only by applying combustible pore-forming agents but also by 
the application of Vuppor additive. As described in the introduction, conventional 
pore-forming agents are gradually more expensive and they are causing several 
problems in the production of bricks. Therefore, Vuppor additive can be 
recommended as a suitable alternative. 

 We also found that Vuppor additive has the same effect on pore structure 
formation on the fired clay body than conventional pore-forming agents while 
reducing CO2 emissions.  

 By using a dose of Vuppor additive, the production costs can be reduced by 20 % 
and the thermal conductivity by 12 %. 

 On the other hand, conventional combustible pore-forming agents can be used, 
for example in the furniture industry, the biogas production, the energy sector - 
fluidized bed combustion, the waste composting methods or the bioethanol 
production that could be a more environmentally friendly solution (for reducing 
CO2 emissions) than the actual ones. 
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Abstract 

Today's Czech and European legislation is in increasing emphasis focused on 
environmental protection, sustainable development and recyclability. However in the 
area of construction are still the greatest extent represented binders based on 
cement, although the cement production is highly energy intensive and negatively 
affects the environment, particularly by the mining of natural resources and by 
creating CO2 emissions. 

A suitable solution to this problem seems to be the use of alternative binders, in 
recent years, research focuses on the composites prepared by alkali activation of 
latent hydraulic substances or pozzolans. The paper briefly describes the most 
commonly used raw materials for the preparation of alkali-activated systems and 
properties of the resulting composites, depending on the feedstock. 
 

1. Úvod  

 Alkalicky aktivované systémy představují skupinu alternativních pojiv, která jsou za 
studena připravována z amorfních aluminosilikátů pomocí sloučenin obsahujících 
alkalické kovy. K alkalické aktivaci latentně hydraulických materiálů a pucolánů jsou 
nejčastěji používána vodní skla a dále hydroxidy a uhličitany [1, 14]. 

Výzkumu těchto hmot je věnována pozornost již od 50. let 20. století, dosud však i 
přes využití nejmodernějších analytických metod nebyly veškeré hydratační procesy 
a konečné produkty procesu alkalické aktivace zcela a jednoznačně identifikovány 
[2, 3, 7, 15].  

V současnosti jsou ve stavebnictví alkalicky aktivované systémy využívány spíše 
výjimečně. Jejich masovému rozšíření brání kromě zpracování žíravin při jejich 
výrobě také vysoká proměnlivost kvality výstupů v závislosti na podmínkách přípravy.  

Přednostmi alkalicky aktivovaných kompozitů jsou vysoké pevnosti v tlaku, odolnost 
proti agresivnímu prostředí či vysokým teplotám. V současnosti jsou ceněny také pro 
své adsorpční vlastnosti [10]. V případě aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve 
stavebním průmyslu je jejich silnou stránkou možnost zpracovávat při výrobě 
kamenivo, jež není vhodné pro použití do betonu jak z hlediska granulometrie, tak i z 
pohledu chemického složení. [1, 2].  

 

2. Alkalicky aktivované materiály 

 Alkalicky aktivované polymery představují dvousložkové pojivové systémy. Jedná 
se o produkty, v nichž jednou složkou je aluminosilikát, nejčastěji vysokopecní 
struska, metakaolin nebo popílek a druhou složku tvoří alkalické aktivátory - vodní 
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skla, hydroxidy     a uhličitany, případně další sloučeniny na bázi alkalických kovů [1, 
3, 8]. 

Průběh hydratačních procesů při alkalické aktivaci je závislý nejen na vstupních 
surovinách, jejich složení a vzájemných poměrech, ale také na podmínkách okolního 
prostředí a způsobu následného uložení těles. Výsledné produkty oproti pojivům na 
bázi portlandského cementu neobsahují portlandit. V závislosti na obsahu CaO a 
skelné fáze SiO2 ve vstupních surovinách vznikají během alkalické aktivace 
zeolitické nebo C-S-H fáze. [5, 6].  

U pojiv obsahujících CaO (vysokopecní strusky) dochází vlivem zásaditého prostředí 
k rozrušení stávajících vazeb a novým postupným spojováním oxidů vznikají C-S-H 
gely.      U hmot připravených na bázi přírodních pucolánů, popílku a metakaolinu je 
výsledný produkt tzv. geopolymerizace jiný, vznikají struktury tvořené sloučeninami 
křemíkových                      a hliníkových tetra a oktaedrů viz obr. 1. [4, 5, 6]  

 

3. Materiály používané pro alkalickou aktivaci 

 V rámci výzkumných prací jsou nejčastěji ověřovány vlastnosti kompozitů 
připravených alkalickou aktivací vysokopecní strusky, popílku a metakaolinu, přičemž 
zejména využití popílků, jako hojně skládkovaného odpadního produktu je velmi 
žádoucí [11]. 

Popílky 

Popílek je odpad vznikající při spalování uhlí, heterogenní materiál o zrnitosti 0/1 
mm, který je zachycován v odlučovačích. Jeho chemické, fyzikální a technologické 
vlastnosti jsou závislé na technologii spalovacího procesu a na složení spalované 
hmoty. Charakteristické složení popílků vzniklých spalováním černého nebo hnědého 
uhlí je představováno 50 % SiO2, 25 - 30 % Al2O3 a 3 - 8 % Fe2O3. V malém 
množství jsou přítomny oxidy titanu, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku a síry [13].  
Dle hodnocení ekonomické, energetické a ekologické náročnosti jsou nejvhodnějším 
pojivem do alkalicky aktivovaných pojiv popílky především z hnědého, méně z 
černého uhlí. Pro alkalickou aktivaci popílků jsou nejčastěji používány jako aktivátory 
hydroxidy sodné a draselné, křemičitany  nebo vodní sklo. Jako zdroj vápenatých 
iontů je vhodné přidat strusku nebo portlandský slínek [13]. 

Vysokopecní struska 

Vysokopecní strusky jsou latentně hydraulické látky, vznikající jako vedlejší produkt 
při výrobě surového železa ve vysokých pecích. Při rychlém ochlazování taveniny 
strusky vodou dochází ke stabilizaci amorfního stavu. Strusky sklovitého charakteru 
mají latentně hydraulické vlastnosti, v zásaditém prostředí reagují na hydráty 
podobně jako portlandský slínek. Vysokopecní strusky zpravidla obsahují 30 – 50 % 
CaO, 30 – 43 % SiO2,5 – 18 % Al2O3,1 – 15 % MgO, v malém množství se vyskytují 
oxidy železa a manganu. Nežádoucí je přítomnost sulfidů železa a manganu, neboť 
tyto sloučeniny mají za následek pomalý rozpad granulovaných strusek, což vede ke 
zhoršování fyzikálně - mechanických vlastností vyrobených produktů [15].  

Vysokopecní granulovaná struska je pro výrobu směsných cementů běžně 
používána od roku 1945. Se vzrůstajícím měrným povrchem strusky dochází k 
nárůstu pevností, podle druhu a složení strusky se tento nárůst projevuje 
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v počátečním období tvrdnutí směsí a nebo dochází k nárůstu dlouhodobých 
pevností [13, 15].  

Metakaolin 

Metakaolin vzniká výpalem kaolinů, kaolinitických jílů a jiných surovin při teplotách 
550 - 750 ºC. Metakaoliny obsahují většinou 55 – 62 % SiO2, 37 – 42 % Al2O3, 0,6 - 
1,5 % Fe2O3 a dále oxidy titanu, draslíku, vápníku, hořčíku a sodíku [5, 6, 7, 9]. 

V České republice vyrábí průmyslově metakaoliny například České lupkové závody, 
a.s., Nové Strašecí, Keramost, a.s., závod Kadaň a Sedlecký kaolín, a.s., Božičany.  

Pro alkalickou aktivaci metakaolinu jsou jako aktivátory používány roztoky hydroxidu 
sodného nebo draselného, dále křemičitany a vodní skla.  

Aktivátory 

Jedná se o alkalické sloučeniny, které způsobují a významně ovlivňují proces tuhnutí 
a tvrdnutí směsí. Nejčastěji jsou používány hydroxidy (sodný nebo draselný),                      
dále křemičitany (vodní sklo sodné, draselné, lithné, sodnolithné), případně hlinitany 
a uhličitany. Jsou ze všech materiálů potřebných pro výrobu geopolymerů finančně 
nejnáročnější, proto se hledají průmyslové odpady alkalického charakteru, které by 
k tomuto účelu byly vhodné. Jedná se například  o vedlejší produkty z výroby 
celulózy a papíru a rovněž odpady z hliníkáren [1]. 

Hydroxid sodný a draselný jsou silně zásadité anorganické látky, v pevné fázi ve 
formě peciček nebo granulí, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě a 
v alkoholu. Při nižších teplotách začínají v roztoku krystalizovat. Vyrábí se 
elektrolýzou roztoku chloridu sodného (draselného). 

Uhličitan sodný, kalcinovaná soda se vyrábí z chloridu sodného a vápence (tzv. 
Solvayovým způsobem za použití amoniaku), nebo z minerálu trona. Uhličitan 
draselný se vyrábí z přírodního chloridu draselného [12]. 

Vodní sklo je vodný roztok křemičitanu draselného nebo sodného, vyrábí se tavením 
uhličitanu sodného (draselného) s křemenným pískem při teplotě přibližně 1400 ºC,         
přitom vzniká sodnokřemičitá (draselnokřemičitá) frita, jejíž následné rozpouštění ve 
vodě se provádí při zvýšené teplotě a tlaku v rotačních nebo stacionárních 
autoklávech. Průměrná hustota vodního skla je 1300 – 1500 kg/m

3
 [12]. Vodní sklo 

se pro přípravu alkalicky aktivovaných hmot upravuje pomocí hydroxidu sodného tak, 
aby se silikátový modul, vyjadřující poměr látkového množství oxidu křemičitého k 
látkovému množství oxidu sodného v molech, pohyboval v rozmezí hodnot 1 - 2 [5]. 

Plniva 

Pro přípravu alkalicky aktivovaných systémů je možno použít do betonu nekvalitní 
kamenivo, například demoliční odpady, kyselé písky z plavení kaolinu, odpady z 
těžby kameniva nebo také struskové kamenivo, tedy plnivo, jež je svým chemickým 
složením nebo granulometrií nevhodné pro použití do betonových směsí.  
Na základě výzkumných prací se jeví, že alkalicky aktivované hmoty lze s výše 
uvedenými plnivy připravovat a výsledné kompozity dosahují pevnostních vlastností 
obdobných, jako betony s portlandským cementem [1 - 4].  
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4. Vlastnosti alkalicky aktivovaných kompozitů  

Kompozity vzniklé alkalickou aktivací strusky dosahují v závislosti na použitém typu 
aktivátoru po 28 dnech zrání pevností v tlaku 30 – 100 MPa, při hydrotermálních 
podmínkách jejich pevnosti vzrůstají až na 180 MPa. Tyto materiály jsou vysoce 
odolné proti působení agresivních látek. Takto připravené se využívají na speciální 
práce, hlavně na fixace těžkých kovů a radioaktivních odpadů [10].  
Alkalicky aktivované popílky dosahují pevností v tlaku 20 – 60 MPa, při přidání jemně 
mleté strusky se pevnosti v tlaku po 360 dnech pohybují až okolo 160 MPa [13, 14].  

Pro alkalickou aktivaci metakaolinu jsou jako aktivátory používány roztoky hydroxidu 
sodného nebo draselného, dále křemičitany a vodní skla. Kompozity z metakaolinu 
dosahují pevnosti v tlaku 10 – 80 MPa, z hlediska ekonomické náročnosti jsou však 
ze všech pojiv nejméně vhodné [13, 14]. 

5. Výhody použití alkalkicky aktivovaných systémů 

Kompozity připravené alkalickou aktivací mají schopnost vázat do své struktury těžké 
kovy a radioaktivní odpad, aniž by došlo ke změně jejich morfologie, nebo k 
výraznému ovlivnění procesu tuhnutí a tvrdnutí jako u cementových směsí. Na 
základě vyluhovatelnosti těžkých kovů byly tyto systémy shledány vhodnou matricí 
pro fixaci těžkých kovů [10]. 
Hmoty jsou dále mimořádně odolné proti působení agresivních látek z prostředí, ať 
se již jedná o vodu z kyselých dešťů, mořskou a nebo odpadní vodu. Tato korozní 
odolnost je způsobena hutnou mikrostrukturou, minimální porovitostí a přítomností 
fází zeolitického charakteru. [1 - 4]. 
Nezanedbatelnou výhodou je možnost použití méně kvalitního kameniva [1] z 
různých průmyslových odpadů, včetně struskového kameniva. Při smísení s alkáliemi 
a vodou totiž reaguje povrch struskového kameniva s pojivem, a to příznivým 
způsobem ovlivňuje nárůst pevností kompozitu [1]. 
Struskoalkalické betony mají přibližně o 15 % nižší tepelnou vodivost než betony z 
portlandského slínku. Díky nízké zamrzavosti alkalické směsi je lze využít k 
betonování za minusových teplot a to až do -30 ºC [5]. Byla také prokázána vysoká 
soudržnost s ocelí, což je výhodné ve vyztužených betonech [5].  
Pro přípravu těchto hmot nejsou potřebná žádná speciální zařízení, současné 
prostředky používané při výrobě betonů jsou k jejich  přípravě zcela postačující. 
Mezi další výhody alkalicky aktivovaných materiálů patří minimální smrštění, 
vodonepropustnost, žáruvzdornost, vývin menšího množství hydratačního tepla, 
které je o třetinu až o polovinu menší než u portlandského cementu [16, 17], což 
umožňuje výrobu masivních stavebních prvků. Pozitivem jsou rovněž vysoké 
počáteční pevnosti, kdy pevnosti v tlaku po 2-4 hodinách mohou dosahovat až 25 
MPa. Nárůst pevností lze značným způsobem ovlivnit pomocí proteplování, přičemž 
se doba tvrdnutí z několika hodin může zkrátit na několik minut při zahřívání na 
teplotu 85 ºC a dokonce i jen na několik sekund při použití mikrovln [13]. 

6. Závěr 

Alkalicky aktivované materiály mají značný potenciál pro využití nejen ve stavebním 
průmyslu. Jejich širokému využití ve stavební praxi brání především potřeba značné 
technologické kázně během procesu alkalické aktivace, jejíž nedodržení vede 
v konečném důsledku k výraznému kolísání hodnot sledovaných parametrů.  
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Jako reálné se jeví použití těchto materiálů nejprve do nenosných, výplňových nebo 
dekoračních stavebních prvků, jež budou v případě nutnosti snadno vyměnitelné a 
použití do nosných konstrukcí umožnit až při splnění podmínky deklarování 
udržitelné kvality výsledných produktů.  
 

7. Poděkování 

Příspěvek byl vytvořen s podporou v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy 
a výzkumu pro rok 2015 projektu IP2235521 Alternativní a progresivní materiály ve 
stavebnictví. 
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Abstract 
The paper is focused on the use of recycled aggregate concrete for building structures 
and its environmental assessment. According to the Czech standard, recycled 
aggregate concrete is possible to use for foundation structures. The paper presents 
the production of foundation structures from recycled aggregate concrete and 
experimental assessment of specimens. Further, the environmental assessment of 
recycled aggregate concrete is presented. In conclusion, the recycled aggregate 
concrete is possible to use for foundation structures and its environmental impact is 
lower in comparison with natural aggregate concrete. 

1. Úvod 

 Přestože informace o světové produkci betonu dosahují značných rozptylů a to od 6 
miliard tun (2005) [1] do 21 miliard tun (2009) [2], je jisté, že beton je nejpoužívanější 
stavební materiál na světě. To zároveň znamená zvyšující se množství stavebního 
demoličního odpadu, kterého bylo v roce 2011 v EU vyprodukováno až 850 milionů 
tun za rok, což znamená 31 % z veškerého odpadu [3]. Kromě jednoho z největších 
producentů odpadu je stavební průmysl zodpovědný za využívání přírodních zdrojů, 
jako je spotřeba 40 % přírodního kamene a písku, 25 % dřeva a 16 % vody [4]. Kromě 
toho také spotřebovává 40 % veškeré energie a produkce cementu představuje 5-7 % 
veškerých emisí CO2 [5]. Celosvětová roční spotřeba přírodního kameniva tak vzrostla 
až na 15 miliard tun [6]. 

 Řešením těchto dvou zmíněných problémů, je využití recyklovaného kameniva 
z S&D odpadu jako kameniva do betonu. Tím dochází ke snižování množství S&D 
odpadu uloženého na skládkách a zároveň snižuje množství přírodního kameniva 
potřebného k produkci betonu.  

 Recyklované kamenivo je možné získat v různé kvalitě, která je většinou závislá na 
jeho složení. Za nejkvalitnější recyklované kamenivo je považováno to, které vzniklo 
rozdrcením betonu a obsahuje tak pouze přírodní kamenivo a cementový tmel. Složení 
a původ recyklovaného kameniva ovlivňuje jeho vlastnosti, jako jsou objemová 
hmotnost, nasákavost, mrazuvzdornost, odolnost proti otěru a drcení a další. 
V porovnání s přírodním kamenivem jsou vlastnosti recyklovaného kameniva horší a 
to hlavně jeho nasákavost, která se podle složení pohybuje mezi 3 až 11 % [7] některé 
zdroje uvádějí až 15 % nasákavost recyklovaného kameniva [8]. Důvodem pro vyšší 
nasákavost je vyšší pórovitost kameniva způsobena především cementovým tmelem.  
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 Česká norma ČSN EN 206 v současné době rozlišuje dva typy recyklovaného 
kameniva a upravuje možnosti jeho použití v závislosti na expoziční třídě. Maximální 
množství, které je možné použít do expoziční třídy X0 je 50 % hrubého recyklovaného 
kameniva typu A i B. Do tříd XC1-C4, XF1, XA1 a XD1 je možné použít maximálně 
30 % hrubého recyklovaného kameniva typu A a do tříd XC1 a XC2 je možné použít 
20 % hrubého recyklovaného kameniva typu B. Z omezení této normy vyplývá, že 
z hlediska trvanlivosti je beton s recyklovaným kamenivem nejméně ohrožen 
karbonatací (třídy XC) a více pak působením mrazu (třídy XF) a dalších chemických 
látek (třídy XA). Z Obr. 1 je patrné, že využití betonu s recyklovaným kamenivem má 
největší potenciál u základových konstrukcí (třídy X0 nebo XC1 a dále pak u konstrukcí 
v interiéru.   

 

Obr. 1 Expoziční třídy betonu 

2. Využití betonu s recyklovaným kamenivem do konstrukcí pozemních staveb 

 Z důvodu vyšší nasákavosti betonu s recyklovaným kamenivem, která je ve 
srovnání s běžným betonem vyšší o 20 až 100 % vyšší [9]. Vyšší nasákavost betonu 
může negativně ovlivňovat trvanlivost betonu. Proto je výhodnější požívat beton 
s recyklovaným kamenivem v konstrukcích, které nejsou příliš namáhány klimatickými 
vlivy tj. v zemině a interiéru. Další výhodou pro použití betonu s recyklovaným 
kamenivem do základových konstrukcí, je možnost použití betonů s nižší pevností, kde 
dochází k nižším poklesům mechanických a deformačních vlastností ve srovnání 
s běžným betonem [10].  

2.1 Shrnutí vlastností recyklovaného kameniva z drceného betonu 

 Recyklované kamenivo z betonového recyklátu je českou normou ČSN EN 206 [11] 
definováno jako recyklované kamenivo typu A, které musí obsahovat více než 90 % 
drceného betonu a maximálně 10 % ostatních složek jako jsou cihly, malta, omítka a 
další. Minimální objemová hmotnost kameniva v suchém stavu je 2100 kg/m3, 
objemové hmotnosti betonového recyklovaného kameniva z českých recyklačních 
středisek tento požadavek většinou splňuje. Maximální nasákavost kameniva není 
v této české verzi normy, na rozdíl od zahraničních, stanoven, avšak je třeba ji určit. 



 

99 
 

V zahraničních normách se maximální povolená nasákavost pohybuje kolem 10 ± 2 %. 
Nasákavost betonového recyklovaného kameniva z českých recyklačních středisek se 
pro frakci 4/8 mm pohybuje mezi 6 a 12 % a pro frakci 8/16 mm mezi 2 a 10 % [10].  

 Dá se proto říci, že je možné toto kamenivo použit do betonu pro vybrané typy 
konstrukcí. 

Obr. 2 Betonové recyklované kamenivo (zdroj: AZS 98, s.r.o.) 

2.2 Navržené receptury pro základové konstrukce 

 Na základě dlouholetých zkušeností s návrhem receptur betonu s recyklovaným 
kamenivem byly ve společnosti AZS 98 s.r.o. navrženy receptury pro výrobu 
základových konstrukcí z betonu s betonovým recyklovaným kamenivem. Byla 
navržena receptura betonu třídy C 20/25 pro prefabrikované základové patky a betonu 
třídy C 25/30 pro prefabrikované základové prahy. Pro obě receptury bylo použito 
betonové recyklované kamenivo v různých frakcích. Směsi obsahovaly 320 kg/m3 
cementu a vodní součinitel byl 0,38 [-]. Navržené receptury jsou uvedeny v Tab. 1. 

Tab. 1 Navržené receptury základových konstrukcí 

Složení betonu [kg/m3] 
Třída betonu 

C 20/25 C 25/30 
Přírodní písek (0/4 mm) 681 391 
Přírodní kamenivo (4/8 mm) 516 277 
Přírodní kamenivo (8/16 mm) 248 - 
Recyklované kamenivo (0/4 mm) - 675 
Recyklované kamenivo (0/16 mm) 516 - 
Recyklované kamenivo (8/16 mm) - 606 
Cement 42,5 R CMC 320 320 
Voda 121 120 
Vodní součinitel 0,378 0,375 

2.3 Výroba základových konstrukcí z betonu s recyklovaným kamenivem 

 Z navržených receptur byly v areálu betonárky AZS 98, s.r.o. vybetonovány 
prefabrikované základové patky a prahy, které byly použity pro experimentální 
skeletovou konstrukci, na které bude probíhat měření in-situ. 

 Základové patky tvaru komolého čtyřbokého jehlanu s podbetonovanou deskou byly 
o půdorysných rozměrech 1,8×1,8 a 2,0×2,2 m a výšce 1,0 m. Základové prahy měly 
průřez 0,2×0,36 m a délky 6 a 8 m. 

 Při výrobě základových prahů z betonu třídy C 25/30 byla dále vyrobena 
doprovodná tělesa, která byla ověřena laboratorními zkouškami. 
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Obr. 3 Výroba prefabrikovaných základových prvků z betonu s recyklovaným 
kamenivem (zdroj: AZS 98, s.r.o.) 

2.4 Mechanické vlastnosti betonu s recyklovaným kamenivem 

 Na doprovodných tělesech (krychle o hraně 150 mm) vyrobených spolu se 
základovými prvky byla zkoušena pevnost v tlaku ve stáří 7 a 28 dní, dále byla ověřena 
objemová hmotnost (Tab. 2.). 

Tab. 2 Vlastnosti betonu třídy C 25/30 s recyklovaným kamenivem 
 7 dní 28 dní 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2150 2160 
Pevnost v tlaku [MPa] 13,5 31,0 

Tyto ověřovací zkoušky prokázaly dostatečné pevnosti pro dané třídy betonu.  

3. Environmentální vyhodnocení betonu s recyklovaným kamenivem 

 Je mnoho způsobů, kterými je možné vyhodnotit environmentální dopady spojené 
s produkcí betonu. Jedním z nejčastějších způsobů je vyhodnocení životního cyklu 
materiálu, prvku nebo celé konstrukce (metodika LCA). Metodika LCA je srovnávací 
metodikou, která vyhodnocuje životní cyklus dvou srovnatelných materiálů nebo prvků 
a porovnává environmentální dopady spojené s jejich výrobou, dopravou na místo 
stavby, zabudováním do konstrukce, provozem, demolicí/demontáží, uložením na 
skládku/recyklací. Pro správné vyhodnocení materiálu nebo prvku touto metodikou je 
zásadní správně definovat funkční jednotku a stanovit hranice hodnocení. Funkční 
jednotka může být 1 prvek nebo třeba 1m3 nebo kg materiálu.  
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 Stanovení hranic je pro recyklované materiály o to komplikovanější, že je třeba 
rozhodnout, zda recyklace tj. produkce recyklovaného materiálu je koncem životního 
cyklu konstrukce, nebo začátkem životního cyklu nového materiálu [12]. Ve snaze o 
využití recyklovaného S&D odpadu jako kameniva do betonu, začala být recyklace 
v hodnocení životního cyklu uvažována jako produkce nového materiálu, tj. začátek 
životního cyklu. 

 Dále je pro porovnání jednotlivých materiálů nebo prvků důležité získat vstupní data, 
která se dále používají pro vyhodnocení životního cyklu nebo jeho příslušné části. Tato 
data je již možné pro některé materiály získat v různých databázích jako například 
Ecoinvent [13] nebo GEMIS. V těchto databázích však dochází k velkým rozdílům a to 
právě z důvodu různých vstupů a rozdílným způsobům produkce daných materiálů. Je 
proto třeba získávat data z lokálních zdrojů a ta pak porovnávat.  

3.1 Environmentální porovnání přírodního a recyklovaného kameniva 

 Pro porovnání přírodního a recyklovaného kameniva je třeba stanovit hranice, ve 
kterých bude kamenivo hodnoceno, aby bylo porovnání vůbec možné. Pro tyto účely 
se většinou stanoví hranice kamenolomu, respektive recyklačního střediska.  

 Výzkumný tým v Srbsku srovnával přírodní říční kamenivo, přírodní lomové 
kamenivo a betonové recyklované kamenivo. V porovnání s říčním kamenivem byla 
spotřeba energie a potenciál globálního oteplování asi třikrát vyšší u betonového 
recyklovaného kameniva a v porovnání s lomovým kamenivem to byl dvounásobek 
[14]. Do výpočtu z lokálních dat však kromě samotné recyklace vstupovala i doprava 
odpadu do recyklačního střediska a uložení nevyužitého S&D odpadu na skládce. 
Z těchto závěrů plyne, že doprava materiálu a jeho skládkování může zásadně ovlivnit 
environmentální dopady.  

 Z dat získaných v českých podmínkách bylo vyhodnoceno, že pro produkci 
recyklovaného kameniva je spotřeba energie zhruba poloviční oproti těžbě lomového 
kameniva a dochází tak k více než 60 % snížení emisí CO2 tj. o 60 % nižší potenciál 
globálního oteplování. Pro toho hodnocení však bylo uvažováno pouze s procesem 
recyklace v rámci recyklačního střediska, z důvodu předpokladu, že doprava S&D 
odpadu patří do konce životního cyklu předchozího výrobku a začátek nového cyklu je 
až proces recyklace. 

3.2 Environmentální porovnání betonu s přírodním a recyklovaným kamenivem 

 Pro stanovení environmentálních dopadů z produkce betonu je třeba znát dopady 
z jednotlivých předcházejících procesů, jako jsou produkce kameniva, cementu, 
plastifikačních přísada další. Dále pak z procesů týkajících se přímo produkce betonu.  

 Do tohoto procesu může nebo nemusí vstupovat doprava vstupních materiálů. 
Rozhodnutí zda dopravu zahrnout či nikoliv závisí hlavně na lokalitě, pro kterou se 
studie zpracovává. Může se stát, že je v dané lokalitě nedostatek přírodního kameniva, 
ale dostatek toho recyklovaného a pak má doprava zásadní vliv. Takovým příkladem 
jsou Flandry, které nemají téměř žádné přírodní kamenivo. Pro českou republiku se 
zdá být síť recyklačních středisek a zdrojů přírodního kameniva shodná, proto není 
nutné dopravu do vyhodnocení zahrnovat. Přesto však platí, že pokud je spojena 
recyklace S&D odpadu a jeho využití například do monolitického betonu nebo 
prefabrikovaných prvků v jednom místě, dochází ke snížení environmentálních 
dopadů spojených s produkcí betonu. 
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 Na základě zjištěných dopadů spojených s výrobou recyklovaného kameniva byly 
v Srbsku porovnány 4 betonové záměsi o téměř stejném složení, tak aby fyzikální a 
mechanické vlastnosti betonu dosahovaly obdobných hodnot. Kromě směsi se 100 % 
náhradou přírodního kameniva obsahovali všechny směsi stejné množství cementu a 
měly stejný obsah cementu. Ve směsi se 100 % recyklovaného kameniva bylo zhruba 
o 3 % více cementu a efektivní vodní součinitel byl nižší. 

 Z environmentálního vyhodnocení plyne, že největší dopady ve všech hodnocených 
kategoriích dopadu (využití energie, potenciál globálního oteplování, potenciál 
acidifikace, potenciál eutrofizace a potenciál vzniku přízemního ozónu) v porovnání 
s betonem s říčním kamenivem (NAC-GA) vycházel nejhůře beton s drceným 
přírodním kamenivem (NAC-CA). Betony s 50 % (RAC50) a 100 % (RAC 100) 
recyklovaného kameniva dosahují srovnatelných hodnot (Obr. 4).   

 

Obr. 4 Porovnání environmentálních dopadů betonů s přírodním a recyklovaným 
kamenivem (zdroj: [14]) 

 Na základě zjištěných dopadů spojených s výrobou recyklovaného kameniva byly 
v ČR porovnány 3 betonové záměsi o různém složení. Všechny směsi obsahovaly 
stejné množství cementu a měly stejný vodní součinitel. Směsi však obsahovaly různé 
množství přírodního a recyklovaného kameniva. Směs NAC obsahovala pouze 
přírodní kamenivo, RAC-C100 obsahovala 100 % hrubého recyklovaného kameniva, 
RAC-C100.F30 obsahovala navíc 30 % jemného recyklovaného kameniva. 

 Z environmentálního vyhodnocení plyne, že největších dopadů ve všech 
hodnocených kategoriích dopadu (využití neobnovitelných zdrojů, potenciál globálního 
oteplování, potenciál acidifikace, potenciál eutrofizace, potenciál vzniku přízemního 
ozónu a spotřeba přírodních materiálů) dosahoval beton s přírodním kamenivem 
v porovnání s betony s recyklovaným kamenivem. Betony s vyšším náhradovým 
poměrem recyklovaného kameniva měly nižší environmentální dopady ve všech 
posuzovaných kategoriích dopadu.  
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Obr. 5 Porovnání environmentálních dopadů betonů s přírodním a recyklovaným 
kamenivem 

4. Závěr 

 V článku byl publikován průběh výroby základových patek a pasů z betonu 
s recyklovaným kamenivem. Dále byly prezentovány výsledky ověřovacích 
laboratorních zkoušek, které byly provedeny na doprovodných tělesech. Na závěr 
příspěvek prezentuje výsledky environmentálního zhodnocení recyklovaného 
kameniva a betonu s recyklovaným kamenivem. Výsledky byly porovnány s obdobnou 
studií, která byla provedena na Univerzitě v Bělehradě v Srbsku. Z výsledků 
publikovaných v příspěvku je možné udělat tyto závěry: 

 Platná česká legislativa umožňuje využít až 50 % recyklovaného kameniva 
typu A do základových konstrukcí. 

 Beton s recyklovaným kamenivem dosahuje dostatečných vlastností, aby bylo 
možné ho použít pro základové konstrukce i s vyšším obsahem betonového 
recyklovaného kameniva než je 50 %. 

 Environmentální vyhodnocení recyklovaného kameniva záleží na stanovení 
hranic, ve kterých je kamenivo posuzováno. V porovnání s přírodním 
kamenivem záleží na typu a způsobu produkce přírodního kameniva. 

 Porovnání environmentálních dopadů betonu s přírodním a recyklovaným 
kamenivem ukazuje závislost na použitém kamenivu. Při porovnání 
s lomovým kamenivem dochází k výrazně nižším dopadům na životní 
prostředí, než je tomu ve srovnání s říčním kamenivem.  

 V každém případě je využití recyklovaného kameniva výhodnější z hlediska 
dopadů na životní prostředí a to nejen z ohledem na výsledky hodnocení 
životního cyklu, ale hlavně snížením spotřeby přírodních surovin potřebných 
pro produkci betonu a snížením množství S&D odpadu.  
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Poděkování 

Prezentované výsledky byly získány za podpory projektu TA03010501 Optimalizovaný 
subtilní skelet pro energeticky efektivní výstavbu budov a studentské grantové soutěži 
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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Drtiče a třídiče KEESTRACK s inovacemi firmy HARTL 

Crushers and screeners KEESTRACK with HARTL innovations 

Mgr. Jiří Hroch, jednatel 

Hartl drtiče+třídiče s.r.o. Chrudim, jiri.hroch@hartl.cz 
 
Abstract 
Introducing Keestrack innovations for recycling 
 

Inovace a technologický pokrok drtičů a třídičů KEESTRACK 

 Firma Hartl drtiče+třídiče s.r.o se stala výhradním dodavatelem drtičů a třídičů 
KEESTRACK. Tento přední světový výrobce recyklační techniky má hlavní výrobní 
závod umístěný již od roku 2001 ve Šternberku. Po letošním dokončení nových 
výrobních hal se bude jednat o největší výrobní závod svého druhu ve Střední Evropě. 
KEESTRACK nově rozšířil osvědčené portfolio třídičů a hrubotřídičů o inovované 
čelisťové drtiče, a zcela nové odrazové a kuželové drtiče. Nabídka je doplněna o 
haldovací dopravníky na pásovém podvozku a technologii mokrého třídění. 

Čelisťové drtiče Keestrack správná volba pro náročné demolice s velkým 
množstvím železa či nedrtitelných předmětů 

Kompaktní, ale robustní čelisťové drtiče Keestrack a jejich pokročilá technologie  

umožňuje nepřetržitý provoz. NONSTOP SYSTEM ochrání drtič před poškozením při 
vniknutí nedrtitelných materiálů. 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. 

Ovládací panel Relytec ulehčuje ovládání a údržbu. Pomocí dálkového ovládání je 
možné čelisťové drtiče 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 nebo magnetický 
separátor dělá z čelisťových drtičů Keestrack skvělé stroje 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 a nejnižšími 
provozními náklady. 

Odrazové drtiče Keestrack ideální řešení pro zpracování směsných materiálů a 
asfaltů  

Zcela nové 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. Optimalizace tvaru drtících kladiv 
umižnila zvýšit procento jejich využitelnosti a tím i prodloužit jejich životnost. Možnost 
vybavení odrazových drtičů přídavným třídičem s vratkou materiálu zpět do násypky 
drtiče, umožňuje produkovat prvotřídní materiál s požadovanou křivkou zrnitosti. 
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Třídiče a hrubotřídiče  Keestrack 

Pokročilá technologie třídičů a hrubotřídičů Keestrack znamená efektivní třídění při 
nízkém opotřebení třídících ploch. 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.  

Haldovací dopravníky Keestrack 

V případě požadavku na vysokokapacitní skladování nabízí společnost dva typy 
mobilních haldovacích dopravníků na pasovém podvozku s vlastním dieselovým 
pohonem. Skladovací kapacita tohoto dopravníku se může vyšplhat až na 15.000t bez 
nutnosti měnit pozici. 

Poháněcí agregáty Keestrack – široká nabídka variant a maximální úspora 
nákladů 

Všechny stroje KEESTRACK jsou poháněny motory s nízkými emisními hodnotami v 
kombinaci se třemi variantami pohonů: Diesel-hydraulika, diesel-elektrika a nejnověji 
PLUG-IN diesel-elekrika.  Tím dosahujeme maximální úspory provozních nákladů. 
Každá z variant pohonů má své výhody. Rádi Vás s nimi seznámíme, abyste se 
mohli sami nejlépe rozhodnout.  

Letos nás najdete na veletrzích: 

 

stánek FN817/2 

 

 

 

 

A také na http://www.kees.cz a http://www.kees.sk 
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VYUŽITÍ POPELU ZE SPALOVEN VE STAVBÁCH V EU A ČR  

APPLICATION OF ASH FROM INCINERATORS IN CONSTRUCTION  
IN THE EU AND THE CZECH REPUBLIC  
 

Ing. Petr Novák 

(TERMIZO a.s. Liberec, novak@termizo.cz, www.termizo.mvv.cz ) 
 
Abstract 
Description of the material utilization of these valuable by-products in the 
construction of roads, dams, submerged islands, fittings and approach of different 
countries in the EU including Czech. Comparing bonds and synergies effects for the 
issue of the introduction of the circulatory waste management.  
 

1. Jaké vlastnosti má popel ze spaloven komunálního odpadu? 

 Popeloviny vznikající v  topeništi moderní spalovny se významně liší od 
vysokopecních nebo ocelářských strusek, nebo elektrárenského popílku 
z vysokoteplotního či fluidního spalování. Rozhodující je palivo a způsob vedení 
procesu spalování na roštu s řízeným přívodem vzduchu v teplotních zónách 
v rozmezí teplot 900-1 130 

o
C a době zdržení 0,5-1,0 hod.   

Za těchto podmínek probíhají analogické reakce jako při výrobě cementu. 
V komunálním a živnostenském odpadu je velké množství sloučenin vápníku 
(vápenec) ve formě plniv papíru, plastifikátorů a barviv v plastech a dalších 
výrobcích. Obsah vápníku v našich popelovinách se pohybuje v rozmezí 6-7%, 
obsah hořčíku 0,5-0,6%. Tyto sloučeniny jsou zde přítomny ve formě složitých 
hlinitokřemičitanů a křemičitanů vápenatých. Struska po vysušení obsahuje mimo 
amorfní fázi hlavní krystalické složky -křemen (SiO2) a kalcit (CaCO3), vedle 
portlanditu [Ca(OH)2], akermanitu (Ca2MgSi2O7), diopsidu [Ca(Fe,Mg)Si2O6],  
hydroxylellestaditu [Ca10(SiO4)3(SO4)3(OH)2], živce [K2O.Al2O3.6SiO2],  illitu 
[nK2O.Al2O3.3SiO2.nH2O] a ettringitu (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O). Vypraný popílek 
obsahuje jako hlavní fázi sádrovec (CaSO4.2H2O) vedle již výrazně nižšího obsahu 
-křemene a anhydritu (CaSO4). Tyto sloučeniny jasně určují charakter a chování 
našich popelovin jako pojiva při vytváření pevného produktu. Popeloviny tedy při 
aplikaci na stavbě během několika dnů ztvrdnou jako beton a mohou po nich jezdit 
těžké stroje. Součástí zpracování našich popelovin je magnetická separace železa a  
v provozním měřítku je ověřena a připravena separace barevných kovů (slitiny 
hliníku a mědi) na externím pracovišti. 

Výše uvedené vlastnosti popelovin jsou v evropských spalovnách využívány 
zpracováním surových popelovin v recyklačních závodech na produkt vhodný pro 
využívání ve stavbách. Zároveň se zde získává i železo a barevné kovy. Ve všech 
případech se však s popelem pracuje v režimu odpadu podle národních předpisů, 
které přesně specifikují jeho použití, zejména v podkladových vrstvách pozemních 
komunikací. 
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2. Souvislost se zaváděním oběhového odpadového hospodářství v EU 

Budoucnost EU však spočívá v oběhovém hospodářství, které je založené na lepším 
využívání stále ubývajících zdrojů, a to jak domácnostmi, tak výrobními a 
průmyslovými podniky. Výrobky, které přestanou fungovat, by podle tohoto principu 
neměly skončit na skládce. Materiály, z nichž jsou vyrobeny, by měly být do 
maximální míry využívány dál, buď jako vedlejší produkty či zpětně získané látky. 
Spaloven komunálních odpadů je v EU téměř 500 a produkují  téměř 18 milionů 
popela. Je to jistě i v EU významná komodita a je třeba hledat všechny cesty jak 
nastavit trend jejího využívání.  

Liberecká spalovna TERMIZO a.s. tyto souvislosti vnímala již prakticky od počátku 
provozu v roce 2000. V technologii spalovny jsme provedli některé změny v systému 
nakládání se struskou i s popílkem, s cílem snížit emise rozpustných složek do 
životního prostředí. Jednalo se zejména o optimalizaci promývek vodou a kyselého 
vyluhování odloučeného popílku tak, aby bylo dosaženo optimálních chemicko -  
technologických a ekologických vlastností.  

Již od roku 2003 produkujeme úspěšně stavební výrobek SPRUK podle české 
certifikace, jako jediná česká a evropská spalovna. Byli jsme tedy již tehdy 
průkopníci této cesty. Výrobky jsou použitelné pro násypy a zásypy na stavbách 
pozemních komunikací a stavbách jiných než pozemní komunikace (například 
stavbách skládek). Tato certifikace vyžaduje od výrobků předepsanou kvalitu 
vodných výluhů blížících se nejpřísnějším odpadářským limitům. Dále jsou zde 
kladeny běžné konstrukční požadavky na vlastnosti stavebního výrobku ve stavbě. 

Protože od prosince 2010 bylo nutné mít současně českou certifikaci i evropskou 
registraci dle Nařízení Evropského parlamentu  (ES) č.1907/2006 (REACH), ukončili 
jsme produkci výrobku a dále pracovali v režimu odpadu. Jak již bylo uvedeno, není 
totiž v EU známa žádná spalovna komunálních odpadů, která by pracovala v režimu 
výrobku z odpadů, všechny pracují pouze v režimu odpadů.  

Postupně jsme však v průběhu roku 2011 nalezli cestu k řešení problematiky udělení 
registrace, část testů jsme nakoupili od vybraných partnerů  a srovnali je metodou 
read across s našim výrobkem a část testů jsme sami zajistili a provedli ověření na 
náš výrobek. Na základě souhrnu těchto získaných informací nám Evropská 
chemická agentura, Helsinky (ECHA) postupně 16.2.2011 udělila přeregistraci pro 
zkušební výrobu výrobku SPRUK v množství do 1000 tun. Dne 2.2.2012 nám byla 
udělena plná registrace REACH, která nás opravňuje tento výrobek bez 
hmotnostního omezení vyrábět a používat na území EU. 

 

3. Závěr 

V EU tedy produkují spalovny komunálního  odpadu (včetně všech ostatních českých 
a slovenských spaloven) zhruba 18 000 000 tun odpadu a pouze liberecká spalovna  
30 000 tun staveního výrobku. Vnímáme to jako velkou výzvu a snažíme se tento 
potenciál zúročit. Můžeme s takto získanou databází informací ohledně národní 
stavební certifikace i studií registrace REACH rovněž komerčně zacházet, např. 
zakládat s dalšími producenty podobných  látek (spalovnami) konsorcia a toto naše 
konow-how s nimi sdílet. Zatím se nám to v Česku ani na Slovensku příliš nedaří, ale 
útěchou je nám velmi soustředěný zájem o získání našich znalostí v nově 
budovaných spalovnách v Polsku. 
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Polsko totiž nyní dokončuje stavbu 12 velkých spaloven v celkové ceně 34 mld. Kč 
s pozoruhodnou dotací z EU v částce 21 mld. Kč, tedy 60 %. To je jistě zajímavý 
kontrast s výkonností českých úředníků, neboť České Republice se od roku 1989 
nepodařilo získat ani korunu dotací pro stavbu moderních spaloven. Nakonec se 
nelze ani divit, když český stát v jisté kritické rozhodovací fázi deklaroval ve svých 
koncepčních dokumentech, že nebude podporovat technologie energetického 
využívání komunálního odpadu. Potom nebylo možné očekávat žádnou dotaci z EU. 
V textu přednášky budou cesty, které se využívají v EU a ČR podrobně 
dokumentovány.  
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