
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECYCLING  2011  
 

 

„Možnosti a perspektivy recyklace stavebních 
odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin“ 

 

sborník přednášek 16. ročníku konference 
 

 

 

 

 

 

 

Brno 17. - 18. března 2011 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Sborník je určen účastníkům konference 

RECYCLING 2011 
"Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů  

jako zdroje plnohodnotných surovin" 
 

Za obsahovou a jazykovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků 
 

Sestavil : Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. 

Název : RECYCLING 2011 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních 
odpadů  jako zdroje plnohodnotných surovin 

Datum : březen 2011 

Počet stran:  145 

Vydal : Vysoké učení technické v Brně  
Fakulta strojního inženýrství  
ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR 

___________________________________________________________________ 

© VUT Brno 2011  
ISBN 978-80-214-4253-5 

 
 



 OBSAH 
 str. 

Seznam a adresář členů ARSM – právnických osob 3 

Karel Šeps, Vladimíra Vytlačilová 
Využití  demoličních  sutí  pro  výrobu  betonu 

 
4 

Martin Wachsmann 
Zkušenosti provozovatele recyklační linky stavebního a demoličního odpadu 

 
12 

Karol Grünner 
Využitie materiálov z konštrukcií vozoviek 

 
15 

Ondřej Svoboda 
Legislativní problematika recyklačních center z pohledu provozovatele 

 
23 

Dušan Stehlík 
Technické podmínky pro užití recyklovaných stavebních materiálů do 
pozemních komunikací 

 
26 

Marián Krajčovič 
Využití recyklátů v konstrukčních vrstvách vozovek pozemních komunikací 

 
34 

Jan Vodička, Jaroslav Výborný , Hana Hanzlová 
Vliv různých typů syntetických vláken na duktilitu vláknobetonu vyrobeného s 
využitím betonového recyklátu 

 
38 

Jiří Hřebíček  
Dopady politiky EU v efektivitě využívání zdrojů na oblast stavebních a 
demoličních odpadů 

 
44 

Miroslav Škopán 
Výrobky z recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů jako druhotné 
suroviny 

 
49 

Miriam Ledererová 
Vplyv betónového recyklovaného materiálu na vybrané vlastnosti betónu 

 
56 

Mikuláš Šveda, Matej Kerestúr 
Zeolitové odpady a ich využitie pri výrobe tehliarskych výrobkov 

 
61 

Jiří Hroch 
Významná etapa skončila, NOVÁ ÉRA ZAČÍNÁ 

 
68 

Vít Černý, Karel Kulísek 
Vlastnosti popílků z různých odběrových míst energetického závodu 

 
70 

František Vörös 
Možnosti využití odpadů z EPS izolací 

 
76 

Alois Palacký,  
Výskyt směsných stavebních odpadů zvyšují předimenzované kontaktní 
tepelně izolační systémy 

 
82 

 1



Petra Jakubcová, Dr. Katrin Rübner 
Využití recyklovaných stavebních odpadů a průmyslových odpadních materiálů při 
výrobě betonu 

 
87 

Michal Stehlík 
Kombinace epoxidové disperze a silikátových příměsí pro vylepšení kvality betonů 
z betonového recyklátu 

 
93 

Jan Valentin,  Jan Suda, David Matoušek 
Vedlejší produkty jemnozrnných materiálů ve směsích recyklace za studena pro 
silniční stavitelství 

 
101 

Iva Frýbortová 
Alkalicky aktivovaná kupolní struska – vliv složení aktivátoru na průběh hydratace, 
doby tuhnutí a pevnosti 

 
110 

Ondřej Vrbík 
Možnosti omezování nelegálního nakládání se SDO 

 
118 

Martin Car 
Die Bereitstellung qualitativ hochwertiger mobiler Recycling-Anlagen Gütezeichen) 
in Österreich 

 
121 

Ing. Günter Gretzmacher 
EQAR – REACh – Recycling - Baustoff - Anwendungen 

 
125 

Reklamy v závěru sborníku 134 
 
 

 2



 
 3



 

VYUŽITÍ  DEMOLIČNÍCH  SUTÍ  PRO  VÝROBU  BETONU 
USING  OF  DEMOLITION  WASTE  FOR  PRODUCTION  OF  CONCRETE 
Ing. Karel Šeps, Ing. Vladimíra Vytlačilová, Ph.D. 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a 
zděných konstrukcí, e-mail: karel.seps@fsv.cvut.cz 
 
Abstract 
 Article discusses the State of utilization of debris derived from construction and 
demolition waste for the production of new concrete. It deals with comparing the 
results of the measured values of the fundamental material characteristics from 
different experiments  from scientific institutions,research laboratories from various 
scientific departments. Assessment of variance of values determined in particular 
experiments is performed in paper. 
 
 
1. Úvod 
 Množství odpadů produkovaných ve spojitosti se stavebnictvím stále narůstá.  
Snaha o jejich využití patří mezi prioritní cíle mnoha vyspělých zemí se zájmem         
k šetrnosti vůči přírodním materiálům a ochraně životního prostředí. Opětovným 
využitím upraveného odpadu na bázi betonu, zdiva, maltovin a kameniva se proto 
zabývá celá řada výzkumných pracovišť u nás i ve světě, jejichž společnou snahou je 
zvýšit podíl spotřeby upravených (recyklovaných) stavebních a demoličních odpadů 
a rozšířit možnosti jejich uplatnění např. jako náhrada vybraných vstupních surovin 
v nových materiálech.  
 Článek podává informaci o činnosti několika výzkumných pracovišť, která se 
zabývají využitím recyklovaného materiálu získaného ze stavebního a demoličního 
odpadu pro výrobu nového betonu. V příspěvku je uvedeno několik příkladů výzkumu 
prezentovaných v posledních letech a jejich zhodnocení a srovnání naměřených 
hodnot základních materiálových charakteristik z různých experimentů. Pro srovnání 
byla sledována objemová hmotnost, pevnost v tlaku, pevnost v příčném tahu, 
pevnost v ohybu a modul pružnosti zkoušených kompozit na bázi cementu.    
 
2. Využití recyklovaného kameniva v ČR 
 Uplatněním recyklovaných a recyklovatelných materiálů v integrovaném návrhu 
konstrukcí se zabývají výzkumná pracoviště stavebních fakult v Praze, Brně i 
Ostravě v rámci řešení výzkumného centra CIDEAS (Centrum integrovaného 
navrhování progresivních stavebních konstrukcí). Mezi zajímavá řešení patří např. 
možnost využití odpadního EPS při výrobě desek do plovoucích podlah či využití 
desek z nápojových kartonů v obvodových konstrukcích budov.  

Využití kameniva získaného recyklací stavebního odpadu – cihelné nebo betonové 
sutě, jako plné náhrady za přírodní kamenivo při výrobě vláknobetonu na konferenci 
již bylo v minulých letech prezentováno. Zjištěné výsledky z experimentálních 
zkoušek prokázaly příznivý vliv syntetických vláken na vlastnosti betonů s recykláty a 
možnost uplatnění vláknobetonového kompozitu v  reálných aplikacích především 
v zemních konstrukcích.  
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V tab. 1 jsou uvedeny vybrané základní mechanicko – fyzikálních vlastnosti 
vláknobetonu s betonovým a cihelným recyklátem. Klíčové prvky vláknobetonové 
směsi tvoří čtyři základní složky: 100% jedna široká frakce – cihelný nebo betonový 
recyklát, cement (260 kg/m3), voda a syntetická vlákna [1].  

 
Tab. 1 Vlastnosti vláknobetonu s plnou náhradou přírodního kameniva cihelným      

a betonovým recyklátem se syntetickými vlákny Forta Ferro 

Objem 
vláken 

Objemová 
hmotnost 

Pevnost 
v tlaku 

Pevnost 
v příčném 

tahu 

Modul 
pružnosti 

Pevnost 
v tahu 

ohybem Recyklát 

[%] [kg/m3] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

Cihelný 0,5 % 2041 21,97 2,22 14,7 1,85 

Cihelný 1,0 % 1842 19,11 1,82 13,6 2,44 

Betonový 0,5 % 2099 13,75 1,69 14,6 2,09 

Betonový 1,0 % 2084 13,83 1,71 15,3 2,16 

 
 Novým poznatkům z pokračujícího experimentálního programu v oblasti 
vláknobetonu s recykláty se podrobněji věnuje článek „Vliv různých typů syntetických 
vláken na duktilitu vláknobetonu vyrobeného s využitím betonového recyklátu.“ 
 
3. Využití recyklovaného kameniva ve světě 
3.1 Výzkum indického institutu technologie v Kharagpuru v Indii  

Jako první jsou uvedeny poznatky z výzkumu indického institutu technologie         
v Kharagpuru v Indii (dále jen Indie), který se zabývá chováním nosníků při 
namáhání rázem [2]. Zde zkoušeli nosníky (Obr. 1) vyrobené z přírodního jemného 
kameniva a recyklovaného betonu (RB) s různým procentním zastoupením za hrubé 
přírodní kamenivo (0, 25, 50 a 100%). Ve výzkumu bylo ověřeno, že recyklované 
hrubé kamenivo je relativně jemnější, textura povrchu je více porézní a drsná 
v porovnání s přírodním kamenivem, což zvyšuje požadavky na množství vody při 
zachování stejné zpracovatelnosti. Zpracovatelnost betonu vyrobeného 
z recyklovaného betonu je horší než za použití přírodního kameniva.  

 
Obr. 1 Zkoušení nosníku (1150x100x150 mm) při namáhání rázem  
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Pevnost v tlaku, v tahu, modul pružnosti a objemová hmotnost se snižuje se 
zvýšením procenta náhrady recyklovaným kamenivem (pro 100% RB snížení o 15-
23%). Náhrada kameniva 25-30% recyklovaným betonem se na tlakové pevnosti 
téměř neprojevila. Podobně jako u vysokopevnostních betonů dochází k porušení     
v recyklovaném kamenivu nebo ve spojení kameniva a cementové matrice. Zrychlení 
při nárazu je u betonu s recyklovaným kamenivem vyšší než u betonu s běžným 
kamenivem, rozkmit se zvyšuje společně se zvyšováním procenta náhrady, beton 
z recyklátu je více citlivý na zatížení s rychlým nárůstem.  

 
3.2 Výzkum univerzity Xiangtan v Číně  

Na fakultě stavební univerzity Xiangtan v Číně (dále jen Čína) zkoumali beton 
z recyklátu z důvodu výpočtu pevnosti v tlaku podle Bolomeyovy rovnice [3]. Při 
výzkumu byly vyrobeny dvě série vzorků. V první sérii jemné kamenivo tvořil písek a 
hrubé kamenivo recyklát z betonových těles. Druhá série měla kamenivo plně 
zastoupeno betonovým recyklátem. Obě série obsahovaly vzorky s proměnným 
množstvím vody a cementu. U klasického betonu platí lineární závislost mezi 
pevností betonu v tlaku, pevností cementu v tlaku a poměrem množství cementu a 
vody. Cílem experimentu bylo zjistit, zda pro beton vyrobený z recyklovaného 
kameniva platí stejná závislost jako pro klasický beton. Na základě provedených 
zkoušek se tato závislost potvrdila i pro betony s recyklovaným kamenivem. Rozdíl 
lze popsat jinými koeficienty v Bolomeyově rovnici (1). 
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3.3 Výzkum university v Birminghamu ve Velké Británii  
Výzkum prováděný na universitě v Birminghamu ve Velké Británii (dále jen UK 1) 

se zaměřil na použití betonového (BR) a cihelného recyklátu (CR) a vlivu zastoupení 
jednotlivých recyklátů ve směsi na vlastnosti ztvrdlého betonu [4]. Vyrobeny byly čtyři 
série vzorků s rozdílným podílem hrubé frakce betonového a cihelného recyklátu 
(referenční záměs pouze s přírodním kamenivem, 100% betonového recyklátu, 80% 
BR + 20% CR a 50% BR + 50% CR). Ve všech sériích jemnou frakci tvořilo přírodní 
kamenivo. Recyklované kamenivo bylo získáno ze dvou zdrojů. První recyklát byl 
zpracovan v místní recyklační lince. Druhý recyklát byl vyrobena v laboratoři a to 
odděleně cihelný a betonový recyklát. Obě části obsahovaly zbytky malty přilnuté 
k cihelnému materiálu. Z výsledků testů je patrné, že při 100% náhradě betonovým 
recyklátem je pevnost betonu v tlaku srovnatelná s betonem kontrolním, tedy 
s přírodním kamenivem. S rostoucím množstvím cihelného recyklátu se však pevnost 
betonu v tlaku snižuje až o 20% pro 50% zastoupení přírodního kameniva. Podobná 
tendence poklesu pevnosti s narůstajícím zastoupením cihelného recyklátu se 
projevila i u pevnosti v příčném tahu. Pevnost v tahu ohybem u vzorků se 100% BR 
byla naměřena o 10% nižší než u vzorků s přírodním kamenivem a o 6% pro beton 
s 50% podílem betonového a cihelného recyklátu. Překvapením ovšem byl beton 
s 20% cihelného recyklátu, který svou pevností v tahu ohybem překonal beton 
s přírodním kamenivem. Na základě výzkumu byla potvrzena vyšší nasákavost 
cihelného recyklátu oproti betonovému a přírodnímu kamenivu. Projevil se velký vliv 
záměny cihelného recyklátu za betonový u pevnosti v tlaku a příčném tahu, u 
pevnosti v tahu ohybem byl vliv minimální. 
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3.4 Výzkum liverpoolské univerzity ve Velké Británii  
V liverpoolské univerzitě ve Velké Británii (dále UK 2) se zabývali použitím 

demoličního odpadu a sutě do prefabrikovaných betonových stavebních bloků 
namísto užití vápencového plniva [5]. Betonové stavební bloky se vyrábějí z relativně 
suché směsi s nízkým obsahem cementu (100 kg/m3). Výzkumná práce zahrnovala 
několik sérií vzorků s betonovým a cihelným plnivem a byla prováděná ve dvou 
fázích. První v laboratorních podmínkách obsahovala nahrazení části jak hrubé, tak 
jemné složky, smíchání betonového a cihelného recyklátu. Při nahrazení veškerého 
přírodního kameniva betonovým recyklátem došlo ke značné ztrátě pevnosti v tlaku a 
musela být zvýšena dávka cementu na 130 kg/m3, aby byla dodržena minimální 
požadovaná pevnost 7 MPa. Jako optimální pro dodržení požadovaných vlastností 
byla stanovena 60% náhrada hrubé složky betonovým recyklátem nebo 60% hrubé + 
20% jemné frakce. Pro cihelný recyklát byl stanoven optimální poměr 20% hrubé a 
20% jemné frakce. Ve druhé fázi byly prováděny testy v betonárně, ve kterých se 
ukázalo, že použití demoličního a stavebního odpadu nemá při výrobě bloků žádné 
praktické problémy. Všechny vzorky ve složení daném z první části experimentu i při 
minimální dávce cementu (100 kg/m3) splňovaly požadovanou pevnost. Na obr. 2 je 
vidět zjištěná závislost pevnosti v tlaku na procentní náhradě přírodního kameniva 
hrubou a jemnou frakcí betonového recyklátu. 

 

Obr. 2 Pevnost v tlaku v závislosti na procentní náhradě přírodního kameniva 
hrubou a jemnou frakcí betonového recyklátu (pro 100 kg/m3 cementu)  

 
Závěrem bylo konstatováno, že použití recyklovaného materiálu má sice negativní 

vliv na materiálové charakteristiky betonových zdicích bloků, ale při správném podílu 
náhrady lze efekt na snížení pevnosti v tlaku minimalizovat, částečná náhrada obou 
složek kameniva recykláty nemá podstatný vliv na pevnost bloků v tlaku.  
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3.5 Výzkum univerzity Skikda v Alžírsku 
Univerzita Skikda v Alžírsku (dále Alžírsko) zkoumala použití odpadu při těžbě a 

řezání mramoru jako náhradu (0, 25, 50, 75 a 100%) jemné a/nebo hrubé frakce za 
přírodní kamenivo [6]. Objemová hmotnost betonu neprojevila téměř žádnou změnu. 
Zpracovatelnost se zhoršila ve všech směsích a s větším zastoupením odpadního 
mramoru se zhoršovala. Vzorky s 25, 50 a 75% náhradou vykazovaly zvýšení 
pevnosti v tlaku i tahu oproti referenčnímu betonu. Náhrada 100% vykazovala velký 
rozptyl výsledků a obecné zhoršení zkoušených vlastností. Analýza výsledků 
prokázala možnost využití odpadního materiálu z mramoru jako částečné náhrady za 
přírodní kamenivo při výrobě betonu nebo pro mnoho dalších účelů jako výroba 
zdících prvků, stavbu silnic a navážku.  
 
3.6 Výzkum univerzity v Sao Paulu v Brazílii 

Na univerzitě v Sao Paulu v Brazílii (dále Brazílie) roztřídili směs stavebního a 
demoličního odpadu podle pórovitosti a zjišťovali její vliv na mechanické vlastnosti 
betonu [7]. Hrubé kamenivo bylo rozřazeno podle pórovitosti do čtyř kategorií. Byly 
vyrobeny betony s dávkou cementu od 300 do 500 kg/m3, vodním součinitelem      
0,4 - 0,67, s jemným kamenivem z písku a hrubým kamenivem ze stavebního a 
demoličního odpadu v poměrném zastoupení ve směsi 40%. Z důvodu redukce vlivu 
nasákavosti stavebního a demoličního odpadu bylo hrubé kamenivo předem 
navlhčeno na 70% své nasákavosti. Pro lepší zpracovatelnost byl přidán plastifikátor. 
Z výsledků vyvodili závěr, že pevnost v tlaku a modul pružnosti jsou exponenciální 
funkcí porozity hrubého kameniva. Se zvyšující se porozitou klesá pevnost v tlaku a 
modul pružnosti. S nižším vodním součinitelem je tento vliv porozity markantnější. 
Použití hrubého recyklovaného kameniva k výrobě betonu zvyšuje spotřebu cementu 
v porovnání se stejnou pevnostní třídou s přírodním kamenivem (pro porozitu 17% je 
zvýšení dávky cementu 5-12%).  
 
4. Porovnání naměřených výsledků 
 Množství cementu a vodní součinitel betonových směsí v jednotlivých 
experimentech je shrnuto v tabulce 2. V níže uvedených grafech lze vidět srovnání 
objemové hmotnosti (Graf 1), pevnosti v tlaku na krychlích (Graf 2), pevnosti 
v příčném tahu (Graf 3), pevnosti v tahu měřené na trámcích 3-bodovým ohybem 
(Graf 4) a modulů pružnosti měřené na trámcích (Graf 5), tak jak byly prezentovány 
jednotlivými pracovišti.  

Tab. 2 Zkoušené množství cementu a vodní součinitelé 
Pracoviště Množství cementu  

[kg/m3] 
Vodní součinitel       

mv/mc

Indie 401 0,43 

Čína 293 – 488 0,67 

UK 1 435 0,47 

UK 2 100 – 250 0,63 – 1,61 

Alžírsko 350 0,5 

Brazílie 300 – 500 0,4 – 0,67 
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 Z grafu 1 je patrné, že objemová hmotnost zkoušených kompozit uvedených 
pracovišť se pohybovala v rozmezí 1850-2416 kg/m3.  
 

 
Graf 1 Objemové hmotnosti vzorků 

 
 Široký rozptyl dosažených hodnot zkoušených vlastností je způsoben především 
rozdílným množstvím cementu viz Tab. 2. Rozdíl hodnot pevností z výzkumů Indie a 
UK 1 je způsoben pravděpodobně rozdílnou kvalitou použitého recyklátu, za použití 
podobných dávek cementu a vodního součinitele. 
 

 
Graf 2 Pevnosti v tlaku měřené na krychlích 
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Graf 3 Pevnosti v příčném tahu na válcích 

   

 
Graf 4 Pevnosti v tahu ohybem na trámcích 

   

 
Graf 5 Moduly pružnosti na válcích 
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5. Závěr 
 Z výsledků uvedených experimentálních programů, zaměřených na využití 
stavebních a demoličních sutí jako částečné až plné náhrady za přírodní kamenivo 
při výrobě nového betonu vyplývá, že vlastnosti vzniklého kompozitu jsou dostačující 
pro široké uplatnění ve stavební praxi a lze je ovlivnit poměrem jednotlivých 
vstupních složek (cement, voda, plnivo). Správnou optimalizací návrhu betonové 
směsi můžeme docílit požadovaných vlastností podle způsobu uplatnění kompozitu 
při realizaci. 
 
6. Poděkování 
 Příspěvek byl vypracován za finanční podpory grantového projektu GAČR 
104/10/1128 Identifikace materiálových charakteristik cementovláknových kompozit 
s plným využitím recyklátu a s využitím poznatků z projektu 1M0579 MŠMT ČR 
v rámci CIDEAS. 
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ZKUŠENOSTI PROVOZOVATELE RECYKLAČNÍ LINKY 
STAVEBNÍHO A DEMOLIČNÍHO ODPADU 
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1. Úvod 
 Recyklaci musíme v základní části rozdělit na dva způsoby. 
 Recyklace prováděná přímo na stavbě, tedy v místě vzniku stavebního 
demoličního odpadu (SDO). Použití této technologie podmiňuje zajištění 
dostatečného prostoru na deponování SDO, prostor pro jeho zpracování a následné 
využití recyklátu, vzniklého tímto technologickým postupem. Dále je nutný souhlas 
orgánů státní správy k provedení této činnosti přímo v prostoru stavby.  
 Výhodou tohoto způsobu jsou minimalizované náklady na odvoz materiálu ze 
stavby, poplatky za skládkovné, možnost využití recyklátu při realizaci nové výstavby. 
Nevýhodou je nutnost zajištění povolení recyklace v místě stavby, její zajištění co se 
týče prašnosti, hlučnosti, záboru prostoru a využití vyrobeného recyklátu. Ve většině 
případů zůstane některý druh recyklátů nevyužit a stává se z něj pomník na stavbě. 
Volba technologie pro zpracování SDO, který z možných drtičů a třídičů bude 
vhodnější využít dle druhu a množství materiálu. 
 Recyklace prováděná ve stálé provozovně, která se zabývá kompletně likvidací 
SDO, tj. příjmem jednotlivých druhů materiálů, jejich zpracováním a následným 
prodejem recyklátů. Materiál je nutno důsledně třídit podle druhů a odvážet na 
recyklační provozovnu v souladu s jejich provozním řádem. V případě potřeby je 
možné jako zpětné vytížení dopravních prostředků navážet recyklát potřebného 
druhu a množství v čase odpovídajícím potřebám stavby.   
 Výhodou je možnost průběžná likvidace SDO, minimalizovaná ekologická zátěž 
prostoru stavby a minimální prostorové nároky na demoliční materiál. Možnost 
likvidace i minimálního množství SDO různých druhů.    
 Nevýhodou je finanční náročnost  - skládkovné a doprava SDO. Zajištění 
podmínek stanovených provozním řádem provozovny, která materiál bude přijímat ke 
zpracování.  
 

2. Provozovna recyklace stavebních materiálů.  
  Zřízení nové provozovny pro zpracování  SDO není náročné po stavební stránce 
ale schvalovací proces investičního záměr je velmi náročný. Vhodný prostor v 
průmyslové zóně s nutností přístupu pro nákladní dopravu. Územní plán v některých 
případech určuje přímo plochy pro tuto činnost, vše může překazit místí občanská 
aktivita, vlastnické vztahy k pozemku a mnoho dalších nástrah které obsahuje 
územní řízení. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tzv, EJA zabere mnoho 
času a finančních prostředků. Pokud tento posudek dopadne kladně, stačí drobná 
nekázeň pracovníků provozovny a hodnoty jsou zcela mimo měřené parametry. 
Pokud se podaří úskalí schvalovacího procesu úspěšně absolvovat, může být 
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stavební činnost zahájena. Při kvalitní projektové přípravě může vzniknout 
provozovna potřebných parametrů, která zajišťuje kvalitní zpracování materiálů, 
nezhoršuje životní prostředí a má i výhodné ekonomické parametry.   
 Vlastní vybavení provozovny se skládá z evidenčního prostoru příjmu materiálu. 
Váha pro nákladní vozidla může být v provedení mostové váhy statické nebo 
dynamické nápravové váhy spojené s počítačem pro průběžnou evidenci materiálů. 
Skladový prostor materiálů obsluhuje nejčastěji kolový nakladač. Vlastní technologii 
zpracování SDO tvoří čelisťový nebo odrazový drtič. Velikost a druh drtiče se určuje 
podle předpokládaného druhu a množství zpracovávaných materiálů. Ve většině 
provozů je v sérii za drtičem napojen třídič nejčastěji dvousítný. Při stálé provozovně 
s dostatečným denním výkonem je možné uvažovat o shodném strojním osazení ale 
ve stabilním provedení případně i s elektropohonem. Materiály, které jsou 
zpracovány, se následně deponují v jednotlivých kójích pro jejich uskladnění a 
následnou expedici dle druhu a hrubosti materiálů. 

 Příjem materiálů. 
 Každá provozovna musí mít v provozním řádu přesně definované druhy 
přijímaných materiálů. Ve většině případů se jedná o materiály s označením O dle 
katalogu odpadů přesně definovaných číslem odpadu. Jedná se zejména o stavební 
suť - cihly, beton a živičné materiály. V případě místních zdrojů většího množství 
jiného materiálu jsou uvedeny další skupiny přijímaných materiálů – strusky, popílky 
a pod.  
 Dodavatelé odpadů musí dokladovat schodu materiálu dodávaného s materiálem 
označeným na přijímacím listu provozovny. Různý výklad zákona určuje v některých 
krajích různě upřesňované podmínky pro příjem materiálu na provozovnách. Nutnost 
osobní kontroly pracovníkem provozovny při skládce materiálu z vozidla je 
nejzákladnější podmínkou pro zajištění nezávadnosti dodaných materiálů.  Při 
podezření na závadnost materiálu pomocí čichového posouzení materiálu, je nutnost 
tuto dodávku odstranit a projednat odběr vzorku k laboratornímu posouzení. 
Vzhledem k časové a finanční náročnosti laboratorního posouzení, projednáme s 
původcem odpadu možnosti kontaminace co do druhu a hodnoty znečištění odpadu. 
Odebrání vzorku materiálu za přítomnosti dodavatele je základní podmínkou pro 
další jednání. Mechanické příměsi materiálu dřevo, plasty apod. se snažíme co 
nejdříve odstranit, aby byla dodržena kvalita recyklátů a při vlastním zpracování se 
nezdržovala obsluha drtiče.  

Zpracování materiálu. 
 Zpracování se provádí v jednotlivých cyklech, po návozu dostatečného množství 
jednoho druhu materiálu pro zpracování. Tento materiál již při skládání je vlhčen, aby 
bylo zabráněno prašnosti na pracovišti. Před zpracováním je znovu materiál vlhčen 
dle potřeby a povětrnostních podmínek. Optimální vlhkost v rozmezí 5 – 10 %, vlhký 
materiál se lepí, suchý uvolňuje prachové částice nežádoucí pro životní prostředí, 
stroje i pracovníky. U některých materiálů používáme vlhčení materiálu ještě na 
přesypech dopravníkových pasů pro snížení prašnosti. 
  Vlastní drcení probíhá v drtiči po naložení materiálu pomocí kolového nakladače 
nebo bagru. Materiál po rozdrcení prochází pod permanentním magnetem za účelem 
separace magnetických částí. Tyto jsou shromažďovány v připraveném kontejneru 
pro následné využití v hutích. Dále je materiál pasovým dopravníkem přepravován do 
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násypky třídičky. Následuje pasová doprava na vibrační sítovou komoru, kde je 
materiál tříděn na frakce dle osazených sít. Využívá se základní řada sít, nejčastěji 8 
a 32 mm. Nastavení drtiče nám umožňuje nastavit velikost drceného materiálu pro 
největší zrna  od 32 mm až po 150 mm. Některé materiály se pouze drtí bez třídění. 
Výstup materiálu je jako  jednomletka, nejčastěji u betonů.  

Výdej materiálů. 
 V závislosti na odběrových potřebách zákazníků z jednotlivých provozoven je 
materiál tříděn na určené frakce dle zrnitosti materiálů. Určení rozsahu frakcí je nutné 
dobře připravit, neboť výměna osazení sít na třídiči je časově náročná v řádu dvou a 
více hodin. Další frakce při skladování materiálu je náročná na prostor a možnost 
nežádoucího smíchaní jednotlivých frakcí.  
 Z každého druhu materiálu musíme odebírat vzorky pro provedení laboratorních 
zkoušek pro dokladování nezávadnosti materiálu. Tyto zkoušky se provádějí v 
rozsahu dle provozního řádu. Dále je nutné provádět zkoušky zrnitosti materiálu 
jednotlivých frakcí. 
 Výdej materiálu je zajišťován opět pomocí kolového nakladače, který nakládá 
určený materiál na dopravní prostředky. Vozidla po naložení jsou vážena ve 
vstupním prostoru za účelem evidence materiálového toku a finančního vypořádání.  
 

3. Technologie pro recyklaci. 
 V současné době je na našem trhu mnoho dodavatelů jak mobilních, tak 
stacionárních recyklačních linek. Hlavní rozdělení je podle způsobu drcení – 
čelisťové nebo odrazové drtiče. Kuželové a další specielní drtiče nejsou běžně 
provozované a jsou pouze jednoúčelové. Do drtičů jsou již montovány i vlastní sítové 
komory se zpětnou větví pro vracení nadrozměrného materiálu zpět do drtiče. Třídiče 
jsou děleny podle velikosti sítové plochy a počtu sít. Základní parametry pro výběr 
linky je požadovaný výkon od 10 do 300 t/h   a vstupní otvor do drtiče šíře od 300 do 
1500 mm. Pohon je většinou spalovacím dieselovým motorem, možnost 
elektropohonu je vyjímečná. Obslužné stroje pro manipulaci s materiálem jsou kolové 
nakladače a bagry. 
 

4. Závěrem. 
 Recyklaci stavebních materiálů se věnují velmi často malé společnosti. Pro tyto je 
současný legislativní stav velmi náročný a dodržení všech zákonných podmínek 
upřesňujících činnosti související s recyklací stavebních materiálů často neřešitelným 
problémem. Jejich časté změny a rozdílný výklad často až protichůdný nepřidává 
radosti z vykonané práce. Zajistit v plném rozsahu zákony, vyhlášky a předpisy z 
oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, životního prostředí, statistická hlášení, 
sociální zabezpečení, finanční úřady a další případné soudní spory s neplatiči… 
Opravdu je zde práce dost. 
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VYUŽITIE  MATERIÁLOV  Z  KONŠTRUKCIÍ  VOZOVIEK  
USING  OF  MATERIALS  FROM  ROAD  PAVEMENTS  
 
doc. Ing. Karol Grünner, PhD.  
Stavebná fakulta STU Bratislava,  grunner@svf.stuba.sk  

 
 

Abstract  
Respectable part of waste content represent the construction waste and of them the 
waste from road constructions. Such material (excluding soil) constitutes about 20 % 
of whole construction waste. Because such material is in generality reusable, 
harmless for environment, it is necessary to revaluate it again. The actual status in 
construction waste exploitation, in possibilities of using materials from road 
constructions and in conditions for rational using of such waste are topics of this 

rticle.  

1. 

sta

ým odpadom). Súčasne je stavebníctvo schopné odľahčovať 
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 Úvod  
Druhotné suroviny môžu nahradzovať prírodné suroviny všade tam, kde je výskyt 

prírodných surovín nedostatočný alebo ich ťažba musí byť obmedzovaná, alebo tiež 
tam, kde sa cena prírodných surovín nadmerne zvyšuje veľkými prepravnými 
vzdialenosťami na miesto ich spotreby. Práve v stavebníctve sú značné možnosti 
využitia priemyselného odpadu, či už pri výrobe stavebných látok alebo priamo na 

vbách. O tom svedčia doterajšie poznatky z vedeckovýskumnej činnosti v rôznych 
krajinách.  

Stavebníctvo už mnoho rokov patrí medzi odvetvia, ktoré využívaním druhotných 
surovín významnou mierou prispievajú na ochranu životného prostredia. Značný 
podiel z odpadu predstavuje stavebný odpad, ktorý má významný podiel na 
celkovom množstve odpadu v spoločnosti. Stavebný a demolačný odpad (SaDO) 
predstavuje v krajinách európskej únie nezanedbateľný podiel na celkovej tvorbe 
odpadu (odhaduje sa asi 45 %). Podľa odborných odhadov pripadá na 1 obyvateľa 
približne 0,6 až 1,0 t stavebného odpadu ročne. Stavebníctvo zaťažuje životné 
prostredie výrobou stavebných hmôt (výroba je náročná na spotrebu energie a ťažbu 
prírodných surovín), dopravnou náročnosťou (dopravované materiály a celé stavby 
majú značnú hmotnosť) a lokálne s krátkodobo vlastným staveniskom (hlučnosťou, 
prašnosťou, stavebn
ž
ako náhradu prírodných surovín. 

2.  Recyklácia stavebného odpadu  
Stavebný odpad predstavuje zvyšky v podstate nového stavebného materiálu, ale 

aj obaly, materiály použité na stavbe a každý iný odpad bežne sa nachádzajúci na 
stavenisku. Aby bolo možné zabezpečiť vhodné pracovné postupy, materiál sa musí 
odobrať a separovať už na stavenisku. Toto je jediný možný spôsob, ako zabezpe

odnú recykláciu, pričom sa materiál musí oddeliť v čistom stave. Nečistoty sa majú 
hneď oddeliť. Tabuľka 1 udáva niektoré predstavy o skladbe stavebného odpadu.  

Odhaduje sa, že v súčasnej dobe sa v SR recykluje okolo 40 až 50 % stavebného 
odpadu. V porovnaní s niektorými krajinami EỦ, kde sa recykluje asi 70 až 90 % sta-
vebného odpadu, je to podiel nízky. Recyklácia v stavebníctve sa z roka na rok zvy-
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šuje. Materiálová základ ľmi široká, ale nie všetok odpad vznikajúci 
v stavebníctve sa uhotná surovina. ností ako čiastočne  

Tab. 1  Skladba zmiešaného stavebného a demolačného odpadu 
 

Zložka Podiel   (%) 

ňa je ve
žiť ako d dá vyu r Jednou z mož

Inertný materiál 30 
Kov 7 
Drevo 15 
Papier 1 
Sklo 3 
Piesok 7 
Horľavina 10 
Nerecyklovateľný odpad 25 

 
alebo úplne nahradiť kvalitné prírodné kamenivo je technológia opätovného použitia 
cestných materiálov (kamenivo, spojivo) zo starých vozoviek. Recyklované kamenivo 
sa získava frézovaním alebo búraním jednotlivých vrstiev, prípadne celej konštrukcie 
vozovky a nasledujúcou úpravou získaných materiálov. Stavebný odpad, 
predovšetkým asfaltový recyklát má široké uplatnenie a pri dodržiavaní určitých 
zásad aj kvalitné využitie. Využitie takéhoto kameniva je však v súčasnej dobe 
diskutabilné, nakoľko hospodárska kríza negatíve zasiahla do zhodnocovania 
odpadu všeobecne. Ale aj napriek tomuto nepriaznivému vývoju zhodnocovanie 
odpadu má pozitívny dopad na tvorbu životného prostredia a v nastúpenom trende 
by sa malo pokračovať. Preto je potrebné hľadať alternatívne zdroje vo využití 
vedľajších výrobkov z procesu výroby, recyklovaných materiálov, či odpadových 
surovín z primárnej ťažby kameniva. Snahou je tieto suroviny, ktoré sa v súčasnej 
do

d predstavuje výnimočnú surovinu na výrobu nového 
ka

nákladmi na jeho odstránenie. Značná časť doteraz málo 
vy

 (stabilné a pojazdné miešačky, čerpadlá, zariadenia na výrobu 
pre

be v stavebníctve používajú na podradnejšie použitie (zásypy, stabilizácie), použiť 
na výrobu rozhodujúcich stavebných materiálov – ako surovinu alebo základnú 
zložku, napríklad do asfaltových zmesí alebo do cementového betónu. 

Inertný stavebný odpa
meniva. SaDO sa používa predovšetkým na výrobu zmiešaného kameniva, 

kameniva do betónu alebo do asfaltovej zmesi. Hlavné využitie je pri výstavbe ciest, 
využitie do betónu je na vzostupe. 

Množstvo odpadu vzniká už pri samotnom získavaní stavebných surovín. Sú dva 
hlavné zdroje odpadu, využiteľného ako náhrada prírodnej suroviny – skrývka a 
likvidácia z ťažby a odpad z drvenia a triedenia. Odpad vzniká už pri samotnej 
úprave stavebného kameňa alebo pri obaľovaní asfaltových zmesí. Tvorí ho surovina 
obsahujúca ílovité minerály a výsevky (drobné zrná z drvenia), ktoré sa zachytávajú 
v odlučovačoch. Ich stav (zrnitosť, podiel nevyužiteľných zložiek) môže byť pomerne 
variabilný. Jemné kamenivo tvorí okolo 80 % z tohto odpadu. Využitie je obmedzené 
mierou znečistenia a 

užívanej suroviny sa týka jemných zŕn, ktoré vznikajú pri drvení a potom triedení 
kameniva v lomoch. Pri tomto procese vzniká materiál, ktorý sa väčšinou používa len 
na málo hodnotný zásyp. 

 Pri výrobe cementového betónu vzniká odpadový materiál, ktorý sa zachytáva na 
rôznych zariadeniach

fabrikátov). Tohto tzv. zvyškového betónu je pomerne veľké množstvo – v 
priemere je to okolo 3 % dennej výroby. Na Slovensku teda vzniká odhadom asi 40 
000 m3 tohto odpadu ročne. 
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Na staveniskách vzniká tiež značné množstvo odpadu. Jeho inertnú časť tvoria 
zvyšky stavebného materiálu a v prípade rekonštrukcie vybúrané pôvodné stavebné 

Z ožno považovať všetko, čo sa dá zo vzniknu-

 

– 

– á pri rekonštrukcii komunikácií, inžinierskych 

– dy, akými sú napr. odpadové sklo, vysokopecná a oceliarenská 

ia nového spojiva k recyklátu na spodné podkla-
ové vrstvy na málo zaťažené vozovky, pri výstavbe menej namáhaných dopravných 

 spojiva (cement, vápno) na 
o

jšie nepriaznivý environmentálny alebo ekonomický 
vp

, rekonštrukciu či odstránenie vozovky, pri ktorých odpad vznikne. 
Ho

kou požiadavkou. Toto by z pohľadu udržania kvalitného život-
ného prostredia malo byť podriadené a prípadná ekonomická nevýhodnosť použitia 

prvky opravovanej stavby (ktoré tu v skutočnosti dokonca prevažujú).  
a recyklovateľný stavebný odpad m

tého stavebného odpadu využiť. Do tejto skupiny patrí: 
– zemina prevažne z výkopov; ak nie je znečistená škodlivinami, dá sa využiť ako 

klasický materiál získaný ťažbou,  
–  stavebná sutina a zmiešaný stavebný minerálny odpad,  

tehly, z ktorých možno drvením vyrábať tehlový recyklát s použitím do cemento-
vej malty, úpravu nestmelených povrchov vozoviek alebo na výrobu tehlobetónu.  
odpad z demolácie ciest, ktorý vznik
sietí vo vozovke, pri likvidácii starých ciest a pod; pri týchto činnostiach vznikajú 
dve skupiny odpadu - z vrstiev tvorených prevažne asfaltovou zmesou a cemen-
tovým betónom alebo kamenivom,  
priemyslové odpa
troska, zlievarenský piesok, popol z elektrární, banská alebo uhoľná hlušina, 
škvara, popolček zo spaľovní komunálneho odpadu, použité pneumatiky, plasto-
vý odpad a iné.  

Asfaltové zmesi možno opätovne využiť najmä pri výrobe novej zmesi v obaľova-
cích súpravách, ako náhradu štrkopieskov, pri zásypoch inžinierskych sietí, ako výpl-
ňový materiál pod komunikácie alebo ako materiál pri úprave spevnených plôch. 

Asfaltový recyklát sa môže využiť s pridaním asfaltového spojiva k recyklátu za-
studena alebo zahorúca, bez pridan
d
plôch (parkoviská) a pod. alebo pridaním hydraulického
n vé stmelenie podkladovej vrstvy. 
 
3.  Vlastnosti recyklovaného stavebného materiálu  
 

Recyklovanie umožňuje zachovávať prírodné materiály a minimalizovať tak využí-
vanie prírodných zdrojov vo výstavbe. Každý nový materiál musí spĺňať určité tech-
nické, environmentálne a ekonomické kritériá. Inými slovami, odpadový materiál sa 
stane prijateľnou náhradou prírodných materiálov iba vtedy, ak jeho úžitkové vlast-
nosti nebudú horšie alebo budú len mierne horšie, ako vlastnosti prírodných materiá-
lov a keď nebude mať výrazne

lyv. Značným problémom je tiež zdravie pracovníkov a bezpečnosť. Predtým, ako 
sa použije nový odpadový materiál, treba ho overiť počas istého obdobia, aby sa zis-
tila jeho kvalita a spoľahlivosť. 

Z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí sa odporúča posúdiť, resp. zhodno-
tiť nebezpečné vlastnosti budúceho stavebného odpadu už pred začatím prác viaza-
ných na údržbu

dnotenie nebezpečných vlastností odpadu vychádza z požiadavky na zaraďovanie 
odpadu podľa kategórií v súlade s § 19 Zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP č. 
283/2001 Z. z.. 

Stanovenie základných fyzikálnych vlastností a chemického zloženia by malo byť 
vždy prvoradé na posúdenie vhodnosti odpadu na určité použitie. V súčasnosti vy-
stupuje do popredia problematika životného cyklu stavby, ako konečného stavebné-
ho výrobku a environmentálne hľadisko. Tieto pozitívne environmentálne dopady zu-
žitkovania recyklátu sú zjavné najmä z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a sú pri-
oritnou celospoločens
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od

ádzať recyklované kamenivo 
na

 iných technológií v cestnom sta-
vit

m vnútropodnikovej kontroly, aby sa zabezpečilo, že 
ka

 špeciálne zameraná na recyklované kamenivo, určuje postup na 
sta

padu v určitej technológii by mala byť kompenzovaná prostredníctvom ekonomic-
kých nástrojov štátu. 

Recyklát vyrábaný v recyklačnom závode (ktorým je aj využitie R-materiálu 
v obaľovacej súprave) je výrobok, ktorý sa uvádza na trh. V zmysle Zákona 
o stavebných výrobkoch č. 90/1998 Z.z. a nasledujúcich zmien sa musí na takýto 
materiál pri uvádzaní na trh vydávať vyhlásenie zhody s príslušnými normami. Re-
cyklát zo stavebného odpadu je v podstate zrnitý materiál – kamenivo, pre ktoré sú 
u nás vydané platné európske normy. Podľa týchto noriem sa na recyklované kame-
nivo kladú požiadavky, ako na prírodné kamenivo, s ohľadom na účel konečného 
použitia. Podľa Vyhlášky MVRR SR č. 558/2009, ktorou sa ustanovujú skupiny sta-
vebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti 
o používaní značiek zhody sa kamenivo zaraďuje do systémov hodnotenia 2+ a 4, 
ktoré stanovujú rozsah vyhlásenia zhody a príslušné skúšané vlastnosti. Naviac sa 
pre recyklované kamenivo musia skúšať ďalšie vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť ži-
votné prostredie. Vyhlásenie zhody pre recyklované kamenivo v systéme 2+ je mož-
né len vtedy, ak je pre výrobný závod udelený certifikát systému vnútropodnikovej 
kontroly kvality. Bez tohto certifikátu výrobca nesmie uv

 trh. Pre recyklované kamenivo v systéme 4 (do nestmelených materiálov) posta-
čuje vyhlásenie zhody.  

Vo viacerých krajinách bol vypracovaný a zavedený veľký počet noriem, ktoré 
zjednodušujú zaobchádzanie s recyklovaným materiálom pochádzajúcim z doprav-
ných stavieb pri výstavbe nových ciest a pri údržbe vozoviek. Na overenie možnosti 
znovupoužitia rôznych materiálov sa riešilo mnoho výskumných úloh, ktoré nám 
v konečnom dôsledku naznačili možnosti využívania týchto materiálov na ďalšie úče-
ly. Použitie materiálov ktoré sú odpadom niektorých

eľstve, si naďalej vyžaduje dôsledný výskum a stanovenie kritérií na ich použitie – 
zdravotné, bezpečnostné, ekologické i kvalitatívne. 

V každej z výrobkových noriem, ktoré sú označované ako harmonizované, je uve-
dený rozsah skúšaných vlastností a zaradenie získaných výsledkov skúšok do sta-
novených kategórií vlastností, ktoré sú potom podkladom pre vypracovanie zhody. 
Každá z noriem špecifikuje systé

menivo, aj recyklované, vyhovie požiadavkám príslušnej normy a použije sa 
s ohľadom na konečné použitie. 

Fyzikálnomechanické vlastnosti recyklátu sa musia kontrolovať rovnakým postu-
pom ako v prípade prírodného kameniva, naviac sa musia podrobnejšie overovať 
jeho chemické vlastnosti, ktoré vyplývajú zo spôsobu prvotného použitia, prípadne 
odstraňovania. Norma STN EN 1744 – „Skúšky na stanovenie chemických vlastností 
kameniva“, uvádza rozsah skúšok, ktorými sa môže posudzovať vhodnosť recyklátu 
na rôzne účely použitia alebo na podmienky skladovania. Viaceré skúšobné postupy 
slúžia na preukázanie a vyjadrenie rozsahu pôsobenia organických nečistôt. Posled-
ná časť tejto normy,

novenie vplyvu zložiek z recyklovaného kameniva rozpustných vodou na začiatok 
tuhnutia cementu.  

Norma STN EN 933-11 (vydaná v novembri 2009) „Skúška na zatriedenie zložiek 
hrubého recyklovaného kameniva" určuje skúšobný postup pre recyklované hrubé 
kamenivo, s cieľom identifikovať a odhadnúť podiely jednotlivých zložiek. Skúška po-
zostáva z ručného roztriedenia zŕn skúšobnej vzorky hrubého recyklovaného kame-
niva a ich zaznamenania do záznamu. Podiel každej zložky v skúšobnej vzorke sa 
stanoví a vyjadrí ako podiel hmotnosti v percentách s výnimkou podielu plávajúcich 
zŕn, ktorý sa vyjadrí ako podiel objemu. Ak sa pri tomto postupe nájdu škodlivé látky, 
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mali by sa spracovať v súlade s predpismi platnými na mieste použitia. Pri tejto skúš-
ke sa neplávajúce zložky v skúšobnej vzorke hrubého recyklovaného kameniva ruč-
ne roztriedia do 6 tried (tabuľka 2). Pri vyberaní rozhodujúcich vlastností recyklátu 
treba potom vychádzať z účelu konečného použitia na základe kategórií uvádzaných 
 normách pre výrobky z kameniva, ktoré uvádzajú požiadavky na prírodný, umelý 

ale
 

Nep ného kameniva 

Zložka  

v
bo recyklovaný materiál a zmesi týchto materiálov.  

Tab. 2  lávajúce zložky hrubého recyklova

                      Opis

Rc Betón, výrobky z betónu, malta  
Betónové murivo  

Ru Nestmelené kamenivo, prírodný kameň 
menivo  Hydraulicky stmelené ka

Rb Murivo z hliny (t. j. tehly a dlaždice),  
o 

ajúci penobetón  
Vápnopieskové muriv
Nepláv

Ra Asfaltové materiály  
Rg Sklo  

X Iné:  Súdržné materiály (t. j. íl a zemina)  
  Kovy (železné a neželezné), neplávajúce drevo,       Rôzne:

             umelá hmota a guma  
        Sadra 

Rozhodujúcim krokom pri získavaní recyklátu je spôsob vybratia konštrukčného 
prvku zo stavby, a úroveň separácie a triedenia získaných materiálov priamo na 
sta

možné ich v čo najväč-
om objeme odvážať na skládky pri recyklačných linkách (lepšie priamo na skládky 

v, vhodných na ich opätovné použitie).  

product, 

vbe. Z kvalitatívneho hľadiska sa uvedenými postupmi získa recyklát, ktorý bude 
mať vždy viac alebo menej heterogénne zloženie, a tým aj rozličné vlastnosti. 

Miera reálneho využitia recyklátu je významne ovplyvnená aj úrovňou jeho sepa-
rácie a osobitného uskladňovania priamo na mieste a následného odvozu separova-
ného materiálu na určené skládky pri recyklačných linkách. Stavebné materiály, ktoré 
bude možné opätovne využiť (vždy treba zvážiť potrebu expertízneho posúdenia), sa 
pri separácii ukladajú osobitne a odvážajú sa na určené skládky materiálov vhodných 
na opätovné zužitkovanie na výstavbu nových stavebných konštrukcií a prvkov. Se-
parácia zvyškov stavebných výrobkov musí byť zameraná na získanie čo najhomo-
génnejších materiálov z hľadiska ich druhu a tvaru, aby bolo 
š
stavebných materiálo
 
4.  Koniec odpadu  
 

Ak sa pri niektorých údržbových technológiách získajú materiály, ktoré je možné 
ďalej využiť, nejde o odpad (Zák. č. 223/2001 Z. z.). Tento materiál však nesmie 
ohrozovať ŽP. V prípade, že sa recyklát využíva priamo pôvodcom odpadu, nie je 
podľa súčasne platnej legislatívy potrebné vykonať žiadne opatrenia v zmysle Záko-
na o odpadoch, nakoľko tento materiál nenapĺňa definíciu odpadu. Pri deklarácii re-
cyklátu ako odpadu sa na jednej strane na vzniknutý recyklát nevzťahuje Zákon o 
odpadoch a na druhej strane má odberateľ takéhoto recyklátu (hoci aj preukázateľne 
bez škodlivých vlastností v zmysle vyhlášky) podľa Zákona o odpadoch jednoznačnú 
povinnosť získať súhlas krajského úradu k nakladaniu s odpadom. Toto sa však dá 
vyriešiť zavedením a definíciou nového pojmu „vedľajší výrobok“ (angl. by
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de

klácia) tak, že sa pre určité 
dru

é materiály opätovne spracujú na výrobky alebo mate-
riá

Sm
1. dom v zmysle článku 3 bodu 1, ak 

pre sobitné kritériá, ktoré 
sa

t; 

bných prípadoch zahŕňajú aj 

2. 

a zvážiť osobitné kri-

finovaný ako látka alebo predmet vzniknutý pri výrobnom procese, ktorého prvot-
ným cieľom nie je výroba tohto predmetu), ktorý je zavedený v Smernici 98.  

 Pre posudzovanie, kedy odpad prestáva byť odpadom treba postupovať podľa 
Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2008/98/ES o odpade a o zrušení urči-
tých smerníc. Táto smernica je záväzná aj pre našu republiku. V tejto smernici sa 
spresňuje, čo je odpadom a čo ním nie je, kedy možno považovať materiál za vedľaj-
ší výrobok a kedy odpad prestáva byť odpadom prostredníctvom ustanovenia kritérií 
stavu konca odpadu. Dôležitým prvkom tejto smernice je vymedzenie pojmu zhodno-
covanie a uznanie potenciálnych výhod odpadu. Novelizovaná rámcová smernica 
o odpade, uverejnená v úradnom vestníku EÚ z 22.11.2008, je novým právnym pod-
kladom pre recyklačné a odpadové hospodárstvo orientované do budúcnosti. Nová je 
okrem iného päťmiestna hierarchia odpadu: – predchádzanie vzniku odpadu, – zno-
vupoužitie (výrobky alebo ich časti, ktoré nie sú odpadom a znovu sa použijú na pô-
vodný účel), – recyklácia (úprava vznikajúceho odpadu na výrobky, materiály alebo 
látky, aby sa znova zhodnotili na pôvodný alebo iný účel), – využitie, – odstránenie. 
Nová smernica posilňuje prioritný cieľ odpadovej politiky, predchádzať vzniku odpadu 
pomocou nových nástrojov, ako je zodpovednosť za výrobok a programy zabraňova-
nia vzniku odpadu. Posilňuje sa zhodnotenie odpadu (recy

hy odpadu stanovuje povinnosť odstraňovania a limity recyklácie. Pre stavebný 
odpad je do roku 2020 stanovená kvóta recyklácie 70 %.  

Podľa tejto smernice „odpad“ je každá látka alebo vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, 
chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť. „Pôvodca odpadu“ je každý, koho 
činnosťou vzniká odpad, alebo každý, kto vykonáva predbežnú úpravu, zmiešavanie 
alebo iné činnosti, ktorých výsledkom je zmena povahy alebo zloženia tohto odpadu. 
„Držiteľ odpadu“ je pôvodca odpadu alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad na-
chádza. Dôležitým pojmom je, že „opätovné použitie“ je akákoľvek činnosť, pri ktorej 
sa výrobky alebo zložky, ktoré nie sú odpadom, znovu použijú na ten istý účel, na 
aký boli určené. Odfrézovaný materiál alebo betónový recyklát svojou podstatou 
presne zapadajú do tohto pojmu. Treba zdôrazniť, že takýto pojem naše zákony do-
teraz neuvádzali. Novým pojmom tiež je „recyklácia“, ktorou je každá činnosť zhod-
nocovania, ktorou sa odpadov

ly určené na pôvodný účel alebo na iné účely; pojem zahŕňa aj opätovné spraco-
vanie organického materiálu.  

Najdôležitejším článkom Smernice je určenie, kedy odpad prestáva byť odpadom. 
ernica definuje stav konca odpadu takto:  
Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpa

jde činnosťou zhodnocovania vrátane recyklácie a spĺňa o
 vypracujú v súlade s týmito podmienkami: 
a)  látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely; 
b)  pre túto látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopy
c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa exis-
tujúce právne predpisy a normy uplatniteľné na výrobky; a 
d) použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na ži-
votné prostredie alebo zdravie ľudí. Kritéria v potre
limitné hodnoty pre znečisťujúce látky a zohľadnia všetky prípadné nepriaznivé 
vplyvy látky alebo predmetu na životné prostredie. 

Opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice 
jej doplnením, týkajúce sa prijatia kritérií stanovených v odseku 1 a špecifikujúcich 
druh odpadu, na ktorý sa tieto kritériá uplatňujú, sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 39 ods. 2. Mali by s
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tériá na určenie, kedy odpad prestáva byť odpadom, a to okrem iného aspoň v 
prípade kameniva, papiera, skla, kovov, pneumatík a textílií. 
Odpad, ktorý prestáva byť odpadom v súlade s odsekmi 1 a 2, prestáva byť odpa-
dom aj na účely cieľov zhodnocovania a recyklácie stanovených v smerniciach 
94/62/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2006

3. 

/66/ES a v iných relevantných právnych 

4. 

vaní informácií v 

rnice: Odpad, 
torý prestáva byť odpadom, prestáva byť odpadom aj na účely zhodnocovania 

tie.  
 

 stavebnej 
vý

zariadenia alebo podniky, ktoré vykonávajú činnosti pri spra-
co

covateľský reťazec alebo v 
ak

deniu alebo podniku, ktorí vykonávajú činnosti pri spracovaní 

predpisoch Spoločenstva, pokiaľ sa splnia požiadavky na recykláciu alebo využitie 
stanovené v týchto právnych predpisoch. 
Ak neboli podľa postupu stanoveného v odsekoch 1 a 2 určené kritériá na úrovni 
Spoločenstva, členské štáty môžu v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či určitý 
odpad prestal byť odpadom, pričom zohľadnia uplatniteľnú judikatúru. Takéto roz-
hodnutia oznámia Komisii v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskyto
oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti (1), ako to uvedená smernica požaduje. 
Podľa článku 6 citovanej Smernice „špecifický odpad (medzi ktorý jednoznačne 

patrí odfrézovaný asfaltový materiál) prestáva byť odpadom, ak prejde činnosťou 
zhodnocovania vrátane recyklácie a spĺňa osobitné kritériá“. Podmienkam uvedeným 
v bodoch a) až d) tohto článku asfaltový materiál plne vyhovuje. V prípade preukáza-
nia vlastností zložiek takéhoto materiálu a vyhlásenia, že v spojive sa nenachádza 
decht, nie je ďalej potrebné pozerať sa naň ako na odpad a vyžadovať od neho také 
doklady ako pre odpad. Jednoznačne o tom hovorí bod 3 článku 6 Sme
k
a recyklácie, pokiaľ sa splnia podmienky na recykláciu alebo využi

5.  Podmienky na racionálne využívanie stavebného odpadu  
Značne reštriktívny charakter našich normatívnych dokumentov, ktoré kladú príliš 

náročné a zbytočne detailné požiadavky na kvalitu a vlastnosti použitých druhotných 
surovín a recyklátov je čiastočne brzdou širšieho využívania recyklátov v

robe. Dôraz by sa mal skôr klásť na výsledný produkt (stavebný výrobok) a na jeho 
ekologickú nezávadnosť a bezpečnosť počas plánovanej doby životnosti.  

 Zásada „znečisťovateľ platí“ je základnou zásadou na európskej a medzinárodnej 
úrovni. Pôvodca odpadu a držiteľ odpadu by mali s odpadom nakladať takým spôso-
bom, ktorý zaručuje vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí. Mali 
by sa ustanoviť účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré by sa ukladali fyzic-
kým a právnickým osobám zodpovedným za nakladanie s odpadom (ako sú pôvod-
covia odpadu, držitelia odpadu, sprostredkovatelia, obchodníci, prepravcovia, zaria-
denia na zber odpadu a 

vaní odpadu a realizujú systémy nakladania s odpadom), v prípade, že porušia 
ustanovenia Smernice.  

Ak sa odpad prepravuje od pôvodcu alebo držiteľa k jednej z fyzických alebo 
právnických osôb na predbežné spracovanie, má všeobecne platiť, že zodpovednosti 
za činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania sa nie je možné zbaviť. Treba 
spresniť podmienky týkajúce sa zodpovednosti a rozhodnúť o tom, v akých prípa-
doch si pôvodca ponecháva zodpovednosť za celý spra

ých prípadoch môže pôvodca a držiteľ znášať zodpovednosť spoločne so subjek-
tmi spracovateľského reťazca alebo ju na nich preniesť.  

Treba prijať potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že každý pôvodca odpadu 
alebo iný držiteľ stavebného odpadu spracuje odpad sám, alebo prenechá spracova-
nie obchodníkovi, zaria
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od

aní použitia odfrézovanej alebo 
vy

rípade, že by bola zemina kontaminovaná nebezpečnou látkou (napr. 
o havárii vozidla prevážajúceho nebezpečný náklad), treba ho zaradiť ako nebez-

d.  
 

li po-
žia

 s vedľajšími výrobkami. Hoci, tak ako aj v niektorých iných 
kra

ia prijateľné technické parametre budovaných 
ko

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA číslo 
1/0551/10.  

padu, alebo zabezpečí, aby spracovanie zariadilo verejné alebo súkromné zaria-
denie na zber odpadu. 

V skutočnosti však nie je problém v tom, či sledovaný materiál je odpadom alebo 
nie. Hlavný problém je v tom, ako postupovať pri jeho využívaní a či je potrebné pou-
žiť všetky opatrenia vzťahujúce sa na odpad. Pokiaľ sa materiál odoberie z vozovky 
a pritom sa nijako nezmenili vlastnosti jeho pôvodných zložiek, tak je ho potrebné 
posudzovať tak, ako sa posudzujú pôvodné zložky, z ktorých bola obalená asfaltová 
alebo cementobetónová zmes vyrobená. Pri deklarov

búranej zmesi je potrebné doložiť vlastnosti pôvodných materiálov, a tým tento ma-
teriál v zmysle Smernice EÚ prestáva byť odpadom.  

Materiály ako zemina z krajníc a priekop, pre ktoré sa nenašlo využitie, treba cha-
rakterizovať ako odpad. Podľa Katalógu odpadov spravidla ide o kategóriu ostatný 
odpad a len v p
p
pečný odpa

6.  Záver  
Súčasný stav recyklácie u nás stále nezodpovedá naliehavosti problému. 

V krajinách EÚ je rozsah recyklácie viac ako dvojnásobný. Technológie spracovania 
surovín sú často nedostatočné z dôvodu nedocenenia ekologického prínosu zo stra-
ny štátu a samospráv. Skladovanie materiálu je u nás stále lacnejšie, ako jeho opä-
tovné použitie. Ak zoberieme do úvahy, že vlastnosti recyklátu sú napriek moderným 
postupom a riadeniu kvality v porovnaní s primárnymi materiálmi všeobecne horšie, 
je veľmi ťažké nájsť pre recyklované materiály odbyt. Recyklát je potom z tohto dô-
vodu často spracovávaný menej kvalitne, s ohľadom na najnižšiu možnú cenu 
a väčšinou potom končí ako podradný materiál. Využívanie takýchto materiálov na-
viac komplikuje stav, že nie sú k dispozícii technické predpisy, ktoré by uvádza

davky na vlastnosti materiálu a posudzovali by jeho kvalitu v nadväznosti na kate-
górie vlastností materiálov uvádzané v harmonizovaných európskych normách. 

Pri uvádzaní odpadových materiálov na trh, v prípade, že vláda ich pomáha u-
viesť, možno tak urobiť niekoľkými spôsobmi. Vláda môže stimulovať súkromných 
partnerov, aby investovali do spracovávacieho zariadenia, nasmerovať prúd odpadov 
do takýchto zariadení tým, že zvýši náklady na skládky a prípadne tým, že bude hrať 
rolu zákazníka a využívať odpadové materiály pri svojich vlastných projektoch 
a prácach alebo tým, že pridelí verejné kontrakty dodávateľom, ktorí budú využívať 
odpad. Zodpovednosť za zvýšenie rozsahu recyklácie a využitia odpadu však má 
vláda, ktorá môže použiť legislatívne nástroje na stanovenie cieľových limitov recyk-
lácie a ovplyvňovať trh

jinách, aj u nás vláda vyhlasuje podporu recyklačným technológiám, avšak bez 
konkrétnych opatrení. 

Použitie recyklovaných materiálov v staviteľstve je nevyhnutným predpokladom 
pre trvale udržateľný rozvoj výstavby, najmä pozemných komunikácií. Zdroje 
a materiály je preto treba chápať ako obnoviteľné, nakoľko prišla doba, keď 
používanie nových zdrojov alebo materiálov sa stáva stále viac z ekonomického 
a ekologického hľadiska neúnosné. Na použitie recyklovaných materiálov však musia 
platiť pravidlá, ktoré zabezpeč

nštrukcií a zároveň zaručia, aby používanie recyklovaných materiálov nadmerne 
nezaťažovalo životné prostredie.  
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LEGISLATIVNÍ PROBLEMATIKA RECYKLAČNÍCH CENTER 
Z POHLEDU PROVOZOVATELE 
LEGISLATIVE ISSUES FROM THE PERSPECTIVE OF RECYCLING CENTER 
OPERATOR 
Ondřej Svoboda 
FIRMA SVOBODA s.r.o., Praha, e-mail: info@fasvoboda.cz 
 
Abstract 
The paper deals with the recycling from the viewpoint of the owner of a recycling 
company. It refers to a general reluctance by authorities to promote recycling and 
also compares the little matter of recycled materials in comparison with some 
developed European countries. 
 

 Je to již patnáct let, kdy jsem se začal zabývat problematikou likvidace 
stavebního odpadu formou jeho recyklace. Čím dál více jsem se přesvědčoval o tom, 
že při pohledu na jednotlivé druhy odpadu vzniklé při zemních či demoličních prací 
jsou spíše surovinou a ne odpadem v pravém slova smyslu. Bohužel pojem sběrná 
surovina, který známe z minulého režimu již vypadl z názvosloví Českého jazyka. 
Dnes i železný šrot je nutné evidovat jako odpad a je velkým problémem jednotlivých 
provozovatelů sběrných dvorů nebo recyklačních center se s tímto poprat, protože 
pohled úředníků nebo státního dozoru, mající legislativně na starosti tuto 
problematiku je nerovnovážný a nestejnorodý. Uvedu jeden ze zajímavých pohledů, 
když jsem nastoupil do byznysu odpadového hospodářství a nechal si schvalovat 
první provozní řád na recyklační centrum v Praze na Sedlci. Na Magistrátu Hlavního 
města Prahy došlo k prvnímu setkání s úředníky odboru Životního prostředí. Zde 
jsem obhajoval čisté úmysly recyklace a snažil se přesvědčit o tom, že při sběru 
odpadů pro následnou recyklaci se nejedná o skládkování, ale o využití odpadu jako 
suroviny pro výrobu umělého drceného kameniva. Naivně jsem si v té době myslel, 
že půjde ze strany úředníků o sprchu vstřícnosti a nadšení, že budu téměř 
oslavován. Skutečností však bylo to, že se na mě mračili, že nechtějí žádné skládky 
odpadů a jako špatný příklad uvedli již tehdy v tomto oboru působící firmu Weko 
pana ing. Wachsmanna. Ptal jsem se, co jim na panu Wachsmannovi nebo činnosti 
jeho firmy tolik vadí a oni mi řekli, že je v provozním řádu firma Weko balamutila a to 
především tím, že napsali údajně do provozního řádu, že budou zpracovávat kolem 
60 tisíc tun ročně, přitom k tomuto množství přiřadili drtič o výkonu 200 tun za hodinu 
a tím je prý jasné, že tam pan Wachsmann bude zpracovávat odpadu více a nepíše 
proto prý pravdu. Tehdy jsem se pokusil firmy Weko zastat a snažil se úředníkům 
vysvětlit princip recyklace. Firma Weko používá mobilní drtič a tudíž není možné 
kapacitu drtiče brát jako směrodatnou, když nadrtí a pak odjede drtit na mobilní akce 
třeba přímo na demolice a jak se opět nějaká kapacita na recyklačním centru objeví, 
tak se opět vrátí a znovu nadrtí. Toto však nikdo nebyl schopen pochopit.  

Když jsem poprvé navštívil ještě jako host a v posluchárně VUT Brno 
konference ARSM, tak ač jsem dorazil pouze na jeden den a se zpožděním, tak mi 
neunikla diskuse doplněná vystoupením pana Šustra, který jako jediný z osazenstva 
se nebál před všemi úředníky z ministerstva Životního prostředí, hygieny, inspekce 
Životního prostředí a dalšími pozvanými přísedícími, vystoupit a říci pravdu do očí. 
Mluvil tehdy o tom, že si připadá jako pekař, který má odbyt na rohlíky, ale z důvodu 
nedostatku mouky nemá z čeho péct. Koukal smutně přes plot, jak se vedle jeho 
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recyklační provozovny vesele zasypává kdejaký rigol nazvaný honosně rekultivací a 
tím zásluhou minimálních nákladů na takovouto činnost, nemohl finančně konkurovat 
s příjmem odpadů na své recyklační centrum. Uběhlo od té doby téměř jedenáct let a 
z mého pohledu se nic nezměnilo. Snažíme se všichni, kteří jsme členy ARSM o 
změny, pomáhá nám i mezinárodní asociace, ale bohužel pohled úředníků se 
naopak přiostřuje a místo aby vycházeli vstříc a pomohli, tak se snaží o opak. Když 
jsem loni navštívil jednu z akcí, která se odehrávala v kompostárně firmy JENA v 
Úholičkách u Prahy a majitel pan Švejkovský smutně koukal ze své hromádky 
kompostu, na velkou hromadu komunální skládky, kterou má přes plot, kam se 
navážel jeden kontejner listí a dřeva, shrnutě kompostovatelného odpadu za druhým, 
místo aby tento odpad byl vožen na další zpracování, tak jsem cítil opět to co při 
slovech pana Šustra, které jsem popsal výše. Byl to vztek a bezmoc. Vím, že 
kompostárna není přímo obor, kvůli kterému se zde scházíme, ale myslím si, že 
principiálně jde o jedno a to samé.  

Na jednu stranu se kolem nás plní kapacity řízených skládek odpadem, který je 
možné zpracovat, na druhou stranu se těží další a další díry pro písek, jíl nebo se 
láme kámen a mizí hory a tomu přihlíží inspekce, životní prostředí mlčky a bez 
dalších větších připomínek. Když jsem poprvé byl nabízet recyklát sám na stavbě, 
bylo to pro tehdy ještě v Čechách začínající firmu Skanska. Tehdy jsem se setkal s 
jistým člověkem ze Švédska, který zde Skansku zaváděl na náš trh a když slyšel, že 
na stavbu mohou navážet desetkrát levnější recyklovaný produkt oproti přírodním 
materiálům a ještě z pouze několikakilometrové vzdálenosti, tak přesto že v projektu 
byl uveden materiál přírodní, tak okamžitě reagoval slovy "Jasně, že budeme brát od 
Vás recykláty, ne jen z ekonomického důvodu, ale kdyby se ve Švédsku dozvěděli, 
že jsem takovouto možnost měl a nevyužil ji už z pohledu životního prostředí, tak mě 
obratem postaví ke zdi a zastřelí mě". Bohužel pak odjel do Švédska a nastoupil 
Čech, kterého už to tolik nezajímalo a bral na obsypy místo recyklátu písek z 
pískovny. V Německu se do stavebního povolení dává, že při demolici se musí 
materiál nejen recyklovat, ale alespoň z deseti procent využít pro novou výstavbu, 
což si myslím, že u nás chybí. Recyklovatelný materiál se sice dle legislativy musí 
recyklovat a pak využít dále, ale co to znamená? Realita je taková, že když se 
rekultivuje prostor třeba vytěženého lomu, tak se vlastně jedná o další využití a proto 
vzniká naplnění litery zákona. Samozřejmě jde o to, že se formálně musí materiál 
zrecyklovat, to se však neděje, maximálně se na to pořídí formou dotace od 
Evropské unie stroj, který pouze stojí a přitom se materiál formálně skrz něj prožene. 
Jde opravdu o neskutečné praní surovin. 

Když přednáším na Vysoké škole recyklaci, studenti nevědí o tom, že je možné 
materiál takto zpracovávat. V kurzu jsou petlahve, obecně plasty, železo, dřevo nebo 
papír, ale stavební odpad se zase tolik nepropaguje. Když Resta Majetín, kterou 
považuji jako jednoho z největších průkopníků v recyklaci u nás, protože spoustu 
firem by bez její pomoci rozhodně dnes neexistovala a ta má patří mezi ně, vydala 
VHS kazetu, kde názorně předvedla, co to recyklace znamená, tak jsem byl nadšen, 
protože z toho by i snad Kateřina Jacque ze strany Zelených pochopila, co to 
znamená. Typickým příkladem, že to jde bych uvedl kromě vyspělých Rakušanů a 
Němců i vzpomínku na přednášku pana Ponči s panem Sladkým z firmy Dufonev, 
když nám před čtyřmi lety vyprávěli, jak při recyklaci drážního koridoru v Bulharsku, 
udělali i pár zakázek na recyklaci stavebního odpadu v místě menších měst regionu. 
Zde byla nádherná fotka, kdy osel táhne kárku se sutí k místu recyklačního dvora a 
pan Ponča tehdy poznamenal, že v Bulharsku místní starosta řekl, že od teď se bude 
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veškerý stavební odpad shromažďovat zde na tomto place a všichni svorně poslechli 
a důkazem byla právě tato fotografie.  

Projel jsem celý svět a všude v rámci mé pracovní deformace jedu vždy za 
svým oborem. Zde jsem vděčný za rozšíření obzoru nejvíce firmě Finlay a panu 
Novákovi, který mě při každé schůzce dá nové a nové informace o technice a 
mnohdy s ním vyrazím i na veletrh, kde mě provede. Stejně tak je na tom firma Hartl 
zastoupená panem Hrochem, kde nejvíce vzpomínám na návštěvu Německa a s tím 
spjatou osobní pochůzku po několika recyklačních linkách. Zmiňuji to především 
proto, protože všude na světě člověk vidí pokroky v technice a hlavně následně v 
kvalitě výrobků, které jakožto umělé drcené kamenivo mnohdy předčí kvalitou i to 
přírodní. Apeluji tímto na naše tvůrce legislativy, zamyslete se nad tím co tvoříte, 
raďte se přímo s provozovateli či jejími zástupci jako je právě ARSM a vytvořte to 
nejlepší, ale rychle!!! 

Ujíždí nám vlak a to po všech stránkách. Založil jsem dvě firmy v bývalé 
Jugoslavii a jednají tam s mnohem větším pochopením a mám tak trochu obavy, že 
nám utečou a my se naopak propadneme a budeme dále zemí zasypávanou odpady 
s přihlížením úředníků a upřednostňováním skládek před recyklací a drancování 
surovin před upotřebením recyklátů! 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO UŽITÍ RECYKLOVANÝCH 
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
TECHNICAL CONDITION FOR THE USAGE OF THE RECYCLED WASTE 
MATERIALS TO PAVEMENTS 
Jméno autora: Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. 
Organizace: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních 
komunikací, e-mail: stehlik.d@fce.vutbr.cz 
 
Abstract 
The paper presents the informations about once of result the research project carried 
out of Ministry of Transportation in the Czech Republic „Waste management system 
in the road building industry in the Czech Republic“. The paper discreibed the 
possible ways of using the recycled building waste materiále in road constructions. 
Recycling technologies have a positive effect on the environment but their entire 
application has not been achieved yet.      
 
1. Úvod (nebo jiný nadpis) 
 Recyklace stavebních materiálů je jedním z důležitých nástrojů pro zachování 
udržitelného rozvoje a překlenutí rozporu mezi ekonomickým růstem a ochranou 
životního prostředí.  

Příznivé dopady na životní prostředí při využívání recyklace jsou zřejmé : 
− snižuje se objem odpadů; 
− šetří se přírodní neobnovitelné zdroje (kamenivo); 
− šetří se energie (mnoho činností spotřebovávajících energii se nemusí 

realizovat); 
− předchází se znečišťování (mnoho činností způsobujících znečištění se 

nemusí realizovat); 
− snižují se další nežádoucí vlivy (hluk, zatížení komunikací, doba výstavby) 

Při správném způsobu použití jsou recyklované materiály většinou stejně hodnotné 
jako materiály standardní. Využívání recyklovaných materiálů správným způsobem 
tedy není na úkor kvality stavebního díla. Tuto myšlenku jednoznačně podporuje 
revidovaná norma ČSN EN 13242+A1, kde je v kap. 1 Předmět normy uvedeno: 
„Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného zpracováním 
přírodních, umělých nebo  recyklovaných materiálů pro nestmelené směsi a směsi 
stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.“ Pokud 
tedy recyklované kamenivo splňuje pro daný účel použití stejné parametry jako 
kamenivo přírodní, není mezi nimi z hlediska kvality a způsobu použití žádný rozdíl. 
Jinak tomu není ani při provádění zemních prací, kde norma ČSN 73 6133 umožňuje 
použití recyklovaných materiálů jako náhradu zeminy nebo kamenité sypaniny. 
Materiály, získané recyklací by tedy neměly být z technického hlediska něco 
zvláštního stejně tak jako způsob jejich využívání. 
 

2. Bariéry při uplatňování recyklačních technologií a jejich řešení 
 Nedostatečné vzdělání a informovanost se v mnoha zemích považuje za hlavní 
bariéru pro uplatnění recyklačních technologií. Největším problémem jsou 
neoprávněné pochyby o kvalitě.   
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Ty lze do jisté míry pochopit, pokud se recyklační technologie neřídí jasnými 
pravidly. Je však třeba jednoznačně odmítnout názor, že při recyklaci je nižší kvalita 
vždy průvodním zákonitým jevem. Jde o to, aby byl vyrobený recyklát správně 
pojmenován a použit podle svých vlastností. Dalším problémem je stávající 
legislativa a z ní vyplývající přehnané obavy z dopadů na životní prostředí bez 
možnosti zohlednění převažujících přínosů. 
 

3. Důvody vzniku TP na využití recyklovaných materiálů z demolic 
 Výrobce recyklovaných stavebních materiálů je postaven před obtížný úkol, a to 
znát požadavky všech svých odběratelů, tj. materiálové požadavky předpisů pro 
velké množství stavebních technologií od výroby betonu, asfaltových směsí, 
nestmelených a stmelených směsí do podkladních vrstev až po požadavky na 
materiály pro zemní práce. Proto je pro praxi vhodné tyto požadavky orientačně 
soustředit do jediného předpisu. 
TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních 
komunikací 
Předpis je určen pro výrobce recyklovaných materiálů a sumarizuje materiálové 
požadavky většiny předpisů a norem, kde je možné recyklované materiály uplatnit. 
Předpis mohou dále využívat investoři, projektanti i dodavatelé stavebních prací. 
 

4. Členění TP210 
TP 210 jsou členěny do následujících kapitol a příloh: 
Předmět TP 
Termíny a definice 
Užití recyklovaných stavebně demoličních materiálů ve vozovce 
 Toto je provedeno nejprve v souhrnné tabulce 1 a potom následuje užití pro nejvíce 

používané konstrukční podkladní nestmelené a stmelené vrstvy. 
Vstupní materiály 
 Zde je tabelárně definován recyklovaný stavebně demoliční materiál jako kamenivo 

pro nestmelené směsi a v dalších tabulkách pak doporučené požadavky pro 
stmelené směsi a asfaltové směsi z tohoto materiálu. Dále pak je specifikováno 
pojivo – cement, případně hydraulické silniční pojivo, asfalt, asfaltová emulze, 
zpěněný asfalt.  

Výroba recyklovaných stavebně demoličních materiálů  
 Kapitola popisuje optimální výroby tohoto materiálu, použití stacionárních a 

mobilních drtících zařízení, dále pak metody třídění a další úpravy SDO. 
Stavební práce 
 Shrnutí běžně požadovaných prováděcích opatření pro nestmelené a stmelené 

podkladní vrstvy vozovky pozemní komunikace. 
Hodnocení shody – zkoušení formou odkazů na příslušné platné ČSN a ČSN EN. 
Environmentální požadavky 
 Obecné požadavky a souhrn zákonných opatření odkazující na TKP kap.1 

s uvedením ekologicky technické klasifikace recyklovaných materiálů. 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Citované a související normy a předpisy 

Příloha A Doporučené požadavky na zrnitost stmelených směsí 
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Příloha B Zkoušky cementem/jiným hydraulickým pojivem stmelených směsí 
Příloha C Vysvětlivky ke zkratkám 
Příloha D Kategorie pro obsah složek v hrubém recyklovaném kamenivu 

 

5. Nejdůležitější termíny a definice 
Terminologie a rozdělení recyklovaného stavebně demoličního materiálu vychází 

z ČSN EN 13242+A1, což naznačují zkratky za názvy jednotlivých směsí. Tyto 
zkratky jsou pak popsány detailněji v příloze D. Indexování zkratek by mělo 
odpovídat prvním písmenům z anglických názvů dominantních složek recyklovaného 
materiálu. Např. Rc … Concrete. 

Stavební a demoliční odpad (SDO) – je ve smyslu vyhlášky č.294/2005 Sb.,  
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu ve 
znění vyhlášky č. 61/2010 Sb., § 2, písmeno a) inertní odpad, který nemá 
nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází 
k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. 

Recyklovaný stavební materiál – recyklát (RSM) – je materiálový výstup ze 
zařízení k využívání a úpravě SDO, kategorie ostatní odpad a odpadů podobných 
SDO, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních 
k tomu určených. 

Recyklovaný stavební materiál se člení na : 
• recyklát z betonu – je recyklované kamenivo získané drcením  

a tříděním betonu a betonových výrobků, obsah složky Rc  ≥ 90% hm.1, obsah (Ru 
+ Rb) ≤ 6%, maximální obsah složky Rg ≤ 1% hm. Maximální obsah jiných, 
ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je 3% hm. FL se stanovuje objemově 
podle ČSN EN 933-11. Pozn. Maximální množství plovoucích částic (FL) je 1%. 

• recyklát z vozovek – je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním 
betonu, vrstev stmelených asfaltem nebo hydraulickým pojivem případně 
nestmelených vrstev a hrubozrnných zemin s celkovým obsahem složek Rc + Ra 
+ Ru ≥ 95% hm. Maximální obsah složky Ra je 30% hm. Maximální obsah jiných, 
ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je 5% hm.  

• recyklát ze zdiva – je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním 
pálených a nepálených zdících prvků (např. cihly, obkladačky, vápenopískové 
prvky, pórobetonové tvárnice) a betonu s celkovým obsahem složek Rb + Rc + Ru 
≥ 90% hm. Složka jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je maximálně 
10% hm.  

• recyklát směsný – je recyklát, získaný drcením a tříděním SDO, který se 
nepovažuje za kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043 nebo 
ČSN EN 13242+A1. Podíl hlavních složek není určen a obsah jiných,  
ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je ≤10% hm. Recyklát směsný je určen 
převážně jako náhrada zemin pro stavbu násypů a úpravy podloží pozemních 
komunikací podle ČSN 73 6133, zásypy rýh, terénní úpravy apod. 
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• R-materiál – je asfaltová směs znovuzískaná odfrézováním asfaltových vrstev 
nebo drcením desek vybouraných z asfaltových vozovek nebo velkých kusů 
asfaltové směsi a asfaltové směsi z neshodné nebo nadbytečné výroby. Jedná se 
o více jak 95% asfaltových materiálů (Ra), s max. obsahem 5% hm. ostatních 
recyklovaných materiálů (Rc+Rb+Ru+X+Y+FL). 

• recyklát asfaltový – je recyklát z vozovek, kde je podíl 30% < Ra ≤ 95% hm.  

• jiné částice (X) – v souladu s ČSN EN 933-11 se jedná o přilnavé částice (tj. 
jemnozrnné jílovité zeminy a nečistoty), různorodé částice jako kovy (železné  
a neželezné), neplovoucí dřevo, stavební plasty a pryž, sádrová omítka apod.; 

• ostatní částice (Y) – jedná se o částice nestavebního charakteru např. papír, 
polyetylénové obaly, textil, organické materiály (např. humus, rašelina), apod. 
Z hlediska stanovování obsahu ostatních částic (Y) se tyto přiřazují při zkoušce 
podle ČSN EN 933-11 ke složce jiných částic (X). 

• plovoucí částice (FL) – stanoví se v souladu s ČSN EN 933-11. Jedná se  
o částice, které plovou ve vodě (např. plovoucí dřevo, polystyrén, apod.).  

 

6. Užití recyklovaných stavebně demoličních materiálů do pozemních 
komunikací 
Podle procentuálního zastoupení hlavní složky (≥50% hm.) recyklovaného 

materiálu z demolic lze orientačně rozdělit užití podle tabulky 1. 
Tabulka 1 Doporučené užití RSM podle zastoupeného základního materiálu 

Konstrukční vrstvy vozovky 

Nestmelené 
podkladní vrstvy 

Prolévané 
podkladní 

vrstvy 
Typ  

AC CB

MZK ŠDA ŠDB MZ

Stmelené 
podkladní 

vrstvy 
Kostra Výplň 

Zrnitý 
materiál 
v podloží 
vozovky 

Recyklát 
betonový + 0/- + + + +/0 + +/0 +/0 +/0 

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

Recyklát 
směsný - - - - - + + - + + 

Recyklát  
vozovek + +/0

1) + + + +/0 + +/0 +/0 +/0 

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

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

ekologických  důvodů apod.) 
AC … asfaltové vrstvy vozovek 
CB … cementobetonové kryty vozovek 

   Kostra … u prolévaných vrstev např. kamenivo frakce 32/63, případně u 
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vibrovaného štěrku VŠ (podle ČSN 73 6126-2) 
   Výplň … u prolévaných vrstev jako součást výplňové malty nebo vibrovaného 

štěrku (VŠ) např. kamenivo frakce 8/11 
1) Pro recyklované kamenivo do CB krytů lze použít, po splnění požadavků ČSN 

EN 13877-1, pouze separovaný materiál drcený ze starého CB krytu.  

Užití recyklovaných stavebně demoličních materiálů bez použití pojiva v konstrukci 
vozovky je stejné jako u nestmelených vrstev podle ČSN 73 6126-1. Požadavky na 
vlastnosti kameniva pro nestmelené směsi jsou uvedeny v národní příloze ČSN EN 
13285. Požadavky na materiály pro ostatní technologie podkladních vrstev (VŠ, PM, 
ŠCM apod.) jsou stejné jako v příslušných technologických normách. Požadavky na 
recyklované materiály do vrstev stmelených hydraulickými pojivy vycházejí z norem 
ČSN EN 13242-1 až 5. Požadavky na recyklované materiály do zemních těles jsou 
stejné jako u zemin podle ČSN 73 6133. 
 
7. Výroba recyklovaných stavebně demoličních materiálů 
Při běžných demoličních pracích se ukazuje zcela nezbytné (z hlediska dalšího 
využití druhotného materiálu) provádět důsledné třídění. Ze zahraničních zkušeností 
je jednoznačně prokázáno, že třídění stavebně demoličního odpadu již na stavbě je 
mnohem účinnější a také levnější, než u poté přímo u výrobce druhotné suroviny 
(recyklovaného kameniva). Je to dáno zejména tím, že při demolici lze snadněji 
oddělit od minerální sutě veškeré cizorodé materiály - zejména dřevo, plasty, 
dehtové lepenky a stavební části, kovy apod., než je to možné z netříděné stavební 
sutě, která může vzniknout při nešetrné celkové demolici. Z hlediska získání 
kvalitního recyklátu se za poslední roky v domácích podmínkách ustálila všeobecně 
uznávaná a používaná konfigurace, orientačně naznačená blokovým schématem.  

e 
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echnologických operací - předtřídění - drcení 
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í – tato činnost je zcela běžná v recyklačních 
certifikací některých recyklovaných produktů 
 nezbytná.  
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V současnosti existuje v oboru recyklací stavebních sutí řada firem, využívajících 
pouze část výše uvedeného základního řetězce. Jedná se jak o provozování 
nejrůznějších třídících zařízení bez drtiče, tak také naopak provozování samotného 
drtiče  (většinou menších rozměrů) bez přetřídění a následného třídění. Vede  je 
k tomu takřka vždy snaha snížit na minimum provozní náklady. 
 
8. Závěr 
Recyklované stavebně demoliční materiály jsou při správném použití a kvalitním 
třídění stejně hodnotné jako řada standardních přírodních materiálů. Využívání 
recyklovaných materiálů správným způsobem tedy není na úkor kvality stavebního 
díla. 
Problémem je špatná informovanost o možnostech těchto materiálů a nevhodný 
způsob uvádění recyklačních technologií do souvislosti s nakládáním s odpady. S tím 
souvisí vznik mnoha uměle vytvořených problémů a zbytečných překážek.  
Předložené a platné technické podmínky TP 210 řeší využití recyklovaných 
minerálních odpadů z demolic staveb (dále jen stavebně demoliční odpad - SDO), do 
zemního tělesa, podloží vozovek a konstrukčních vrstev pozemních komunikací, 
dopravních a jiných ploch (dále jen PK). Recyklací SDO vzniká výrobek - recyklát, 
určený jako náhrada přírodního kameniva při používání do konstrukčních vrstev 
vozovek zejména s nízkým dopravním zatížením, případně jako vhodný materiál do 
zemního tělesa a podloží vozovek PK. Při dodržení všech požadavků TP je 
v některých případech možné použití kvalitního recyklátu z betonu v omezeném 
rozsahu k výrobě asfaltových směsí a cementobetonových krytů vozovek pozemních 
komunikací. 
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VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH VOZOVEK 
POZEMNÍCH KOMUNIKCÍ  
USE OF RECYCLED MATERIAL IN STRUKTURE OF THE PAVEMENT OF 
ROADS  
Doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.  
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ludvíka 
Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba, marian.krajcovic@vsb.cz   
 
Abstract 
The growing volume of all kinds of waste is an accompanying phenomenon of 
economically developed society and one of the environmental issues. Solution based 
on sustainable design is currently in the field of normative regulation and the 
technical and economic incentives for waste recycling. One of the largest shares on 
the waste volume is construction waste. Therefore, recycled material can be 
appropriate for new constructions of roads and for their repairs 
 
1. Úvod  
 Vzrůstající objem odpadů všeho druhu je doprovodným jevem ekonomicky 
rozvinuté společnosti a současně jedním z problémů ochrany životního prostředí. 
Řešení na principech dlouhodobě udržitelného rozvoje „leží“ v oblasti normativní 
regulace a v oblasti technicko-ekonomické stimulace k recyklaci odpadů. Jeden 
z největších podílů na objemu odpadů má stavební odpad. Proto mohou být recykláty 
vhodným materiálem pro použití při výstavbě a opravách pozemních komunikací.  
 
2. Odpady a jejich využití jako druhotních surovin  

Odpady a jejich vznik patří mezi doprovodné jevy ekonomicky rozvinutých 
společností. Ekonomika samotná má pro odpady pojem negativní externalita, ta 
může přinášet mnoha subjektům nechtěné náklady, ale zároveň může být příležitostí 
pro jiné společnosti, které se na odpady zaměří. Jejich množství a složení je rozdílné 
dle charakteru ekonomiky jednotlivých zemí, obecně se však dá konstatovat, že u 
zemí s rostoucí ekonomikou roste i produkce odpadů. Tento jev se snažíme 
potlačovat, postupně se vyvíjí ekonomické a další podmínky pro maloodpadové 
technologie a všechny vznikající odpady nekončí na skládkách. Ve společnost i v 
případě některých firem se postupně vyvíjí tendence odpadní materiály zpracovávat. 
Tento trend, který navazuje na principy trvale udržitelného rozvoje, v sobě zahrnuje 
vzájemné skloubení několika pohledů, a to především z hlediska normativního 
přístupu, technické a ekonomické regulace. Stále více si uvědomujeme 
nenahraditelnost přírodních zdrojů a snažíme se již jednou použité produkty začlenit 
znova do koloběhu. Toto je nutné i s ohledem na produkovaná množství, kde právě 
stavební a demoliční odpady zaujímají významnou pozici a to přibližně 25 % všech 
vznikajících odpadů. Ve srovnání s odpady ostatními je to velice významná hodnota. 
Vzhledem k charakteru stavebního odpadu se navrácení materiálu do oběhu - 
recyklace, (viz obr. 1) přímo nabízí.  
 Zpracování druhotných surovin je předmětem zájmů celé společnosti. Ve 
stavebnictví lze využít mnoho druhů těchto surovin k různým účelům, zejména po 
úpravách a recyklaci. Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů je obecně 
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velmi náročný, neboť problémy spojené s vyšším zhodnocováním odpadních 
materiálů pro následovné opětovné využití jsou omezené mnoha kritérii. 
Zohledněním těchto kritérií a především pak jejich správným nastavením můžeme 
získat vysoce kvalitní recyklovaný materiál vhodný pro plnohodnotnou náhradu za 
přírodní suroviny. To pak dále povede k dalšímu rozvoji v oblasti recyklace a širšímu 
uplatnění v nových konstrukcích. Tyto materiály jsou ekonomicky výhodnější ať už z 
hlediska jejich ceny nebo dopravní vzdálenosti.  
 Technologické meze jsou v podstatě dány současným stavem poznatků o 
možnostech zpracování odpadů a existencí zařízení, která realizaci těchto poznatků 
umožňují. Nedostatek zpracovatelských a úpravárenských kapacit a nevyřešené 
technologické problémy, neznalost efektivního postupu přeměny odpadu na 
využitelnou druhotnou surovinu patří už po léta k nejznámějším příčinám omezené 
recyklace. Volba optimálních technologických postupů se přitom na výsledných 
parametrech recyklátů odráží velkou měrou, a proto by se tímto technologiím měla 
věnovat větší pozornost. 

 
Obr. 1 Koloběh surovin-materiálů a jejich užití  

 Pro další rozvoj dopravní infrastruktury v ČR je dostupnost zdrojů přírodního 
stavebního materiálu omezená. Kapacita přírodních zdrojů nestačí pokrýt poptávku a 
v důsledku tlaku nejrůznějších ekologických aktivit, dochází k dalšímu omezení 
těžby. V souladu se současnou hospodářskou politikou, která si klade mj. za cíl 
šetření přírodních zdrojů, ochranu životního prostředí, úsporu energie a nákladů, se 
výzkum zaměřuje na oblast využití druhotných surovin. Částečné nahrazování 
primárních nerostných surovin surovinami druhotnými je bezesporu správným 
trendem. Tento přístup je nejen šetrnější k životnímu prostředí jako takovému, ale je i 
v souladu s racionálním a hospodárným využíváním nerostných surovin, což by mělo 
být zájmem každé zodpovědně uvažující společnosti. Používání druhotných 
materiálů v dopravních stavbách je výhodné. Vlastnosti druhotných materiálů jsou 
srovnatelné s vlastnostmi materiálů přírodních, jejich cena je mnohem nižší než u 
materiálů přírodních a z pohledu ekologického dochází celkově k menším dopadům 
na životní prostředí.  
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3. Užití recyklovaných materiálů v silničním stavitelství  
 Prioritou všech producentů odpadu a především stavebního a demoličního 
odpadu, je zvýšit míru recyklace stavebních a demoličních odpadů, podpořit 
podnikatelské aktivity v této oblasti a minimalizovat nelegální nakládaní s odpadem. 
Důležité je zabezpečit omezení skladovaní stavebního odpadu na skládkách, uložit 
ho v neupravené formě na terénní úpravy a rekultivací apod. Mezi hojně používané 
recyklované stavební materiály po případné úpravě patří i stavební odpad z demolic 
např. cihelný, betonový nebo směsný recyklát. Použití recyklovaného betonu nebo 
směsného recyklátu v silničním stavitelství se ověřuje například v severských 
zemích, kde byla postavena řada zkušebních úseků s použitím betonového recyklátu 
jako hlavní složky stavebního materiálu do horních a spodních podkladních vrstev 
vozovek pozemních komunikací.  
 Ve využívání recyklovaných materiálů v silničním stavitelství jde zejména o využití 
vybouraných nebo vyfrézovaných asfaltových krytů vozovek. Po dlouhou dobu se 
asfaltový recyklát přidával do směsí vyráběných za horka v obalovnách. 
V současnosti se prosazuje využití recyklátů za studena, kdy se recyklovatelný 
materiál v mísicích centrech míchá s cementem, asfaltovou emulzí nebo 
pěnoasfaltem. Recyklace ve výrobně má tu výhodu, že výrobce má lepší možnost 
kontrolovat homogenitu použitích recyklátů. Mísicí centra mohou být taky mobilní, 
avšak jejich požívání na stavbě musí být efektivní, tj. při větším objemu prací.  
 Recyklací za studena je možné znovu použít asfaltový materiál ze stávající 
vozovky, ale i částečně stmelený (penetrační makadam) nebo nestmelený a značně 
nehomogenní materiál. Materiál získaný recyklací na místě nebo v mobilní obalovně 
se dá upravit na požadovanou kvalitu přidáním stabilizačních pojiv. Tím se dosáhne 
nejen vyšší únosnosti celé konstrukce vozovky, ale je možno odstranit i vady 
geometrického řešení a obnovu vozovek pozemních komunikací ve výhodných 
finančních relacích.  
 
3.1 Recyklace na silnici III/27251 v Libereckém kraji  
 Ve spolupráci s firmou Baltom v rámci diplomové práce studenta VŠB-TU, Fakulty 
stavební v Ostravě, byly vykonány návrhy směsí a zkoušky na hotové recyklované 
vozovke, technologii za studena. Na základě výsledků diagnostického průzkumu, 
který si nechal vypracovat správce komunikace Krajská správa a údržba silnic 
Libereckého kraje byl stanoven jako nejvhodnější způsob opravy recyklace za 
studena na místě dle TP 208. Vizuální prohlídkou bylo zjištěno a zaznamenáno velké 
množství vysprávek stávající obrusné vrstvy, příčných a síťových trhlin, které byly 
doprovázeny i plošnými deformacemi ve stopách vozidel. Podle výsledku 
laboratorního posouzení sond se rozhodlo o nejvhodnější metodě opravy vozovky - 
celková recyklace asfaltových vrstev a podkladních vrstev do celkové hloubky 170 
mm. Na základě třídy dopravního zatížení a návrhové úrovně porušení byla 
stanovena tloušťka nové obrusné vrstvy 60 mm typu ACO 16 F (Asfaltový koberec 
pro obrusné vrstvy).   
 Na recyklované směsi se po odebrání a převezení reprezentativních vzorků do 
laboratoře prováděly následující zkoušky:  

• výroba zkušebních těles pro stanovení pevnosti v příčném tahu a odolnosti 
proti vodě,  

• stanovení suché laboratorní objemové hmotnosti a vlhkosti,  
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• stanovení laboratorní objemové hmotnosti zkušebního tělesa,  
• stanovení maximální objemové hmotnosti směsi výpočet mezerovitosti,  
• stanovení pevnosti v příčném tahu a odolnosti proti vodě.  

 Dále byla též prováděna zkouška rázového modulu deformace a kontrola tloušťky 
hotových vrstev. Výsledky kontrolních zkoušek směsí jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

Tab. 1 Výsledky kontrolních zkoušek 

Hydraulické pojivo - Doroport 

Zkouška Naměřená 
hodnota 

Požadavek 
dle TP 208 Jednotka

Vlhkost recyklované směsi 2) 8,4 1) - 3 % až  
+2 % % hm. 

Maximální objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 412 1) – kg/m³ 

Objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 196 1) deklarovaná 
hodnota kg/m³ 

Mezerovitost M stanovená v destilované vodě 9,0 1) – % obj. 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech – Rit 7/7 3) 0,35 0,30 až 0,70 
MPa  MPa 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech uložení ve vodě 
– Rit 7/7 3) 

0,38 min. 75 %  
pevnosti Rit

MPa 

Odolnost proti vodě 108,6 min. 75 %  
pevnosti Rit

% 
1) Pouze informativní hodnoty, dle TP 208 nejsou požadovány. 
2) Doporučené maximální odchylky od deklarované hodnoty. 
3) Pro TDZ IV, V, VI a směsi odpovídající třídě pevnosti C3/4 podle ČSN EN 14227  
v tlaku (RC) a odolnosti proti mrazu a vodě. 

 
4. Závěr  
 Výsledky laboratorních rozborů a provedené zkoušky in situ prokázali ve všech 
zkoušených parametrech, že navržená směs a provedená vrstva vyhovuje 
požadavkům podle TP 208, měření lehkou dynamickou deskou prokázalo splnění 
požadavku TP 208 (min. 100 MPa). Též měření tloušťky hotové vrstvy a výsledky 
kontrolních zkoušek (viz. Tab. 1) splnily požadavky dle technologických předpisů TP 
208 Dosavadné zkušenosti s použitím technologie recyklace za studena dosažené 
na stavbě silnice III/27251 prokázaly, že jejich využití na pozemních komunikacích 
velmi žádoucí, zejména při obnově místních a regionálních silnic druhých a třetích 
tříd.  
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Abstract 
In the artikle are presented the results of bend tests of fibreconcrete beams 
(150/150/700mm), theoretical spa 600mm, so called 4-dot loads .  The results of 
tests are complenented wiht tension tests of the chosen fibres. 
 
 

1. Úvod 
 Příspěvek je zaměřen na plastová (syntetická, polypropylénová) vlákna, která jako 
jediná jsou vhodná pro výrobu vláknobetonu, u kterého je výhradně užito k výrobě 
recyklátu cihelného nebo betonového ze stavebního demoličního odpadu.  
 
 Obecně hovoříme o vláknobetonech, o materiálu, kde vlákna ztužují strukturu. 
Vláknobetony, k jejichž výrobě je užito výhradně recyklátů, jsou též konstrukčními 
vláknobetony, ale jiného charakteru, vzhledem k jejich fyzikálně mechanickým 
charakteristikám. Nelze je proto srovnávat s hutnými, klasickými konstrukčními 
vláknobetony, které se užívají k výrobě nových nosných konstrukcí.  
 
 Základní rozdíly v charakteristikách u vláknobetonu s recykláty oproti 
vláknobetonům hutným plynou z následujícího : 

- pro výrobu tohoto vláknobetonu se užívají recykláty s tzv. širokými frakcemi, tj. 
např. 0-16, 0-22, 0-32, 0-63, u kterých není a ani nemůže být záruka 
zpracování čerstvého vláknobetonu do hutné struktury, 

- ztvrdlé vláknobetony jsou porézní a mezerovité s velikostmi pórů a mezer 
danými širokou frakcí zrnitosti užitého recyklátu, 

- při užití syntetických vláken, která se ukazují jako vhodná k výrobě, není možné 
ovlivňovat charakteristiky ztvrdlého vláknobetonu tak, jako v případě hutných 
vláknobetonů s vlákny ocelovými, 

- užití ocelových vláken je z důvodu mezerovitosti ztvrdlého vláknobetonu 
vyloučeno vzhledem k jejich náchylnosti ke korozi. 

 
V příspěvku jsou uvedeny záznamy zkoušek ohybem vláknobetonů s recykláty 

s vybranými typy vláken, které byly užity k výrobě zkušebních trámků. Část příspěvku 
je věnována výsledkům srovnávacích tahových zkoušek plastových vláken, které lze 
získat z odpadových PET lahví a vybraných průmyslově vyráběných vláken. 
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2. Ohybové zkoušky vláknobetonu 
 
 Vláknobeton, který byl užit pro výrobu zkoušebních trámců byl vyroben z  
následujících komponentů: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1  Typy vláken - dávkování 1% objemu 
 

         
Obr. 2  Betonový recyklát široké frakce 0 – 32 (větší zrna recyklátu byla odstraněna) 
 

                                                       
Obr. 3 Cement                
           – konstantní dávka 260 kg/m3                               
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Obr. 4  Voda 
                    – dávka pro dosažení konzistence vhodné ke zpracování pěchováním 
 

 
Obr. 5 Pohled na čerstvý vláknobeton v mísícím bubnu míchačky 
 
 Pro zkoušky bylo použito následující uspořádání ohybové zkoušky. 
 

 
 
Obr. 6 Rozměry zkušebního tělesa 150/150/700mm, rozpětí L = 600mm 
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Výsledky ohybových zkoušek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7  Záznam výsledků ohybových zkoušek (síla – průhyb), ukazující vliv užitých 

vláken na přetvárné charakteristiky vláknobetonu 

 
3. Tahové zkoušky užitých vláken 

 
 Uvedené záznamy byly pořízeny při konstantní délce vlákna mezi čelistmi 
zkušebního lisu 30mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8  Zkouška tahem vlákna FORTA FERRO – záznam je porovnán se  

záznamem tahové zkoušky ocelového vlákna (Dranic) 

 
 41



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. 9  Zkouška tahem vlákna BENESTEEL W45 – záznam je porovnán se    

záznamem tahové zkoušky ocelového vlákna (Dramix) 
 

   

 
Obr.10 Zkouška tahem vlákna z PET lahví – záznam je porovnán se  záznamem 

tahové zkoušky ocelového vlákna (Dramix) 
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4. Závěr 
 Výsledky zkoušek prokázaly následující skutečnosti: 
 
 Syntetická vlákna FORTA FERRO a BENESTEEL W45 prokázala poměrně dobrý 
vliv na přetvářnost vláknobetonu po vzniku trhlin, přičemž u vláken FORTA FERRO 
je tento vliv výraznější (viz Obr. 7). Oba typy vláken mají pevnost cca 700 MPa a jak 
je vidět z výsledků zkoušek samotných vláken při tahovém namáhání mají výrazně 
rozdílná přetvoření při dosažení pevnosti (deformace FORTA FERRO – 3,5mm, 
deformace BENESTEEL W45 zhruba 11mm). 
 Nastříhaná vlákna z PET lahví při těchto prvních zkouškách prokázala tahovou 
pevnost 80 až 140 MPa. A ze zkoušek lze vyvodit následující charakteristiky : 
 

- průběh závislosti mezi silou a deformací je strmý do cca 80% pevnosti vlákna 
v tahu, 

- po dosažení cca 80% pevnosti vlákna dojde  takřka k samovolnému 
protahování vlákna až k jeho přetržení - samovolná deformace vlákna PET je 
při zachování takřka maximální síly již od 2,5mm, 

- naměřená pevnost samotného vlákna je 99 MPa – po přepočtu,  
- ve vláknobetonu je tahová pevnost vlákna dosažena malou soudržností vlákna 

s cementovou matricí, převážně však mechanicky, tj. zakotvením zakřiveného 
vlákna za zrna recyklátu. 

 
Pozitivní výsledky naznačují možnost použití vláken z odpadových PET lahví 

v kompozitech, ve kterých je přírodní kamenivo plně nahrazeno recykláty ze 
stavebního nebo demoličního odpadu.
 
Poděkování  
Příspěvek byl vypracován za finanční podpory GAČR – grant č. 104/10/1128 a grant 
č. 103/09/1778. 
 

5. Literatura 
 
[1] Lukš, J., Vodička J., Krátký J.  2010. Vlastnosti vláken z odpadových PET lahví a  
jejich soudržnost s cementovou matricí (Properties of fibros from waste PET bottles 
and their consystency with the cement matrix), XIV. Mezinárodní konference 
Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky: 111-116. VÚSTAH, Telč 2010 
[2] Lukš, J., Vodička J., Výborný J., 2010. Tahové zkoušky vláknobetonu na bázi 
demoličního odpadu z odpadových PET lahví, 7. konference Speciální betony: 118-
123. Sekurkon 
[3] Výborný, J., Hanzlová, H., Vytlačilová, V., Vodička, J.; Vláknobeton vyrobený 
z recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu, časopis Beton TKS, 2/2010, s. 107-
111 
[4] Vytlačilová, V.; Vodička, J.; Využití vláken z odpadových PET lahví do 
vláknobetonu, Zborník z konference s medzinárodnou účasťou Znovupoužitie 
materiálov na stavebné účely, Nový Smokovec, Slovensko, 2010, ISBN: 978-80-232-
0306-6 

 43



 
 

DOPADY POLITIKY EU V EFEKTIVITĚ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ NA 
OBLAST STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ  
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. 
ECO-Management, s. r. o., Brno, hrebicek@ecomanag.cz 
 
Abstract 
The objective of the paper is to provide a classification of recycling policy measures 
in relation to the actual recycling levels of construction and demolition waste 
achieved in the Member States of European Union. The main observations 
regarding policy interventions and the recycling performance are analysed in the 
paper. Measures supporting high recycling rates in the construction and demolition 
waste are summarised. 
 

1. Úvod 
 V roce 2005 Evropská unie (EU) formulovala vizi „EU jako recyklační společnost“1. 
Byla to ambiciózní, ale nezbytná vize, pokud se chce dosáhnout udržitelnější 
společnosti s menším využíváním přírodních materiálů, menším využíváním energie 
a tvorby emisí skleníkových plynů, méně znečišťujících emisí do půdy, vody a 
ovzduší. 
 Ale jaký je současný stav v oblasti recyklace v EU? Jak moc se v současné době 
v EU recykluje a jaká politická opatření jsou zavedena k dalšímu zvýšení uzavření 
„cyklu“ materiálu? 
 Evropské tematické středisko pro udržitelnou spotřebu a výrobu (ETC/SCP)2 
Evropské agentury životního prostředí (EEA) se v letech 2009 - 2010 snažilo 
analyzovat pokrok v oblasti recyklace dosažené v členských zemích EU, stejně jako 
různé typy používaných politických opatření pro zvýšení recyklace, které se 
používaly na různých úrovních státní správy, tj. na evropské, národní, regionální a 
místní úrovni. Proto nechalo vypracovat v roce 2010 dvě studie: „Europe as a 
Recycling Society - Recycling policies for selected waste streams in EEA member 
countries“3. a „The European Recycling Map“4, které navázaly na předchozí studii 
„EU as recycling society. Present recycling levels of Municipal Waste and 
Construction & Demolition Waste in the EU“5 z roku 2009. 
 Cílem tohoto příspěvku je analyzovat poznatky z těchto studií a zhodnotit politická 
opatření ve vztahu k dosažené úrovni recyklace stavebního a demoličního odpadu 
(SDO) v členských zemích EU, kde recyklace stanovené právními předpisy EU pro 
SDO by měla dosáhnout 70% recyklace do roku 2020. Dalším cílem tohoto 
příspěvku je posoudit nakolik se EU stává „recyklační společností“, jak se EU může 
dále pohybovat směrem k této vizi, a jakou roli může hrát recyklace v tzv. „Green 
economy“. 
 

                                                           
1 A Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste; COM (2005), 666 final 
2 http://scp.eionet.europa.eu/ 
3 http://scp.eionet.europa.eu/publications/Rec.%20Soc.%20Policies 
4 http://scp.eionet.europa.eu/publications/The%20European%20Recycling%20Map 
5 http://scp.eionet.europa.eu/publications/wp2009_2 
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2. Úroveň recyklace stavebních a demoličních odpadů v EU 
 V nové Rámcové směrnici č. 2008/98/ES, o odpadech je uveden cíl, že má být 
dosaženo 70% recyklace SDO do roku 2020. To zahrnuje pouze recyklaci stavebních 
a demoličních odpadů a vylučuje odpady zeminy a kamene. 
 V Tabulce 1 jsou uvedeny údaje o celkové recyklaci SDO v EU, které jsou k zatím 
dispozici pouze z 18 zemí EU. Složení recyklovaných SDO je k dispozici ve výše 
uvedených studiích pouze z 11 zemí. Tabulka 1 ukazuje, že celková úroveň recyklace 
SDO se výrazně liší mezi jednotlivými zeměmi EU. Dá se říci, že úroveň recyklace je 
docela rozumná (> 50%) u 11 zemí. Pět členských zemí EU má velmi vysokou úroveň 
recyklace (> 70%), a dosahuje cíle Rámcové směrnice pro rok 2020. Šest zemí má 
úroveň recyklace mezi 50% a 70%, jedna země mezi 30 a 50% a šest zemí ji má nižší 
než 30%.  

Tabulka 1. Recyklace stavebních a demoličních odpadů v% a tuny na jednoho 
obyvatele. Zdroj: ETC/SCP  

Recycling of 
Construction and 
Demolition Waste in 
2005-2006

Total 
recycling

Total 
recycling of 
C&D waste

Unit
Tonnes 
per cap.

Tonnes 
per cap.

% of 
total

Tonnes 
per cap.

% of 
total

Tonnes per 
cap.

% of 
total

Tonnes 
per cap.

% of 
total

Tonnes 
per cap.

% 
of 

tota
l  %

Netherlands 1.55 0.34 22.1 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0 1.14 74 98.1
Denmark 1.07 0.31 29.0 0.18 17 0.02 1.6 0.41 39 0.00 0 94.9
Estonia 1.64 0.16 10.1 0.06 3.7 0.34 21.0 0.88 54 0.00 0 91.9
Germany 1.93 0.38 19.6 0.22 12 0.00 0.1 1.37 71 0.38 20 86.3
Ireland 3.14 0.00 0.0 0.00 0 0.00 0.0 1.88 60 0.45 14 79.5
Belgium 0.75 67.5
United Kingdom 1.22 64.8
France 3.42 0.00 0.0 0.00 0 0.03 0.9 0.00 0 3.39 99 62.3
Norway 0.16 0.13 79.3 0.00 0 0.02 14 0.00 0 0.01 4.3 61.0
Lithuania 0.11 59.7
Austria 0.48 0.12 26.0 0.12 25 0.00 0 0.03 6.2 0.21 44 59.5
Latvia 0.02 45.8
Poland 0.13 0.00 0.6 0.00 0 0.12 93 0.01 5.2 0.00 0.1 28.3
Finland 0.41 26.3
Czech Republic 0.27 0.04 14.3 0.00 0 0.00 0.1 0.00 0 0.00 0 23.0
Hungary 0.08 0.01 15.3 0.01 7.1 0.04 51 0.02 19 0.01 7.1 15.5
Spain 0.12 13.6
Cyprus 0.01 0.7

Other mineral 
and C&D 

waste

Concrete, 
bricks and 

tiles Asphalt 

Wood, glass, 
metals, plastics, 

gypsum

Dredging 
soil, soil and 
track ballast

 Pro různé odpadní materiály v SDO jsou údaje o recyklaci k dispozici pouze v tunách 
na jednoho obyvatele, ale ne v procentech vzniklého odpadu. Proto je v Tabulce 1 
uvedeno procentuální množství konkrétního odpadu ve vztahu k celkovému množství 
recyklovaného SDO. 
 Velmi vysoká míra recyklace v některých zemích, jako je Dánsko, Estonsko, 
Německo a Irsko může být případně vysvětlena složením recyklovaných materiálů z 
SDO. Tyto země mají všechny vysoký poměr kamene a zeminy v recyklovaném SDO, 
protože bagrují zeminu, zeminu a štěrk ze železničního svršku, rovněž další minerální 
odpady tvoří 39% až 74% z celkového množství recyklovaných SDO.  
 Avšak recyklace zeminy a kamene není zahrnuta do cíle pro 70% recyklaci SDO 
stanovené Rámcovou směrnicí. Proto je rovněž důležité zdůraznit, že čtyři členské 
země EU s nejvyšší celkovou úrovní recyklace mají také vysokou úroveń recyklace 
cihel, betonu a dlažby a asfaltu na jednoho obyvatele. Východoevropské země však 
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mají mnohem více kovu obsaženého ve svých recyklovaných SDO, jak je popsáno ve 
studii ETC/SCP z roku 2009. 

 

3. Vztah úrovně recyklace SDO a politických opatření 
 SDO tvoří obrovské množství odpadů ve všech členských zemích EU, měřeno v 
tunách, to často bývá mezi 25 až 40% z celkové produkce odpadů v dané zemi. To 
znamená, že pokud jsou správné pobídky pro recyklaci SDO, tak může být velké 
množství inertního odpadu a minerální odpad (např. beton, cihly, tašky a asfalt), ale i 
další minerální odpad (jako je zemina a kámen), docela snadno přesunuto ze 
skládkování do recyklace. 
 Tabulka 2 uvádí přehled vybraných politických opatření pro SDO používaných 
v jednotlivých členských zemích EU, která se týkala recyklace. První tři země 
v Tabulce 2 s nejvyšší úrovní recyklace SDO mají všechny zavedeny poplatek za 
skládkování. Dále, první dvě země mají spolu tímto opatřením ještě další politická 
opatření, jako je zákaz skládkování spalitelných odpadů a mají stanoveny další 
specifické cíle pro recyklaci a využití SDO. 

Tabulka 2. Míra recyklace SDO v % a vybraných politických opatření v členských 
zemích EU. Zdroj: ETC/SCP 

Coun-
try

Recycling 
of C&D 

waste in 
% Landfill bans

Source 
sepa-
ration 
mandate

Reuse 
targets

Recy-
cling 
targets

Produ-cer 
take back

Landfill 
tax

NL 98.1 combustable fractions Y Y Y
DK 94.9 combustable fractions Y Y y
EE 91.9 Y
DE 86.3 Y
IE 79.5 Y Y Y
UK 67.5 Y
SI 64.8 Y Y
FR 62.3 Y
LT 61.0 Y
AT 59.7 8 materials Y
LV 59.5
BE 45.8 Y Y Y
PL 28.3
FI 26.3 Y Y
CZ 23.0 Y
HU 15.5
ES 13.6 Y Y Y*
CY 0.7

Construction and 
demoliton waste Selected policy interventions

Y

Německo má také vysokou úroveň recyklace, i když nemá zavedena žádná 
specifická opatření pro zvýšení recyklace SDO. 
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 Přehled politických opaření v Tabulce 2 neobsahuje informace o tom, zda 
konkrétní iniciativy, které byly zavedeny zvýšily úroveň využití recyklovaného 
materiálu. Nicméně, některé země, jako je například Dánsko, mají některé normy pro 
používání recyklovaných SDO a Německo je plánuje zavést. 
 Zjištění v tabulce 2 indikují následující politická opatření, která byla důležitá v 
dosahování vysoké úrovně recyklace SDO: 

• Poplatek za skládkování SDO, (který je v ČR zahrnut do místního poplatku obce 
za nakládání s komunálním odpadem (KO) v rámci „Obecně závazné vyhlášky 
obce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním 
odpadem“), je sám o sobě silným podnětem k jejich recyklaci. 

• Tento poplatek za skládkování SDO v kombinaci s dalšími iniciativami, jako je 
požadavek na třídění SDO z KO v obcích, konkrétní cíle jejich recyklace (v ČR 
v rámci POH obce) nebo zákaz ukládání SDO na skládky je ještě silnějším 
podnětem k jejich recyklaci. 

• Povinné třídění SDO se zdá být silným podnětem v členských zemích EU, které 
nepoužívají poplatku za skládkování SDO. 

 
4. Závěr 
 Jak již bylo zmíněno v úvodu, členské země EU zavedly celou řadu politických 
nástrojů pro SDO a existuje řada faktorů, které ovlivňují výkon jeho recyklace / sběru. 
Tato analýza týkající se politických opatření a výkonnosti recyklace SDO je shrnuta 
v Tabulce 3, kde úroveň recyklace je popsána v Legendě k této tabulce. 

Tabulka 3: Pořadí úrovně úrovně recyklace / sběru SDO v členských zemích EU. 
Zdroj: ETC/SCP 

Země Úroveň recyklace SDO 
Austria II 
Belgium  II 
Bulgaria  
Czech Republic IV 
Cyprus IV 
Denmark I 
Germany I 
Estonia I 
Finland IV 
France II 
Greece  
Hungary IV 
Ireland I 
Italy  
Latvia III 
Lithuania II 
Luxembourg  
Malta  
The Netherlands I 
Norway II 
Poland IV 
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Země Úroveň recyklace SDO 
Portugal  
Romania  
Slovakia  
Slovenia  
Spain IV 
Sweden  
United Kingdom II 

Legenda:  
Úroveň I: Recyklace nad 70% celkově, nad 25% na cihly, beton, dlažba a z celkové 
recyklace, nad 20% asfalt z celkové recyklace, nad 10% na dřevo, sklo, plasty a 
sádrovec z celkové recyklace; výše 30% půdy a z štěrk ze železničního svršku 
celkové recyklace, nad 50%, pro ostatní minerální a SDO z recyklace celkem.  
Úroveň II: Recyklace 50-70% celkově; 15-20% na cihly, beton, dlažba a z celkové 
recyklace, 10-20% asfalt z celkové recyklace, 5-10% na dřevo, sklo, plasty a 
sádrovec z celkové recyklaci , 20-30% na zeminu a štěrk ze železničního svršku 
celkové recyklace, 30-50% u ostatních nerostných SDO;  
Úroveň III: Recyklace 30-50% celkově, 10-15% na cihly, beton, dlažba a z celkové 
recyklace; 5-10% pro asfalt z celkové recyklace, 2-5% u dřeva, skla, plastů a sádry z 
celkové recyklace, 10-20% půdy a štěrk ze železničního svršku z celkové recyklace, 
10-20% u ostatních minerálních z celkové recyklace;  
Úroveň IV: Recyklace nižší než 30% celkově, nižší než 10% na beton, dlaždice, cihly 
a dlaždice z celkové recyklace, pod 5% na asfalt z celkové recyklace, pod 2% na 
dřevo, sklo, plasty a sádrovec z celkové recyklace; níže 10% půdy a štěrk ze 
železničního svršku z celkové recyklace, pod 10% pro ostatní minerální a SDO 
odpad z recyklace celkem. 
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Abstract 

The article deals with determining the end of construction and demolition waste. 
Further is analysed the concept of secondary raw materials as an intermediate step 
between the waste for recycling and recycled products. The article further analysis of 
material flow in construction and demolition waste generation over the past 5 years, 
and its comparison with the situation in selected EU countries. 
 

1. Úvod 
Stavební a demoliční odpady představují hmotnostně cca čtvrtinu až třetinu 

produkce všech odpadů a to jak v ČR, tak i v ostatních zemích EU. V řadě zemí EU 
však mají dokonce výrazně vyšší podíl – v Rakousku, Německu a Holandsku je to 
více než 50% [2]. 

Jak je zřejmé, jedná se v řadě zemí o hlavní materiálový tok v oblasti odpadů. 
Protože se všechny země EU snaží omezit skládkování odpadů na nezbytné 
minimum, je problematice rozvoje recyklace stavebních a demoličních odpadů 
věnována značná pozornost. Na druhé straně recykláty ze stavebních a demoličních 
odpadů šetří i nerostné surovinové zdroje – a to jak kamenivo, tak také ropu (asfalty). 
Produkce recyklovaného kameniva ze stavebních a demoličních odpadů se pohybuje 
v jednotlivých zemích EU kolem 5% až 15% produkce přírodního stavebního 
kameniva. 

Je tedy zcela přirozené, že legislativě spojené s recyklací a následným využitím 
inertních minerálních stavebních odpadů je věnována stále rostoucí pozornost. Ta je 
zaměřena jak do oblasti ochrany životního prostředí s cílem minimalizovat riziko 
vzniku zatížení životního prostředí případnými nebezpečnými látkami obsaženými 
v SDO, tak také zajištění stavebně technických vlastností recyklovaného kameniva 
dle příslušných ČSN EN pro kamenivo. 

 
2. Druhotné suroviny 
Upravené (recyklované) inertní minerální stavební odpady začaly v uplynulých 

patnácti letech úspěšně nahrazovat v řadě aplikací přírodní nerostné suroviny. 
Z tohoto pohledu by je bylo možno chápat jako druhotné suroviny. 

Přesné vymezení pojmu „druhotná surovina“ je velmi diskutabilní. Hlavním 
problémem je přesné vymezení okamžiku, kdy se z odpadu stává druhotná surovina. 
Konkrétně se jedná o to, po jakou dobu (do jakého okamžiku) je nutné věci pokládat 
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za odpad ve smyslu zákona o odpadech, a od jakého okamžiku se již jedná o 
druhotnou surovinu, tj. produkt, výrobek, který nepodléhá odpadovému režimu a je s 
ním dále nakládáno volně [3]. 

Ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/2008 o odpadech [1] je 
definována jak recyklace odpadů, tak i vedlejší produkt a i když se tento dokument 
nezmiňuje přímo o druhotných surovinách, snaží se kromě jiného objasnit i stav, kdy 
odpady přestávají být odpady. Rámcově jsou stanovena kritéria vymezující, kdy 
odpad přestává být odpadem a to jak z pohledu zajištění vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí tak také přínosu z hlediska životního prostředí i z ekonomického 
hlediska.  

Mezi případné kategorie odpadu, pro něž by měly být vypracovány podmínky a 
kritéria vymezující okamžik, kdy „odpad přestává být odpadem“, patří mimo jiné 
stavební a demoliční odpady, některé popílky a strusky, kovový odpad, kamenivo, 
pneumatiky, textil, kompost, odpadní papír a sklo. Pro účely dosažení stavu, kdy 
odpad přestává být odpadem, může způsob využití spočívat v jednoduché kontrole 
odpadu za účelem ověření, zda splňuje kritéria, podle nichž již přestává být odpadem 
[1]. 

Pro některé oblasti odpadů již byla v rámci EU stanovena kriteria „konce odpadů“. 
Jedná se o některé kovy, papír a sklo. Pro stavební a demoliční odpady není 
v současnosti na úrovni EU termín zahájení stanovení kritérií konce odpadů ani 
konkrétně naplánován. Zde se tedy jednoznačně otevírá prostor pro tvorbu 
národních dokumentů. 

Tento prostor je dán zejména v tzv. euronovele Zákona o odpadech [4]. Po jejím 
včlenění do Zákona o odpadech 185/2001 Sb. je v  § 3 „Pojem odpad“ kromě jiného 
uvedeno: 
(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad 

předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 
a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 
b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 
c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními 

právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky a 
d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisyx) a nepovede 

k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 
(7) Pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů podle odstavce 5 a výrobků 

z odpadů podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro využití odpadů, pokud 
jsou stanovena. 

(8) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu může stanovit 
vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být považována za vedlejší 
produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být odpadem. 

X) V seznamu zvláštních právních předpisů k tomuto odkazu je uvedeno: Například 
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
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a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že schéma změny odpadu na výrobek by 

mohla probíhat podle následujícího schématu: 
 

ODPAD DRUHOTNÁ SUROVINA VÝROBEK

  
 
3. Výrobky z recyklovaného kameniva 
Jak je známo, vztahují se na jakost recyklovaného kameniva shodné normy, jako 

na kamenivo přírodní. Zejména se jedná o: 
- ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu. 
- ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. 
- ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 

pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace  
- ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože  

Na úrovni CEN byla dokončena příprava další normy EN navazující na normy výše 
uvedené. Jedná se o finální verzi návrhu EN 16236 „Posuzování shody kameniva“ 
[5]. Jsou zde uvedena i některá doplňující opatření pro recyklované kamenivo. 

U recyklovaného kameniva je výrobce dle odst. 5.3.4 povinen dokladovat původ 
materiálu, ze kterého bylo recyklované kamenivo vyrobeno a to včetně dopravce. 

Součástí této normy je i stanovení minimální četnosti provádění jednotlivých 
zkoušek pro konkrétní materiály (tedy jednotlivé EN pro kamenivo). Kromě toho 
stanoví i nutné doplňující zkoušky pro kamenivo recyklované. Jedná se zejména o 
provádění zkoušek obsahu chloridů, síranů, vlivu na rychlost tuhnutí betonu (pro EN 
12620), ostrohranost (pro EN 13450). 

V podmínkách ČR jsou z hlediska ochrany životního prostředí pro použití 
recyklovaných materiálů stanoveny ještě maximální dovolené obsahy jednotlivých 
škodlivin. K tomu se využívají limity dané vyhláškou 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Jedná se jak o 
nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů (tab. 10.1 vyhlášky), tak 
také výsledky ekotoxikologických testů (tab. 10.2. vyhlášky). Je však třeba zdůraznit, 
že uvedené limitní hodnoty lze v některých případech považovat za diskutabilní, 
zejména s ohledem na to, že ve vyhlášce uváděné limitní hodnoty mohou být 
v některých lokalitách nižší než hodnoty přírodního pozadí. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmá aktuální potřeba vzniku dokumentu - pokud 
možno právně závazného, který by jednoznačně stanovil konec odpadů pro stavební 
a demoliční odpad a ekologické podmínky pro využívání recyklovaného kameniva 
jako výrobku. 
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4. Materiálové toky v oblasti stavebních a demoličních odpadů 
Pro tvorbu jakéhokoliv analytického dokumentu pro oblast využívání druhotných 

surovin je zcela nezbytné analyzovat materiálové toky. ARSM se této problematice 
věnovala velmi intenzivně v uplynulém desetiletí a každoročně prováděla vlastní 
průzkum u hlavních výrobců recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů [6]. 
S ohledem na současné trendy v recyklaci stavebních a demoličních odpadů, kdy si 
řada stavebních firem pořizuje vlastní drtiče a třídiče pro recyklaci a vyrobené 
recykláty používá pro svoji potřebu, je zjištění skutečného stavu velmi obtížné. Při 
pokusu o provedení analýzy za rok 2009 byla ze strany ARSM nejprve oslovena řada 
firem, které recyklují minerální stavební odpady, ale kde ochota poskytnout údaje pro 
průzkum ARSM byla minimální. Situace se zhoršovala každým rokem s nárůstem a 
komplikovaností legislativy pro recyklaci. Tak došlo k situaci, kdy by sebraná data 
nebyla kompletní, což by postrádalo smysl celého průzkumu. Z analýz z předchozích 
let bylo ze strany ARSM jednoznačně prokázáno, že produkce recyklátů ze 
stavebních a demoličních odpadů je v databázi ISOH, kterou vede CENIA, 
zastoupena pouze ca 50% (podle jednotlivých skupin odpadů), zbývajících 50% jde 
mimo tuto databázi.  

V jednotlivých zemích EU však existuje podobný problém. V roce 2011 byla ze 
strany Eurostatu vydána příručka pro statistiku odpadového hospodářství [7], která 
by mohla napomoci sjednocení vykazování produkce stavebních a demoličních 
odpadů. Nejednotnost systému vykazování produkce stavebních a demoličních 
odpadů je názorně dokumentována v ročence EUROSTATu 2010 [2]. Některá data 
z rozsáhlých tabulek jsou dokumentována v tab. 1. 
Tab. 1 Produkce odpadů a stavebních a demoličních odpadů v některých zemích EU 

  

počet 
obyvatel 

produkce 
odpadů celkem

produkce 
SDO 

podíl SDO na 
celk. produkci 

produkce 
SDO na 

obyvatele 
   [mil] [kt] [kt] [%] [kg/rok] 
Finsko 5,3 72 205 23 146 32,1% 4 367
Rakousko 8,3 54 287 31 322 57,7% 3 774
Holandsko 16,4 93 808 56 610 60,3% 3 452
Německo 82,2 363 786 196 536 54,0% 2 391
Velká Británie 61,2 346 144 109 546 31,6% 1 790
Belgie 10,7 59 352 13 090 22,1% 1 223
Česká republika 10,4 24 746 8 380 33,9% 806
Polsko 38,1 266 741 14 141 5,3% 371
Slovensko 5,4 14 502 916 6,3% 170
Pozn.: počet obyvatel je za rok 2006, produkce odpadů za rok 2008 

 Tabulka je seřazena sestupně podle produkce stavebních a demoličních odpadů 
na obyvatele a rok. Z tabulky je jednoznačně patrné, že země s vysokým stupněm 
rozvoje, které mají i výrazně propracovanější a funkčnější legislativu týkající se 
nakládání s odpady produkují (respektive evidují) daleko více stavebních a 
demoličních odpadů na obyvatele a rok. Na konci tabulky jsou „nové země“ EU. 
Nelze předpokládat, že produkce stavebních a demoličních odpadů  je ve Finsku, 
Rakousku, Holandsku, Německu či Velké Británii skutečně několikanásobně vyšší 
než v ČR, ale s nejvyšší pravděpodobností se jedná hlavně o dokonalejší legislativu 
a statistiku v této oblasti.  
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S vědomím výše uvedené skutečnosti je pak nutno nahlížet i na tabulku produkce 
stavebních a demoličních odpadů za roky 2005 až 2009. Za zmínku stojí také 
výrazný rozdíl údajů uvedených ve statistické ročence EUROSTAT (viz tab.1) a 
hodnoty z databáze CENIA za rok 2008.  
 

Tab. 2. Produkce vybraných stavebních a demoliční odpadů v letech 2005 – 2009 
 rok 

2005 
rok 

2006 
rok 

2007 
rok 

2008 
rok 

2009 
skupina odpad [kt] [kt] [kt] [kt] [kt] 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   2 347 3 240 4 628 2 934 2 998
17 01 01 Beton  899 1 108 1 815 1 224 1 132
17 01 02 Cihly  766 963 761 861 919
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  11 39 12 13 15
17 01 06* Směsi obsahující  nebezpečné látky 105 103 82 43 46
17 01 07 Směsi neuvedené pod č. 17 01 06   566 1 026 1 958 793 886
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu  312 345 505 445 516
17 03 01* Asfalt. směsi obsahující dehet  4 6 11 8 3
17 03 02 Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01  308 339 493 437 513
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu   0 0 1 0 1
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kont. 

míst), kamení a vytěžená hlušina  
7 232 7 834 9 176 11 396 10 708

17 05 03* Zem. a kam. obsahující nebez. látky  360 181 314 462 504
17 05 04 Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03  6 401 7 237 8 481 10 026 9 116
17 05 05* Vyt. hlušina obsahující nebez. látky  0 0 0 0 0
17 05 06 Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05  402 145 292 707 1 003
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující 

nebezpečné látky  
6 5 10 26 30

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

61 266 79 175 54

17 06 Izol.  a staveb. materiály s azbestem  89 81 96 86 74
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu  1 1 1 2 2
17 06 03* Jiné izol. mater., obsahující neb. látky  1 1 1 1 0
17 06 04 Izol. mat. neuv. pod č. 170601 a 03  77 70 84 69 55
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest  10 9 10 15 16
17 08 Stavební materiál na bázi sádry  9 8 10 6 7
17 08 01* Mater. znečištěné nebez. látkami  0 0 0 0 0
17 08 02 Materiály neuvedené pod č. 17 08 01  9 8 10 6 7
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   468 418 702 497 580
17 09 01* SDO obsahující rtuť  0 1 0 0 0
17 09 02* SDO obsahující PCB  0 0 0 0 0
17 09 03* Jiné SDO obsahující nebez. látky  65 74 59 47 95
17 09 04 Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03  403 343 642 449 485

 C E L K E M 10 457 11 926 15 118 15 365 14 883
 z toho 1701 + 170302 + 170904 2 952 3 818 5 681 3 778 3 949
 což z celkového SDO činí [%] 28% 32% 38% 25% 27%

Zdroj - databáze CENIA 
Způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady jsou uvedeny v tab. 3. 

Kódy nakládání jsou dle vyhlášky 383/2001, příloha 20, tab. 11 a zahrnují součet 
v položkách A a B (součet odpadů vlastních a převzatých). 
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Tab. 3 Produkce a nakládání se SDO v letech 2007-2009 (zdroj CENIA) 
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5. Závěr 
Je zřejmé, že pro další podporu rozvoje recyklace stavebních a demoličních 

odpadů bude nezbytné přizpůsobit částečně i legislativní rámec, který by se měl 
vztahovat i k definici konce odpadů a druhotným surovinám.  Za zcela zásadní lze 
považovat vymezení a přesnou specifikaci konce odpadů pro stavební a demoliční 
odpady – tedy to, kdy odpad přestal být odpadem a stal se druhotnou surovinou. 
Proces transformace stavebního a demoličního odpadu na druhotnou surovinu musí 
být šetrný k přírodnímu prostředí, ale nesmí být svázán s některými nelogickými či 
zbytečnými byrokratickými opatřeními a nadměrným počtem prováděných zkoušek. 
Na druhé straně je však nezbytné důsledně omezovat stále existující nelegální či 
pololegální nakládání se SDO schované často pod nejrůznějšími pseudo-
podnikatelskými projekty rekultivací, vyrovnávání terénu apod. 

Pro rozvoj skutečné recyklace stavebních a demoličních odpadů bude také nadále 
nutná úzká spolupráce provozovatelů těchto zařízení s příslušnými orgány státní 
správy a místních samospráv. Nelze přehlížet skutečnost, že ačkoliv recyklace SDO 
je ekologicky záslužná činnost, jsou provozy recyklačních linek vždy spojeny 
s nárůstem prašnosti okolí i zatížení nákladní dopravou. Dalším problémem 
některých provozovatelů je i tvorba neúměrně velkých zásob (suti připravené 
k recyklaci či vyrobených recyklátů). Tyto problémy lze řešit pouze citlivým umístěním 
recyklačních linek do prostor, nesnižující kvalitu života obyvatel přilehlých lokalit. 

Pro prosazování rozvoje recyklace stavebních a demoličních odpadů na evropské 
úrovni lze označit za zcela nezastupitelnou spolupráci některých národních svazů 
sdružených do European Quality Association for Recycling e.V. (EQAR), jejíž členem 
je i ARSM. Je to jediná možnost, jak získat rychle přehled o dění v oblasti recyklace 
SDO na evropské úrovni a mít možnost do něj alespoň částečně zasáhnout.  
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Abstract 
Issue of the use of recycled materials in concrete structures and their disposal in the 
world and in our longer pays much attention. Use and recycling of construction 
materials is a great asset for more prospective and progressive methods of 
construction waste utilizations. The program focused on waste management is 
therefore necessary to reconcile economic and environmental aspects in order to 
come to an optimal solution of the issue of waste and environmental protection. 
 
1.   Úvod 

Betón je definovaný ako umelý kmeň, je najrozšírenejším stavebným 
materiálom. Možno ho považovať za  kompozitnú stavebnú látku, ktorá sa skladá 
z plniva, v danom prípade z kameniva (prírodné, umelé a recyklované) a spojiva, 
ktoré tu predstavuje hydraulické spojivo (väčšinou cement).  

Technológia betónu je vedná disciplína a technická disciplína, ktorá sa 
zaoberá zložením, výrobou a vlastnosťami betónu s cieľom dosiahnuť potrebné 
vlastnosti s minimálnou energetickou náročnosťou a minimálnym zaťažením 
životného prostredia. S určitosťou možno konštatovať, že dnes sa žiadna stavba 
celkom bez betónu nezaobíde, začínajúc základmi, podlahami a končiac stropnými 
konštrukciami a to nehovoriac o náročnejších stavbách priehradné hrádze, mosty, 
chladiace veže, vozovky, tunely a ďalšie betónové prípadne železobetónové 
konštrukcie.   

K výraznej zmene prichádza aj v oblasti technológie výroby betónu, a to 
používaním aj iných druhov plniva, ako je bežné hutné kamenivo, resp. aplikáciou 
prísad a prímesí. Pre celý rad konštrukcií možno použiť ľahké kamenivo (keramzit, 
expandovaný perlit, spenenú trosku a pod.) a samozrejme v poslednej dobe sa stále 
viac poukazuje na využívanie hrubého recyklovaného kameniva predovšetkým 
z asanovaných recyklovaných betónov, kde je možné zaručiť homogenitu a vlastnosti 
získaného materiálu. 
 

2.  ODPADY – DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 
 Činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov,  
znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade 
so zákonom o odpadoch je Program odpadového hospodárstva. Jedným zo 
spôsobov zlepšovania celkovej environmentálnej situácie – aj nakladaním s 
odpadmi, resp. eliminovať negatívne dopady v stavebníctve na životné prostredie, je 
zlepšenie environmentálneho správania sa podnikov pomocou rôznych nástrojov. Na 
dosiahnutie týchto zámerov je potrebné zrealizovať a zabezpečiť pre komplexné 
fungovanie recyklačného závodu nasledujúce činnosti: 

1. Schálenie zámeru na recyklačný závod. 
2. Príprava areálu pre fungovanie recklačného závodu. 
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3. Vypracovanie katalógu vlastných výrobkov. 
4. Vypracovanie zoznamu potrebných mechanizmov. 
5. Umiestnenie stabilných mechaizmov. 
6. Zriadenie a vybavenie  laboratória. 
7. Získať certifikáciu systému kontroly. 
8. Zabezpečiť vyhlásenie zhody na rôzne výrobky z recyklovného materiálu. 
9. Vypracovanie komplexného projektu pre fungovanie recyklačného závodu. 
10. Vybudovanie stabilnej upravárenskej linky. 
11. Vytvorenie skládok pre rôzne druhy recyklovaných materiálov. 
So zvyšujúcim sa počtom materiálov v stavebníctve sa bude neustále zvyšovať aj 

zložitosť nakladania s odpadom, ktorý vzniká pri demolačnej činnosti a v procese 
výstavby.  

V nasledujúcich tabuľkách uvádzam produkciu a nakladanie s odpadmi podľa 
dostupných zdrojov [2]. V tabuľkách sú pre porovnanie uvedené roky 2006 až 2009, 
aká bola bilancia odpadov, koľko ich bolo umiestnených na trh a koľko odpadu 
vyprodukovalo stavebníctvo v sledovanom období (tab. 1 až 3). Údaje sú uvádzané 
v tonách. 

Tab. č. 1 Bilancia vzniku odpadov (t) [2] 
Kategória odpadu 2006 2007 2008 2009 

Nebezpečný (N) 666 645 663 299 602 480 562 348 
Ostatný (O) 18 221 726 14 456 137 12 962 808 10 187 232 
Spolu 18 888 371 15 119 436 13 565 288 10 749 580 
 
Tab. č. 2 Bilancia odpadov umiestnených na trh (t) [2] 

Odpad 2006 2007 2008 2009 
Nebezpečný  535 068 525 165 523 928 484 678 
Ostatný 13 972 371 8 740 682 9 177 459 6 293 035 
Spolu 14 507 439 9 265 847 9 701 387 6 777 713 
 
 

Graf č. 1. Porovnanie tab.č.1 a tab. č. 3 v SR v rokoch 2006–2009 (t) 
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Tab. č. 3 Vznik odpadov v stavebníctve podľa OKEČ (t) [2] 
Odpad 2006 2007 2008 2009 

Nebezpečný 11 153 27 551 5 413 66 340 
Ostatný 905 077 2 011 871 1 296 348 1 123 145 
Spolu 916 230 2 039 422 1 301 761 1 189 486 
 
Tab. č. 4 Podiel stavebného odpadu na celkovom množstve vniknutého odpadu   

     (%) [2] 
Odpad 2006 2007 2008 2009 

Nebezpečný 0,06 0,18 0,04 0,62 
Ostatný 4,79 13,3 9,55 10,45 
Spolu 4,85 13,48 9,59 11,067 
 
Tab. č. 5 Produkcia odpadov v stavebníctve a spôsoby nakladania s odpadom  

     2006 - 2009 (t) [3] 
 

Rok 
Zhodnocovanie

materiálové 
[t] 

Zhodnocovanie
energetické 

[t] 

Spaľovanie 
bez 

energetického 
využitia 

[t] 

Skládkovanie
[t] 

Iný 
spôsob 

nakladania 
[t] 

Spolu 
[t] 

2006 793 082,22 - 1,8 77 4255,37 - 4 369814,4

2007 773 296,6 300,4 8 507,9 2 012 176,7 510 886,5 3 305 173

2008 778 160,42 626,36 455,99 1 119 542,2 578 348,4 2 477 129

2009 825 707,62 - 0,4 117 042,75 - 2 137 318,2

 

Tab. 1 Kategorizácia stavebného odpadu  

skupina druh odpadu

17 01 betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

17 02 drevo, sklo a plasty

17 03 bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

17 04 kovy (vrátane ich zliatin)

17 05 zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch), 
kamenivo a  materiál z bagrovísk

17 06 izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08 stavebný materiál na báze sadry

17 09 iné odpady zo stavieb a demolácií
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3.   RECYKLOVANÉ KAMENIVO 
 Využitie kameniva z recyklovaného betónu má pozitívny vplyv na prírodné zdroje 
kameniva (vyčerpateľné), na množstvo vzniknutého recyklátu a na náklady spojené 
s likvidáciou odpadu. Výroba betónu s recyklovaného kameniva je čiastočne komplikovaná. 
Je to dané predovšetkým rozdielnymi vlastnosťami základnej frakcie kameniva (štrk, piesok). 
Väčšie skúsenosti sú s využívaním hrubého recyklátu (veľkosť zrna nad 4 mm) ako náhrady 
prírodného kameniva. Jedna z možností ako využiť takéto betóny je upraviť recyklované 
kamenivo do betónu. Prvoradým cieľom musí byť overiť základné parametre jednotlivých 
materiálov  a porovnať ich s prírodným materiálom. 
 Pri recyklácii starého betónu vzniká relatívne vysoký podiel frakcie do 0/4 mm, ktorá 
prevažne obsahuje cementový kameň, (z časti je skorodovaný) a je jednoducho drviteľný. 
Drobná frakcia má vyššiu pórovitosť, nasiakavosť a v dôsledku toho nižšiu pevnosť. 
Vzhľadom k vyššej nasiakavosti sa vyžaduje zvýšenie množstva cementu čo spôsobuje 
horšiu spracovateľnosť betónu. Preto sa musí časť drobnej frakcie nahradiť prírodným 
kamenivom. Do akej miery je nutné túto náhradu uskutočniť sa sledovalo a ešte sleduje na 
vyrobených vzorkách, kde sa nahradila len hrubá frakcia v rôznych pomeroch. 

 Projekt VEGA 1/0554/08 „Využitie recyklovaného  kameniva pri výrobe cementových 
kompozitov“  sa realizoval v súlade s návrhom vedeckého projektu. 

V prvej etape riešenia sa vytypoval vhodný producent recyklovaného kameniva, 
ktorým bola spoločnosť Subterra a.s. v Bratislave. Daný výrobca spracováva betóny z 
demolácií  starých betónových, resp. železobetónových objektov po predchádzajúcom 
pomerne dôkladnom odseparovaní cudzorodých materiálov. Vo výrobni recyklovaného 
kameniva sa odobrali skúšobné vzorky kameniva frakcií 0/4, 4/8 a 8/16. Aby sa overilo 
kolísanie kvality materiálu, kamenivo sa odoberalo tri krát v určitom časovom odstupe. 

Na odobratých vzorkách kameniva sa overovali základné vlastnosti a to: objemová 
hmotnosť, sypná hmotnosť, medzerovitosť, zrnitosť, tvarové vlastnosti, obsah jemných 
častíc. Dosiahnuté výsledky sa porovnávali so štandardným ťaženým dunajským 
kamenivom. Podľa očakávania vzorky recyklovaného kameniva vykazovali horšie vlastnosti v 
porovnaní so štandardným kamenivom. Recyklované kamenivo malo nižšie objemové 
hmotnosti (cca 2250 kg.m-3) v porovnaní s ťaženým kamenivom (cca 2500 kg.m-3). Z toho 
vyplýva aj väčšia medzerovitosť recyklovaného kameniva. Pri skúške zrnitosti kameniva sa 
zistila nižšia ostrosť triedenia recyklovaného kameniva, čo je však problém výrobcu a čo 
možno odstrániť.  Recyklované kamenivo vykazovalo taktiež horšie tvarové vlastnosti a vyšší 
obsah jemných častíc, hlavne v prípade frakcie 0/4 mm. Pri opakovaných skúškach sa 
nezistili podstatné rozdiely v kvalite recyklovaného kameniva, čo vytvára predpoklady pre 
jeho používanie na výrobu betónu. 

V druhej etape riešenia projektu bol overený vplyv recyklovaného kameniva na 
vlastnosti betónov. Na výrobu betónov sa použil cement CEM II/B-S 32,5 z cementárne 
Rohožník. Pri riešení projektu sa postupne nahrádzali frakcie hrubého kameniva (4/8 mm a 
8/16 mm) recyklovaným kamenivom v množstve 25 %, 50 %, 75 % a 100 %. Ako drobné 
kamenivo (frakcia 0/4 mm)  sa vo všetkých prípadoch použilo ťažené kamenivo. Na 
betónoch sa sledovali objemová hmotnosť, pevnostné charakteristiky, nasiakavosť, 
mrazuvzdornosť a zmrašťovanie. Náhrada prírodného kameniva recyklovaným viedla len k 
miernemu zníženiu pevností. Pri nízkych podieloch recyklovaného kameniva sa pevnosti 
betónu dokonca mierne zvýšili. S narastaním podielu recyklovaného kameniva sa pevnosti 
znižovali. Pri 100 %-nej náhrade hrubého kameniva recyklovaným sa znížili pevnosti o cca 
15 %. 

Taktiež v prípade ostatných vlastností sa dosiahli relatívne pozitívne výsledky pri 
použití recyklovaného kameniva. Betóny s použitím recyklovaného kameniva vykazovali len 
mierny pokles mrazuvzdornosti. Po 50 cykloch možno hodnotiť tieto betóny ako 
mrazuvzdorné. Taktiež zmrašťovanie betónov s použitím recyklovaného kameniva bolo len 
mierne väčšie ako pri ťaženom prírodnom kamenive [4]. 
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4. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 Riešenie projektu prinieslo originálne výsledky, ktoré zahŕňajú rozšírenie 
poznatkov o vlastnostiach recyklovaného kameniva z demolácií betónových 
konštrukcií a tiež poznatky o vlastnostiach betónov z daného recyklovaného 
kameniva.  

Recyklované kamenivo obsahuje okrem zŕn pôvodného kameniva aj 
cementový tmel. V dôsledku toho má nižšiu objemovú hmotnosť, nižšiu sypnú 
hmotnosť a vyššiu medzerovitosť v porovnaní s prírodným kamenivom. Vykazuje tiež 
horšie tvarové vlastnosti a väčší obsah jemných častíc. Betóny s čiastočnou, alebo 
úplnou náhradou hrubého prírodného kameniva recyklovaným kamenivom 
vykazovali pomerne vysoké hodnoty pevnostných charakteristík. V prípade nižšieho 
podielu recyklovaného kameniva vykazovali betóny pevnosti na úrovni betónov z 
prírodného kameniva. Pri úplnej náhrade hrubého kameniva sa pevnosť betónu 
znížila cca o 15%. Betóny s použitím recyklovaného kameniva vykazovali len mierny 
pokles mrazuvzdornosti. 

Získané výsledky môžu slúžiť ako dobrý podklad pre ďalší aplikovaný výskum 
v oblasti využitia daného recyklovaného kameniva na výrobu betónu. Ďalší výskum 
by mohol byť zameraný na štúdium mikroštruktúry  a trvanlivosti betónov na báze 
recyklovaného kameniva  [4]. 
 
5. ZÁVER 
 Vhodné spracovanie odpadov je prospešné nie len z hľadiska životného 
prostredia ale aj z hľadiska ekonomického, lebo hlavným činiteľom využívania 
stavebného  odpadu je a bude ekonomika všetkých zainteresovaných subjektov, od 
pôvodcu odpadu (stavebné firmy), cez  spracovateľov odpadu (recyklačný závod) až 
po užívateľov recyklátu ako druhotnej suroviny. 
 Využitiu recyklátu  a odpadových materiálov pomôžu aj nové legislatívne 
zmeny a európske normy zvádzané v členských krajinách EÚ. V súčasnosti je 
používanie recyklovaného  kameniva pri výrobe betónu veľmi sporadické. Jedným z 
dôvodov je aj pomerne málo poznatkov a skúseností s daným kamenivom. Výsledky 
projektu  preukázali, že toto kamenivo môže byť vhodnou náhradou pri výrobe 
betónov, na ktoré nie sú kladené vyššie nároky z hľadiska pevností, alebo 
deformačných vlastností. Reálna je výroba betónu do triedy cca  C 20/25. 
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Abstract 
   As is well known, the natural zeolite is widely used in agriculture, construction, 
environmental protection and in different industries. In this contribution is monitored 
zeolite waste in the ceramic industry. This was obtained at his own treatment and 
sorting (zeolite dust) or after different ways of application. First results show that 
zeolite waste can be applied as opening agent at reduction in drying sensitivity of 
brick products. 
 
 

1. Úvod  
 V 80-tych rokoch minulého storočia bolo v lokalite Nižný Hrabovec (Východné 
Slovensko) objavené ložisko prírodného zeolitu s vysokým obsahom minerálu – 
klinoptilolitu - (NaK)6(Al6Si30O72)·20H2O. Prírodné zeolity sú vlastne produktom 
dlhodobého pôsobenia minerálnych zásaditých roztokov na rôzne petrografické typy 
hornín za zvýšených teplôt. Preto ložiská týchto hlinitokremičitanov sa nachádzajú 
v blízkosti teplých minerálnych žriedel alebo sopečných kráterov.  

Primárnou štruktúrnou jednotkou zeolitu je oktaéder, ktorý je tvorený atómami 
kremíka a hliníka s tetraedricky koordinovanými atómami kyslíka. Prírodné zeolity sú 
podľa IUPAC-u zaradené medzi mikroporézne materiály (priemer otvorov menej ako 
2 nm) a od tejto špecifickej vlastnosti sa odvíjajú aj možnosti ich aplikácie [1].  

V mikropóroch prírodných zeolitov sa dobre adsorbujú, respektíve vymieňajú 
jednomocné nehydratované katióny s malým priemerom, napr. Cs+ a NH4

+, nie však 
katióny viacmocné a hydratované, ktorých je väčšina [2].  

Slovenský zeolit z Nižného Hrabovca (obr. 2a) je sivozelený a obsahuje 40 až    
70 % klinoptilolitu, 8 až 10 % živcov, 6 až 10 % kristobalitu, 2 až 5 % kremeňa a 13 
až 30 % vulkanického skla [3]. V slovenskom zeolite je primárnym katiónom draslík, 
v iných typoch to môže byť sodík, vápnik, horčík, železo a pod. 

Ako je uvedené na internetovej stránke firmy ZEOCEM a s., Bystré [4], využitie 
prírodných zeolitov nachádzame v rôznych odvetviach národného hospodárstva. 
Rozsiahle možnosti využitia zeolitu vyplývajú predovšetkým z týchto špecifických 
fyzikálnochemických vlastností: 
• vysoká iónová výmena a selektivita, 
• reverzibilná hydratácia a dehydratácia, 
• vysoká schopnosť sorpcie plynov, 
• vysoká termostabilita, 
• odolnosť voči agresívnym médiám. 

 61



 

V tomto príspevku sme sa sústredili na využitie zeolitových odpadov v tehliarstve. 
S ich aplikáciou sme sa prvýkrát stretli na konferencii Odpadové fórum 2007 [5]. 
Zeolitové odprašky, ktoré boli použité v uvedenom príspevku, sa prejavili s veľmi 
pozitívnym výsledkom napríklad pri odstraňovaní redukčného jadra v pálenej krytine. 
Súčasne bolo zistené, že ich prítomnosťou v tehliarskej surovine sa po výpale 
výrazne zmenila pórová štruktúra črepu. Zvýšila sa hodnota objemu a mediánu 
polomeru pórov. Predovšetkým zvýšená hodnota mediánu polomeru pórov 
predurčuje aj zvýšenú mrazuvzdornosť vypáleného výrobku [6]. 

Je potrebné ešte spomenúť jednu dôležitú skutočnosť, že nielen v tehliarstve, ale 
aj v celej oblasti keramiky je možné výhodne aplikovať rôzne typy odpadov [7, 8, 9]. 
V posledných rokoch sa v tomto odvetví sledovala s pozitívnymi výsledkami aj 
aplikácia odpadov na báze ťažkých kovov [10]. Z tohto dôvodu bola naša pozornosť 
sústredená aj na využitie už použitého upraveného zeolitového produktu Klinopur-
Mn, s ktorým sa uvažuje pri kontaktnej filtrácií podzemných vôd v rámci 
odstraňovania mangánu a železa.  

Ako sa uvádza v prácach [11, 12], zlúčeniny mangánu vo vodách spôsobujú nielen 
technologické problémy, ale aj poruchy v prevádzkach vodovodných sietí a sú tiež 
príčinou zhoršenia kvality vody z hľadiska degustatívnych a estetických vlastností. 
Nakoľko mangán bez prítomnosti železa v podzemných vodách je vzácnosťou, 
technologické postupy odstraňovania mangánu z vody sú preto úzko spojené aj 
s odstraňovaním železa.  
  
2. Vlastnosti vstupných surovín a prísad 

Tehliarska hlina 
Ako vstupná surovina bola použitá tehliarska hlina z lokality Nitrianske Pravno. 

Táto je zastúpená kvartérnymi sedimentmi, ktoré sú reprezentované vrstvami ílových 
a ílovito-prachových zemín eolického pôvodu. Ich granulometrické zloženie je 
uvedené na obr. 1. Z mineralogického hľadiska ide o montmorilloniticko – illitickú a 
takmer bezkarbonátovú surovinu. Potvrdzuje to aj chemické zloženie, ktoré je 
uvedené  v tab. 1.  
 
Tab. 1 Chemické zloženie tehliarskej hliny 
SiO2 71,81 % Na2O 0,45 % 
Al2O3 13,37 % K2O 1,46 % 
Fe2O3 5,28 % CaCO3 0,63 % 
TiO2 1,027 % MgCO3 0,74 % 
CaO 0,46 % Strata žíhaním 4,71 % 
MgO 0,91 %   
 

Zeolitové odprašky  
Zeolitové odprašky (ozn. Z) vznikajú pri samotnej úprave a triedení zeolitu a 

dodala ich firma Zeocem, a.s. Bystré.. Z hľadiska granulometrie ide o veľmi jemný 
produkt premenlivého zloženia, kde prevažná časť zŕn je menších ako 0,05 mm (75 
až 85 %) a zŕn nad 0,2 mm je len do 1 %. Ich chemické zloženie je uvedené v tab. 2. 
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Obr. 1   Čiara zrnitosti tehliarskej hliny – Nitrianske Pravno 
 
Tab. 2   Chemické zloženie zeolitových odpraškov 
SiO2 70,2 % K2O 3,62 % 
Al2O3 12,4 % MnO 0,02 % 
Fe2O3 1,52 % P2O5 0,02 % 
CaO 3,28 % SO3 0,03 % 
MgO 0,62 % CO2 0,02 % 
TiO2 0,19 % Strata žíhaním 7,45 % 
Na2O 0,63 %   
 

Klinopur – Mn: 
Ide o povrchovo aktivovaný zeolit pomocou  vrstvy MnO2 z lokality Nižný 

Hrabovec. Po vyčerpaní oxidačnej kapacity bol regenerovaný roztokom KMnO4. Pre 
naše sledovanie sa použil Klinopur - Mn po niekoľkonásobnom aplikovaní po 
kontaktnej filtrácii podzemnej vody. Takto aplikovaný Klinopur – Mn bol zafarbený do 
červenohneda (ozn.: ZNF), pričom jeho zrnitosť bola charakterizovaná ako 
monofrakcia (0,5 – 1,0 mm) pri obsahu 97,9 %. Tento Klinopur – Mn bol tiež 
 upravený mletím v guľovom mlyne (ozn.: ZPF) tak, že 97,5 %  zŕn bolo menších ako 
0,045 mm. 
 

3. Výroba a skúšanie vzoriek 
 

Stanovenie vybraných vlastností vstupných surovín, tehliarskeho cesta a črepu sa 
vykonalo podľa príslušných noriem a prístrojmi, ktoré sú uvedené v tab. 3. 

Pre výrobu skúšobných vzoriek sa použila už granulometricky upravená hlina 
z tehelne Nitrianske Pravno. K tejto základnej surovine sa pridávali v hmotnostných 
percentách (2,5; 5; 7,5 a 10 %) jednotlivé prísady: zeolitové odprašky (Z), 
neupravený (ZNF) a pomletý Klinopur Mn po kontaktnej filtrácii (ZPF).  
 
Tab. 3    Zoznam použitých noriem, pracovných postupov a prístrojov pre stanovenie 

jednotlivých vlastností 
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Vlastnosť Norma – pracovný postup - prístroj 
Pracovná vlhkosť, % STN 72 1074 
Dĺžková zmena sušením, % STN 72 1565, časť 5 
Citlivosť na sušenie, % STN 72 1073  
Dĺžková zmena pálením, % STN 72 1565, časť 5 
Celková dĺžková zmena, % STN 72 1565, časť 5 
Strata pálením, % STN 72 1565, časť 6 
Nasiakavosť varom, % STN 72 1565, časť 6, čl. 8 
Zdanlivá pórovitosť, % STN 72 1565, časť 6 
Objemová hmotnosť, kg/m3 STN 72 1565, časť 6 
Objem pórov 
Medián polomeru pórov 

Stanovené vysokotlakovým ortuťovým 
porozimetrom Thermo Finnigan Pascal 240 firmy 
Thermo Scientific 

 
 

Z pripravených surovín sa vypracovalo cesto konštantnej plasticity (Pfefferkorn = 
33 ± 0,5 mm) podľa STN 72 1074. Takto pripravené cestá odležali 24 hodín vo 
vlhkom prostredí. Po odležaní sa vyrobili skúšobné vzorky rozmerov 100x50x20 mm, 
ktoré sa potom uložili na perforované rošty, kde sa počas 48 hodín zisťovali hodnoty 
pre stanovenie Bigotovej krivky. Vzorky pred uložením do pece sa ešte vysušili 
v laboratórnej sušiarni do ustálenia hmotnosti. Výpal sa uskutočnil v elektrickej 
laboratórnej peci s regulovaným režimom pálenia. V peci bolo stabilné oxidačné 
prostredie. Pre výpal sa použila páliaca krivka, ktorá je aplikovaná v tehelni 
Nitrianske Pravno s  teplotou výpalu 1060 °C. 

 
4. Dosiahnuté výsledky  

Dosiahnuté výsledky, ktoré sa týkajú vlastnosti tehliarskej suroviny s prísadami 
pred a po výpale, sú uvedené v tabuľkách 4 a 5. 
 
Pracovná vlhkosť – W: Pri aplikovaní jednotlivých prísad bol zistený zvláštny jav, že 
po dávku 7,5 %, dochádzalo k určitému nárastu pracovnej vlhkosti. Avšak pri dávke 
10 % už sledujeme jej pokles. Pravdepodobne v tomto prípade, zeolitové produkty pri 
uvedenej dávke začali pôsobiť v rámci tehliarskej hliny tixotrópne. 
 
Dĺžková zmena sušením - DS 
Vo všetkých troch prípadoch sledujeme pokles dĺžkovej zmeny sušením, nakoľko ide 
vlastne o neplastické materiály. Pri prísade ZNF boli stanovené hodnoty s najväčším 
poklesom, pretože táto prísada sa vyznačuje najhrubšou granulometriou. 
 
Dĺžková zmena pálením - DP 
Prítomnosť draslíka v zeolitových produktoch, ktoré sa prejavilo ako tavivo, spôsobilo 
postupné zvyšovanie hodnoty dĺžkovej zmeny pálením. Najviac sa to prejavilo pri 
granulometricky jemných prísadách (Z a ZPF). Hrubšia granulometria pri prísade 
ZNF tento efekt trochu spomalila. Navyše prítomnosťou malého množstva železa 
v prísade ZPF v porovnaní s prísadou Z, sledujeme mierne navýšenie taviaceho 
účinku. 
 
Dĺžková zmena celková – DC 
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Dĺžková zmena celková predstavuje vlastne súčet dĺžkovej zmeny sušením 
a pálením.  
 
Strata pálením – SP 
Vo všetkých troch prípadoch sledujeme postupný nárast tejto hodnoty so zvyšovaním 
dávky prísady. Je to spôsobené samotnými zeolitovými produktmi, ktoré sa 
vyznačujú stratou pálením do 8 %. Väčšia jemnosť prísady spôsobila aj mierne 
zvýšenie straty pálením. 
 
Nasiakavosť varom - NV 
Pri aplikovaní prísad Z a ZNF sledujeme nárast hodnôt nasiakavosti so zvyšovaním 
ich dávok. Naopak pri prísade ZPF je tento trend opačný. Pri vzájomnom 
porovnávaní týchto vzoriek, určujúcim faktorom môžu byť jedine vyššie hodnoty 
dĺžkovej zmeny pálením a samotná granulometrická jemnosť prísady. 
 
Zdanlivá pórovitosť – ZP 
Hodnoty zdanlivej pórovitosti úzko súvisia s hodnotami nasiakavosti varom, nakoľko 
pri ich výpočte sa uvažuje s ich hodnotami. 
 
Objemová hmotnosť - ρv 
Podobne ako v predchádzajúcom prípade, hodnoty objemovej hmotnosti závisia od 
hodnôt nasiakavosti varom a zdanlivej pórovitosti. Pri vzorkách s prísadami Z a ZNF 
sledujeme výrazný pokles objemovej hmotnosti so zvyšovaním ich dávok. Pri 
aplikovaní prísady ZPF hodnoty objemovej hmotnosti sa prakticky nemenili. 
 
Citlivosť na sušenie – CNŠ 
Vo všetkých troch aplikáciách sledujeme výrazný pokles hodnôt citlivosti na sušenie. 
To predurčuje, že počas procesu sušenia sa znižuje riziko vzniku trhlín aj pri 
rýchlejšom sušení. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný pri prísade ZNF, ktorá 
v tomto prípade pôsobila ako typické ostrivo. 
 
Mrazuvzdornosť 

Z hľadiska mrazuvzdornosti vypáleného črepu sú dôležité výsledky pórovej 
štruktúry vypáleného črepu, charakterizované objemom a mediánom polomeru pórov 
uvedené v tab. 5. Vo všetkých troch aplikáciách s dávkou 10 % sledujeme nárast 
objemu pórov. V prípade mediánu polomeru pórov jedine pri aplikácii ZPF nastal 
pokles, ale v ostatných dvoch prípadoch sledujeme tiež nárast. Za pozornosť stojí 
nárast tejto vlastnosti o 121,7 % pri prísade ZNF. 
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Tab. 4   Vlastnosti tehliarskej suroviny s prísadami pred a po výpale 
D W DS DP DC SP NV ZP ρv CNŠ Prísada 
% % % % % % % % kg/m3 - 

Bez 0 23,90 -7,45 -3,00 -10,45 4,83   8,81 18,62 2114 1,477 
2,5 24,45 -7,60 -3,08 -10,68 4,87   9,08 19,05 2099 1,326 
5,0 24,67 -7,65 -3,15 -10,80 4,96   9,22 19,32 2095 1,253 
7,5 24,70 -7,67 -3,17 -10,84 5,03   9,45 19,73 2088 1,235 

 
Z 

10,0 24,17 -7,06 -3,21 -10,27 5,08   9,54 19,44 2038 1,207 
2,5 23,97 -7,25 -2,80 -10,05 4,71   9,12 19,15 2100 1,285 
5,0 24,04 -7,10 -2,82  -9,92 4,77   9,73 20,13 2069 1,137 
7,5 24,10 -7,03 -2,90  -9,93 4,84 10,78 22,07 2047 1,078 

 
ZNF 

10,0 23,62 -6,70 -2,95  -9,65 4,90 11,16 22,71 2035 1,069 
2,5 24,37 -7,41 -3,13 -10,54 4,82   9,13 19,07 2086 1,394 
5,0 24,43 -7,26 -3,20 -10,46 4,89   8,90 18,58 2088 1,241 
7,5 24,48 -7,11 -3,30 -10,41 4,93   8,83 18,45 2090 1,147 

 
ZPF 

10,0 24,28 -7,00 -3,39 -10,39 4,98   8,43 17,66 2095 1,139 
 
 
Tab. 5   Objem a medián polomeru pórov vo vypálenom črepe 
Prísada Objem pórov 

mm3/g 
Medián polomeru pórov 

nm 
Bez prísady 97,3 (100,0 %) 2026 (100,0 %) 
Z 10 % 100,3 (103,1%) 2056 (101,5 %) 
ZNF 10 % 110,0 (113,1 %) 2466 (121,7 %) 
ZPF 10 % 120,9 (124,3 %) 1806 (89,1 %) 
 
 
5. Záver 

Výsledky skúšok so zeolitovými odpadmi ukázali, že sa naskytá ich možnosť 
aplikácie v tehliarskej výrobe. Vo všetkých troch sledovaných prípadoch môžeme 
uvažovať s nimi pri znížení citlivosti na sušenie tehliarskej suroviny v samotnom 
 procese sušenia. Najvýraznejšie sa to prejavilo s prísadou Klinopur - Mn (frakcia 0,5 
– 1,0 mm). To znamená, že počas procesu sušenia môžeme znížiť riziko vzniku trhlín 
aj pri rýchlejšom sušení. 

S aplikáciou prísady Klinopur – Mn by sa mohlo uvažovať aj pri výrobe pálenej 
krytiny, nakoľko pri malom zvýšení objemu pórov sa výrazne zvyšuje hodnota 
mediánu polomeru pórov oproti porovnávacej vzorke. Táto skutočnosť by mohla 
pozitívne ovplyvniť zvýšenie mrazuvzdornosti, avšak v tomto prípade odporúčame 
vykonať ešte príslušné skúšky. 
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Významná etapa skončila, NOVÁ ÉRA ZAČÍNÁ 
An important stage is over NEW ERA BEGINS 
 
Mgr. Jiří Hroch 
HARTL drtiče + třídiče s.r.o. Chrudim 
HARTL drviče + triediče s.r.o. Bratislava 
 
Abstract 
World leader in mining industry ATLAS COPCO purchased company Hartl in 2010. 
Formerly well know crushers as HARTL will be newly branded as ATLAS COPCO 
POWERCRUSHER. This step has significant synergy effects.  Key expectation is to 
become World leader in near future. 

V září 2010, světová jednička v oblasti těžebního průmyslu, společnost Atlas 
Copco, rozšířila své portfolio o drtiče a třídiče značky Hartl Powercrusher. Tímto 
krokem, společnost Atlas Copco, rozšiřuje své služby při dodávkách strojů do sféry 
recyklace, demolic a také kompletních služeb v lomařském průmyslu. Výroba drtičů a 
třídičů ATLAS COPCO POWERCRUSHER zůstává v rakouském St. Valentinu. 

 

 Prodeje, servis a služby spojené s dodávkami drtičů a třídičů Hartl dnes pod 
značkou Atlas Copco Powercrusher v České a Slovenské republice nadále zajišťuje 
tradiční a dlouholetý prodejce s bohatou historií firma Hartl drtiče+třídiče s. r. o. pro 
Českou republiku a Hartl drviče+triediče s. r. o. pro republiku Slovenskou. 

Výrobní řada Atlas Copco Powercrusher nabízí širokou řadu robustních a 
kompaktních čelisťových, odrazových, kuželových drtičů a třídičů na pásovém 
podvozku. Drtiče s rozsahem výkonu mezi 200 až 500 t/hodinu a třídiče s rozsahem 
mezi 200 až 400t/hodinu nabízí velmi široký záběr použitelnosti těchto strojů jak v 
oblasti recyklace, tak i v lomech. Všechny drtiče a třídiče Atlas Copco Powercrusher 
jsou plně mobilní, což z nich dělá stroje s ideálním využitím v lomech i na 
staveništích. Všechny modely mohou být používány v kombinaci v lince nebo jako 
samostatné stroje. Všechny řady drtičů mohou být doplněny o závěsný třídič, který 
se zavěsí pod hlavní dopravník a je poháněn pomocí hydrauliky z drtiče.  
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Tato ucelená koncepce strojů pod značkou Atlas Copco nabízí sofistikovaný 
design ve spojení se špičkovou technologií. 

 
  Spojení jména Hartl se značkou Atlas Copco a začlenění do kategorie 

konstrukčního a důlního vybavení, znamená zajištění nejširšího komplexního řešení 
v oblasti těžebního, demoličního a recyklačního odvětví, spojené s celosvětovou 
dealerskou a servisní sítí. Díky tomuto spojení, stroje značky Powercrusher získávají 
silnější pozici v celosvětovém měřítku. Toto spojení umožňuje nabídnout komplexní 
služby v dodávkách veškerých strojů a strojního vybavení počínaje speciálním 
nářadím, bouracími kladivy, kompresory, důlními vrtačkami, nakladači a uceleným 
programem drcení a třídění.  

 
 Ucelený program pro stavby, demolice a recyklace kromě komplexního řešení drcení 
a třídění stroji Atlas Copco Powercrusher zahrnuje také přípravu drceného materiálu 
vybavením firmy Atlas Copco. Počínaje nejmenšími ručními hydraulickými a 
pneumatickými kladivy až po nejtěžší 7 tunové, hydraulické nůžky na beton a ocel, 
demoliční pulverizátory, multifunkční drapáky, hydraulické hutnící desky, nářadí a 
řezací nástroje. 
Pro dopravní stavby nabízí Atlas Copco ucelenou výrobní řadu strojů značky 
Dynapac, součást skupiny Atlas Copco, zahrnující hutnící válečky a válce, finišery, 
silniční frézy, hutnících desek, vibračních zařízení pro betonáže, profesionální 
hladítka betonu, řezačky asfaltu a betonu. 
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VLASTNOSTI POPÍLKŮ Z RŮZNÝCH ODBĚROVÝCH MÍST 
ENERGETICKÉHO ZÁVODU 
CHARACTERISTICS OF FLY ASH FROM DIFFERENT SAMPLING SITES OF 
ENERGY PLANT 
Jméno autora: Ing. Vít Černý, doc. Ing. Karel Kulísek, CSc. 
Organizace: VUT v Brně, FAST, Ústav technologie stavebních hmot a dílců,  
Veveří 95, 662 37 Brno, email: cerny.v@fce.vutbr.cz, kulisek.k@fce.vutbr.cz 
 
Abstract 
The article deals with identifying the basic characteristics of selected energy  
by-products of a large energy source after a complete recovery with potential use for 
the next 30 years. Specifically, the monitoring of the influence of sampling points on 
the fundamental behavior of the energy by-products. The evaluation is verified by use 
of selected energy products in building materials with respect to the standard 
requirements.  
 

1. Úvod 
 V elektrárnách vyrábějících elektrickou energii spalováním uhlí se tuhé minerály 
vytvářejí během spalování jemně rozemletého uhlí a po spalování v plně řízeném 
procesu. Uvažovanými materiály jsou popílky, tj. nespalitelná minerální část v uhlí 
(ložový popel, úletový popílek, struska, fluidní popel), a tam, kde je instalováno 
odsiřovací zařízení, jsou to produkty po odsíření (produkt polosuché metody odsíření 
spalin a energosádrovec) získané v aparatuře pro odsíření spalin chemickou reakcí 
mezi oxidem siřičitým, který se při procesu spalování uvolňuje ze síry obsažené 
v uhlí, a adsorpčním činidlem na bázi vápníku. [1] 
 Většina vedlejších produktů vzniká v pecích s granulačním ohništěm, tj. v procesu 
spalování s teplotami 1100 – 1400 °C. Proces spalování v peci s granulačním 
ohništěm a vznik vedlejších energetických produktů (VEP) je zobrazen na obr. č. 1.  

 
Obr. č. 1 Tvorba vedlejších energetických produktů v elektrárnách spalujících uhlí [2] 

 70



 

 Zbytky po spalování uhlí jsou v současné době jedny z nejvíce využívaných 
druhotných surovin pro nové stavební materiály v rámci výzkumných prací. Výsledky 
ukazují, že vedlejší energetické produkty nejen často plnohodnotně nahrazují 
primární složky, ale v mnoha případech zlepšují vlastnosti finální stavebních výroků. 
Způsoby využití úletových popílků z klasického spalování jsou uvedeny v tab. č. 1. 
 
Tab. č. 1 Přehled možností využití popílků ve stavebních látkách 
• Popílkové stabilizáty, 
• do maltovin (aktivní složka, příměs), 
• do betonu a betonových výrobků, 
• do cementu, 
• do inženýrských staveb, 
• do pórobetonu, 
• cihlářské výrobky, 

• umělé spékané kamenivo, 
• umělé kamenivo vyráběné za 

studena, 
• minerální vlákna, 
• asfaltové výrobky, 
• při stavbě protipovodňových hrází, 
• při výrobě povrchových úprav. 

 Vedlejší energetické produkty však nejsou vždy vhodné pro využití ve stavebních 
látkách. V případě úletových popílků se jedná často o nesplnění požadavku na 
minimální jemnost. Tento nedostatek je možné eliminovat selektivními odběry popílků 
z jednotlivých sekcí odlučovačů, které produkují různé frakce popílků. Energetická 
zařízení však nejsou technicky vybavena pro možnost velkých odběrů z jednotlivých 
sekcí a jsou tak schopny expedovat pouze směs popílků z koncového sila. 

 
2. Odlučovače popílků 
 Z hlediska vlastností popílků je jistě důležité věnovat se i vlivem místa odběru na 
fyzikálně mechanické a fyzikálně chemické vlastnosti produktů. Na obr. č. 2 a obr. č. 
3 jsou dva nejčastěji používané druhy odlučovačů popelovin z kouřových plynů 
v energetických zařízeních spalujících mleté uhlí. Pomocí selektivních odběrů lze 
výrazně ovlivnit vlastnosti výsledných materiálů, ať už se jedná o použití do cementu, 
betonu, stabilizátů, keramiky nebo spékaného kameniva. 
 

 

Obr. č. 2 Schéma cyklonového popílkového odlučovače [3] 
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Obr. č. 3 Schéma elektrostatického popílkového odlučovače [3] 

 Z grafu na obr. č. 2 je patrné, že cyklonové odlučovače produkují popílek hrubší 
frakce. Do elektrostatického odlučovače tak přichází jemnější částice, které se dále 
rozdělují dle zachycení v jednotlivých sekcích. Lze tak dále rozdělovat a selektivně 
odebírat popílek přesně pro vybraný druh použití, případně vhodně mísit jednotlivé 
frakce. 
   

3. Experimentální ověření vlivu místa odběru popílků 
 Řešení je zaměřeno na posouzení vlivu místa odběru vzorků popílku, které je 
nesporně velice aktuálním tématem ve smyslu získání optimálních alternativních 
surovin pro stavební látky. Konkrétně budou popílky odebírány z výsypek 
mechanického odlučovače při výměníku tepla typu Ljungstöm (LJ), následně ze tří 
elektrostatických odlučovačů (EO1, EO2 a EO3) a samozřejmě ze sila. Zdrojem 
popílků je elektrárna s klasickými granulačnímu kotli, které spalují hnědé uhlí. 
 Pro hodnocení vlastností resp. kvality popílků z této elektrárny byly v rámci řešení 
studie na vzorcích popílku provedeny následující stanovení: 

• Stanovení zrnitosti, 
• stanovení měrného povrchu, 
• stanovení měrné hmotnosti, 
• stanovení pH ve výluhu, 

 
 Kolísání jednotlivých parametrů sledovaných popílků v závislosti na čase byly také 
součástí řešení.  
 

Výsledky sítových rozborů – stanovení granulometrie popílků 
 Jedním z hlavních parametrů, které ovlivňují vhodnost popílku pro stavební 
materiály je jejich zrnitost. V následujícím grafickém přehledu je názorně zobrazen 
rozdíl v jednotlivých jemnostech zkoušených popílků z různých technologických míst. 
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Obr. č. 4 Granulometrický rozbor popílků 

 Z uvedených výsledků je zřejmý vliv odběrového místa na granulometrii popílků. 
Pochopitelně nejhrubší popílek byl odebrán z mechanického odlučovače při 
výměníku tepla přímo za kotlem. V případě elektrostatických odlučovačů lze 
konstatovat, že nejjemnější popílky jsou zachycovány na posledních elektrofiltrech. Z 
výsledků je také patrný vysoký podíl popílku z prvního odlučovače v sile, kdy je 
zrnitost těchto dvou typů popílků téměř shodná. 

 
Výsledky stanovení měrné hmotnosti a měrného povrchu 
 Pro názorné porovnání vlastností zkoušených popílků, jsou dále uvedeny i 
výsledky stanovení měrné hmotnosti a měrných povrchů společně s částečným 
posouzením variability v čase. 

 
Obr. č. 5 Grafické znázornění výsledků měrných hmotností popílků 
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Obr. č. 6 Grafické znázornění výsledků měrných povrchů popílků 

 
 Výsledky především měrných povrchů potvrdili, že nejjemnější popílky je možné 
odebírat z posledních elektrofiltrů. Variabilita měrných hmotností a měrných povrchů 
popílků se pohybuje v přijatelných mezích. 
 

Výsledky stanovení torzního momentu 
 Zajímavým parametrem popílků, který pomůže objasnit vliv popílku na jeho 
zpracovatelnost při mísení s vodou je torzní moment, pro jehož stanovení bylo 
použito rotačního vizkozimetru. Výsledky jsou uvedeny na následujícím obrázku. 
 

 
Obr. č. 7 Grafické znázornění torzních momentů vzorků popílků 
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 Výsledky stanovení torzních momentů přinesly zajímavý poznatek, že jejich 
velikost je nepřímo závislá na jemnosti popílků. Vzorky s největším obsahem jemné 
frakce a s vysokými hodnotami měrného povrchu kladou nejmenší odpor proti 
míchacímu zařízení 
 
4. Závěr 
 Problematika využitelnosti vedlejších energetických produktů je v současnosti 
jedním z hlavních témat při hledání vhodných druhotných surovin pro stavební látky. 
Selektivní odběr popílků především z jednotlivých elektrostatických odlučovačů může 
zvýšit jejich následné uplatnění. Směs popílků ze sila často nevyhovuje normovým 
požadavkům zejména na jemnost, charakterizovanou podílem částic pod 0,063 mm 
a měrným povrchem. Pokud by však bylo možné popílky z jednotlivých odlučovačů 
odebírat a skladovat odděleně, bylo by možné vytvořit optimální směs pro daný 
způsob použití. Důležitým aspektem, který promluví do případného uvedení poznatků 
do praxe bude stále častěji skloňovaný ekonomický přínos. Vzhledem k vysokému 
podílu produkce popílku z prvního elektroodlučovače oproti ostatním dvěma. Je tak 
třeba vyšetřit míru přínosu pro samotné energetické zařízení. 
 
Příspěvek byl vytvořen v rámci výzkumného záměru MSM 0021630511 s názvem 
„Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost 
konstrukci“ a za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva 
průmyslu a obchodu v rámci projektu FR-TI2/351 s názvem „Nové technologie 
vysokohodnotného pórovitého kameniva z různých druhů popílků“. 
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Possibility of Using Waste from EPS Insulation 
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Abstrakt 
     Izolace z EPS desek se staly nedílnou součástí stavebního průmyslu. Jejich 
efektivní působení na snižování energetické náročnosti budov má dlouholetý efekt a 
účinnost i po 50-ti letech. Některé systémy, jako např. v ČR nejčastěji používaný 
ETICS, jsou aplikovány s použitím různorodých materiálů, počínaje 
lepidly,hmoždinkami,perlinkou a konče omítkou. Po skončení životnosti aplikace 
nebo samotné budovy je obtížné vytřídit EPS ze stavební sutě. I když mechanická 
recyklace odpadního EPS je technicky a technologicky zvládnutá, je u  stavebních 
demolic problematické vytřídění nekontaminovaného EPS k tomuto využití. Proto se 
jeví jako nejefektivnější energetické využití EPS odpadů ze stavebnictví. 
 

1. Plasty 
 Za více než stoletou historii výroby plastů dosáhla v roce 1949 jejich světová 
spotřeba hodnoty jednoho milionu tun , v rekordním roce 2007 již množství překročilo 
260 mil. tun. Krizové roky 2008 a 2009 stlačily světovou výrobu na 230 mil. tun. 
V roce 2010 se trh oživil a očekává se návrat blízko hodnotám rekordního roku. Ćtyři 
roky stará prognóza o dosažení 300milionové hranice výroby plastů v roce 2015 se 
tak stává realitou, zejména díky růstu v Číně (vloni o 20 %) a Indii (zdvojnásobení 
množství mezi 2010 – 2015). 
 Zpěňovatelný polystyren (EPS) jako výchozí surovina pro pěnové polystyrénové 
izolační desky patří do rodiny polystyrénových plastů (PS). Tato skupina plastů 
zaujímá 4. pořadí ve světovém žebříčku vyrobených plastů z hlediska množství – 
po polyetylenu (PE), polypropylenu (PP) a polyvinylchloridu (PVC). 
 Velkou předností plastů je skutečnost, že pro jejich výrobu se spotřebovávají 
pouze 4 % světové spotřeby ropy. Přínosy z jejich aplikací z hlediska úspor energií 
a snížení exhalací CO2 jsou násobně vyšší – např. u izolací z pěnového PS je to 
150násobek. Po skončení jejich různě dlouhé životnosti, od dní v obalovém sektoru, 
po desetiletí ve stavebnictví, lze plasty výhodně zhodnotit [1]. 
 Podíl Evropy na světové výrobě plastů poklesl v r. 2009 z 25 % v r. 2008 na 24 % 
při hodnotě 55 mil. tun. Z hlediska aplikačních oblastí plastů mají dominantní roli 
obalový průmysl se 40,1% podílem. Stavebnictví se podílí 20,4 % na evropské 
spotřebě plastů. 
 Světová spotřeba plastů na hlavu dosáhla v roce 2005 hodnoty 30 kg, v západní 
Evropě 99 kg, ve východní Evropě a Rusku 24 kg. Do roku 2015 je prognózována 
nejvyšší průměrná roční spotřeba plastů na hlavu v Asii – 6,0 % a ve střední Evropě 
a Rusku – 7,5 %. Česká republika výrobou i spotřebou plastů ve výši 1 milion tun/rok 
se zařadila spotřebou 100 kg/hlavu mezi vyspělé státy [2]. 
 

 76



2. EPS izolace 
Světová výroba EPS dosáhla v roce 2010 cca 5 mil. tun. Na této se podílejí Čína 

2,2 mil. tun, podíl Evropy odhaduji na 1,7 mil. tun. 
 Evropská výroba a spotřeba EPS se v roce 2010 zvýšila o více než 10 % proti 
roku 2009, přičemž v letech 2008 a 2009 se, jako na jednom z mála plastů, krize 
neprojevila. Největší dynamiku vykazují tradičně Švýcarsko, Německo 
a Skandinávie, zejména díky zateplování starých budov. 
 V ČR došlo v loňském roce k rekordnímu růstu spotřeby EPS na 56.900 tun, což 
představuje růst 13,8 % proti roku 2009 a překročení spotřeby v dosud rekordním 
roce 2008 o 3,3 %. Tohoto růstu bylo dosaženo, i přes pokles aktivit ve stavebnictví 
a výrazný propad počtu nově zahájených bytů. Hlavním motorem růstu spotřeby EPS 
byly renovace budov a jejich zateplování. Dle sdělení Cechu pro zateplování budov 
vzrostl vloni počet nově zateplených budov o 8 % při ploše zateplení 16,5 milionů 
metrů čtverečních domovních stěn. 
 Z hlediska aplikací EPS izolací je patrný trend ke zlepšování efektivity 
zateplovacích systémů, zvyšováním tloušťky desky a k vyššímu podílu aplikací 
„šedého EPS“, tj. typu s příznivějšími tepelně izolačními vlastnostmi, vyjádřenými 
parametrem „lambda“. Nedílnou roli sehrály i dotační programy „Nový panel“ 
a „Zelená úsporám“. 
 Zateplování budov má specifický charakter a zrealizovat opatření směřující se 
snížení exhalací CO2 do roku 2020, resp. 2050 není možné bez dotačního systému. 
S prostředky na tyto účely EU počítá, podmínky pro jejich čerpání budou zveřejněny 
letos. 

3. Odpady 
 Podle nejnovější studie francouzské multinacionální firmy VEOLIA je ročně 
ve světě „vyprodukováno“ 4 miliardy tun odpadů, přičemž pouze 25 % je využito 
nebo recyklováno [3]. Z tohoto pohledu je 230 milionů tun vyrobených 
a spotřebovaných plastů na světě v roce 2009 zanedbatelné množství, zejména 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že více než polovina (54 %) z 24,3 milionů tun 
odpadních plastů bylo v EU využito [4]. 
 Příznivě se projevuje Nařízení EP a Rady ES č. 98/2008, o odpadech, z 19. 11. 
2008 (v ČR Euronovela č. 154/2010 z 1. 7. 2010).  
 Z hlediska plastů jsou důležité tyto části: 

• Definice recyklace jako operace opakovaného užití plastových odpadů na 
produkty, materiály nebo látky aplikované pro stávající nebo jiný účel. 

• Definice energetického využití jako procesu pro odpadní plasty, které není 
možno recyklovat, k náhradě paliv při výrobě tepla a elektrické energie. 

• Pětistupňová hierarchie v řízeném využití odpadních plastů, a to: 
o prevence vzniku odpadů 
o znovuužití v jiných aplikacích 
o recyklace 
o energetické využití 
o skládkování 
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• Minimální limity do roku 2020 pro využití domovních odpadů včetně plastů 
ve výši 50 % hmotnostních a 70 % hmotnostních pro stavební a demoliční 
odpad. 

• Minimální účinnost pro spalovací zařízení odpadů 60 %. Tuto podmínku splňuje 
pouze třetina ze stávajících 420 spaloven odpadů v Evropě. Porovnávací 
studie životního cyklu prokazují, že spalování je environmentálně šetrnější než 
skládkování, které má enormní dopad na životní prostředí, zejména na lidské 
zdraví. 

• Výrazně se potlačuje skládkování plastů. Podle studie švýcarské konzultační 
firmy Prognoz z roku 2007 by se mohlo docílit snížení exhalací CO2 o 27 %, 
pokud by se dosud skládkované odpady recyklovaly nebo energeticky využily. 
Při skládkování se totiž tvoří metan, který má 21x vyšší potenciál pro 
skleníkový efekt než oxid uhličitý. 

 V roce 2009 vykázalo již 9 členských států EU 27 + Švýcarsko a Norsko podíl 
skládkování plastů menší než 16 %. Jde o tyto země: Švýcarsko, Německo, Dánsko, 
Švédsko, Rakousko, Belgii, Nizozemí, Norsko a Lucembursko.  
 Ve všech těchto zemích se podíl energetického využití plastových odpadů 
pohybuje v rozmezí 62,8 – 75,4 %. 
 Naproti tomu se v ČR skládkuje 55,8 % odpadních plastů a energeticky využívá 
pouze 14,1 %. Obdobné hodnocení pro SR je příznivější – 52 %, resp. 26,7 %. 
Zatímco v podílu mechanických recyklací plastů byla ČR považována na mistra 
Evropy [6], máme k energetickému využití odpadů v provozu 3 spalovny schopné 
využít více než 600 tis. tun směsného komunálního odpadu. K dosažení evropského 
průměru bychom museli urychleně postavit min. další 4 zařízení s kapacitou 100 tis. 
tun. 
 Podle [5] se v ČR v roce 2009 vyprodukovalo 24,2 mil. tun odpadů, přičemž 
ze 60 % se jednalo o stavební a demoliční odpad. Z obcí pocházelo 3,7 mil. tun 
odpadů, z toho tvoří 3,3 mil. tun komunální odpady. Vytříděno bylo 44 kg 
komunálního odpadu na osobu (13,9 %). V bilancích stavebního odpadu plasty zatím 
nefungují, jejich podíl je nízký. Zateplování budov pomocí plastových izolací, event. 
PVC oken začalo před 50 lety a při dlouholeté životnosti těchto produktů se o jejich 
recyklaci poněkud více hovoří až v posledních letech. Výsledky recyklací PVC oken 
jsou publikovány v [7]. 
 

4. Odpady z EPS izolací – aktivity Sdružení EPS ČR 
   Od prvního uvedení EPS na trh v Německu v r. 1952 brzy uplyne 70 let. Produkt 
našel uplatnění v sektoru obalovém (cca 15 %) a v množství 85 % v sektoru 
stavebním (první zateplení domu v roce 1959). Zatímco pro první sektor postačuje 
krátkodobá životnost do 2 – 3 let, pro stavebnictví je žádána životnost min. 25 let. 
Prověření stavu prvních izolací budov ukázala, že životnost delší než 50 let nebude 
problémem. 
 
4.1 Nekontaminované odpady EPS 
 Čisté odpady z obalových aplikací EPS jsou snadno využitelné. V některých 
zemích jsou samostatně shromažďovány v kontejnerech u obchodních domů, 
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v českém Eko-kom systému jsou součástí třídění odpadů z plastů. Totéž se týká 
nekontaminovaných EPS odpadů z realizace staveb [8].  
     V roce 2006 podepsalo Sdružení EPS dohodu o přistoupení k mezinárodní 
úmluvě o recyklaci pěnového polystyrenu. Týká se využití drtě pro výrobu malt a 
omítek, lehčených cihel a betonu, drenážní zásypy, recyklace, včetně získání 
polystyrenu. Do této kategorie patří i geoaplikace EPS rozměrných bloků při stavbě 
silnic, dálnic, plovoucích domů a základů budov  v seismických oblastech. EPS bloky 
(geofoam s objemovou hmotností 15 – 30 kg/m3), obsahující až 50 % odpadní EPS 
drtě, se aplikují v těžkých terénech v zemním tělese pozemních komunikací jako 
výplňový, vylehčující a zpevňující základní materiál. 
 EUMEPS – střechové organizace národních EPS asociací pořádala 
v Amsterodamu 16. – 17. 11. 2010 školení 73 expertů k této aplikaci [9]. Již v roce 
1997 vydal Duškov [10] základní publikaci k této aplikaci, přičemž největšího 
aplikačního uplatnění systém doznal v Nizozemí, Norsku, Japonsku a USA. 
Podkladové materiály jsou k dispozici u autora. Jako zajímavost uvádím, že tento 
systém již byl v ČR aplikován před 7 lety při výstavbě dálničního mostu na dálnici 
u Vyškova s využitím EPS bloků od firmy DCD Ideal Dynín.  
     V pořadí již 4. světová konference „Geofoam Blocks in Construction Applications“ 
se koná 6. – 8. června 2011 v Lillestrom (Norsko) [11]. V tomto státě sledují stav EPS 
v této aplikaci již více než 20let.  Celkový počet realizací na silnicích v Norsku 
přesáhl 25  a spotřeba EPS v r. 2005 činila 40 000 m3 EPS bloků. 
 
4.2 EPS izolace z demolic 
 
     Z přednášky p. Škopána [12] vyplývá, že v roce 2008 tvořily v ČR všechny typy 
odpadních izolačních materiálů bez azbestu relativně zanedbatelný podíl 69 tis. tun 
z celkového množství stavebních a demoličních odpadů ve výši 15 365 tisíc tun. 
Nelze se tedy divit, že  položka plastové izolace zatím ve statistikách o recyklaci 
staveních odpadů nefiguruje [13]. 
     Podrobným zkoumáním prvních zateplených domů z počátku šedesátých let 
minulého století bylo zjištěno, že kvalita izolací z EPS se nezhoršila a i po padesáti 
letech je izolace zcela funkční. Hlavní problém využití odpadního EPS ze stavebních 
demolic spočívá v dokonalé separaci od ostatních stavebních materiálů [14,15]. 
Hlavní problém řešení těchto odpadů se tak odsouvá o minimálně 50 let od jejich 
aplikace.  
     Pro zajímavost uvádím, že podle údajů [16] se  v roce 1980 spotřebovalo v ČR 
3,9 tisíc tun ( v SR 4,0) EPS izolací ve stavebnictví. V minulém roce to již v ČR bylo 
50 tisíc tun. Problematika využití izolací po skončení jejich aplikační životnosti se tak 
„posouvá“ do dalšího období a v budoucnu se budeme muset zabývat průmyslovým 
způsobem separace a využití těchto odpadů. Určitě by na tento problém nestačila 
stávající kapacita recyklace EPS ve společnosti Remiva Chropyně [18], která v roce 
2007 zrecyklovala  1,5 milionů m3 EPS na 700 tun kompaktního polystyrenu. 
     Evropští experti v rámci střechové organizace národních asociací EPS - EUMEPS 
se, v rámci dvou současně realizovaných projektů, přiklánějí k názoru energetického 
využití odpadních EPS izolací. 
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     V nejnovější studii fy Consultic [16] je poprvé zpracována bilance  EPS odpadů 
z hlediska aplikací, jednotlivých zemí v Evropě a způsobů jejich využití. Za rok 2009 
bylo izolováno necelých 500 tis. tun EPS odpadů – spotřeba činila 1,5 mil. tun.. 
Recyklací a energeticky bylo využito 56,6% odpaů, zbývající množství bylo 
skládkováno. V ČR vzniklo 8 tisíc tun EPS odpadů (v SR 5), z toho 3 tis. tun bylo 
využito (v SR 2) a zbytek skončil na skládkách. 
     Ve stavebnictví se aplikuje v ČR 88% EPS s požadavkem na dlouhodobou 
životnost. Zbývajících 12% se aplikuje převážně v obalovém průmyslu, kde se 
předpokládá krátkodobá životnost. Efekt životnosti se projevuje i v podílu výskytu 
odpadů z jednotlivých aplikačních segmentů. Odpady EPS z obalů mají  v EU 72,6%-
ní podíl, ze stavebnictví pouze 27,4%. Obdobné podíly za ČR a (SR) jsou : 68,3% 
(54,4) , resp. 31,7% (45,6). 
     V druhém projektu EUMEPS – Evropské environmentální prohlášení o výrobku 
(EPD) dle ISO 14 025, kterého se zúčastnilo 14 národních asociací, včetně SR a ČR, 
byla shromážděna data z 24 výroben o sedmi typech EPS izolačních desek 
k analýze životního cyklu, tj. včetně nakládání s odpady [17]. Pro kalkulace byly 
použity 2 varianty využití EPS odpadů ze staveb, a to : poměr energetického využití 
ke skládkování 50:50 anebo 90:10. Tak např. u desky s objemovou hmotností 
15kg/m3 vyjde při využití energetického potenciálu odpadního EPS ke snížení 
celkové spotřeby energií během životního cyklu  z 1341MJ/ m3 až o 454 MJ/m3. 
Zvyšováním podílu energetického využití EPS odpadů se kromě environmentálního 
ukazatele GWP zlepšují všechny další používané ukazatele, tj.ADP, ODP, AP, EP a 
POCP. 
 

5. Závěr 
     V roce 2005 přijala Evropská komise strategii předcházení vzniku odpadů a jejich 
recyklaci. V lednu letošního roku provedla hodnocení efektivity přijatých úkolů [19]. 
Konstatovala, že mezi roky 2006 a 2008 se celkové množství odpadu 
vyprodukovaného v 27 členských státech snížilo o 10%. Míra recyklace dosáhla roce 
2008 podílu 38%, což je zlepšení proti roku 2005 o 5%, proti roku 1995 o 18%. 
Energetické využití odpadů se zvýšilo z 96 kg na obyvatele v roce 2005 na 102 kg 
v roce 2008. Přibližně 1,3% celkové výroby energie v EU pochází ze spalování 
pevného komunálního odpadu. Snížil se podíl skládkování ze 49%v roce 2005 na 
40% v roce 2008. Mezi roky 2004 a 2006 bylo uzavřeno 3300 skládek, přičemž 
dalších 1000 bylo Komisí identifikováno jako nevyhovující. 
     Prognózy budoucích trendů naznačují, že bez realizace dalších politik 
předcházení vzniku odpadů by vzrostl objem vyprodukovaného odpadu mezi roky 
2008 a 2020 o 7%. Je nezbytné důsledně realizovat již přijatá opatření , která by 
měla přispět ke zvýšení recyklace za 40% v roce 2008 na 49% v roce 2020. 
Skládkování by se mělo snížit ve stejném období o 10% s podílem na úrovni 28%. 
     Odpady z EPS aplikací ve stavebnictví se sice v současné době podílejí 
minimálně na celkových stavebních odpadech, avšak jejich množství bude postupně 
narůstat a je proto nezbytné již dnes vyvíjet technologie jejich třídění a efektivního 
využití při omezování skládkování. 
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VÝSKYT SMĚSNÝCH STAVEBNÍCH ODPADŮ ZVYŠUJÍ 
PŘEDIMENZOVANÉ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY 

Jméno autora: Alois Palacký 

Organizace:  Alois Palacký, alois.palacky@fana.cz 

Abstract: 
When insulating houses, especially within subsidy programmes, the ETICS 
technology quality is replaced by the thermoinsulating layer thickness. Moreover, if 
the dilapidated and damp building constructions constantly glue up the functional 
lifespan will dramatically decrease. The following faulty insulation systems 
destructions and maintenance cause uncontrolled amount of mixed waste.  
 
1.      Úvod 
          Zvyšování požadavků na tepelný  odpor obvodových zdí bytových staveb vede 
mimo jiné k vytváření neúměrné vrstvy pevného izolantu. Objemově se jedná o více 
než stoprocentní navýšení izolační hmoty, která by měla zaručit normativy téměř 
výhradně používaného zateplovacího systému ETICS. Takový trend spěje ve svém 
závěru k výskytu enormního množství odpadu, který vzniká po dožití izolačního 
souvrství, respektive při jeho často nepředvídané destrukci. Odpad je většinou 
klasifikován jako směsný organický stavební, u kterého je problematická separace i 
recyklace, a který s ohledem na přítomnost organických hmot – plastů a  adheziv  je 
jako běžná stavební suť nevyužitelný.  
Pokud by bylo možné prokázat nutnost zvyšující se spotřeby pevných tepelných 
izolantů v zateplovacích systémech, měl by být povinně řešen vznikající problém 
s odpady. V jiném případě se kontaktní technologií řádově zvýší  rizika ekologická i 
ekonomická. 
 
Obr. 1 Nedodržení technologie ETICS      Obr.2  Zavlhnutí izolace(řasy a plísně) 
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Obr.3  Zalepování poškozeného podkladu              Obr.4 Polštářový efekt 
 

 
 
 
2.        Zjištěný stav 
           Z výsledků dosud provedeného kontaktního zateplování jsou reálně potvrzeny 
jen nákladové položky. Přínosy ekonomické i ekologické se zjišťují jen ve virtuálních 
hodnotách získávaných v tabulkových a normativních předpokladech. Současně 
používané, ale i připravované normy a požadované parametry nesledují skutečnou 
potřebu ale prioritně tržní zájmy. Například   požadavky  na  tloušťku  pevných 
izolačních vrstev až 200 mm s hodnotou U  ≤ 0,16 W/m2.K. Samotné udržení takto 
objemného souvrství na podkladu je technický problém, který negativně ovlivňuje 
dodržování dalších normovaných hodnot, hlavně soudržnosti. 
            Zateplovací systém ETICS  je stavebním výrobkem až po té, co je 
nainstalován na podklad.   Zatím  co  jednotlivé  komponenty  musí  splňovat  
certifikované  parametry, je stav zateplovaných staveb nespecifikovatelný:  zchátralý, 
zavlhlý, nerovný, nesoudržný, zděný, panelový, dřevěný, jen výjimečně splňuje 
podmínky převážně u nových objektů. Každá z těchto staveb, je-li zateplena stejným 
kontaktním systémem, bude vykazovat jiné tepelně izolační vlastnosti a tím i různé 
hodnoty certifikovaného stavebního výrobku, čímž se stává na trhu závadným.  
 
Obr.5 Poškozený podklad                                         Obr.6 Nekvalitní realizace ETICS 
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Obr.7 Destrukce ETICS 

 
 
 
 Takový stav zpochybňuje  vykazované výsledky a neumožňuje jednoznačné 
vyčíslení přínosů. Nehledě k tomu, že termoizolace jsou ovlivňovány dalšími vlivy, 
například klimatickými změnami, regulací a modernizací topení, opravami stavebních 
otvorů, vodorovnou hydroizolací, vlhkostí a podobně. 
Současně používané kontaktní zateplovaní, izolace střech a vodorovných konstrukcí 
jsou značně rizikové v tom, že zakrývají často zchátralé konstrukce a při poškození 
kterýmkoliv z uvedených vlivů, zvlášť vlhkostí nebo mechanickým poškozením 
neumožňují provádění včasných účinných sanací. Pokud nedojde dříve 
k destrukci,vyžadují většinou plošné odstranění. 
           Zjištěný stav má přímý dopad na značný výskyt směsných stavebních 
odpadů, se kterými Plán hospodaření s odpady ČR nepočítá.  Nepočítá s tím ani 
Ministerstvo životního prostředí, MMR ani MPO v dotačních programech. 
Na minulých konferencích a průběžně v publikacích odborných časopisů opakovaně 
uvádím zjištěné údaje upozorňující na aktuální rozsah a množství vznikajících 
odpadů a škod v oblasti stavebních izolací. 
Nepovažuji proto za nutné uvádět další číselné údaje v tomto příspěvku. 
 
 
3.        Závěr 
           Shrňme uvedená témata do několika preventivních opatření o jejichž 
prioritách jsem přesvědčen. 
 Množství pevného izolantu (jeho spotřeba) není rozhodující pro optimální funkci 
tepelné izolace. Rozhodující je obnovení izolační funkce, technickým řešením 
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umožňujícím opakovanou sanaci s optimálním difúzním režimem a vysokou 
životností.  

    Životnost  a množství pevné izolační hmoty ovlivňuje výskyt odpadů. 
 Skutečný přínos zateplení je závislý na stavu zateplovaného domu a použité 
technologii. Státní dotace negarantují skutečné úspory, ale jen virtuální výsledky 
stanovené projektem. 

     Izolant nalepený na nevhodný podklad  má často jen cenu odpadu. 
 Pokud stihneme zabránit destrukci kontaktního zateplovacího systému 
včasnou sanací např. implantací expanzních kotev zabráníme předčasnému 
vzniku odpadu u izolačního souvrství a obnovíme jeho funkci. 
 Náklady na samotnou nalepenou izolační obálku jsou nenávratné.  
Nezahrnují totiž výdaje na úpravu podkladů pod kontaktní zateplení ani likvidaci 
odpadů po ukončení životnosti, čímž zkreslují ekonomický přínos. 
 Normativy kontaktních systémů jsou vázány na hodnoty laboratorních zkoušek 
maloplošných vzorků.  Není je schopna dodržet (při realizaci na velkých 
plochách) žádná montážní firma. 
 Energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy a energetický 
štítek obálky   budovy,  jsou  velmi nákladné dokumenty, jejichž výpočet cituji: 
„je   natolik složitý, že laik zde chyby stěží odhalí. Nezbývá tedy než vybrat 
kvalitního renomovaného zpracovatele, který je nezávislý na investorovi stavby.“ 
konec citátu.  (www.mpo.cz ,  publikace pro poradenskou činnost) Vyhláška č. 
148/2007, zákon č. 406/2000, ČSN 730540-2 (bez komentáře) 

           Návrh řešení spočívá v okamžité inovaci kotvicího a adhezního systému 
ETICS a v postupném provádění sanace již  kontaktně zateplených konstrukcí. 
Podstatně se tak sníží rizika jejich nefunkčnosti a destrukce termoizolačích systémů 
a tím i zásadní výskyt odpadů.  
            Průběžným  sledováním kontaktně zateplených budov je stále častěji 
zjišťováno riziko soudržnosti izolačního souvrství s podkladem. Tento stav způsobují 
adhezní vrstvy a kotvení, jejichž  technické provedení jsou nedokonalá a závadná. 
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Obr.8 Porovnání přídržnosti izolačních souvrství kotvených různými technologiemi 
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Abstract 
Beside such well approved residues like fly ash, blast furnace slag, silica fume and 
crushed concrete or brick, other materials, like waste incineration bottom ash, steel 
slag, biomass ash, industrial sludge or mixed demolition waste, bear the potential to 
be used in high-grade mineral building materials. However, sophisticated processing 
technologies and progressive applications of the waste products are needed. The 
material efficiency has to be improved by further R&D activities. This paper shows 
the activities of the working group “Saving Resources by Material Recycling”and 
presents research about the use of residues from industry, incineration processes 
and deconstruction for the production of high-grade mineral building materials. 
 
 
1. Minerální odpadní materiály a jejich opětovné využití ve stavebnictví 
 Výzkumy, zabývající se využitím druhotných surovin pro výrobu vysoce kvalitních 
stavebních materiálů, přispívají k zachování přírodních zdrojů a pozitivně ovlivňují 
snížení odpadů. Každoročně je v Německu vyprodukováno kolem 256 milionů tun 
minerálních odpadů. Tyto jsou buď ukládány na skládky nebo jsou využity při 
výstavbě pozemních komunikací v podobě násypů, protihlukových bariér a jiných 
low-grade aplikací. Pouze 5% je plnohodnotně recyklováno a opětovně použito jako 
kamenivo, pojivo nebo jako výchozí surovina pro výrobu cementu či betonu [1, 2].  
 Na jedné straně existuje celá řada odpadních materiálů, které jsou schváleny pro 
výrobu cementu a betonu. Jsou to například popílky, vysokopecní struska a křemičitý 
úlet. Na druhé straně existují i další druhotné suroviny, jako je popel ze spalování 
tuhého komunálního odpadu, strusky z výroby oceli, popel z biomasy, průmyslové 
kaly nebo smíšený demoliční odpad, které mohou být na základě svého chemického 
a mineralogického složení, nebo po specifické úpravě, opětovně a plnohodnotně 
využity taktéž v oblasti stavebních materiálů [3, 4]. 
 Ke zdůraznění důležitosti výzkumů v oblasti recyklace byla nedávno v sekci 
"Building Materials" BAM Federal Institute for Materials Research and Testing Berlin 
založena pracovní skupina "Saving Resources by Material Recycling" která se 
zabývá těmito oblastmi: 

• sekundární kamenivo z odpadních materiálů 

• přísady do betonu, cementové náhražky na bázi odpadů z průmyslových 
a spalovacích procesů 
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• komplexní posouzení cyklů stavebních materiálů  

• hodnocení vlivu druhotných stavebních materiálů na životní prostředí  
 Kromě komplexní charakterizace odpadních materiálů z hlediska chemického 
složení, technických parametrů a i z hlediska ochrany životního prostředí je výzkum  
zaměřen na opětovné použití recyklovaných materiálů při výrobě betonu i při výrobě 
jiných cementových materiálů. V následujících kapitolách je uvedeno několik příkladů 
našich výzkumných projektů. 
 
2. Využití strusky ze spalování tuhého komunálního odpadu (TKO) jako 

kameniva v betonu 
V řadě projektů [5-7] bylo zkoumáno možné využití strusky ze spalování tuhého 

komunálního odpadu jako kameniva při výrobě betonu. Vzhledem k vysokému 
obsahu minerálních složek, jakož i chemickým a fyzikálním vlastnostem, by mělo být 
možné využít této strusky jako sekundárního kameniva. Nicméně, struska obsahuje 
příliš velké množství chloridů, síranů, organických složek, jemných částic, hliníku a 
skla, které poškozují beton. Proto je nutné minimalizovat nebo úplně odstranit tyto 
škodlivé komponenty. Kvalitu popela lze zlepšit těmito dodatečnými úpravami:  

▪ prosívání a promývání (snížení podílu jemných částic, chloridů, síranů) 
▪ opto-mechanické třídění (vytřídění skla) 
▪ magnetické snímače (vytřídění kovů) 
▪ úprava strusky pomocí hydroxidu sodného (snížení obsahu hliníku). 

 

 

Obr. 1. Pevnost v tlaku zkušebních těles s různým kamenivem [8] 
 

Pro vyhodnocení vlivu strusky na beton, byly zhotoveny zkušební betonové vzorky 
(CEM I 32,5 R, 310 kg/m³, v/c = 0,60, křivka zrnitosti B32) u kterých bylo hrubé 
kamenivo 2-32 mm nahrazeno struskou. Jak je ukázáno na obr. 1 vyznačuje se 
beton s kamenivem z TKO srovnatelnými pevnostmi v tlaku jako betony 
s reckylovaným kamenivem z betonové suti. 
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3. Lehké kamenivo na bázi cihlové suti 
 Nejen v Německu ale i ostatnich státech Evropské unie, tvoří stavební a demoliční 
odpady velmi významný podíl na celkové produkci všech odpadů. Jelikož se zároveń 
jedná o významný zdroj druhotných surovin, je snahou tento potenciál efektivně 
využít. Při recyklaci stavebního odpadu vzniká významný podíl jemnozrnného 
a heterogenního materiálu, pro který dosud nebyla vyvinuta vhodná recyklační 
technologie. Jednou z možností, jak zhodnotit tuto část demoliční suti, je její použití 
pro výrobu lehkých granulatů (pórovitého kameniva). Výzkumný projekt, financovaný 
Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum, se zabývá vývojem technologie pro 
výrobu lehkých recyklovaných granulátů (pórovitého kameniva) s definovanými 
vlastnostmi z heterogenních druhotných surovin na bázi směsných stavebních 
a demoličních odpadů. Tyto granuláty naleznou využití nejen ve stavební sféře jako 
lehké kamenivo při výrobě lehkého betonu, ale také jako izolační zásypy stropů, 
tepelná izolace střech a v neposlední řadě jako substrát pro výsadbu rostlin.  
 
Granuláty z cihlové suti 
 Výzkum se především zaměřuje na cihlovou suť, pro kterou ve srovnání 
s betonouvou sutí nejsou vyvinuty recyklační technologie na takové úrovni. Suť je 
rozdrcena a poté mleta na jemný prášek, který je po přidání vhodného expandovadla 
formován do granulátů. Tyto jsou následovně vypáleny v rotační peci [9, 10]. Kvalita 
výsledných produktů závisí na optimálním nastavení tepelného procesu, povahy, 
obsahu a jemnosti expandovadla. Při výrobě pórovitého kameniva z cihelné suti byl 
jako expandovadlo použit karbid křemíku (SiC).  

Tab. 1: Fyzikální a mechanické vlastnosti lehkých kameniv (G-granulát z cihlové suti, 
G1, G2 - granuláty z expandovaných jílů) 

lehké 
kamenivo 

nasákavost  
po 24 hod. 

[%] 

sypná 
hmotnost 
[kg/m3] 

objemová 
hmotnost 
[kg/m3] 

skutečná
hustota 
 [kg/m3] 

celková 
pórovitost 

[%] 

pevnost 
zrn 

v tlaku 
 [MPa] 

2-4 mm 

G 11,3 582 1081 2689 59,8 2,0

G 1 17,9 449 792 2636 70,0 3,0

G 2 20,6 563 1004 2724 63,1 2,3

4-8 mm 

G 11,1 612 1144 2693 57,5 3,0

G 1 15,5 592 1054 2667 60,5 5,2

G 2 22,2 590 1118 2731 59,1 3,2

 
 Cílem bylo vytvořit granulát o zrnitosti 2-8 mm s objemovou hmotností menší než 
800 kg/m3 a pevností zrn v tlaku větší než 1,0 MPa. U vyrobených granulátů byly 
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stanoveny fyzikální a mechanické vlastnosti jako je objemová hmotnost, nasákavost, 
hustota a celková pórovitost. Pro posouzení vlivu granulátů na životní prostředí byly 
zkoumány jeho výluhy. Výsledky měření jsou shrnuty v tab. 1 a porovnány s dvěma 
komerčně dostupnými granuláty z expandovaných jílů. Granuláty z cihlové suti mají 
objemovou hmotnost nižší než 650 kg/m3, pevnost zrn v tlaku větší než 2 MPa 
a vykazují podobné technické parametry jako komerční granuláty s podobnou 
objemovou hmotností. 
 Granuláty z cihlové suti vykazují výrazně nižší nasákavost, která se pozitivně 
projeví při výrobě betonu v podobě menšího množství absorpční vody pro 
předmáčení granulátů. Limity pro ochranu životního prostředí stanovené v 
předpisech DIBt [11] podle LAGA 20 [12] třída Z2 (recyklované stavební materiály) 
nebyly překročeny. 
 
Lehký beton 
 Lehké betony byly vyrobeny s totožnými recepturami jak pro granuláty z cihlové 
suti tak pro granuláty z expandovaných jílů podle DIN EN 206 [13] a DIN 1045-2 [14]. 
Pro vyhodnocení vlivu lehkého kameniva na beton, byly zhotoveny zkušební 
betonové vzorky (CEM I 32,5 R, 450 kg/m³, v/c = 0,50, křivka zrnitosti A/B 8, množstí 
absorpční vody se pohybovalo mezi 70-80 % hodnoty nasákavosti v 60 minutách), 
u kterých bylo kamenivo 2-8 mm nahrazeno lehkými granuláty. Beton s granuláty 
z cihlové suti se vyznačuje srovnatelnými pevnostmi v tlaku jako betony s granuláty 
z expandovaných jílů (obr. 2). Výsledky betonových zkoušek po 28 dnech jsou 
shrnuty v tabulce 2. Nejsou zjištěny žádné významné rozdíly mezi lehkými betony 
s různým lehkým kamenivem. Všechny betonové směsi mohou být zařazeny do 
pevnostní třídy lehkého betonu LC 25/28. 
 

 
Obr. 2. Pevnost v tlaku zkušebních těles (lehké betony) 
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Tab. 2: Vlastnosti betonů s granuláty z cihlové suti a s granuláty z expandovaných 
jílů po 28 dnech  

 beton G beton G1 beton G2 

pevnost v tahu za ohybu [MPa] 4,8 4,6 4,8

pevnost v tlaku (trámky) [MPa] 36,8 37,4 37,4

pevnost v tlaku (krychle) [MPa] 35,6 32,8 33,3

statický modul pružnosti [MPa] 18000 17167 17500

dynamický modul pružnosti [MPa] 21854 20637 21411

smrštění [mm/m] 0,667 0,656 0,642

skutečná hustota [kg/m³] 2570 2560 2600

objemová hmotnost [kg/m³] 1660 1620 1680

pórovitost [%] 35,5 36,7 35,5
 
Dosavadní výsledky ukazují, že z cihlové suti mohou být vyrobeny granuláty, které se 
vyznačují srovnatelnými vlastnostmi jako granuláty z expandovaných jílů. Tyto 
granuláty splňují požadavky pro lehké kamenivo dle DIN EN 13055-1 [15] a mohou 
být využíty pro výrobu lehkých konstrukčních betonů.  
Další výzkumné práce jsou zaměřeny na optimalizaci výrobního procesu granulátů 
a využití i jiných minerálních stavebních a demoličních materiálů. Taktéž budou 
zkoumány expanovadla na bázi odpadních materiálů. 
 
3. Závěr 
Dosavadní výsledky výzkumu ukazují, že odpadní materiály mohou být použity při 
výrobě betonu. Strusky ze spalování tuhého komunálního odpadu, ale i granuláty 
z cihlové suti mohou být použity jako kamenivo pro výrobu betonů. 
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Abstract 
Due to a lack of non-renewable resources and high prices of energies, the reuse of 
concrete seems to be more than desirable. It is common knowledge that in concretes 
made of recycled concrete the properties of the original concretes can hardly be 
achieved. The surface treatment of fresh “green concretes” and pure concrete 
recyclate by means of penetration with dispersion epoxides and potential addition of 
the dispersion and silicate admixture into batching water might hopefully contribute to 
improving physical-mechanical properties of concretes made from recycled concrete.  
 
1. Úvod 

Dnes je již zřejmé, že prosté betony z recyklovaného betonu velmi těžko 
dosahují vlastností původních betonů [5]. Jednou z možných variant vylepšení může 
být využití moderních bezrozpouštědlových epoxidových disperzí [7,2]. Tyto mohou 
vylepšit jednak adhesní vlastnosti cementového tmele, spojujícího betonový recyklát, 
jednak, naneseny na suchý recyklát, mohou positivně ovlivnit jeho vysokou 
nasákavost. Adice popílku, strusky, mikrosiliky i v kombinaci s epoxidovou disperzí, 
by mohla být další  variantou možného zlepšení kvalitativních vlastností betonu 
z betonového recyklátu. Předpokládaným cílem práce je  I. prověření fyzikálně 
mechanických vlastností betonů z betonového recyklátu, na jejichž nezralý povrch 
(“fresh concrete”) byla aplikována vrstva epoxidového nátěru,  II. prověření možnosti 
vylepšení fyzikálních vlastností betonového recyklátu  povrchovou penetrací 
epoxidovou disperzí včetně následného posouzení tlakové pevnosti betonu 
vyrobeného z takto upraveného recyklátu, III. prověření očekávaných změn 
mechanických vlastností vzorků betonu z betonového recyklátu při variantní adici 
přísad a příměsí do  suché záměsi  i záměsové vody. Na normových betonových 
krychlích o rozměrech 150x150x150 mm bude prioritně zkoušena pevnost v tlaku po 
28 dnech zrání ve vlhkém uložení. Výsledné hodnoty pevností budou porovnány  
převážně s ohledem na sledované změny pevností betonů po adici rozdílné příměsi 
bez nebo s přísadou polymerní disperze vzhledem k sadě referenční. Stanovení 
tlakové pevnosti betonu z betonového recyklátu  bylo vybráno záměrně, neboť velká 
část pracovišť se dosud zaměřila na úpravu převážně fyzikálních vlastností betonu 
z betonového recyklátu, tedy smršťitelnosti, mrazuvzdornosti, vodního součinitele, 
vyluhovatelnosti a pod. [1]. Přitom zvýšení pevnostní třídy betonu z betonového 
recyklátu je podmínkou nejen pro efektivnější znovuužití betonového recyklátu např. 
do konstrukčních betonů, ale i nepřímo pro zvýšení životnosti konstrukce [4].  
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2. Popis a výsledky experimentů 
Část I. 
Smyslem této části výzkumu bylo prověřit vlastnosti betonů z recyklovaného 

betonu, na jejichž nezralý povrch byla aplikována vrstva nátěru z epoxidové disperse 
CHS Epoxy 160V55 včetně tvrdidla Telalit 1261. Disperzní epoxid byl aplikován na 
povrch vzorků starých jen 7 dní od data výroby. Tyto zkoušené vzorky měly být 
pokud možno vystaveny stejné nepřízni prostředí, jak tomu bývá v praxi na mnohých 
konstrukcích, tzn. že beton neměl být v týdenním zrání ani později po aplikaci uložen 
ve vlhkém uložení, ani jinak ošetřován. Porovnány byly  tyto vlastnosti betonu: 

-smršťování-dilatace na trámcích 100x100x400mm, 
-odtrhové zkoušky (pomocí přístroje DYNA), 
-pevnosti v tahu za ohybu na normových trámcích, 
-pevnosti v tlaku na zlomcích tránců. 

 
Tabulka  1:  Dilatace, měřená na základnách 100 mm u trámců 100x100x400 mm 
Stáří vzorku po 
aplicaci nátěru 
CHSEpoxy 160V55 

Aplikace 
disperzního nátěru 

Průměrná dilatace 
základen 100mm u 
tří vzorků (mm) 

Průměrná dilatace 
základen 100mm u 
tří vzorků  

ano 0,0182 111% ze 100% bez 
aplikace nátěru 

3 dny 

ne 0,0164 100% 
ano 0,0458 68,9% 14 dní 
ne 0,0665 100% 
ano 0,0450 64,4% 28 dní 
ne  0,0699 100% 

   
Z tabulky  1 je zřejmé, že průběžné i závěrečné  dilatace jsou u nátěrem upraveného 
betonu výrazně nižší než u betonu bez úprav. Ve srovnání s výše popsaným 
positivním vlivem nátěru 7 denního čerstvého betonu na celkové smrštění vychází 
výsledky odtrhů, pevností v tahu za ohybu a  tlaku vcelku rozporuplně pro tento druh 
povrchové úpravy čerstvého betonu z betonového recyklátu.    

 
Část II. 
Pro otestování možnosti vylepšení fyzikálně mechanických vlastností betonů z  

recyklovaného betonu byl zvolen následující postup: přírodní hrubé kamenivo do 
betonu bylo nahrazeno recyklovaným betonem povrchově upraveným epoxidovou 
disperzí. Účelem povrchové ochrany recyklátu bylo  snížení jeho nasákavosti a 
následně zvýšení  tlakové pevnosti betonu z recyklovaného betonu. Pokusy byly 
prováděny s betonovým recyklátem frakce 0-16 mm, dodaným firmou Dufonev, s.r.o. 
Dle ČSN EN 206-1(Z3) „Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“ se 
jedná o recyklované kamenivo typu 1 (drť nebo písek vyrobený drcením pouze 
betonu, tzv. betonová drť), které lze výhradně použít do betonu z recyklovaného 
kameniva. Nasákavost dodaného betonového recyklátu byla stanovena dle ČSN EN 
1097-6 „Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: 
Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti“ a odpovídá 10,5% hmotnostního 
podílu po 10-ti minutách. Přípustná normová hodnota nasákavosti betonového 
recyklátu typu 1 činí ale pouze 10% hmotnostního podílu po 10 minutách. Křivka 
zrnitosti na obr. 1 prozrazuje cca 19% obsah frakce 0-4 mm, což vyhovuje 
podmínkám  
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Obr. 1: Křivka zrnitosti surového recyklátu fy. Dufonev frakce 0-16mm 
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Obr. 2: Křivka zrnitosti disperzí penetrovaného recyklátu fy. Dufonev původní frakce 

0-16mm, nyní po aglomeraci 4-32 mm 
 
 
Tabulka 2:    Receptury betonových záměsí II. 
Receptura RI - 
referenční 

CEM II 32,5/B-S R 300 kg/m3, 0-4 Bratčice 760 kg/m3, 
4-8 Tovačov 228 kg/m3, 8-16 Olbramovice 912 kg/m3

Receptura RII – 
penetr. rec. 

CEM II 32,5/B-S R 300 kg/m3, 0-4 Bratčice 760 kg/m3, 
4-8 Tovačov 228 kg/m3, 4-32 penetrovaný bet. rec.  690 kg/m3

Receptura RIII- 
surový rec.   

CEM II 32,5/B-S R 300 kg/m3, 0-4 Bratčice 760 kg/m3, 
4-8 Tovačov 228 kg/m3, 0-16 surový bet. rec.  690 kg/m3

 
 
všeobecně použitelného betonu z betonového recyklátu [9].  Mezerovitost směsi 
kameniva pro přípravu  referenčního betonu bez recyklátu (receptura RI) činila 25%. 
Jednalo se o směs:   40% frakce 0-4 mm, 60% frakce 4-16 mm, z toho 20%  frakce 
4-8 mm a 80% frakce 8-16 mm.  
         Za účelem penetrace vodou ředitelné epoxidové disperze (CHS Epoxy 160V55 
+ tvrdidlo Telalit 1261, poměr mísení  100:11,5) do povrchu recyklovaného betonu 
bylo nutno recyklát vysušit a po vychladnutí ponořit do vodou naředěné (disperze : 
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voda = 2 : 1 objemově) disperze, předem promíchané s předepsanou dávkou tvrdidla 
[7,11]. K odstranění přebytku kapalné disperze (včetně části vmíšených jemných 
částic ) bylo použito normové síto o rozměru oka 0,5 mm. Disperzí obalený 
recyklovaný beton byl uložen na PE fólii, kde proběhla penetrace, proschnutí a 
zatvrdnutí tenkého povrchového emulzního filmu. Po třech dnech bylo takto 
upravené kamenivo použito k přípravě jedné varianty testovaného betonu 
z betonového recyklátu (receptura RII). Obr. 2 dokumentuje rozdíl v zrnitosti 
recyklátu, napenetrovaného  epoxidovou disperzí, a surového betonového recyklátu, 
který obsahuje cca 19% jemné frakce 0-4 mm.  V případě povrchově ošetřeného 
recyklátu disperzí je zřejmé, že  kapalná disperze během mísení se surovým 
recyklátem pohltí většinu jemnozrnné frakce a po vzájemném slepení disperzí 
obalených zrn a zatvrdnutí dojde ke vzniku větších aglomerátů frakce 4-32 mm [13]. 

Je třeba konstatovat, že mělká penetrace a tenký disperzní film, pokrývající 
povrch betonového recyklátu, výrazným způsobem snížily nasákavost stanovenou po 
10 minutách, a sice z původní hodnoty  10,5 % na 6%.        

Z mechanických  a přetvárných  vlastností byla primárně stanovena pevnost v 
tlaku. Zkoušky byly prováděny na krychlích o rozměrech 150x150x150 mm 
vyrobených z čerstvého betonu receptur RI, RII a RIII. U zkušebních krychlí byly 
testovány tlakové pevnosti po 28 dnech vlhkého uložení, viz  obr. 3.  
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Obr. 3:  28 denní pevnost v betonu v tlaku receptur RI, RII a RIII  
 

Část III. 
       Pro otestování možnosti úpravy betonu z betonového recyklátu rozdílnou adicí 
přísad a příměsí byl zvolen následující postup: původní hrubé kamenivo do betonu 
bylo nahrazeno neupraveným (přírodním) betonovým recyklátem alternativně s 
příměsí strusky, popílku a siliky bez nebo s přísadou epoxidové   disperze. Tabulka 3 
obsahuje receptury referenčního betonu z hrubého kameniva (Rec. R1) a základního 
betonu ze surového (neupravovaného) betonového recyklátu frakce 0-16 mm (rec. 
R2 a základ receptur R3-R6). Beton dle receptury R3 obsahuje navíc příměs 30% 
mleté vysokopecní strusky z hmotnosti cementu, R4 obsahuje 30% popílku, R5 10% 
průmyslové mikrosiliky a R6 směsnou příměs 30% popílku a 10% mikrosiliky. Každá 
z betonových záměsí pod označením R1-R6 byla připravena ve dvou variantách, a 
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sice bez adice disperze a s 12% adicí vodou ředitelné epoxidové disperze, 
dávkované do původní betonové směsi. Skladba betonové směsi receptury R1  
(hutné kamenivo) byla navržena na pevnostní třídu C 35/45, receptury R2-R6 
(recyklovaný beton) na pevnostní třídu C 25/30, obojí při konzistenci S1 (10-40 mm 
sednutí kužele dle EN 12350-2). Dle každé receptury (s i bez adice epoxidové 
disperze) bylo vyrobeno 6 kusů zkušebních krychlí rozměrů 150x150x150 mm, tedy 
celkem 36 krychlí. Vždy první tři krychle ze záměsí R1-R6 byly vyrobeny z betonu 
bez adice epoxidové disperze, poté byla vždy přidána disperze s tvrdidlem 
v množství 12% z hmotnosti cementu a zbylá záměs byla znovu homogenizována. 
Přídavek disperze způsobil pokles konzistence z S1 na stupeň S3 sednutí kužele 
(100-150 mm). Množství 12% disperze z hmotnosti cementu je limitní dávka 
disperze, která dle předchozích výzkumů vlastních i rešeršovaných ještě výrazně 
nesníží tlakovou pevnost PCC betonů. Vodou ředitelná epoxidová disperze nové 
generace skladby EP ChS Epoxy 160V55 a příslušné tvrdidlo Telalit 1261 byly 
dodány firmou Synpo Pardubice, a.s. Poměr mísení složek je výrobcem stanoven na 
100:11,5 hmotnostně. V tabulce 3 jsou uvedeny tři základní frakce hrubého kameniva 
pro přípravu referenčního betonu.  
 

Pevnosti betonů z recyklovaného betonu 
po 28 dnech vlhkého uložení 
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Obr. 4:  Změna tlakových pevností betonů z recyklovaného betonu po adici  přísad a 
příměsí 
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Pro přípravu betonu z recyklovaného betonu bylo hrubé kamenivo frakce 8-16 mm 
Olbramovice nahrazeno betonovým recyklátem  frakce 0-16 mm firmy Dufonev. 
Záměsi pod označením R3 a R3E až R6 a R6E byly modifikovány příměsemi 
strusky, popílku a mikrosiliky.    
 
Tabulka 3: Receptury betonových záměsí III.  
Receptura R1 - 
referenční 

CEM I 42,5 R 300 kg/m3, 0-4 Bratčice 760 kg/m3, 
4-8 Tovačov 228 kg/m3, 8-16 Olbramovice 912 kg/m3

Receptura R2 + 
základ R3-R6 - 
surový rec.   

CEM I 42,5 R 300 kg/m3, 0-4 Bratčice 760 kg/m3, 
4-8 Tovačov 228 kg/m3, 0-16 surový bet. rec.  690 kg/m3

 
Změnu tlakových pevností betonů z betonového recyklátu po adici různých příměsí a 
variantně epoxidové disperze graficky dokumentuje obr. 4. Je nutno poznamenat, že 
zkušební krychle rozměru 150x150x150 mm byly po odformování uloženy 27 dní ve 
vlhkém uložení – 12% obsah epoxidové disperze vylučuje vodní uložení z důvodu 
možného výluhu. 
 
3.   Závěr 

 
Část I. 
Výzkum prokázal, že nátěr povrchu betonu z recyklovaného betonu ve stáří 7 dní 

(tzv. “green concrete”) moderní bezrozpouštědlovou epoxidovou disperzí CHS Epoxy 
160V55 výrazně sníží jeho smrštění. Z tabulky  1 je zřejmé, že smrštění u natřených 
prvků je vice než o jednu třetinu nižší než u neupravených vzorků. Tento jev je vždy 
pro stavaře potěšitelný vzhledem k nižší možnosti vývinu smršťovacích trhlin. U 
betonu hůře zhutněného či s vyšším vodním součinitelem by tento rozdíl byl patrně 
ještě výraznější. Neprokázal se však výrazně pozitivní vliv povrchového nátěru 7 
denního betonu na nárůst odtrhových pevností, pevností v tahu za ohybu a tlaku. 

 
Část II. 

        Výzkum části II byl zaměřen  na vylepšení jakosti betonového recyklátu, 
potažmo betonu připraveného z vylepšeného betonového recyklátu. Co se týká 
disperzí penetrovaného betonového recyklátu, bylo zjištěno následující: 
• Povrchová disperzí napenetrovaná vrstvička betonového recyklátu typu 1 sníží 

původní kritickou nasákavost prostého recyklátu z 10,5% na příznivou hodnotu 
6%. Požadavek ČSN EN 206-1/Z3 na maximální nasákavost po 10 minutách činí 
10%. K napenetrování recyklátu je použita moderní bezrozpouštědlová disperze 
CHS Epoxy 160V55 + tvrdidlo Telalit 1261.  

• Snížení nasákavosti betonového recyklátu typu 1 z 10,5% na 6%  výrazně 
neovlivní výslednou pevnost betonu z daného betonového recyklátu.  

 
        Na základě porovnání pevností betonů s přírodním a disperzí upraveným 
betonovým recyklátem a pevností referenčního betonu s přírodním kamenivem 
možno přijmout tyto závěry: 
• tlakové pevnosti betonů z betonového recyklátu přírodního a penetrovaného byly 

oproti pevnosti referenčního betonu z přírodního kameniva nižší o cca 1/3.  
• byl prokázán mírně pozitivní vliv povrchového napenetrování betonového 

recyklátu typu 1 na výslednou tlakovou pevnost betonu z betonového recyklátu.  
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        Moderní vodou ředitelné bezrozpouštědlové epoxidové disperze nové generace 
lze s úspěchem použít  také k impregnaci povrchu již zatvrdlého betonu [6,10], kde 
lze dosáhnout maximální ochrany  před negativními vlivy vlhkosti a kyselých plynů.  

 
Část III. 
Výzkum části II byl zaměřen  na vylepšení jakosti betonu z přírodního betonového 

recyklátu variantní adicí přísad a příměsí. Porovnáním dosažených 28 denních 
tlakových pevností betonu referenčního a betonů vyrobených z betonového recyklátu 
lze přijmout tyto závěry: 
• Tlakové pevnosti betonu ze surového betonového recyklátu (rec. R2) a  

referenčního betonu (rec. R1) jsou v poměru 0,75/1. Tento poměr je dlouhodobě 
znám a fakticky omezuje použití recyklovaného betonu jako kameniva do 
konstrukčních betonů. 

• 10% příměs mikrosiliky výrazně zvýší pevnosti betonu z recyklovaného betonu 
(rec. R5) až na úroveň pevnosti referenčního betonu (rec. R1). 

• 30% příměs vysokopecní strusky zvýší pevnost betonu z recyklovaného betonu 
(rec. R3), nárůst ale není tak výrazný v porovnání s mikrosilikou (rec. R5).  

• Vliv 30% adice popílku je negativní (rec. R4), tlaková pevnost poklesla na 75% 
pevnosti referenčního betonu (rec. R1).  

• Kombinovaná příměs 30% popílku a 10% mikrosiliky (rec. R6) nesplnila 
očekávání,  28 denní pevnosti jsou nižší ve srovnání s adicí jen 10% mikrosiliky 
(rec. R5). 

• Přísada 12% epoxidové disperze (rec. R…E) sníží 28 denní pevnost betonu 
referenčního i betonů z recyklovaného betonu. Na vině je zvýšení tekutosti 
betonové směsi po adici disperze pro výrobu druhé trojice betonových krychlí, kdy 
sednutí kužele vzrostlo ze třídy S1 na třídu S3 . V případě oddělené přípravy 
záměsí bez a s epoxidovou disperzí a při dodržení třídy sednutí kužele S1 by byl 
pozorován pravděpodobně nulový efekt adice disperze na vylepšení tlakové 
pevnosti betonu z recyklovaného betonu. 

 
        Na základě naměřených výsledků i zkušeností z minulých výzkumů lze říci, že 
vylepšení tlakové pevnosti betonů z recyklovaného betonu je možno docílit vhodnou 
příměsí na minerální bázi – osvědčila se 10% adice mikrosiliky. Otazník zůstává nad 
cenou, která mikrosiliku částečně diskvalifikuje již při první úvaze. Lze také 
konstatovat, že penetrace betonového recyklátu epoxidovou disperzí výrazně zlepší 
jeho fyzikální vlastnosti a přispěje tak ke snížení vodního součinitele míchaného 
betonu. Disperzní přísada, dávkovaná do záměsové vody, zlepší zpracovatelnost 
betonových směsí,  urychlí náběh jejich počátečních pevností, vylepší jejich adhezní 
a přetvárné vlastnosti, ale výrazně nezvýší tlakovou pevnost zrajících betonů, viz 
také [3,8,12]. Dosažené výsledky se zdají být vcelku optimistické a vybízí k dalším 
testům fyzikálních a trvanlivostních vlastností. V úvahu by přicházel test povrchové 
propustností pro plyny metodou Torrent,  test propustnosti pro vodu metodou GWT či 
ISAT, test difuzních vlastností nebo urychlený test na hloubku karbonatace a 
podobně.  
 
4. Poděkování  
 
Tento příspěvek vznikl za podpory  VVZ MSM 0021630511 „Progresivní stavební 
materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“ a MPO 
ČR  FT-TA3/056 „Vodou ředitelná disperze nové generace “. 
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VEDLEJŠÍ PRODUKTY JEMNOZRNNÝCH MATERIÁLŮ VE SMĚSÍCH 
RECYKLACE ZA STUDENA PRO SILNIČNÍ STAVITELSTVÍ 
BY-PRODUCTS OF FINE-GRADED MATERIALS IN COLD RECYCLING MIXES 
FOR ROAD CONSTRUCTION 
Jméno autora: Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Jan Suda, Ing. David Matoušek 
Organizace: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, 
jan.valentin@fsv.cvut.cz  
 
Abstract 
V uplynulých letech byly v rámci experimentální činnosti na Fakultě stavební ČVUT 
ověřovány návrhy tradičních asfaltových směsí recyklace za studena s využitím 
odprašků z výroby kameniva, jakož i fluidních popílků. Navržené směsi byly 
posuzovány z hlediska standardních mechanických vlastností zaměřených 
především na pevnost v příčném tahu, jakož  i z hlediska vybraných funkčních 
charakteristik, především modulu tuhosti a komplexního dynamického modulu. 
Získané poznatky a doporučení jsou prezentovány v tomto příspěvku. 
 

1. Úvod (nebo jiný nadpis) 
 Recyklační technologie představují v silničním stavitelství oblast, která je v České 
republice ve zvýšené míře rozvíjena posledních 10-15 let a to jak v oblasti 
technologií prováděných za horka, tak především potom tzv. studených technologií. 
V případě druhé skupiny recyklačních postupů se tak z ekonomického a 
environmentálního hlediska kloubí více přínosů současně – opětovné zpracování ve 
vozovce již jednou zabudovaných materiálů, snížení energetické náročnosti vlastního 
výrobního procesu a omezení emise skleníkových plynů a případných dalších 
výparů. Současně s tím však tyto technologie umožňují využití dalších vedlejších 
produktů či odpadních materiálů, které lze efektivně a zejména účinně zpracovat do 
nové konstrukční vrstvy a s jejich přispěním zlepšovat některé charakteristiky 
sledované u silničních konstrukcí. V neposlední řadě lze především v případě 
recyklace asfaltových vozovek za studena s aplikací asfaltové emulze či zpěněného 
asfaltu využít pasivační potenciál, který právě přináší asfaltové pojivo obalující 
minerální složky směsi. Tohoto účinku se dnes využívá zejména v případě recyklace 
materiálu konstrukce vozovky, v níž bylo aplikováno dehtové nebo asfaltodehtové 
pojivo. Asfalt v důsledku svých izolačních a těsnících účinků vytváří na jednotlivých 
částicích problematického materiálu souvislý asfaltový film, díky čemuž se zamezí 
pozdějšímu projevu možných nebezpečných vlastností. Uvedená skutečnost byla 
jedním z důvodů, který nás vedl k myšlence ověřit využitelnost některých 
jemnozrnných materiálu, zejména pak elektrárenských popílků, kde mohou být vyšší 
koncentrace některých těžkých kovů. Další hledisko je ryze technického charakteru. 
Důležitým aspektem ovlivňujícím pevnostní charakteristiky vrstvy provedené 
recyklací za studena je mezerovitost směsi. Ta má vliv nejen na pevnost v příčném 
tahu či tuhost směsi, nýbrž předurčuje též odolnost vlastní směsi a později 
konstrukční vrstvy proti účinkům vody a mrazu. Uzavřenější (méně mezerovitá) 
směs, resp. z ní provedená vrstva samozřejmé má přímý vliv i na transportní procesy 
vody, která proniká vrstvou v menší míře a pomaleji. Tím se dále snižuje riziko 
vyluhování v některých materiálech potenciálně obsažených nebezpečných látek do 
podloží. Neméně významným aspektem je funkce některých materiálů jako pojiva, 
které umožňuje stmelení vlastní směsi do konstrukční vrstvy s definovanými 
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charakteristikami únosnosti. Vedle tradičních pojiv, kterými jsou asfalt, cement či 
vápno je vhodné hledat i další možnosti a to především v kombinaci s některými 
vedlejšími produkty, které se vyznačují podobnými hydratačními a pucolánovými 
procesy jako cement. Do této skupiny bezesporu patří odprašky z výroby kameniva, 
vratné filery či popílky, obzvláště pokud tyto jemnozrnné materiály obsahují vápenaté 
či hořečnaté sloučeniny, které uvedené efekty stimulují. Zahraniční poznatky s těmito 
aplikacemi v posledních dvaceti letech u asfaltových směsí prováděných za horka i u 
recyklace prováděné za studena uvádějí např. [1,2,3,4]. 
 

2. Recyklace za studena u asfaltových vozovek 
 Skupina technologií recyklace za studena je postupně rozvíjena již od 
osmdesátých let minulého století. Výraznějšího rozvoje nicméně zaznamenala teprve 
v posledních 10-15 letech a to díky dalšímu technologickému vývoji v oblasti 
specializovaných strojů pro provádění zejména recyklace na místě, potřebě ve 
zvýšené míře posunout zaměření silničního stavitelství z oblasti výstavby nových 
úseků silniční infrastruktury do segmentu oprav a rekonstrukcí. V této souvislosti byly 
a jsou ve zvýšené míře hledány postupy, jak přijatelným a technicky vhodným 
způsobem využít materiály původních konstrukcí vozovek, aby se zamezilo jejich 
ukládání v podobě odpadu na řízené skládky. Tento trend má samozřejmě v prvé 
řadě ekonomickou motivaci. Obecně se předpokládá, že silniční stavitelství 
spotřebuje v průměru nejméně 30 % produkce kameniva. Tento materiál pochází 
z neobnovitelných zdrojů a v důsledku používání v konstrukci vozovky zpravidla 
nedegraduje a při jeho opětovném použití lze využít jeho stávající vlastnosti. 
Kamenivo je potřebné přepravovat mnohdy na větší vzdálenosti a pokud by nebyla 
využívána recyklace původní vozovky, tak je nezbytné kalkulovat s dalšími náklady 
na odvoz a deponování odstraněného materiálu této původní konstrukce. Tento 
materiál se opuštěním stavby stává dle současné dikce právních předpisů odpadem. 
Tyto skutečnosti tedy vedou k vyšším celkovým nákladům. Patrná je nicméně i 
motivace v oblasti technické a environmentální. Využitím kvalitního materiálu původní 
vozovky na místě lze urychlit proces obnovy. Pokud jsou v malém množství přidána 
pojiva či vhodné přísady pro oživení či jinak definované zlepšení hlavních 
charakteristik konstrukce, potom lze dosáhnout nejen prodloužení životnosti 
konstrukce, nýbrž ve většině případech i zlepšení celkové únosnosti konstrukce 
vozovky. Z environmentálního hlediska jsou nejlépe patrné přínosy v případě 
recyklace za studena, kdy dochází k výraznému omezení energetické náročnosti (při 
výrobě nedochází k ohřevu směsi) a snižování produkce CO2. Silniční konstrukce, 
zejména v případě asfaltových vozovek, tak lze přiblížit k environmentálně 
kompatibilnímu systému, který umožňuje nejen 100% recyklaci, nýbrž potenciálně 
minimalizuje i další negativní vlivy stavební činnosti. 
Směsi recyklace asfaltových vrstev za studena jsou založené na principu využití 
recyklátu (recyklovatelného materiálu) původní konstrukce vozovky, zpravidla tedy 
asfaltových vrstev, kde se využívá částečně působení původního asfaltového pojiva. 
Současně s tím se pro návrh a výrobu tohoto typu směsi využívá asfaltová emulze (v 
množství 2-6 %-hm. směsi) a cement či vápno (v množství 1-4 %-hm. směsi) 
nejčastěji jako kombinovaná pojiva. Dále je do směsi přidávána záměsová voda 
upravující optimální vlhkost z hlediska dosažení maximální míry zhutnění. Ke 
stanovení množství vody se uplatní modifikovaný postup Proctorovy zkoušky. 
Technické charakteristiky těchto směsí, včetně jejich požadavků a možností při 
využití v konstrukci vozovek upravují technické podmínky TP 208 Ministerstva 
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dopravy ČR vydané v roce 2009 a sjednocující několik dříve platných předpisů. 
Klíčové ukazatele jsou shrnuté v následující tabulce 1. 
 
Tabulka 1: Požadavky technických podmínek TP208 na směsi recyklace za studena. 

Požadavky pro směsi s použitím pojiva 
Vlastnost cement nebo 

jiné hydr. pojivo

cement + asfaltová 
emulze nebo 

zpěněný asfalt  

asf. emulze 
nebo  

zpěněný asfalt 
Vlhkost 1) -3% až +2% 
Min. pevnost v tlaku Rc po 28 dnech 
Min. pevnost v příč. tahu Rit  po 7dnech 

C3/4 2) nebo 
0,30 až 0,70 

MPa 

- 
0,30 až 0,70 MPa 

- 
0,30 MPa 

Odolnost proti mrazu a vodě : 
    - min. pevnost v tlaku 
Odolnost proti vodě : 
    - min. pevnost v příčném tahu 

 
85% pevnosti RC

nebo 
70% pevnosti Rit

 
- 
 

70% pevnosti Rit

 
- 
 

60% pevnosti Rit
Mezerovitost - 8% až 15% 6% až 14% 
1) Doporučené max. odchylky od deklarované hodnoty.
2) Třídy pevnosti podle ČSN EN 14227-1 

 

3. Experimentální směsi s jemnozrnnými materiály 
 Pro vlastní experimentální posouzení vlivu jemnozrnných materiálů na zlepšení 
vlastností směsí recyklace za studena byl aplikován tříděný R-materiál 0/11. Jako 
asfaltové pojivo byla aplikována kationaktivní asfaltová emulze C60B7 v souladu 
s ČSN EN 13808. Jedná se o standardní emulzi používanou pro účely recyklace za 
studena. Obdobně byl pro většinu směsí aplikován běžně používaný portlandský 
struskový cement CEM II/B-S 32,5R. Jako jemnozrnný materiál byl vybrán fluidní 
popílek dodaný z tepelné elektrárny ČEZ Ledvice. Pro tento materiál bylo známo jeho 
chemické složení, kde z technického hlediska nejzajímavější bylo vyšší zastoupení 
SiO2 a přítomnost volného CaO. Pro popílek nebylo provedeno ověření výluhu a 
analýza přítomných množství nebezpečných látek. Vyluhovatelnost nebyla 
ověřována ani u následně vyrobených směsí recyklace za studena. Tyto rozbory se 
předpokládají jako další část probíhajícího výzkumu. Druhým jemnozrnným 
materiálem byly odprašky získané jako vedlejší produkt výroby kameniva pro 
stavební účely, které představují jiný typ materiálu, který nemá širší uplatnění. 
Odprašky byly dodány z kamenolomu Teškov a vyznačují se velikostí maximálního 
zrna 0,09 mm. Složení navržených experimentálních směsí s různými podíly fluidního 
popílku a odprašků je uvedeno v následujících tabulkách 2 a 3. V případech obou 
jemnozrnných materiálů bylo snahou maximalizovat jejich využití ve směsi recyklace 
za studena a současně docílit dílčího snížení množství použitého cementu. 
 
Tabulka 2a: Experimentální směsi recyklace za studena s fluidním popílkem. 

Složení REC REF REC P01 REC P02 REC P03 REC P04 REC P05
Voda 4,5 % 4,5 % 5,3 % 5,5 % 5,2 % 5,2 % 
Cement CEM II/B – S 32,5R 3,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 
Emulze  C60B7 3,5 % 3,5 % 3,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 
Fluidní popílek (Ledvice) 0,0 % 3,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 15,0 % 
R-materiál 0/11 89,0 % 89,0 % 86,2 % 81,0 % 76,3 % 77,3 % 
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Tabulka 2b: Experimentální směsi recyklace za studena s fluidním popílkem. 

Složení REC P010 REC P011 REC P012 REC P013 
Voda 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 
Cement CEM II/B – S 32,5R 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 
Asfaltová emulze  C60B7 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 
Fluidní popílek (Ledvice) 3,5 % 7,5 % 12,5 % 3,8 % 
R-materiál 0/11 88,0 % 84,0 % 79,0 % 84,0 % 

 
Tabulka 3: Experimentální směsi recyklace za studena s odprašky nebo DDK. 
Směs REC_V1 REC_V2 REC_V3 REC_V4 REC_V5 REC_V6
Pojivo asfaltová emulze + cement 
Poměr R-materiál:DDK:odprašky 90:10:0 80:20:0 70:20:10 90:0:10 80:0:20 80:0:20 
Obsah H2O : %-hm. 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 
Obsah cementu : %-hm. 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,5 
Asfaltové emulze : %-hm. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
R-materiál 0/11 : %-hm. 80,6 72,0 63,0 80,6 72,4 72,8 
Odprašky : %-hm. - - 9,0 8,9 18,1 18,2 
DDK 0/2NS : %-hm. 8,9 18,0 18,0 - - - 
 
 Podíl popílku ve směsi recyklace za studena byl volen na základě v zahraničí 
publikovaných zkušeností [1]. Cílem bylo dosažení alespoň 10% využití při 
současném omezení množství popílku alespoň o 1 %-hm. V případě odprašků dosud 
neexistovaly poznatky zahraničních výzkumů či praxe. Snahou nicméně bylo i 
v tomto případě uplatnit efektivně 10-20 %-hm. tohoto materiálu a to v závislosti na 
zrnitosti R-materiálu a na možnostech snížení obsahu cementu ve směsi. V této 
souvislosti se jako neefektivní ukázala prostá substituce cementu odprašky. Tento 
jemnozrnný materiál je vhodnější jako dílčí substituent kameniva/R-materiálu. V obou 
případech je takový přístup uplatnitelný při výrobě „in-plant“. 
 

4. Výsledky fyzikálně mechanických vlastností 
 Z hlediska sledovaných charakteristik byly nejprve provedeny standardní zkoušky 
pro ověření vlastností, které vyžadují technické podmínky TP208. Jedná se zejména 
o stanovení mezerovitosti směsi, ověření vlhkosti čerstvé směsi a stanovení pevnosti 
v příčném tahu na válcových zkušebních tělesech po 7, 14 a 28 dnech zrání, přičemž 
v případě 14denní pevnosti se zpravidla provádí též zrání zkušebních těles 7 dní na 
vzduchu a 7 dní ve vodní lázni při běžné pokojové teplotě. Dosažené výsledky jsou 
shrnuté v následujících tabulkách 4 a 5. 
 
Tabulka 4a: Charakteristiky mezerovitosti a vlhkosti směsí s fluidním popílkem. 

Vlastnost REC REF REC P01 REC P02 REC P03 REC P04
Objemová hmotnost (g.cm-3); SSD  2,189 2,159 2,164 2,097 2,029 
Objemová hmotnost (g.cm-3); dle 
rozměrů 

2,121 2,124 2,111 2,064 2,000 

Mezerovitost (%-obj.) 10,0 10,2 11,2 12,3 13,4 
Vlhkost vyrobené směsi (%-hm.) 6,59 6,45 7,43 6,16 6,81 
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Tabulka 4b: Charakteristiky mezerovitosti a vlhkosti směsí s fluidním popílkem. 

Vlastnost REC P05 REC P010 REC P011 REC P012 REC P013
Objemová hmotnost (g.cm-3); SSD  2,019 2,135 2,098 2,037 2,129 
Objemová hmotnost (g.cm-3); dle 
rozměrů 1,977 2,094 2,065 2,012 2,090 

Mezerovitost (%-obj.) 14,3 11,3 12,6 13,2 11,9 
Vlhkost vyrobené směsi (%-hm.) 6,14 6,33 6,07 5,49 6,00 

 
Tabulka 5: Charakteristiky mezerovitosti a vlhkosti směsí s odprašky kameniva. 

Směs REC_V1 REC_V2 REC_V3 REC_V4 REC_V5 REC_V6 
Poměr R-materiál: DDK: 
odprašky 90:10:0 80:20:0 70:20:10 90:0:10 80:0:20 80:0:20 

Obsah asfaltového pojiva (%-hm) 5,90 6,33 6,33 6,18 5,89 5,64 
Objemová hmotnost (g.cm-3); 
SSD  

1,967 2,052 2,146 2,102 2,115 2,145 

Mezerovitost (%-obj.) 19,4 16,2 12,7 14,5 9,2 13,3 

 Při posouzení základních parametrů jednotlivých směsí je patrné, že počáteční 
vlhkost čerstvě vyrobené směsi v případě použití fluidního popílku je víceméně 
úměrná celkovému množství vody, která je do směsi buď přidávána nebo je 
obsažena v asfaltové emulzi. Jelikož minerální složky byly vždy plně vysušené, 
žádný další původ vody nelze uvažovat. Z hlediska mezerovitosti byl sledován 
poměrně zajímavý trend, kdy s rostoucím podílem popílku dochází k nárůstu 
mezerovitosti a to navzdory skutečnosti, že byl očekáván opačný trend. Lineární 
závislost má v případě provedených měření poměrně vysoký korelační koeficient 
blížící se 87 %. Je však třeba zdůraznit, že směsi se lišily též obsahem asfaltové 
emulze a cementu. Proto je na obrázku 1 znázorněna situace pro směsi se stejným 
podílem asfaltové emulze (2,5 %-hm.). I v tomto případě však byl trend obdobný, byť 
s mírně sníženým regresním koeficientem (81,5 %). 
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Obrázek 1: Závislost mezerovitosti 
a množství popílku ve směsi 
recyklace za studena. 

 V případě směsi recyklace za studena s částečnou substitucí R-materiálu 
odprašky lze sledovat očekávaný trend poklesu mezerovitosti při zvyšování podílu 
odprašků. Výchozí dvě směsi přitom byly navrženy s aplikací různého poměru R-
materiálu a DDK 0/2. I v tomto případě byl patrný kladný vliv vyššího podílu drobného 
kameniva ve směsi. Při využití popílku se ukazuje další zlepšení hutnosti směsi, 
přičemž zajímavé je porovnání směsi REC_V5 a REC_V6, které se liší pouze 0,5% 
množstvím cementu ve směsi. Tento rozdíl má však poměrně významný vliv na 
mezerovitost. 
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Tabulka 6: Výsledky zkoušky pevnosti v příčném tahu, směsi s fluidním popílkem. 

Pevnost v příčném tahu (MPa) 
Směs 

7 vzduch 14 vzduch 
7 vzduch 
+ 7 voda

28 vzduch 

Množství 
popílku ve 

směsi (%-hm.)

Pokles 
pevnosti v 

příčném tahu 
ITSR 

REC REF 0,45 0,84 0,56 0,91 1,24 1,24 0,68 
REC P01 0,71 1,05 0,78 0,82 1,10 1,10 0,74 
REC P02 0,62 0,76 0,52 0,98 0,84 0,84 0,69 
REC P03 0,40 0,55 0,41 0,63 1,02 1,02 0,74 
REC P04 0,19 0,22 0,15 0,38 0,79 0,79 0,69 
REC P05 0,21 0,30 0,13 0,38 0,61 0,61 0,43 

REC P010 0,48 0,65 0,45 0,87 0,94 0,94 0,70 
REC P011 0,51 0,58 0,43 0,82 0,84 0,84 0,74 
REC P012 0,44 0,41 0,27 0,57 0,62 0,62 0,67 
REC P013 0,74 0,84 0,78 1,01 1,05 1,05 0,93 

 
Tabulka 7: Výsledky zkoušky pevnosti v příčném tahu, směsi s odprašky. 

Síla porušení 
tělesa 

Příčná 
deformace 

Pevnost 
v příčném tahu 

Poměrné 
přetvoření 

Modul 
pružnosti 

F28 dní ∆28 dní RP, 28 dní ε28 dní EP, 28 dní
Směs 

(kN) (mm) (MPa) (%) (MPa) 
REC_V1 2,91 1,83 0,29 3,74 15,37 
REC_V2 3,10 2,29 0,32 4,71 13,49 
REC_V3 5,91 1,91 0,65 3,92 32,63 
REC_V4 9,85 1,50 1,02 3,08 65,63 
REC_V5 7,61 1,65 0,85 3,39 49,74 
REC_V6 5,83 1,76 0,63 3,62 34,28 

 
Z výsledků zkoušek pevnostních charakteristik lze odvodit následující poznatky: 
- s rostoucím podílem popílku ve směsi dochází zpravidla k poklesu charakteristiky 

pevnosti v příčném tahu; 
- v případě aplikace 15 %-hm. popílku (v kombinaci s 2,5 %-hm. asfaltové emulze) 

není dodrženo kritérium pro sedmidenní pevnost. Je patrné, že použití 1 %-hm. 
cementu nemá v takovém případě dle tohoto kritéria význam, což dokládají též 
pevnosti při delší době zrání; 

- při aplikaci DDK a odprašků jsou lepší výsledky dosahovány u směsí s odprašky, 
přičemž při podílu přesahujícím 10 %-hm. dochází k mírnému poklesu; 

- u všech směsí lze v závislosti na čase sledovat postupný nárůst pevnosti v 
příčném tahu, a tudíž zde dochází k pravděpodobné hydrataci nejen u cementu, 
nýbrž i v případě popílku; 

- u všech směsí je z hlediska pevnostních charakteristik patrný význam cementu; 
- při posouzení účinků vody je zjevné, že u všech směsí byl sledován pokles. 

Zajímavá je skutečnost, že u směsí s množství popílku do 5 %-hm. a následně 
nad 10 %-hm. byl tento pokles větší než u zbývajícího intervalu; 

- z hlediska ověření vlivu účinků vody byly stanoveny dva ukazatele – pokles 
pevnosti v příčném tahu jako podíl pevnosti u zkušebních těles zrajících sedm dní 
na vzduchu a sedm dní ve vodě a sedmidenní pevnosti, vedle toho modifikovaný 
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ukazatel ITSR jako podíl pevnosti u zkušebních těles zrajících sedm dní na 
vzduchu a sedm dní ve vodě a čtrnáctidenní pevnosti těles zrajících na vzduchu. 
Druhé kritérium pravděpodobně dává lepší informaci o stabilitě směsi; 

- vypočtená charakteristika modulu pružnosti hodnotami odpovídá poznatkům 
pevnosti v příčném tahu a to včetně sledovaných trendů u směsí s různým 
podílem popílku. 

 Samostatně bylo pro vybrané směsi provedeno stanovení odolnosti 
experimentální směsi proti účinku mrazu a to s aplikací 10 zmrazovacích cyklů a s 
teplotou -20°C. Při zmrazovacím cyklu je zkušební těleso vystaveno 6 hodin účinkům 
mrazu a následně na zavlhlé podložce 18 hodin rozmrazování. Jelikož pro směsi 
recyklace za studena s asfaltovou emulzí a hydraulickým pojivem není dle TP208 
sledování účinků mrazu požadováno, bylo zvoleno orientační kritérium poklesu 
pevnosti v příčném tahu po 14 nebo 28 dnech zrání zkušebních těles hodnotou 0,70. 
  

 

Obrázek 2: Výsledky zkoušky 
pevnosti v příčném tahu po 
zmracovacích cyklech. 

 
5. Moduly tuhosti 
 V případě zkoušky tuhosti bylo postupováno dle ČSN EN 12697-26, metoda 
s opakovaným namáháním v příčném tahu na válcových tělesech a to při teplotách 
5°C, 15°C a 27°C. Dále prezentované výsledky vyplývají ze stanovení modulu tuhosti 
po 28 zrání zkušebních těles. Zkouška je prováděná v dynamickém testeru NAT 
v režimu řízené deformace. 
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Obrázek 3: Moduly tuhosti směsí recyklace za studena s fluidním popílkem. 
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Obrázek 4: Moduly tuhosti směsí recyklace za studena s odprašky. 
 
Z výsledků u směsí s fluidními popílky je patrné, že nejlepších hodnot dosahují 
směsi, kde je zastoupen cement s vyšším podílem a současně množství popílku je 
omezeno na podobnou mez jako cement. Tuhost v tomto případě je určena 
především účinkem cementu, což lze doložit porovnáním směsí REC REF a REC 
P01. Poměrně překvapivý výsledek při porovnání s pevností v příčném tahu nabízí 
směsi REC P02 a REC P03, kde je účinek popílku, případné kombinace popílku a 
cementu též velmi dobrý a srovnatelný s referenční směsí. Oproti tomu směsi s 
množství popílku přesahující 10 %-hm. se vyznačují poměrně velkým poklesem 
tuhosti. V případě substituce recyklovatelného materiálu odprašky lze docílit až 
zdvojnásobnění hodnoty modulu tuhosti, přičemž se současně ukázal značný 
potenciál v oblasti snížení podílu cementu. Tato optimalizace návrhu směsi na 
základě získaných poznatků pravděpodobně bude nejúčinnější při použití odprašků v 
množství 9-18 %-hm. Současně se ukázalo, že při pouhé dílčí substituci podílu 
cementu odprašky dochází k výraznému poklesu modulu tuhosti, což bylo zjevné již 
v případě hodnot pevnosti v příčném tahu. Získaný poznatek současně velmi dobře 
dokládá výraznou úlohu cementu ve směsi recyklace za studena. 
 
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu SGS10/142/OHK1/2T/11. 
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Abstract 
Cupola slag can be used as an alternative binder in concrete. Its latent hydraulic 
properties are activated by an alkaline activator. The composition of the activator 
influences properties of the fresh paste/mortar and the final product. The effect of 
silicate modulus of potassium silicate activator on the hydration, setting times and 
strength of alkali-activated cupola slag was studied. It was found that the lower 
silicate modulus of the activator is used the slower is the hydration of the slag. The 
highest compressive strength has a mortar with silicate modulus 0.8. 

 

1. Úvod 
Alkalicky aktivovaná struska je jedním z alternativních druhů pojiv, kterými lze 

nahradit portlandský cement v betonu. Jemně mletá struska po smíchání alkalickým 
roztokem aktivátoru tuhne a vytváří pevnou a hutnou strukturu. Mezi hlavní výhody 
tohoto druhu pojiva patří vysoká pevnost, odolnost proti působení agresivních látek 
a vysokých teplot [1-4]. Dalšími výhodami jsou finanční úspora při použití zatím 
nevyužitých typů strusek, snížení spotřeby energie a emisí oxidu uhličitého, který 
vzniká při výpalu portlandského slínku. 

Pro alkalickou aktivaci lze využít různé druhy strusek, kromě vysokopecních 
i ocelářské, slévárenské a další, včetně těch, které nejsou vhodné pro přípravu 
směsných cementů. Podmínkou je především vysoký podíl skelné fáze, která vzniká 
při rychlém zchlazení struskové taveniny. Krystalická fáze přítomná ve strusce nemá 
latentně hydraulické vlastnosti [5]. Jako aktivátory se nejčastěji používají hydroxidy, 
křemičitany, uhličitany nebo sírany alkalických kovů, případně jejich kombinace. Lze 
rovněž využít různé odpadní alkalické roztoky pocházející z chemických výrob. 

Na chování čerstvé směsi, průběh hydratace i vlastnosti konečného produktu má 
vliv řada faktorů, jako je chemické a mineralogické složení strusky, podíl skelné fáze, 
jemnost mletí strusky, vodní součinitel, složení a dávkování alkalického aktivátoru, 
podmínky ošetřování směsi a další. Během alkalické aktivace dochází k řadě 
chemických reakcí, které lze popsat třemi kroky: a) nukleace a vznik hydratovaných 
fází, b) interakce na hranici jednotlivých fází a c) difúze skrze vrstvu hydratačních 
produktů [6-8]. Hlavním hydratačním produktem je C-S-H gel, jehož poměr C/S je 
podobný tomu v nezreagované strusce a je obecně nižší než v C-S-H fázi 
v hydratovaném portlandském cementu. Vápník je zde částečně substituován 
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sodíkem nebo draslíkem z roztoku aktivátoru. C-S-H gel má nízký stupeň krystalinity 
a je prostoupen dalšími hydratačními produkty, jako např. hydrotalcit a další, jejichž 
složení závisí na složení strusky a použitého aktivátoru, teplotě a relativní vlhkosti při 
ošetřování [9-13]. 

Nejvyšších pevností dosahují strusky aktivované roztokem křemičitanu sodného či 
draselného, jehož silikátový modul (molární poměr SiO2 a R2O) se upravuje 
přídavkem alkalického hydroxidu [14, 15]. Tato pojiva se vyznačují velmi rychlým 
počátkem a koncem tuhnutí. Znalost technologických vlastností, jako je 
zpracovatelnost a doba, po kterou je možné směs zpracovávat, než dojde k jejímu 
zatuhnutí, je nutná pro potenciální využití alkalicky aktivovaných strusek v inženýrské 
praxi. Dřívější výzkum ukázal, že počátky i konce tuhnutí se zkracují s vyšší dávkou 
aktivátoru [16, 17]. V tomto příspěvku byl sledován vliv silikátového modulu roztoku 
křemičitanu draselného na průběh hydratace, počátky a konce tuhnutí a pevnosti 
alkalicky aktivované kupolní strusky. 

 

2. Experimentální část 

K experimentu byla použita mletá kupolní struska (FERAMO METALLUM 
INTERNATIONAL s.r.o.) s měrným povrchem 380 m2/kg, jejíž chemické složení je 
uvedeno v Tab. 1. Tato struska obsahuje 90 % amorfní fáze, což ji činí vhodnou pro 
přípravu struskoalkalických pojiv. 

Tab. 1 Chemické složení kupolní strusky Feramo 
Složka Obsah [%] 

SiO2 42,07 
Al2O3 12,06 
Fe2O3 0,59 
CaO 39,31 
MgO 1,34 
MnO 2,30 
Scelk. 0,13 
Na2O 0,37 
K2O 0,36 

Struska byla aktivována sušeným draselným vodním sklem Portil K (Henkel AG) 
a hydroxidem draselným, z nichž byly připraveny vodné roztoky o silikátovém modulu 
MS = 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 a 1,4. Celková hmotnost suchého křemičitanu a hydroxidu 
draselného tvořila vždy 10 % z hmotnosti strusky. Chemické složení Portilu K uvádí 
Tab. 2. 

Tab. 2 Chemické složení draselného vodního skla Portil K 
Složka Obsah [%] 

SiO2 54,49 
K2O 28,86 
H2O 16,65 

Počátek a konec tuhnutí byl stanoven dle normy ČSN EN 196-3 pomocí Vicatova 
přístroje na pastách, které měly konzistenci kaše normální hustoty. Konzistence kaše 
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normální hustoty se měří pomocí válečku na Vicatově přístroji. Vodní součinitel past 
se pohybovat od 0,22 do 0,25. Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu byla stanovena na 
maltách vyrobených smícháním 1 hmotnostního dílu strusky, 3 hmotnostních dílů 
kameniva (3 frakce normového zkušebního písku) a roztoku aktivátoru. Vodní 
součinitel byl u všech receptur 0,36. Pevnostní zkoušky byly prováděny na 
zkušebních tělesech o rozměrech 40×40×160 mm, po 28 dnech uložení ve vodní 
lázni o teplotě 21 ± 1 ° C. 

Teplotní změny, ke kterým dochází během hydratace alkalicky aktivované strusky, 
byly měřeny pomocí isoperibolického kalorimetru. Do reakčních nádobek z pěnového 
polystyrenu o objemu 200 ml bylo naváženo 300 g směsi připravené smícháním 
strusky a roztoku aktivátoru o silikátovém modulu 0,6 až 1,4. Vodní součinitel všech 
směsí byl 0,36. Nádobky byly umístěny do termoizolačního obalu z polyuretanu a do 
směsi bylo vsunuto teplotní čidlo. Teplotní změny probíhající v pastách byly měřeny 
po dobu 100 hodin, měření bylo prováděno při laboratorní teplotě 23 – 24,5 °C. 

 

3. Výsledky a diskuse 

V Tab. 3 jsou uvedeny doby tuhnutí a pevnosti strusky aktivované roztokem 
křemičitanu draselného o silikátovém modulu 0,6 až 1,6. Ve druhém sloupci tabulky 
je rovněž uveden vodní součinitel směsí, které byly použity pro měření dob tuhnutí 
a měly konzistenci kaše normální hustoty. Roztok křemičitanu a hydroxidu 
draselného má výrazný plastifikační efekt, ten se ale liší pro různé poměry SiO2/K2O 
v roztoku. Nejmenší množství vody bylo použito u silikátového modulu 1,2. Tato 
směs měla tudíž i nejnižší hodnotu počátku tuhnutí. Se snižujícím se silikátovým 
modulem roste jak počátek, tak i konec tuhnutí. Při silikátovém modulu 1,4 jsou doby 
tuhnutí přibližně stejné, směs se silikátovým modulem aktivátoru 1,6 má již doby 
tuhnutí podstatně vyšší, jak ukazuje Obr. 1. 

Tab. 3 Vlastnosti strusky aktivované roztokem křemičitanu draselného o různém 
silikátovém modulu. 

MS 

aktivátoru

wkaše norm. 

hustoty  
[-] 

Počátek 
tuhnutí  
[min] 

Konec 
tuhnutí  
[min] 

Pevnost v tahu 
za ohybu  

MPa] 

Pevnost 
v tlaku  
[MPa] 

0,6 0,23 80 120 7,8 41,3 
0,8 0,24 80 110 7,2 50,1 
1,0 0,24 60 90 6,9 47,2 
1,2 0,22 50 80 7,1 40,8 
1,4 0,23 60 80 6,3 44,2 
1,6 0,25 170 210 7,0 45,3 

 



0

50

100

150

200

250

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Silikátový modul MS

D
ob

y 
tu

hn
ut

í [
m

in
]

Počátek tuhnutí Konec tuhnutí
 

Obr. 1: Počátek a konec tuhnutí alkalicky aktivované strusky při různém silikátovém 
modulu aktivátoru. 
 
Na Obr. 2 a 3 jsou uvedeny hodnoty pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku vyrobených 
malt. Vodní součinitel byl u všech receptur konstantní, pevnostní charakteristiky by 
tedy měly být ovlivněny pouze složením aktivátoru. Pevnosti v tahu za ohybu mírně 
klesají s rostoucím silikátovým modulem aktivátoru. Maxima dosahuje směs s MS = 
0,6, a to 7,8 MPa. Pevnosti v tlaku dosahují maxima při silikátovém modulu 
aktivátoru 0,8, a to 50,1 MPa. Až do hodnoty MS = 1,2 pevnosti v tlaku klesají, při MS 
= 1,4 a 1,6 je opět zaznamenán mírný nárůst. Alkalicky aktivovaná struska se 
vyznačuje poměrně vysokým rozptylem pevností, jak naznačují i chybové úsečky 
v grafech znázorňující výběrové směrodatné odchylky. 
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Obr. 2: Pevnost v tahu za ohybu alkalicky aktivované strusky při různém silikátovém 
modulu aktivátoru. 
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Obr. 3: Pevnost v tlaku alkalicky aktivované strusky při různém silikátovém modulu 
aktivátoru. 

 
Měření teplot, reakčního tepla, případně rychlosti uvolňování reakčního tepla 

(dQ/dt) pomocí kalorimetru je jednou z možností, jak sledovat průběh hydratačních 
reakcí v pojivech. Podle Zhou [18] může být hydratace strusky v přítomnosti 
alkalického aktivátoru rozdělena do 5 kroků podobně jako hydratace portlandského 
cementu. Během prvních pár minut dochází k částečnému rozpouštění zrn strusky, 
což je na Obr. 4 zaznamenáno jako nárůst teploty na počátku měření. To odpovídá 
preindukční a indukční periodě. Poté nastává vysrážení hydratačních produktů na 
povrchu zrn, zejména hydratovaných křemičitanů vápenatých (C-S-H) [18, 19]. Při 
laboratorní teplotě tento proces probíhá přibližně po 3 až 4 hodinách hydratace  
alkalicky aktivované strusky a má různou délku. Tomu odpovídá teplotní pík na 
Obr. 4, v detailu na Obr. 5. Tato perioda je u portlandského cementu popsána jako 
zrychlení a zpomalení hydratace. Lze pozorovat, že se zvyšujícím se silikátovým 
modulem aktivátoru je tento teplotní pík vyšší. Čím je vyšší pík, tím strměji potom 
klesá teplota směsi. Během této periody, která se u cementu nazývá difuzní, dochází 
ke zpomalení hydratačních reakcí, které probíhají již pouze difúzním mechanismem 
skrze vrstvu hydratačních produktů na povrchu zrn strusky [20]. Čím je nižší 
silikátový modul aktivátoru, tím delší je difuzní perioda a aktivace strusky probíhá 
pozvolněji. 

Naměřená kalorimetrická data příliš nekorespondují s hodnotami počátku a konce 
tuhnutí. Průběh hydratačních reakcí závisí mimo jiné i na množství záměsové vody. 
Zatímco u směsí podrobených kalorimetrickému měření byl zvolen konstantní vodní 
součinitel, při stanovení dob tuhnutí byla dodržena konstantní konzistence. Pokud 
bychom chtěli najít vztah mezi teplotní křivkou a dobami tuhnutí, bylo by nutné 
měření provést na pastách stejného složení. 
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 Obr. 4: Záznam kalorimetrického měření 

 

 

 Obr. 5: Detail kalorimetrického měření 
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4. Závěr 

 Na základě uvedených výsledků lze usoudit, že silikátový modul roztoku 
křemičitanu draselného má vliv na průběh hydratace alkalicky aktivované kupolní 
strusky. Čím je vyšší podíl SiO2/K2O v roztoku, tím dochází k vyššímu nárůstu teploty 
při hydrataci strusky. Čím je tento nárůst vyšší, tím strměji poté teplota směsi opět 
klesá. Pasty s nízkým silikátovým modulem aktivátoru mají naopak pozvolnější 
průběh hydratace s delší difuzní periodou. 

Doby tuhnutí past o stejné konzistenci jsou ovlivněny jednak silikátovým modulem 
aktivátoru, jednak množstvím vody ve směsi. Nejnižší počátek i konec tuhnutí byl 
naměřen u směsi se silikátovým modulem 1,2, a to 50 a 80 minut. Naopak nejvyšší 
doby tuhnutí měla pasta o MS = 1,6, a to 170, resp. 210 minut pro počátek, resp. 
konec tuhnutí. 

Draselné i křemičitanové ionty přítomné v roztoku aktivátoru ovlivňují aktivaci 
strusky a tím i konečné pevnosti kompozitu. Se zvyšujícím se silikátovým modulem 
dochází k mírnému poklesu pevností v tahu za ohybu. U pevností v tlaku nebyl 
naměřen takový přímý vztah, nejvyšší pevnost v tlaku 50 MPa měla směs se 
silikátovým modulem 0,8. 

Kupolní struska, která vzniká jako vedlejší produkt výroby oceli ve slévárně 
Feramo, je vhodnou surovinou pro přípravu struskoalkalických pojiv. Má vysoký 
obsah amorfní fáze a její chemické i fázové složení je velmi podobné jako u strusek 
vysokopecních. 

 
Poděkování 

Tento příspěvek byl vytvořen za podpory výzkumného záměru MSM 0021630511 
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MOŽNOSTI OMEZOVÁNÍ NELEGÁLNÍHO NAKLÁDÁNÍ SE SDO 
OPPORTUNITIES FOR REDUCING ILLEGAL BUILDING WASTE 
Jméno autora: Ondřej Vrbík 
Organizace:  AZS 98, s.r.o., vrbik-recyklace@azs98.cz 
 
Abstract 
Due to the lack of support for recycling centers and inconsistent control of illegal 
disposal of building waste by the authorities themselves trying to fight through 
various means. We open an educational center, we present the advantages of the 
meetings with mayors or publish themed articles in journals to promote the spread of 
awareness among the general public. 
 
1. Současná situace v oblasti nakládání se SDO 

V roce 2010 došlo k nezanedbatelnému úbytku práce ve stavebnictví 
a následně i k poklesu objemů stavebních a demoličních odpadů. S úbytkem práce 
snižují stavební firmy ve výběrových řízeních ceny zakázek na minimum a následně 
šetří kde mohou. 
 
1.1. Šetření na ukládce odpadů 

Jelikož je ukládka odpadů nezanedbatelná nákladová položka při odstranění  
staveb, ukládají je původci odpadů kde je napadne. Množí se pozemky, kde se 
shromažďují SDO různých původců, na kterých dochází k nelegálnímu nakládání 
s odpady. 
 
1.2. Nárůst demolic bez roztřídění odpadů 

Ruku v ruce s klesající cenou za odstranění staveb narůstá počet demolic 
prováděných tzv. „na hulváta“. Tyto zakázky se vyznačují tím, že nedochází 
před zbouráním stavby k separaci střešních krytin a konstrukcí, vyndání výplní - oken 
a dveří, demontáži topení a technologií. Na zakázce dojde pouze ke strojní demolici 
za pomoci těžké stavební techniky na jednu hromadu.  Ve stavební suti je následně 
patrné zejména velké množství dřeva a jiných nežádoucích příměsí. Nehledě na to, 
že dochází k bezmyšlenkovitému smíchání druhů odpadů (např. beton s cihlami), což 
významně snižuje kvalitu recyklátu, který se má z odpadu vyrobit. Výsledkem jsou 
někdy směsné stavební odpady zcela nevhodné pro recyklaci. 

 
2. Postoj státních úředníků k tomuto stavu 
 
2.1. Teorie a skutečnost 

Státní úředníci na konferencích hovoří o nutnosti ochrany životního prostředí, 
potírání černých skládek, ochraně surovinových zdrojů. V běžném životě však nejsou 
úředníky provozovatelé recyklačních center a dvorů zvýhodňováni oproti jiným 
Oprávněným osobám. 
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2.2. Princip obecného úředníka 
Obecný úředník státní správy má přesně ohraničenou pracovní dobu a určený 

čas na oběd. V pracovní době řeší záležitosti, které dostane ve formě žádosti, 
podnětu či jiného „papíru“ na stůl. Většinou je úzce specializovaný na jednu 
problematiku a zajímá se o subjekty, které jsou legálními Oprávněnými osobami. 
Nejvyšší zájem obecného úředníka státní správy je ochránit si svoji „židli“. 
 
2.3. Co státní úředník může a nedělá 

Z naší zkušenosti vyplývá, že státní úředníci se řídí platnými zákony 
a vyhláškami. Doporučení jeho nadřízeného orgánu a normy pro ně nejsou 
směrodatné a závazné – nepřihlíží k nim. Pokud úředník zjistí, že Původce odpadu či 
Oprávněná osoba porušila Doporučení pro nakládání se SDO vydaného MŽP, ale 
neporušila zákon, pak je to v pořádku a nápravu nenařídí.  

Úředník Krajského úřadu klidně povolí využití neupravených SDO pro 
rekultivace, protože tím neporušil zákon. Naprosto klidně ignoruje informaci o tom, že 
se v Doporučení MŽP říká něco jiného. Navíc pokud chce Oprávněná osoba v 
souladu s Doporučením MŽP ukládat pouze upravené odpady, ČIŽP tuto záležitost 
zkoumá jestli to neodporuje ochraně přírody. 

Úředník stavebního úřadu ani odboru životního prostředí neřeší a ani jej 
nezajímá, že by měl po původci chtít, aby SDO skončily na Recyklačním centru. 
Informace o tom, že tak pomáhá šetřit primární zdroje nerostných surovin se také míjí 
účinkem. Předání SDO k recyklaci žádným způsobem nedoporučuje ani po 
Původcích odpadu nevyžaduje. 

Odpadoví úředníci kontrolují především společnosti, které jsou Oprávněnými 
osobami, protože k nim mají „papír“, mají je zaevidované. Na nelegální ukládky 
jedou, až když jim někdo dá podnět, sami aktivně vyhledávají minimálně. 

Úředníci odboru životního prostředí Krajského úřadu mají neomezenou moc 
nasměrovat patřičné stavební odpady do recyklačních center SDO tak, aby se ve 
formě recyklátu vrátil zpátky do stavebnictví. Chránili by tím kapacity komunálních 
skládek pro nerecyklovatelné odpady. Surovinová politika je také mimo jejich 
specializaci a nevnímají problematiku jako celek. 
 
3. Podnet.cz 

Na základě výše uvedených skutečností (znalosti chování obecného úředníka) 
jsme navrhli na Valné hromadě ARSM spuštění internetové databáze nestandardních 
ukládek SDO na adrese www.podnet.cz , kam je možno hlásit podezřelá úložiště 
k prošetření. Vedení ARSM zajistí uveřejnění podnětu v této databázi a vyzve 
Českou inspekci životního prostředí k prošetření celé záležitosti. Dle našeho názoru 
umí ČIŽP na základě podnětu komplexně prošetřit a jednoznačně určit případné 
nelegální nakládání s odpady. 
 
4. Osvěta v oblasti recyklace SDO:  

Je potřeba provozovat osvětová centra, kde se budou úředníkům, pracovníkům 
samospráv a mládeži vysvětlovat výhody předávání SDO k recyklaci a následné 
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výhody využívání recyklátů. 
Sami se chystáme od dubna 2011 spustit "Osvětové centrum" v Plzni 

na recyklačním centru Valcha, kde chceme ve spolupráci s odborníky v oboru šířit 
výhody recyklace SDO pro současnou i budoucí generace. 
 
5. Prezentace recyklačních center jako levných úložišť SDO v médiích 

Myslíme si, že je nutná podpora ze strany dotčených orgánů v šíření existence 
recyklačních center stavebních odpadů mezi veřejnost. 

Vzhledem k chybějící podpoře recyklačních center a nedůsledné kontrole 
neoprávněného nakládání se SDO ze strany úřadů, se sami snažíme bojovat 
různými prostředky. Otevíráme osvětové centrum, prezentujeme výhody na setkáních 
se starosty obcí nebo publikujeme tematické články v periodikách na podporu šíření 
osvěty mezi širokou veřejnost. 
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Die Bereitstellung qualitativ hochwertiger  
mobiler Recycling-Anlagen (Gütezeichen)  
in Österreich 

 Dipl.-Ing. Martin Car 
Österr. Baustoff-Recycling Verband 
Geschäftsführer 
1040 Wien, Karlsgasse 5 
www.brv.at; brv@brv.at 
 

Abstract 
Seit 1990 haben sich Baustoff-Recycling Betriebe im Österreichischen Baustoff-

Recycling Verband (BRV) zusammengeschlossen. Unter Berücksichtigung gewisser 
Schwankungen ist der Anteil der mobilen Aufbereitungsanlagen leicht über 50% 
gelegen – und macht damit einen bedeutenden Anteil der österreichischen 
Behandlungsanlagen für Recycling-Baustoffe aus. Außerhalb des BRV sind weitere – 
vorwiegend mobile – Anlagen zu verzeichnen, die allerdings massenmäßig nicht von 
großer Bedeutung sind. Der Baustoff-Recycling Verband ist bemüht, das hohe 
Niveau, welches an die Produktlinie („Gütezeichen für Recycling-Baustoffe“) gestellt 
wird, auch als Marketing-Instrument für mobile Anlagen einzusetzen. 

 
Rechtliche Anforderungen an mobile Baustoff-Recycling-Anlagen 
Wichtige Rechtsgrundlagen für Betreiber von mobilen Anlagen sind: 
 Gewerberechtliche Genehmigung 
 Abfallrechtliche Genehmigung: 
- §43, 52 und 53 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (BGBl. I 2002/102) 
- Verordnung über mobile Anlagen zur Behandlung von Abfällen (BGBl. II 

2002/472) 
 div. weitere Regelungen wie Abfallverzeichnisverordnung, 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz  
Während die gewerberechtliche Genehmigung schon jeher notwendig war, ist erst 

durch eine Verordnung im Jahre 2092 eine abfallwirtschaftliche Genehmigung, 
aufbauend auf dem neuem Abfallwirtschaftsgesetz 2002, notwendig geworden. Es 
wurde dabei auch die Konkretisierung, was eine mobile Anlage ist, vorgenommen. 

 
Mobile Behandlungsanlagen 
Mobile Behandlungsanlagen sind Einrichtungen, die an verschiedenen Standorten 

betrieben und in denen Abfälle behandelt werden. Nicht als mobile 
Behandlungsanlagen gelten ihrer Natur nach bewegliche Einrichtungen, die länger 
als sechs Monate an einem Standort betrieben werden, ausgenommen 
Behandlungsanlagen zur Sanierung von kontaminierten Standorten (vgl. §2Abs.7 
Z.2AWG 2002). Der begrenzte Zeitraum von einemhalben Jahr beginnt mit der 
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Inbetriebnahme der Behandlungsanlage und endet mit der Räumung des Standortes. 
Die Räumung des Standortes soll eine andere Nutzung des Standortes als die 
Aufbereitung von Baurestmassen ermöglichen. 

 
Abb. 1: Anteil der mobilen Baustoff-Recycling Anlagen 
 

 
Abb 2: Recycling-Baustoffe nach produzierenden Anlagen 
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Antragssteller ist der Betreiber der mobilen Behandlungsanlage (nicht etwa z.B. 
ein vorübergehender Mieter). Die zuständige Behörde ist der Landeshauptmann des 
jeweiligen Bundeslandes (Umweltrechtsabteilung). Bei der Beurteilung der 
Auswirkungen (Lärm, Staub, Luftschadstoffe usw.) ist nur die mobile 
Behandlungsanlage für sich allein zu betrachten. Radlader, Bagger udgl., welche die 
Anlage befüllen oder Zwischenlager für Baurestmassen bzw. die Art der 
Zwischenlagerung von Baurestmassen, bis diese in der mobilen Behandlungsanlage 
aufgearbeitet werden, sind nicht Bestandteil des Genehmigungsverfahrens und sind 
daher nicht in die Beurteilung einzubeziehen und auch nicht Gegenstand von 
Vorschreibungen im Genehmigungsbescheid lt. § 52 AWG 2002. 

 
Richtlinie für die mobile Aufbereitung 
Die vom BRV erstellte Richtlinie soll Unternehmen, Bauherrn und Behörden als 

einheitliche Grundlage zur mobilen Aufbereitung von mineralischen, nicht 
gefährlichen Baurestmassen dienen. Es werden grundsätzliche Anforderungen und 
Vorgangsweisen festgelegt, die von den zuständigen Behörden anerkannt wurden 
und je nach den Gegebenheiten individueller Standorte gegebenenfalls stärker 
berücksichtigt werden müssen. 

Zielsetzung der Richtlinie ist das Erreichen des Qualitätsstandards, der in 
Zusammenwirken mit einer fremd überwachenden Stelle ermöglicht, ein Gütezeichen 
für die mobile Aufbereitung als Anlagenbetreiber zu erreichen. Derartige Anlagen 
verfügen über  die qualitativ hochwertigen Anforderungen laut Richtlinie und 
unterwerfen sich freiwillig einer Kontrolle durch den Güteschutzverband für 
Recycling-Baustoffe. 

Im Gegensatz zu den bisher vom Verband 
herausgegebenen Richtlinien, die die 
Anforderungen sowie die Art und den Umfang 
der Prüfungen an wieder gewonnen Baustoffen 
festlegten, richtet sich diese Richtlinie nicht an 
den zu produzierenden Recycling-Baustoff, 
sondern an den Anlagenbetreiber in Verbindung 
mit dem Auftraggeber. Dementsprechend sind für 
das Produkt zusätzlich entsprechende 
Nachweise nach den Richtlinien für Recycling-
Baustoffe erforderlich! 
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Der Geltungsbereich dieser Richtlinie bezieht 
sich auf das Betreiben mobiler Anlagen zur 
Behandlung von nicht gefährlichen, 
mineralischen Baurestmassen. Dies betrifft 
sowohl das Aufbereiten als Dienstleistung 
(Lohnarbeit) im Auftrag eines Dritten als auch 
das Behandeln von gesammeltem Auf- und 

Abbruchmaterial (als Abfallbesitzer
Die Anforderungen betreffen: 
 Quantitative Abschätzung für die Dimensionierung der Lagerflächen 
 Untergrund hinsichtlich allfälliger Befestigung und Grundwassererfordernisse 



 Maschinentechnische Vorschriften (Techn. Ausstattung, Bedienpersonal, 
Betankung) 

 Auflagen aus abfall- und umwelttechnischer Hinsicht 
 Umwelt- und Arbeitnehmerschutz 
 
Die Qualitätsüberwachung von mobilen Anlagen erfolgt durch 
 Erstprüfung 
Die Erstprüfung dient zur Feststellung, ob die Überwachungsvoraussetzungen 

(z.B. Möglichkeit der Eigenüberwachung im Betrieb oder durch beauftragte 
Laboratorien, technische Voraussetzungen) und die festgelegten Anforderungen 
erfüllt werden können. Diese ist zu protokollieren und von den Beteiligten zu 
unterzeichnen. Die Erstprüfung ist von einer Fachperson oder Fachanstalt je einmal 
pro mobiler Recyclinganlage vorzunehmen. 
 Eigenüberwachung 
Der Recycling-Betrieb ist verpflichtet, die Eigenüberwachung durchzuführen und 

für eine kontinuierliche Überwachung der Einhaltung festgelegter Anforderungen 
selber Sorge zu tragen. 
 Fremdüberwachung 
Der Recycling-Betrieb beauftragt für die Durchführung der Fremdüberwachung 

unabhängige externe Sachverständige (Prüfstellen). Diese führen die Prüfungen im 
Rahmen der Fremdüberwachung durch. Auch werden die Aufzeichnungen der 
Eigenüberwachungen auf Plausibilität geprüft. Die Fremd-überwachung dient zur 
Feststellung, ob die für mobile Anlagen festgelegten Anforderungen erfüllt werden. 

Die Fremdüberwachungsunterlagen sowie die 
Betriebsbücher geben die Basis für die Führung des 
Gütezeichens für mobile Anlagen. Dieses stellt 
einerseits ein gutes Marketinginstrument dar, 
andererseits gibt es dem Auftraggeber die 
Möglichkeit qualitätsorientierte Anlagen von anderen 
zu unterscheiden. Derzeit sind 9 Gütezeichen 
vergeben, weitere in Beantragung. 

Abb. 3: Gütezeichen für die mobile Aufbereitung 
von Recycling-Baustoffen 

Literatur: 
1. Richtlinie für die mobile Aufbereitung von mineralischen Baurestmassen und 

Bodenaushubmaterial, Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, Wien, 
2008 

2. Richtlinie für Recycling-Baustoffe, Österreichischer Baustoff-Recycling 
Verband, Wien, 2009 

3. Abfallwirtschaftsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 102/2002 
4. Verordnung über die mobile Behandlung von Abfällen, BGBl. II Nr. 472/2002 
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EQAR – REACh – RECYCLING - BAUSTOFF - ANWENDUNGEN 
Ing. Günter Gretzmacher 
 
EQAR, Berlin ; BRV, Wien ; Ökotechna, Perchtoldsdorf 

 
Prezentace přednášky 

 

125 



 
 

126 



 
 

127 



 
 
 

128 



 
 
 

129 



 
 
 

130 



 
 

131 



132 



 
 
 

133 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SEZNAM INZERENTŮ : 
 

ABF, a.s., Praha 
BETONSERVER, AUREA INVEST a.s., Praha 
CODET,  s.r.o., Brno 
FAGUS spol. s r.o., Praha 
KLEMENT – DOPRAVNÍ PÁSY s.r.o., Chotěboř 
Firma Svoboda, Praha 
Třídič s.r.o., Šternberk 
CEMC - Odpadové fórum – časopis, Praha 
Economia, a.s. – Odpady – časopis, Praha 
Strojní kaleidoskop – časopis, Čerčany 
Vega, s.r.o. – Stavební technika - časopis, 

Hradec Králové  
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RECYKLAČNÍ CENTRA ON-LINE 
VYHLEDÁVAČ PRO LIBOVOLNÉ MÍSTO STAVBY V ČR 

na WWW.BETONSERVER.CZ
  

Nejbližší recyklační centra, dodavatele písků, štěrků, betonu, nebo dodavatele 
souvisejících materiálů a technologií v libovolném místě České republiky najdete na serveru 
WWW.BETONSERVER.CZ. Již 11 let nabízí prvotřídní služby jak pro dodavatele tak i 
odběratele. Pro stavební firmy představuje Betonserver nejjednodušší způsob vyhledání 
dodavatelů recyklátů v dané lokalitě. Pro dodavatele recyklátů je Betonserver efektivním a 
levným nástrojem vlastní prezentace svých provozoven či reklamy. 

 
Server je provozován jako nástroj pro zásobování staveb v konkrétním místě a je založen na 
principu mapového podkladu České republiky a fixaci provozoven dle geografické polohy. 
Zároveň přináší i obsahově velmi kvalitní  provedení databázového katalogu,  s komplexním 
výčtem výrobního sortimentu, prováděných prací a služeb a možnosti způsobu dopravy. 
                   

FUNKCE SERVERU 
  

1.      Pro „průzkum nabídky“ v místě. Po zadání místa stavby nabízí kompletní 
seznam provozoven např. recyklačních center, dodavatelů betonu, skládek sutí či 
štěrkoven . 

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

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

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

 
NEJSTE-LI NA BETONSERVERU – KONTAKTUJTE NÁS 

 
Na  Betonserveru se prezentuje 90% aktivních firem z oboru. Aktualizace se provádějí 
průběžně a zdarma což zaručuje vždy nejaktuálnější data . S vlastními www prezentacemi 
jednotlivých firem je server přímo propojen .  Není nutné znát stovky www adres či surfovat 
po vyhledávačích . 
 

WWW.BETONSERVER.CZ 
  

  

BETONSERVER, AUREA INVEST a.s., 
Darwinova 19, 143 00 Praha 4, info@betonserver.cz                        

244 403 386,  774 733 576,  602 975 202 
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 KLEMENT – DOPRAVNÍ PÁSY s.r.o. 
 Ke Stříbrnému dolci 1053 
 583 01 Chotěboř 
 provozovna: Jiříkov 7, 582 82 Golčův Jeníkov, tel/ fax: 569 440 008 
  
 Nabízíme servis a prodej dopravních pásů - pásy hladké, profilové a protiprůrazové  
 v různých šířkách a typech. Vycházíme z dlouholetých zkušeností u zákazníků                                             
 z různých odvětví průmyslu. 
 
 
 NONSTOP  SLUŽBY  -    spojování tepelnou a studenou vulkanizací 

- mechanické spojování a opravy průrazů a poškození 
- pogumování pohonných válců 
- dodávky různých typů dopravníkových válečků   

 
 Působnost po celé ČR  24 hodin , 7 dní v týdnu 
 
 
 Další  informace na    www.dopravnipasy.cz 
 

  
NONSTOP  SERVIS – 603 503 997 
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