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Tato bakalářská práce popisuje možnosti nakládání se stavebními a demoličními 

odpady. Zkoumá problematiku umísťování a hospodaření s těmito odpady 

a hodnotí možnosti jejich dalšího využití. Zabývá se výrobou a využitím recyklátů 

do konstrukcí městských komunikací a ekonomickou výhodností recyklátů oproti 

přírodnímu kamenivu. Dále práce rozebírá problematiku pórobetonu, jako 

moderního stavebního materiálu, který se v blízké době objeví ve stavebním 

a demoličním odpadu ve větší míře. Praktická část zkoumá vlastnosti směsných 

recyklátů s určitým množstvím cihelných a pórobetonových částic pomocí zkoušek 

objemové hmotnosti zrn a nasákavosti, odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

a odolnosti proti drcení.  
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recycled materials in comparison to natural aggregates. This work also discusses the 

issue of aerated concrete, as a modern building material, that will soon appear in 

construction and demolition waste to a greater extent. The practical part examines 

properties of mixed recyclates with a certain amount of brick and aerated concrete 

particles by testing the bulk density of grains and water absorption, freezing and 

thawing resistance and crushing resistance. 
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Stavební a demoliční odpad představuje v současné době přibližně 40 % 

z celkové produkce odpadů v ČR. V roce 2019 bylo v České republice vyprodukováno 

přes 15,5 milionů tun SDO. [1] Je tedy zřejmé, že se jedná o největší materiálový 

odpadní produkt. Pro zachování udržitelného rozvoje ve stavebnictví a vytvoření 

rovnováhy mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí je nezbytná 

recyklace stavebních a demoličních odpadů. Díky recyklaci se snižuje objem odpadů, 

šetří se přírodní neobnovitelné zdroje, snižuje se znečišťování životního prostředí, 

dochází k úspoře energie a dalším pozitivním faktorům. [2] [3] 

Problémem recyklace stavebního a demoličního odpadu je především 

nedůvěra v kvalitu těchto materiálů, obava ze škodlivých účinků recyklátů, 

nevyhovující postupy demolic, nízká informovanost a také malé povědomí o této 

problematice. Mezi další překážky v rozvoji cirkulární ekonomiky ve stavebnictví 

patří nízké poplatky za těžbu primárních surovin a nízké poplatky za skládkování. 

Tyto faktory mají za následek snížení poptávky po SDO. Z toho důvodu nedochází 

k výraznému rozvoji nakládání se stavebními a demoličními odpady. V České 

republice je v současné době recyklováno přibližně 40 % SDO za rok. [4] [5] [6] 

Recyklované stavební materiály se používají do různých konstrukčních vrstev 

městských komunikací podle druhu recyklátu. Betonový recyklát se používá 

do spodních podkladních vrstev pozemních komunikací jako mechanicky zpevněná 

zemina nebo štěrkodrť. Směsný recyklát se kvůli menší odolnosti proti drcení 

doporučuje používat spíše do horní vrstvy násypu a do podloží vozovek. 

Recyklované stavební materiály se také často využívají jako zásyp inženýrských sítí. 

[7] 

Evropská komise vydala mnoho dokumentů na podporu recyklace SDO. 

Jedním z nich je Protokol EU o nakládání s SDO, jehož cílem je zvýšení důvěry 

v postupy nakládání s SDO a kvality recyklátů. Dalším je rámcová směrnice 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/851 o odpadech, která má za cíl recyklaci 

70 % SDO do roku 2020, uzavření životního cyklu výrobků díky vyšší míře recyklace 

a opětovnému použití a přínos pro životní prostředí a hospodářství. [4] 

 

Prvním z cílů této bakalářské práce je popsat problematiku stavebních 

a demoličních odpadů. Zhodnotit nakládání s těmito odpady v rámci České 

republiky a porovnat tyto hodnoty s jinými státy. Vysvětlit postup výroby recyklátů 
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z SDO a popsat nejpoužívanější druhy těchto recyklátů. Shrnout problematické 

vlastnosti recyklátů a stanovit možnosti jejich využití. 

Dalším cílem je zhodnocení odpadové politiky obcí se zaměřením na stavební 

a demoliční odpad. Práce se zabývá problémy umisťování těchto odpadů v rámci 

měst a tvorbou černých skládek. Dále sleduje hospodaření s těmito odpady a jejich 

možné využití pro stavby pozemních komunikací či inženýrských sítí. Zabývá se 

udržitelnou ekonomikou měst z pohledu nakládání s SDO a tvorbou technologické 

struktury, protože právě v městských aglomeracích bude vždy využití recyklovaných 

stavebních materiálů nejvýznamnější. 

Posledním cílem této práce je ekonomické zhodnocení použití recyklovaného 

SDO oproti přírodnímu drcenému a těženému kamenivu pro stavbu, či rekonstrukci 

městských liniových staveb. 

Praktická část zkoumá a porovnává vlastnosti různých druhů recyklátů. Jedná 

se o směsný recyklát bez cihelných částí až po směsné recykláty s procentuálním 

zastoupením cihelného recyklátu 15, 30 a 50 %. Posledním sledovaným recyklátem 

je směsný recyklát, do kterého bylo v laboratoři přimícháno 20 % pórobetonu. Tento 

uměle vytvořený recyklát je potenciálním budoucím recyklátem, jehož vlastnosti 

dosud nebyly v silničním stavitelství dostatečně zkoumány.  
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SDO je odpad bez nebezpečných vlastností, u kterého za běžných klimatických 

podmínek nedochází k podstatným fyzikálním, chemickým, ani biologickým 

změnám. [8] Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je SDO odpad, který vzniká 

při stavbách a demolicích. Tento odpad tvoří více jak třetinu z celkové produkce 

odpadu v ČR. [9] [10]  

Stavební a demoliční odpad obsahuje přibližně 5 % kovů, 10 % omítky, 20 % 

dřeva, 45 % cihel a betonu a 20 % plastů a ostatních materiálů. [11] 

 

Recyklovaný stavební materiál je produktem technologických zařízení, které 

se zabývají využíváním a úpravou SDO, kategorií ostatních odpadů a odpadů 

podobných SDO. V těchto zařízeních dojde ke změně zrnitosti materiálu 

a následnému roztřídění podle velikostní frakce. [8] 

 

R-materiál je směs asfaltu a kameniva, která vzniká odfrézováním asfaltových 

vrstev vozovek, drcením asfaltových desek vybouraných z vozovek nebo velkých 

kusů asfaltové směsi z nadbytečné výroby a následným tříděním. V tomto materiálu 

je podíl Ra > 95% hm., maximální obsah ostatních recyklovaných materiálů je 5% 

hm. [8] 

 

Recyklované kamenivo je takové kamenivo, které bylo získáno zpracováním 

anorganických materiálů, které byly dříve součástí stavebních konstrukcí. [12]  

 

 

Jedná se o recyklát, který získáme drcením a tříděním betonu a betonových 

výrobků. [8] Tento recyklát považujeme za recyklované kamenivo, které se nejčastěji 

používá místo přírodního kameniva do betonů nižších tříd. Další možností je využití 
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betonového recyklátu jako mechanicky zpevněné zeminy do podkladních 

stmelených vrstev vozovek, do ochranných vrstev komunikací či pražcového podloží. 

[13] 

 

Obrázek 1: Betonový recyklát [14] 

 

Cihelný recyklát má mnoho možností využití, nejvíce je používán jako zásypový 

materiál. [15] K dalším možnostem použití recyklátu patří například využití materiálu 

jako kameniva, do betonu, využití v nestmelených vrstvách vozovek 

či stabilizovaných podkladech. [13] [16]  

Většina drtících linek vyrábí cihelný recyklát o zrnitosti do cca 80 mm a vytřídí 

ho nejméně do třech frakcí 0/16 mm, 16/32 mm a 32/80 mm. Producenti však umí 

vytřídit i jiné požadované frakce. [13] 

 

Obrázek 2: Cihelný recyklát [17] 

 

Jde o recyklát získaný z vozovek s podílem 30% < Ra ≤ 95% hm. [8] Tyto 

recykláty jsou vhodné především pro technologie recyklace za studena s použitím 
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emulzí, nebo v kombinaci s cementem, při kterém dojde k obalení ekologicky 

závadných částic, čímž se sníží pravděpodobnost znehodnocení odpadních vod 

i okolí. [13]  

 

Obrázek 3: Asfaltový recyklát [18] 

 

Drcením a tříděním SDO získáme směsný recyklát, který dle ČSN EN 12620+A1, 

ČSN EN 13043 nebo ČSN EN 13242+A1 není považován za kamenivo. Směsný 

recyklát je převážně používán namísto zemin do staveb násypů, do zásypů rýh, 

při terénních úpravách, pro úpravu podloží pozemních komunikací dle ČSN 73 6133, 

apod. [8]  

 

Obrázek 4: Směsný recyklát [19] 

 

Vozovku tvoří zpevněná část konstrukčních vrstev pozemních komunikací, 

která má rovný povrch a je dostatečně únosná. Dále musí vozidlům umožňovat 

bezpečnou, pohodlnou a plynulou jízdu. Skládá se z konstrukčních vrstev, 

které mohou být nestmelené nebo stmelené pojivem. Každá z těchto vrstev 

je vytvořena z jednoho druhu stavebního materiálu nebo z různých stavebních 
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směsí většinou jedním technologickým postupem. Podle modulu pružnosti 

a pevnosti se vozovky dělí na tuhé, polotuhé a netuhé. [20] 

 

Obrázek 5: Schéma konstrukce vozovky (vlastní zpracování dle: [21]) 

Kryt vozovky 

Vozovky můžeme podle typu krytu rozdělit na cementobetonové, asfaltové, 

dlážděné a vozovky s nestmeleným krytem. V České republice se nejčastěji používají 

kryty z asfaltových vrstev. Asfaltové kryty se obvykle skládají ze tří vrstev – obrusné, 

ložní a podkladní. Kryty z dlažeb se navrhují pro pomalou a statickou dopravu. 

Používají se například v obytných zónách, na trolejbusových a autobusových 

zastávkách nebo na komunikacích pro pěší. Tyto kryty se nedoporučují používat 

při rychlostech nad 50 km/h. Už při rychlosti nad 30 km/h výrazně stoupá dopravní 

hluk. [20] [22] 

Nestmelené kryty se používají pro účelové komunikace a komunikace, 

které nejsou určeny pro motorová vozidla. Mohou se použít pro dočasné 

a staveništní komunikace. Vozovky s nestmeleným krytem musí mít vyšší minimální 

sklon než jiné typy vozovek. Důvodem je povrchovému odvodnění, které je u těchto 

krytů velmi důležité. [22] 

Horní vrstvou vozovky je kryt, který je přímo pojížděn vozidly. Na tuto vrstvu 

má vliv dopravní zatížení od těžkých nákladních vozidel, klimatické účinky, voda 

a chemické rozmrazovací prostředky. Zejména svislé a vodorovné síly od účinků 

dopravního zatížení jsou hlavní příčinou vzniku poruch v krytových vrstvách 

městských komunikací. Obrusná vrstva musí mít z hlediska bezpečnosti požadované 

protismykové vlastnosti, rovinatost a musí být upravena tak, aby nezpůsobovala 

nežádoucí dopravní hluk. Kryt je složen z vrchní obrusné a spodní ložné vrstvy, 

případně asfaltové podkladní vrstvy. Jednotlivé vrstvy musí být odolné vůči tvorbě 

trvalých deformací a smršťovacích trhlin. Důležitou vlastností je také trvanlivost 

vrstev. [20] [22] 
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Podkladní vrstva 

Pod krytem vozovky se nachází podkladní vrstva. Leží mezi krytem a zemní 

plání a tvoří dolní část konstrukce vozovky. Jejím úkolem je přenášet tlak od kol 

projíždějících vozidel přes kryt do podloží vozovky. Musí být navržena tak, 

aby nedošlo k jejímu poškození při staveništní dopravě. Navrhuje se podle typu 

krytu vozovky tak, aby tvořila vhodný podklad pro daný kryt. Tato vrstva se nejčastěji 

skládá z horní a spodní podkladní vrstvy. Do podkladních vrstev se jako náhrada 

přírodního kameniva může využít směsný, asfaltový, nebo betonový recyklát. [20] 

[22] 

Spodní podkladní vrstva vozovky je vrstva posilující ochrannou funkci vozovky. 

Tuto funkci dříve obstarávala ochranná vrstva, ta však byla zrušena a dnes tuto 

úlohu plní spodní podkladní vrstva. Jejím úkolem je zamezit pronikání zeminy 

z podloží do konstrukce vozovky, odvodnění konstrukce, zvýšení únosnosti vozovky, 

ochrana před promrzáním podloží, také musí tvořit vhodný podklad následných 

vrstev vozovky. Spodní podkladní vrstva může být stmelená, nebo nestmelená. 

Jestliže je použita stmelená podkladní vrstva, musí být vrstva ležící nad ní 

nestmelená, aby byla zajištěna propustnost a odvodnění. [20] [22] 

Zemní pláň 

V horní části podloží, na styku s vozovkou, se nachází pláň zemního tělesa. Tato 

vrstva musí splňovat požadavky na míru zhutnění, únosnost a rovnost povrchu. Musí 

být řádně odvodněna a musí být vybudována v předepsaném profilu. [20] [23] 

Podloží vozovky (aktivní zóna) 

Pod plání zemního tělesa se nachází aktivní zóna vozovky, do které se přenáší 

všechna zatížení. Tato vrstva má vliv na kvalitu celé vozovky. Obvykle se provádí 

úprava podloží stmelením a zhutněním do hloubky 300-500 mm. [20] [22] 

 

Pro další využití druhotného materiálu, který vzniká při demoličních pracích, 

je nutné provést důkladné třídění. Díky zahraničním zkušenostem víme, že provést 

třídění stavebně demoličního odpadu přímo na místě je výrazně efektivnější 

z hlediska účinnosti a ceny než třídění u výrobce. Důvodem je jednodušší oddělení 

cizorodých materiálů od minerální sutě. Mezi nejběžnější cizorodé materiály patří 

zejména plasty, dřevo, kovy, dehtové lepenky a stavební části a jiné. [24] 
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Během třídění SDO je velmi důležité klást důraz na: 

• separaci kontaminovaných materiálů, 

• oddělení cizorodých materiálů, 

• roztřídění inertní minerální sutě alespoň na:  

o cihelnou stavební suť, 

o betonovou suť, 

o asfaltové sutě, 

o výkopovou zeminu. [25] 

 

Použitá technologie pro zpracování SDO, organizace práce a logistický systém 

chodu recyklačního zařízení ovlivňují kvalitu produkovaných recyklátů. Všeobecně 

používaná a uznávaná konfigurace výroby kvalitního recyklátu, která se v České 

republice ustálila, je orientačně naznačena blokovým schématem na obrázku 6: 

Blokové schéma recyklačního procesu. [24] [25] 

 

Obrázek 6: Blokové schéma recyklačního procesu (vlastní zpracování dle: [8]) 

Podmínkou výroby kvalitních recyklovaných materiálů je až na výjimečné 

případy dodržení tří základních technologických operací – předtřídění, drcení 

a následné třídění. K dalším technologickým operacím, které jsou v zemích EU 

u recyklačních zařízení běžná, patří separace lehkých a prachových částic a praní. 

S budoucí certifikací některých recyklovaných produktů bude nutné tyto operace 

zařadit i mezi technologické operace recyklačních linek u nás. [24] [25] 

Z důvodu snížení provozních nákladů na minimum využívá většina firem, 

které se zabývají recyklací stavebních sutí, pouze část základního řetězce. 
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K nejběžnějším případům patří provozování třídících zařízení bez drtiče, 

nebo provozování samotného drtiče bez předtřídění a následného třídění. [24] 

Recyklované stavební materiály je nutné skladovat odděleně dle druhu 

a jakosti. Zároveň se musí zabránit tomu, aby byl materiál znehodnocen 

znečištěním, smícháním, vyplavováním apod. Při pravidelném využití recyklátů 

je nezbytné sledovat homogenitu materiálů. [8] 

 

Tyto linky se skládají ze soustavy strojů a strojních zařízení, které jsou určeny 

k úpravě a částečnému roztřídění stavebního a demoličního odpadu. 

Vyprodukovaný materiál je určen k přímému použití, nebo k dalšímu zpracování. 

Základní uspořádání recyklačních linek začíná násypkou na SDO, následuje sítový 

rošt, kde se oddělí jemné částice (hlína, písek) na příčný pásový dopravník, 

který dopraví materiál na skladovací plochu. Zbylý velkozrnný materiál pokračuje 

do drtiče, kde se podrtí a přes magnetický odlučovač kovů je dopravníkem 

přemístěn na haldovací dopravník.  [26] 

Mobilní soupravy jsou v současné době nejpoužívanějšími recyklačními 

linkami v České republice. Výhodou těchto souprav je jejich pohyblivost, 

operativnost a nezávislost na dodání zpracovávaného materiálu. Nevýhodou jsou 

vyšší provozní náklady, omezený sortiment produkovaných materiálů, obtížná 

kontrola výsledného materiálu, problémy s emisemi hluku, prachu a exhalátů. [26] 

V zemích EU a ČR jsou tyto recyklační linky využívány dvěma základními způsoby. 

[11]  

 

Obrázek 7: Mobilní recyklační linka [27] 
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První ze způsobů je výroba recyklátů z SDO shromážděných na místě, které je 

pro ukládání a recyklaci těchto odpadů určeno. Jde o lokality, ve kterých by se 

provozovatelům nákup vlastní recyklační linky nevyplatil. Obvykle se jedná o sklad 

stavebních odpadů s průměrnou roční kapacitou 2 až 10 tisíc tun. Tyto sklady 

mohou být také součástí skládek směsného komunálního odpadu. [11] 

Druhý způsob využití těchto recyklačních linek je přímo v místě demolice. Toto 

řešení je velmi účelné, jelikož nedochází k zatěžování životního prostředí vlivem 

přepravy SDO a případným dovozem recyklátů zpět na místo stavby. V České 

republice je však tímto způsobem recyklováno pouze 35 % stavebního a demoličního 

odpadu. [11] 

Semimobilní linky zůstávají po dobu práce na jednom místě, pro přesun 

je nutné tyto linky demontovat na jednotlivé díly. Výhodné jsou pro zpracování 

menšího množství odpadů 50 až 100 t/hod. Dají se poměrně snadno přemístit 

na jiné místo, ale výsledný materiál není tak kvalitní jako produkt stacionárních 

recyklačních linek. Tyto recyklační linky je možné umístit v dostatečné vzdálenosti 

od obytné zástavby, tudíž nevzniká problém s emisemi hluku. [13] Semimobilní 

recyklační linky se rozdělují na ližinové, kontejnerové nebo na kolovém podvozku. 

[28] 

 

Obrázek 8: Semimobilní recyklační linka [29] 

Jedná se o technologická zařízení, která jsou trvale umístěna na vhodných 

místech (např. uzavřené lomy, těžební jámy zrušených cihelen apod.), kde je zajištěn 

menší negativní dopad na životní prostředí. [26] Pro stacionární recyklační linky 
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je charakteristický rozsáhlý soubor strojů – drtičů, třídičů, vodních nebo větrných 

separátorů, kalového hospodářství a jiných. [11] Výhodou této recyklační linky je 

vyšší zpracovatelská výkonnost, díky níž je zpracováno větší množství SDO s menším 

množstvím nežádoucích příměsí. Produkované recykláty ze stacionárních souprav 

se díky tomu vyznačují vysokou kvalitou. Z hlediska výnosnosti stacionární linky musí 

být zajištěn dostatečný a stálý přísun zpracovávaného SDO, včetně dostatečně 

velkých ploch pro skladování dováženého stavebního odpadu. Provozní náklady 

těchto linek výrazně zvyšuje vysoká cena dopravy SDO na technologické linky i 

distribuce recyklátu z linek. Proto se stacionární recyklační linky obvykle budují jen 

v rámci velkých aglomerací. Z důvodu ochrany životního prostředí nesmí na těchto 

linkách chybět filtry prachových částic a tlumiče hluku (zakrytování, zvukově izolační 

konstrukce, protihlukové valy). Důležitým prvkem je vydatný zdroj podzemní 

či povrchové vody, který je nezbytný pro technologie čištění, které obvykle probíhají 

mokrou metodou, ale také z důvodu průběžného zvlhčování materiálu i komunikací, 

čímž dochází ke snížení prašnosti. Při umisťování těchto recyklačních linek 

je vzhledem k šíření emisí do okolí nutné zohlednit převládající směr větrů, 

vzdálenost od obytné zástavby, terénní podmínky i zeleň v okolí. Nezbytnou součástí 

stacionárních linek je zařízení pro uskladnění příměsí, nerecyklovatelných odpadů 

a nebezpečných odpadů. Dále je nutné zřídit sedimentační, cirkulační a skladovací 

nádrže pro recyklaci technologické vody a zařízení pro skladování a zpracování kalů 

z čištění vod. Nesmí zde chybět také zařízení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a hygienických podmínek (umývárny, sociální zařízení, šatny apod.). [26] 

 

Obrázek 9: Stacionární recyklační linka [30] 

Tyto recyklační linky tvoří v některých evropských zemích (Rakousko, 

Německo, Švýcarsko, Nizozemsko, Belgie) asi 40 až 50 % všech recyklačních linek 

v zemi. [11] V České republice se zatím vyskytují pouze 2 stacionární recyklační linky, 
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ty jsou však vybaveny recyklačními technologiemi semimobilního charakteru a svojí 

kvalitou produkce odpovídají spíše mobilním recyklačním zařízením. [11] [26]  

 

Drtiče slouží ke zmenšení velikosti částic odpadů. Vhodná technologie se volí 

podle způsobu dalšího zpracování materiálů. Důležitými vlastnostmi, které je 

potřeba znát před zahájením drcení, jsou z fyzikálních vlastností tvrdost a křehkost, 

dále požadované vlastnosti upravených odpadů a jejich budoucí využití. [26] 

Tento drtič se používá pro tvrdé a křehké materiály, není však vhodný 

pro recyklaci železobetonů a asfaltů. Nejčastěji se používá v kamenolomech. Odpad, 

který chceme podrtit, se do drtiče sype průřezem mezi čelistmi, kterým lze ovlivnit 

velikost výsledných částic. Jedna z čelistí je pohyblivá a vykonává přímočarý vratný 

pohyb, druhá je uchycená nepohyblivě. Existuje také čelisťový drtič dvousměrný, 

který má obě čelisti pohyblivé. [26] [31]  

Výhodami čelisťových drtičů jsou: 

• nízké provozní náklady, 

• vyšší životnost čelistí, 

• malá prašnost, 

• nízké zatížení okolí hlukem. [31] 

 

Obrázek 10: Čelisťový drtič [32] 

Pro jemné drcení středně tvrdých až měkkých nelepivých materiálů se obvykle 

používá kladivový drtič. Tento drtič se často vyskytuje ve stacionárních recyklačních 
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linkách. Skládá se z ocelové komory, v níž je umístěn rotor, na kterém je pevně 

nebo otočně uchyceno několik kladiv. Tato kladiva naráží do materiálu a drtí ho 

na menší části. Ve spodní části drtiče se nachází síto, kterým propadá drcený 

materiál požadované velikosti. [26] 

 

Obrázek 11: Kladivový drtič [32] 

Odrazové drtiče se používají převážně pro středně tvrdé materiály 

nebo materiály s obsahem lepivých částic. Tyto drtiče jsou vhodné pro všechny 

druhy hornin. Běžně se používají ve stacionárních a mobilních recyklačních linkách. 

Drtič je složen z ocelové komory, v níž se nachází pancéřované, otěruvzdorné 

odrazové desky. Na rotoru poháněném elektromotorem jsou upevněna kladiva, 

která odráží materiál na odrazové desky, tím dochází k jejich rozpadu na menší části. 

Výhodou odrazového drtiče jsou kvalitní tvarové vlastnosti produkovaného 

materiálu. [26] [31] 

 

Obrázek 12: Odrazový drtič [32] 
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K drcení tvrdých, abrazivních, nelepivých materiálů se většinou využívá 

kuželový drtič. Obvykle se používá k terciálnímu drcení, jehož produktem jsou jemné 

frakce. Skládá se z drtícího ocelového pláště a drtícího kužele. Tento kužel má hladký 

nebo rýhovaný povrch. Krouživými a kývavými pohyby kužele dochází k drcení 

materiálu po celém obvodu. Zvedáním nebo snižováním kužele se může měnit šířka 

drtící štěrbiny a tím i velikost výsledné frakce materiálu. [26] 

 

Obrázek 13: Kuželový drtič [32] 

Tyto drtiče jsou složeny ze dvou válců, které se otáčí proti sobě. Jeden z válců 

je uložen pružně, druhý je uložen tak, aby bylo možné s ním posunout. Posunem 

se změní velikost štěrbiny, která udává velikost výstupního materiálu. Výhodou 

těchto drtičů je malé množství jemných částic, které při procesu drcení vznikají. [32] 

 

Obrázek 14: Válcový drtič [32] 
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Třídiče slouží k oddělení jednotlivých frakcí podrceného materiálu. Třídění 

může probíhat mechanickým způsobem pomocí sít, hydraulicky vodním proudem, 

nebo pneumaticky vzdušným proudem. Nejpoužívanější metodou je třídění pomocí 

sít, která jsou vyrobena buď z ocelových plechů s vyraženými otvory 

nebo z ocelových drátů. Hrubé třídění se provádí pomocí roštnice vyrobené 

z válcových profilů. [26] [32] 

Kvalita třídění je ovlivněna: 

• plochou síta, 

• sklonem síta, 

• typem pohybu síta, 

• vlhkostí kameniva, 

• tvarovým indexem zrn, 

• podílem nečistot, 

• křivkou zrnitosti tříděného kameniva. [32] 

Tyto třídiče se využívají k hrubému třídění materiálu, ke kterému obvykle 

dochází ještě před primárním drcením. Při tomto třídění se oddělí drobné nežádoucí 

příměsi od velkých kusů kameniva. Používají se pro zrna větší než 70 mm. [26] [32] 

Skládají se z mírně skloněných kolejnic, mezi nimiž je mezera, která se směrem 

dolů zvětšuje. Materiál se posouvá dolů po roštu a jednotlivá zrna od nejmenších 

po největší postupně propadávají. [26] [32] 

 

Obrázek 15: Roštový třídič [32] 
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Na těchto třídičích se používá kamenivo do velikosti zrna 70 mm. Skládají se 

z rámu, pružin, soustavy sít, výstředníkového hřídele a hnacího zařízení. Na těchto 

třídičích se nachází 1 až 5 sít s rozdílnou velikostí otvorů. Síta se ukládají nad sebe 

nebo za sebe tak, aby síto s většími otvory bylo vždy nad sítem s menšími otvory. 

Excentrická hřídel nebo vibrátor obstarává kmitání, díky kterému dochází 

k prosévání. Pružiny zajišťují sklon třídičů od 17 do 19°. [26] [32] 

 

Obrázek 16: Vibrační třídič [32] 

Válcové, neboli rotační či bubnové třídiče, jsou určeny k hrubému třídění 

materiálu. Nejčastěji se dnes používají v mobilních recyklačních linkách v kombinaci 

s čelisťovým drtičem. 

 

Obrázek 17: Válcový třídič [32] 
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Válcové třídiče tvoří nosná konstrukce, hnací zařízení a síta ve tvaru válce. 

Tříděná zrna jsou velikosti od 3 do 125 mm. V místě vsypu materiálu se nachází síto 

s nejmenšími otvory, postupně se otvory sít zvětšují. Válcové třídiče obsahují 2 až 5 

sít umístěných za sebou. Buben je otáčivý a je uložen ve spádu, čímž se zajišťuje 

posun zrn přes síta. [26] [32] 

Vodní třídiče se používají pro malá zrna o velikosti do 3 mm, která se nedají 

roztřídit síty. Oddělování se provádí pomocí vzestupného vodního proudu. [26] [32] 

 

Obrázek 18: Vodní třídič [32] 

Tyto třídiče se skládají z násypky, třídícího tělesa, trubek pro přívod vody, 

nádržky na odvod vody s jemnými částicemi a nádržky pro větší zrna. Voda, která je 

přiváděna do spodní části, musí mít stejný tlak. Tříděný materiál se shora vsype 

do násypky, lehčí zrna jsou proudem vody vynášena vzhůru, kdežto těžká zrna 

klesají ke dnu, kde propadnou spodními otvory do nádržky. Jeden třídič může 

materiál rozdělit pouze na dvě frakce, které se dají proudem vody měnit. [26] [32] 

 

Stavební a demoliční odpad (SDO) je podle katalogu odpadů řazen do skupiny 

odpadů 17. Tyto odpady vznikají při výstavbě, rekonstrukcích, údržbě a odstraňování 

staveb. Nejčastěji se jedná o odpad, který vzniká z demolice pozemních a dopravních 

staveb. Pro další použití je nezbytná úprava těchto materiálů, po níž je možné 

stavební odpad recyklovat. [7] [33]  
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Běžnou metodou likvidace stavebního a demoličního odpadu je uložení 

na skládku, deponii či recyklační linku, která se obvykle nachází v blízkosti větších 

měst. Problém nastává v případě likvidace malého množství SDO v oblastech 

menších měst, která ve své blízkosti nemají tyto skladovací prostory. Přestože 

je zákonem stanovena povinnost mít předání odpadu zajištěno ještě před jeho 

vznikem, někteří původci odpadu, kterým z přestaveb, demolic a podobných 

stavebních zásahů vznikne jen malé množství SDO, případně mají uložiště tohoto 

odpadu příliš daleko, často vyváží stavební a demoliční odpad do přírody, kde takto 

vznikají černé skládky. [35] [37] [38]  

 

Obrázek 19: Stavební a demoliční odpad [34] 

Obce nemají ze zákona povinnost zřizovat místa pro uložení SDO a nemusí tyto 

odpady likvidovat. Některé obce sice tyto skladovací prostory zřizují, uložení odpadu 

však bývá zpoplatněno. Často se také potýkají s omezenou kapacitou těchto míst. 

[34] 

Skládky, deponie a recyklační linky SDO se v současné době potýkají 

s problémem nedostatečné kapacity skladovacích ploch, který způsobuje obtížné 

uplatnění recyklovaných materiálů na stavebním trhu. Malý zájem je především 

o cihelné recykláty a jejich směsi. V některých recyklačních centrech mají takové 

zásoby recyklovaného materiálu, že provozovatelé museli z prostorových důvodů 

omezit příjem SDO. To může mít za následek vznik dalších černých skládek. [2] 

 

Černou skládkou je místo, kde je mimo zařízení určené k nakládání s odpady 

nelegálně soustředěn odpad a není možné dohledat osobu, která za tento odpad 

zodpovídá. Vlastník pozemku, na němž se černá skládka nachází, má povinnost 

informovat o takovém místě obecní úřad obce s rozšířenou působností. Obecní úřad 

se nejprve snaží dohledat původce vzniku černé skládky. Pokud se původce 
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nepodaří dohledat, rozhodne obecní úřad o dalším postupu. Vznik černých skládek 

podporují také poplatky za uložení stavebních a demoličních odpadů na skládky, 

které se původcům malého množství těchto odpadů nechtějí platit. [35] [37] [38] 

Největším problémem černých skládek je jejich negativní vliv na životní 

prostředí. Dochází k uvolňování nebezpečných látek do ovzduší, půdy, podzemní 

i povrchové vody. Tento problém se týká především nebezpečných odpadů, které 

se na černých skládkách objevují velmi často. Důvodem jsou vysoké poplatky 

za jejich ukládání, které podporují nelegální nakládání s nebezpečnými odpady 

na straně původců i provozovatelů legálních skládek. [35] 

 

Obrázek 20: Černá skládka [36] 

 

Jedním z často používaných stavebních materiálů dnešní doby je pórobeton, 

který se začal ve stavebnictví hojně využívat v druhé polovině minulého století. 

Je tedy zřejmé, že se pomalu blíží konec životnosti některých staveb, které byly 

z velké části postaveny právě z tohoto materiálu. Lze tudíž předpokládat, že 

v nejbližších několika letech se zvýší procentuální zastoupení pórobetonu 

ve stavebním a demoličním odpadu. Tento materiál se v SDO objevuje již nyní, zatím 

však pouze v nepatrném množství. [26] [39]  

Pórobeton patří mezi lehčené betony, vyznačuje se malou objemovou 

hmotností a dobrými tepelně i zvukově izolačními vlastnostmi. Je to křehký nasákavý 

materiál, jehož pevnost v tlaku se s narůstající vlhkostí snižuje. Problémem 

recyklovaných materiálů s vyšším obsahem pórobetonu by mohlo být snížení 

odolnosti proti drcení. Další problematickou vlastností by mohla být nasákavost 

materiálu a s ní související nižší odolnost vůči mrazu. [7] [40]  
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Obrázek 21: Pórobeton 

 

Vlastnosti recyklovaného kameniva musí stejně jako vlastnosti kameniva 

přírodního splňovat požadavky norem. Naopak legislativa některé požadavky 

na vlastnosti pro recyklované kamenivo zmírňuje. Nižší požadavky jsou kladeny 

především na nasákavost, která je u recyklátů mnohonásobně vyšší než u přírodního 

kameniva. [41]   

U recyklovaného kameniva jsou vlastnosti ovlivněny především jeho složením, 

které je dáno kvalitou recyklace a třídění SDO. Tyto vlastnosti se zjišťují pomocí 

zkoušek geometrických, fyzikálních a chemických vlastností. Zjištění geometrických 

vlastností se provádí prosévací zkouškou, ze které se zjistí čára zrnitosti a podíl 

jemných částic. Mezi důležité geometrické vlastnosti patří i tvarový index. 

K problematickým fyzikálním vlastnostem recyklátů se řadí odolnost proti drcení, 

odolnost proti otěru, mrazuvzdornost, objemová hmotnost, nasákavost a další. 

U chemických vlastností se zjišťuje například obsah alkálií, rozpustných sulfidů, PAU 

nebo celkové zastoupení různých stavebních materiálů. [41]  

Čím více druhů stavebních hmot recyklát obsahuje, tím jsou zmíněné vlastnosti 

recyklovaného kameniva horší. Negativní vliv na výsledné recyklované kamenivo 

má především obsah materiálů jako dřevo, plasty, cihly, nízkopevnostní beton 

a ocel. Dnešní demoliční a separační technologie jsou však schopny velké množství 

těchto cizorodých částic z recyklátu odstranit. [7] [41]  

Důležitou již zmíněnou vlastností recyklovaných materiálů je odolnost 

proti drcení, která je problematická především u směsného recyklátu s vysokým 

obsahem cihelných a jemnozrnných částic. Otlukovost, jak se tato vlastnost také 

nazývá starým názvem, se zjišťuje pomocí zkušební metody Los Angeles (LA). 
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Odolnost proti drcení se u směsných recyklátů pohybuje mezi 60 až 70 %, 

pro přírodní kamenivo je maximální hodnota LA 40 %, případně 50 %. Směsný 

recyklát s vyšším obsahem cihelných částic se proto nedoporučuje dávat 

do podkladních vrstev, ale spíše do podloží vozovky nebo do technologických vrstev 

násypu. [7]   

Další významnou problematickou vlastností je nasákavost recyklátu, kterou 

přítomnost cihelné drtě výrazně zvyšuje. Míra nasákavosti také ovlivňuje odolnost 

proti mrazu, která patří mezi důležité problematické vlastnosti. SDO má ve stavu 

přirozené vlhkosti odolnost proti mrazu dobrou, ale s rostoucí nasyceností vodou 

odolnost proti mrazu výrazně klesá. Tuto odolnost snižuje také přítomnost soli. [7] 

 

V současné době je cena recyklátů z SDO výrazně nižší než cena přírodního 

kameniva. Cena za recykláty se však rychle zvyšuje s rostoucí vzdáleností dovozu 

materiálu. Jeho využití je tedy ekonomicky výhodné pouze v okolí místa, kde je SDO 

nebo recyklát skladován. Vzhledem k tomu, že se skládky, deponie a recyklační linky 

obvykle nachází v blízkosti měst, je použití recyklátů nejvýhodnější právě do staveb 

v městském prostředí. [7] 

Tabulka 1: Ceny směsného recyklátu (vlastní zpracování) 

Směsný recyklát 

Název firmy Frakce Cena bez DPH (Kč/t) Zdroj 

ECO-RETEL s.r.o 0/63 100 [42] 

OPEN RE-ECO, s.r.o. 0/100 100 [43] 

ENVISAN-GEM,a.s. 16/32 80 [44] 

MAPECO MOST, a.s. 0/63 90 [45] 

MARTINZELINA 0/10, 10/30, 30/70 100 
[46] 

0/70 50 

MINUTY a.s. 0/8 40 

[47] 0/32 80 

32/90 40 

GREMIS, s.r.o.  0/120 50 [48] 

StaMat CZ, s.r.o. 0/63 50 [49] 

SONO PLUS s.r.o 0/8, 8/32 82,65 [50] 

AV R7 s.r.o. 0/8 50 
[51] 

8/32, 32/63 80 

Průměrná cena směsného recyklátu 71   
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V tabulce 1: Ceny směsného recyklátu můžeme vidět, že ceny směsného 

recyklátu se pohybují od 40 do 100 Kč/t. Průměrná cena směsného recyklátu bude 

v současné době přibližně 71 Kč/t. 

Tabulka 2: Ceny drceného kameniva (vlastní zpracování) 

Drcené kamenivo 

Název firmy Frakce 

Cena 

bez DPH 

(Kč/t) 

Zdroj 

ROSA, s.r.o. 0/63 205 [52] 

KÁMEN Zbraslav, a.s. 0/63 190 [53] 

Kamenivo Zlín – Rybníky 0/63 345 [54] 

KAMENIVO ZLÍN 0/63 620 [55] 

Madest, s.r.o. 0/63 220 [56] 

DT Logistic CZ s.r.o. 0/63 357 [57] 

MORAVOSTAV Brno, a.s 0/63 275 [58] 

DOBET, spol. s r.o.  0/63 185 [59] 

Průměrná cena drceného kameniva 300   

V tabulce 2: Ceny drceného kameniva můžeme vidět, že ceny drceného 

kameniva se u různých firem výrazně liší. Tento značný rozdíl by mohla způsobovat 

dostupnost daného materiálu v oblastech působnosti jednotlivých firem. Přesto 

můžeme stanovit průměrnou cenu drceného kameniva, která činí 300 Kč/t, což je 

přibližně čtyřikrát víc než průměrná cena směsného recyklátu. 

Tabulka 3: Ceny těženého kameniva (vlastní zpracování) 

Těžené kamenivo 

Název firmy Frakce 

Cena 

bez 

DPH 

(Kč/t) 

Zdroj 

KÁMEN Zbraslav, a.s. 0/4 190 [53] 

Kamenivo Zlín – Rybníky 0/4, 0/22 358 [54] 

KAMENIVO ZLÍN 0/4, 0/22 570 [55] 

Madest, s.r.o. 0/4 195 [56] 

Ridera bohemia a.s. 0/4, 0/16 341 [60] 

Českomoravský štěrk, a.s.  0/22 112 [61] 

Písník Kinský, s.r.o. 8/16, 2/32 220 [62] 

České štěrkopísky spol. s r.o.  8/16 320 [63] 

Průměrná cena těženého kameniva 288   
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Z tabulky 3: Ceny těženého kameniva vyplývá, že cena těženého kameniva 

se zvyšuje se vzrůstající velikostí frakce. Průměrná cena těženého kameniva 

se pohybuje okolo 288 Kč/t, což je přibližně stejně jako průměrná cena drceného 

kameniva, ale zhruba čtyřikrát víc než průměrná cena směsného recyklátu. 

 

Tabulka 4: Náklady na pořízení materiálu pro spodní podkladní vrstvu ze směsného 

recyklátu (vlastní zpracování) 

S použitím směsného recyklátu 

Délka úseku pozemní komunikace 100 m 

Šířka komunikace 7 m 

Mocnost spodní podkladní vrstvy  0,15 m 

Objemová hmotnost směsného recyklátu 2,15 t/m³ 

Průměrná cena směsného recyklátu 71 Kč/t 

Náklady na pořízení spodní podkladní vrstvy       16 028  Kč 

Tabulka 5: Náklady na pořízení materiálu pro spodní podkladní vrstvu z drceného 

kameniva (vlastní zpracování) 

S použitím drceného kameniva 

Délka úseku pozemní komunikace 100 m 

Šířka komunikace 7 m 

Mocnost spodní podkladní vrstvy  0,15 m 

Objemová hmotnost drceného kameniva [64] 2,66 t/m³ 

Průměrná cena drceného kameniva 300 Kč/t 

Náklady na pořízení spodní podkladní vrstvy       83 790  Kč 

Z tabulky 4: Náklady na pořízení spodní podkladní vrstvy ze směsného 

recyklátu a tabulky 5: Náklady na pořízení spodní podkladní vrstvy z drceného 

kameniva vyplývá, že náklady na pořízení spodní podkladní vrstvy ze směsného 

recyklátu jsou přibližně pětkrát nižší než při použití drceného kameniva. 

 

 

Za jeden rok v Dánsku vznikne přibližně 5,27 milionů tun stavebního a 

demoličního odpadu. Míra recyklace SDO je v současné době 94 %. [68] Jedním 

z důvodů úspěšnosti recyklace je vysoká daňová sazba za nerecyklovaný odpad. 
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K vysoké míře recyklace přispěla také organizace „Dafoka“, která hraje významnou 

roli v podpoře nakládání se stavebními a demoličními odpady. Tato organizace je 

součástí dánského kompetenčního centra pro odpad, který je zodpovědný 

za efektivitu komunikace mezi různými zúčastněnými stranami, jako jsou 

zákonodárci, konzultanti, stavební a demoliční společnosti. Dafoka zapojuje všechny 

výše uvedené zúčastněné strany do procesu nakládání s SDO prostřednictvím 

organizování workshopů, konferencí a seminářů s cílem vytvořit udržitelné postupy 

pro nakládání s SDO a zlepšit míru recyklace. [69] 

V Dánsku rozdělují recykláty do tří kategorií podle podmínek použití a míst, 

ve kterých smí být daná kategorie použita. Dále se posuzuje použití materiálu 

do budoucí komunikace s ohledem na její polohu vzhledem k blízkosti pramenů 

pitné vody, nádrží pitné vody, mořské a sladké vody. [70] 

Z výluhů materiálů se stanoví koncentrace škodlivých látek. U kategorie 1 

se stanovené limity obsahu rtuti, mědi, manganu, zinku, niklu, olova, arseniku, 

kadmia, chloridů a barya nesmí překročit. Pro tuto kategorii není nutné žádné 

schválení k použití. [70] 

Výluhy z materiálů 2. kategorie mohou limity koncentrace výše zmíněných 

prvků mírně překročit. Pokud neobsahují zákonem schválený asfalt, drcený beton, 

popel, létavý popílek a popel z WTE, je pro jejich použití potřeba povolení. Tyto 

materiály se nesmí použít ve vzdálenosti menší než 20 metrů od pitné vody, 

v nezpevněných vrstvách o mocnosti větší než 0,3 metrů a ve vrstvách s mocností 

větší než 1 až 2 metry pod dlážděným povrchem. [70] 

Materiály 3. kategorie tyto limity vysoce překračují, pro jejich použití je nutné 

komplexní přezkoumání. [70] 

 

Stavební a demoliční odpad představuje největší množství odpadu ve Švédsku. 

[69] Produkce SDO se pohybuje okolo 10 milionů tun za rok. [68] V posledních letech 

je však tato země velmi úspěšná ve zvyšování energetického využití odpadu 

a snižování odpadu ve formě skládek. Míra recyklace stavebního a demoličního 

odpadu je v současné době 50-60 %, stále tedy existuje velký potenciál pro zvýšení 

míry recyklace. [69] 

Ve Švédsku se při nakládání s SDO řídí pokyny kodexu životního prostředí 

a také pokyny vydanými švédskou stavební federací. Cílem těchto pokynů je zlepšit 

správu zdrojů ze stavebního a demoličního průmyslu. Tyto pokyny zahrnují 

předdemoliční audit, plán nakládání s odpady a základní úrovně třídění. 
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Dále obsahují doporučení týkající se předcházení vzniku odpadů a nakládání 

s odpady. [69] 

Hlavním recyklovaným materiálem ze stavebního a demoličního odpadu 

ve Švédsku je beton. Nejčastěji se používá drcený beton, který se použije jako umělé 

kamenivo při stavbách silnic. Naopak opětovné použití cihel není v této zemi příliš 

obvyklé, přesto se někdy využívá jako silniční materiál. [71] 

 

Nizozemsko za rok vyprodukuje přibližně 24 milionů tun SDO. Míra recyklace 

stavebního a demoličního odpadu se pohybuje okolo 98 %. Recyklované materiály 

z betonu a zdiva se v Nizozemsku běžně používají pro výstavbu silnic. [68] 

Profesionální demoliční firmy mají v Nizozemsku předepsané certifikační 

schéma (BRL SVMS-007), jehož základem je pečlivá příprava práce a bezpečné 

a ekologicky odpovědné provedení práce. [69] 

Pro získání certifikace musí být dodrženy čtyři kroky: 

• předdemoliční plán – dodavatel demolice provede porovnání odpadu, 

který bude vznikat, s potenciálními pracovními riziky a bezpečnostními 

riziky pro okolí, 

• plán nakládání s odpady – v tomto kroku zpracuje dodavatel plán řízení, 

který popisuje plánovaný způsob demolice a odstranění vzniklého 

odpadu, 

• provedení – během realizace projektu je plán nakládání s odpady 

přísně dodržován, demolice musí být šetrná k životnímu prostředí, 

• závěrečná zpráva – po dokončení projektu vypracuje dodavatel 

závěrečnou zprávu obsahující informace o toku vytvářeného odpadu, 

tato zpráva je poté předána zákazníkovi. [69] 

V Nizozemsku rozdělují materiál podle emisí a složení daných vzorků do dvou 

kategorií. Podle maximálního množství určitých anorganických složek, které se 

do půdy a povrchových vod rozptýlí bez zvýšené zátěže, se stanoví hodnoty emisí. 

Tyto hodnoty nesmí překročit 1 % za zpětné období 100 let. Maximální hodnoty 

se stanoví z výluhových zkoušek materiálů. Hodnoty celkového složení materiálu, 

které zjistí i množství organických látek, určují vhodnost pro opětovné použití 

a recyklaci. [70] 

Materiály první kategorie se mohou použít bez ochranných opatření, pokud 

nepřekračují stanovené limity. Materiály druhé kategorie překračují stanovené limity 

pro anorganické látky, proto mohou být použity jen pokud jsou technologicky 

izolovány a výsledné hodnoty splňují dané limity. [70] 
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Španělsko je jednou ze zemí EU s největším množstvím vyprodukovaného SDO 

za rok. [72] Vytvoří asi 1 tunu SDO na obyvatele za rok. [73] Recyklace stavebního 

a demoličního odpadu se pohybuje okolo 14 %. [68] Španělské předpisy o silnicích 

umožňují použít recyklované materiály, přesto jsou více žádané materiály přírodní. 

[73] Během posledních let roste ve Španělsku povědomí o enviromentálních 

dopadech. Vláda vydala zákony, které řeší danou problematiku, ty však nestačí 

ke kontrole a dalšímu posílení opětovného použití a recyklaci SDO. Problémem 

je nedostatečná spolupráce mezi příslušnými orgány a nízkou ochotou zavést 

správu SDO. [72] 

 

Produkce stavebního a demoličního odpadu v Portugalsku činí přibližně 

11,42 tun za rok. Recyklováno je pouhých 5 % z veškerého SDO. Nízká míra recyklace 

je způsobena zejména velkým množstvím přírodních zdrojů dobré kvality, ale také 

nedostatkem technických předpisů pro používání recyklovaných materiálů. [68] 

 

Německo za rok vyprodukuje přes 228 milionů tun stavebního a demoličního 

odpadu, z toho je 88 % opětovně použito nebo recyklováno. [74] 

V Německu se zabývají zejména ochranou spodních vod. Nakládání s recykláty 

se kvůli ochraně životního prostředí zabývá kvalitou a kvantitou těchto materiálů, 

recyklačním schématem nebo vhodnými metodami nakládání, učením 

a porovnáním emisí, které se provádí pomocí výluhových testů. Společnosti, které 

se recyklací SDO zabývají, musí mít kompletní dokumentaci o původu odpadu, 

charakteristice odpadu a o průběhu zpracování. [70] 

 

Produkce SDO v USA je přibližně 700 milionů tun za rok. Míra recyklace 

stavebního a demoličního odpadu se v USA pohybuje okolo 70 %. Většina států 

v USA prosazuje své vlastní předpisy a dohled na nakládání s SDO. V USA je trh 

pro opětovné použití a recyklovaný materiál založen na ekonomických motivačních 

faktorech, což umožnuje snáze vypočítat náklady a přínosy. Zavedli zde také politiku, 

která má individuální vývojáře odpovědné za nakládání s SDO. Tato politika 

podporuje systém nulových emisí z SDO. Vývojář je tedy skutečný účastník, který 

je odpovědný za SDO od výroby po finální likvidaci podle zvláštních zákonů státu. 

[65] 
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V různých oblastech Číny stále probíhá proces obnovy měst, při kterém vzniká 

velké množství SDO. Roční produkce stavebního a demoličního odpadu v Číně je 

asi 1,5-2,4 miliardy tun, což je asi 30–40 % z celkového množství komunálního 

odpadu za rok. Čína se tak řadí k největší producentům SDO na světě. Průměrná 

míra recyklace stavebního a demoličního odpadu je pouze mezi 3 až 10 %, zbylý 

stavební odpad končí na skládkách, přestože potenciál opětovného použití je až 

80 %. V posledních letech se v Číně snaží dodržovat takzvané principy 3R (snížení 

množství odpadu, opětovné použití a recyklace), aby snížili dopad na životní 

prostředí. [65] [66] 

Největší potenciál pro recyklaci ze stavebních odpadů má beton, zdivo, malta 

a keramický odpad, protože tvoří asi 90 % veškerého SDO v Číně. [67]  
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Základem praktické části je porovnání směsných recyklátů s různým 

procentuálním zastoupením cihelného a pórobetonového recyklátu. Recyklát 

z pórobetonu je zatím spíše potenciálním recyklátem, který se ve směsném 

recyklátu objevuje jen v nepatrném množství. V blízké době se však očekává výskyt 

této složky ve stavebním a demoličním odpadu ve větším množství. 

Nejprve byla provedena zkouška geometrických vlastností kameniva – 

stanovení zrnitosti směsného recyklátu pomocí síťového rozboru dle ČSN EN 933-1. 

Poté byla dle ČSN EN 1097-6 provedena zkouška objemové hmotnosti zrn 

a nasákavosti na pěti různých vzorcích. Prvním vzorkem byl směsný recyklát 

bez cihelného recyklátu, dalšími byly směsné recykláty s příměsí cihelného recyklátu 

15, 30 a 50 %. Posledním ze vzorků byl směsný recyklát s 20 % pórobetonových 

částic. Dále byla u těchto vzorků stanovena odolnost proti zmrazování 

a rozmrazování podle ČSN EN 1367-1. Na závěr byla provedena zkouška 

mechanických a fyzikálních vlastností kameniva stanovením odolnosti proti drcení 

metodou Los Angeles (LA) podle ČSN EN 1097-2. 

 

Pro zkoušky byl použit směsný recyklát frakce 0/32 mm, který byl vytříděn 

na zkušební frakci 8/16 mm, z kterého bylo vytvořeno pět typů zkušebních vzorků. 

Prvním laboratorním vzorkem byl směsný recyklát bez cihelného recyklátu. Dalšími 

zkušebními vzorky byly recykláty s příměsí cihelného recyklátu s hmotnostním 

zastoupením 15, 30 a 50 %. Posledním vzorkem byl směsný recyklát, do kterého byla 

přidána rozdrcená pórobetonová tvárnice s hmotnostním zastoupením 20 %. 

Veškeré zkoušky byly provedeny v laboratoři pozemních komunikací, FAST, VUT 

Brno. 

 

Obrázek 22: Směsný recyklát frakce 8/16 mm 
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Obrázek 23: Zkušební vzorky směsného recyklátu s hmotnostním zastoupením cihelného 

recyklátu 0, 15, 30 a 50 % 

 

Obrázek 24: Zkušební vzorky směsného recyklátu s 20 % pórobetonového recyklátu 

 

Tato zkouška byla provedena podle platné normy ČSN EN 933-1 Zkoušení 

geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor. 
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Sítový rozbor spočívá v rozřazení a separaci jednotlivých frakcí materiálu 

od největších po nejmenší pomocí sady sít. Podle typu vzorku a požadované 

přesnosti se volí počet sít a velikosti otvorů v sítech. Já jsem zvolila jedenáct sít 

o největší velikosti otvoru 32 mm a nejmenší velikosti 0,063 mm. Použila jsem 

schválenou metodu praní a prosévání za sucha. Hmotnost jednotlivých frakcí jsem 

uvedla ve vztahu k původní hmotnosti zkoumaného vzorku. Propad na sítech 

uvádím v procentech a grafické podobě. 

 

Zkušební navážku jsem umístila do nádoby s vodou tak, aby byla celá navážka 

pod hladinou vody. Kvůli separaci jemných částic bylo nutné vzorek řádně 

promíchat.  

Síto 0,063 mm, které se používá jen pro tuto zkoušku, se muselo z obou stran 

řádně navlhčit. Poté jsem síta pevně upevnila do sebe a umístila je do výlevky, 

aby roztok mohl protékat síty a odtékat do odpadu. Zkušební navážka se vylila 

na horní síto a poté se zkušební síta prolévala vodou, dokud z nich do výlevky 

neodtékala čistá voda. Bylo nutné dávat pozor, aby nedošlo k přetékání 

nebo protržení některého síta. 

Všechna síta se následně dala vysušit do ustálené hmotnosti při teplotě 110 °C. 

Po vysušení se síta s materiálem nechala vychladnout. 

Sestavu sít s vypraným a vysušeným materiálem jsem ručně prosévala, 

aby nedocházelo ke ztrátě materiálu, dokud síty materiál propadával. Poté jsem 

materiál z jednotlivých sít i propad na dně poslední nádoby zvážila a naměřené 

hodnoty zaznamenala. 
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Obrázek 25: Sada zkušebních sít o průměru 200 mm 

 

Obrázek 25: Sušárna 

 

Sítový rozbor všech vzorků směsného recyklátu byl proveden na základní 

sadě sít. 
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Tabulka 6: Zrnitost směsného recyklátu frakce 0/32 

Hmotnost zkušební navážky M = 634 g 

Rozměry ok 

normovaného 

síta [mm] 

Hmotnost 

dílčího zbytku 

na sítě [g] 

Zastoupení 

frakce na sítě 

[%] 

Celkové 

zastoupení 

frakce na sítě 

[%] 

Celkový 

propad 

sítem [%] 

32 0 0,00 0,00 100,00 

16 94,9 14,97 14,97 85,03 

11,2 32,9 5,19 20,16 79,84 

8 28,7 4,53 24,68 75,32 

4 45,9 7,24 31,92 68,08 

2 41 6,47 38,39 61,61 

1 51,6 8,14 46,53 53,47 

0,5 64,3 10,14 56,67 43,33 

0,25 65,2 10,28 66,96 33,04 

0,125 34,1 5,38 72,33 27,67 

0,063 22,7 3,58 75,91 24,09 

Propad 152,7 24,09 100,00 0,00 

∑ 634 100,00 - - 

 

 

Graf 1: Křivka zrnitosti směsného recyklátu frakce 0/32 
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Objemová hmotnost zrn a nasákavost byla provedena podle normy ČSN EN 

1097-6 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení 

objemové hmotnosti zrn a nasákavosti. 

Z podílu hmotnosti zrn a objemu se vypočítá objemová hmotnost zrn. 

Hmotnost zrn zjistíme zvážením nejprve vodou nasycené a povrchově osušené 

zkušební navážky a potom v sušárně vysušené zkušební navážky. Objem se stanoví 

z hmotnosti vysušené vody.  

 

Nejprve jsem si připravila zkušební navážky, které jsem ponořila do vody 

o teplotě 22 °C tak, aby všechna zrna byla celá pod hladinou vody. Po ponoření 

vzorků do vody se klepáním a protřepáním odstranil zachycený vzduch. Zkušební 

vzorky se nechaly ponořené ve vodě po dobu 24 hodin.  

Poté jsem kamenivo z vody vyjmula, položila na suchou utěrku a jednotlivá 

zrna jsem opatrně osušila. Pak jsem vybrala všechna povrchově osušená zrna 

a zvážila je. Následně jsem tuto navážku vložila do sušárny a při teplotě 110 °C 

a nechala vysušit do ustálené hmotnosti. 

Po vysušení jsem zkušební vzorek vyjmula ze sušárny a nechala zchladnout 

na okolní teplotu, pak jsem materiál opět zvážila. 

 

Obrázek 26: Zkušební vzorky ponořené ve vodě 
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Obrázek 27: Stanovení hmotnosti zkušebních vzorků pod vodou na hydrostatických vahách 

 

Podle ČSN 73 6133 musí být maximální objemová hmotnost zhutněné směsi 

větší nebo rovna 1500 kg/m3 do násypu a větší nebo rovna 1600 kg/m3 do aktivní 

zóny. Objemová hmotnost zrn zkušebního vzorku směsného recyklátu s 20 % 

pórobetonového recyklátu byla 1670 kg/m3, jak udává graf 2: Objemová hmotnost 

zrn zkušebních vzorků. Je tedy zřejmé, že procentuální zastoupení pórobetonového 

recyklátu se přibližuje požadované podmínce pro použití materiálu do násypu, 

nebo aktivní zóny. [75] 

Z grafu 3: Nasákavost zkušebních vzorků můžeme vidět, že nasákavost 

směsného recyklátu s 20 % pórobetonového recyklátu je dvakrát větší 

než nasákavost směsného recyklátu s cihelným recyklátem. 
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Tabulka 7: Objemová hmotnost zrn a nasákavost zkušebních vzorků 

Vzorek 

Zkušební 

navážka 

[g] 

Navážka 

pod 

vodou 

[g] 

Vysušená 

navážka 

[g] 

Hustota 

vody při 

teplotě 

22 °C ρw 

[Mg/m3] 

Objemová 

hmotnost 

zrn vodou 

nasycených 

a povrchově 

osušených 

ρssd [Mg/m3] 

Nasákavost 

WA24 [%] 

Bez cihelného 

recyklátu 701,2 376,2 636,7 0,9978 2,15 10,1 

15 % cihelného 

recyklátu 650,6 350,2 587,4 0,9978 2,16 10,8 

30 % cihelného 

recyklátu 628 336,2 561,7 0,9978 2,15 11,8 

50 % cihelného 

recyklátu 757,4 401,9 674,1 0,9978 2,13 12,4 

20 % 

pórobetonového 

recyklátu 838,7 336,9 657 0,9978 1,67 27,7 

 

 

Graf 2: Objemová hmotnost zrn zkušebních vzorků 
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Graf 3: Nasákavost zkušebních vzorků 

 

Tato vlastnost, citlivost směsného recyklátu na změnu teploty, byla zkoušena 

dle ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 1: 

Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. 

Zkušební navážky, které musí být úzké frakce, se nechají nasáknout vodou, 

poté se při atmosférickém tlaku vystavují deseti cyklům zmrazování a rozmrazování. 

Pod vodou jsou ochlazovány na teplotu -17,5 °C a následně jsou ve vodní lázni 

o teplotě zhruba 20 °C rozmrazovány. Po dokončení všech cyklů se přezkoumají 

změny zkušební navážky.  

 

Jednotlivé navážky frakce 8/16 (d/D) jsem promyla, aby se odstranily 

odplavitelné jemné částice. Poté se po dobu 24 hodin skladovaly při teplotě 20 °C 

za atmosférického tlaku v kovových nádobách ponořené v destilované vodě. 

Po celou dobu nasakování vodou musela být navážka nejméně 10 mm pod hladinou 

vody. 

Potom jsem kovové nádoby umístila do mrazícího boxu. Vzdálenost 

mezi jednotlivými nádobami a stěnami boxu byla minimálně 50 mm, aby bylo 

zajištěno co nejrovnoměrnější odvádění tepla ze všech stran mrazícího boxu.  

Postup zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů byl následovný. Nejprve 

se zhruba během 150 minut teplota snížila z 20 °C na 0 °C, ta se musela udržovat 
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po dobu 210 minut. Po skončení zmrazování následovalo rozmrazování ve vodě 

o teplotě 20 °C. Rozmrazování skončilo, když měla celá zkušební navážka teplotu 

20 °C. Následně byla teplota za 180 minut opět snížena tentokrát na -17,5 °C a tuto 

teplotu jsem udržovala po dobu 240 minut. Poté opět následovalo rozmrazování 

ve vodě o teplotě 20 °C. 

Po skončení posledního cyklu jsem jednotlivé zkušební navážky vložila 

do sušárny a při teplotě 110 °C sušila do ustálené hmotnosti. Následně 

jsme vysušené vzorky vložila na síto, které mělo poloviční velikost dolního síta (d/2) 

použitého při přípravě zkušební navážky. V našem případě jsem použila síto 

o velikosti otvorů 4 mm. Jednotlivé navážky jsem na tomto sítě prosela a zvážila jsem 

materiál, který na tomto sítě zůstal. 

 

Obrázek 28: Zmrzlé zkušební navážky 

 

Obrázek 29: Vysušené zkušební navážky po zkoušce 
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Obrázek 30: Mrazící box 

 

Obrázek 31: Síto 4 mm 

 

Obrázek 32: Stanovení hmotnosti zůstatku na sítě 4 mm 
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Výsledky zkoušky odolnosti proti zmrazování a rozmrazování směsného 

recyklátu ukazují na zajímavý trend, který není zcela shodný s názory odborné 

veřejnosti, že především cihelné částice v recyklátu způsobují rozpad zrn a zrnitostní 

změny celé směsi. Jak dokládá tabulka 3: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování, 

zvětšující se množství cihelného recyklátu naopak zvyšuje odolnost proti rozpadu 

mrazem.  

V grafu 4: Procentní úbytek hmotnosti zkušebních vzorků můžeme vidět, 

že určité množství pórobetonu ve směsném recyklátu způsobuje zvýšení odolnosti 

proti rozpadu mrazem. Směsný recyklát s 20 % pórobetonového recyklátu vykazuje 

stejnou odolnost proti zmrazování a rozmrazování jako směsný recyklát s 30 % 

cihelného recyklátu, jak je patrné z grafu 4: Procentní úbytek hmotnosti zkušebních 

vzorků. 

Přesto jsou hodnoty procentního úbytku hmotnosti velmi vysoké, z toho 

důvodu je nutné recykláty v konstrukcích městských komunikací umisťovat 

do spodní podkladní vrstvy, kde je vliv namrzání nižší. 

Tabulka 8: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování 

Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

Vzorek 

Hmotnost 

zkušební 

navážky [g] 

Zůstatek na 

sítě 4 mm [g] 

Procentní 

úbytek 

hmotnosti F 

[%] 

Bez cihelného 

recyklátu 
2081,3 1495,6 28,14 

15 % cihelného 

recyklátu 
2099,1 1655,2 21,15 

30 % cihelného 

recyklátu 
2120,9 1681,7 20,71 

50 % cihelného 

recyklátu 
2173,1 1834 15,60 

20 % 

pórobetonového 

recyklátu 

1606,3 1406,5 12,44 
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Graf 4: Procentní úbytek hmotnosti zkušebních vzorků 

 

Tato zkouška byla provedena podle normy ČSN EN 1097-2 Zkoušení 

mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 2: Metody pro stanovení 

odolnosti proti drcení. 

Zkušební vzorky se vloží do otáčivého bubnu, kde se válí spolu s ocelovými 

koulemi. Po skončení otáčení se vzorek přeseje na sítě 1,6 mm a stanoví se množství 

materiálu, které se na tomto sítě zachytilo.  

 

Odolnost proti drcení jsem zjišťovala na třech různých vzorcích směsného 

recyklátu. První vzorek byl směsný recyklát s 15% zastoupením cihelného recyklátu, 

druhý s 30% zastoupením cihelného recyklátu a poslední vzorek měl 20% 

zastoupení pórobetonového recyklátu. Všechny zkušební navážky měly hmotnost 

5000 g a jejich frakce byla 8/16 mm. 

Dříve než jsem zkušební vzorek vložila do bubnu, bylo nutné zkontrolovat, 

jestli je buben čistý. Poté jsem dovnitř vložila nejprve železné koule a pak zkušební 

navážku, nakonec jsem buben uzavřela víkem. Za stálé rychlosti, mezi 31 až 33 

otáčkami za minutu, se buben nechal 500krát otočit. Pak jsem materiál z bubnu 

vyklopila do nádoby umístěné pod přístrojem a vnitřek důkladně vymetla, aby uvnitř 

nezůstaly jemné částice. Železné koule jsem ze zkušebního vzorku vyjmula 

a podrcený materiál jsem prosila přes síto 1,6 mm. Kamenivo, které zůstalo na sítě 

1,6 mm jsem zvážila a zaznamenala. 
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Obrázek 33: Otlukový buben 

 

Obrázek 34: Železné koule 

 

Obrázek 35: Vlevo zkušební vzorek po zkoušce, vpravo zkušební vzorek před zkouškou 
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Obrázek 36: Prosévání zkušebního vzorku 

 

Obrázek 37: Vlevo propad sítem 1,6 mm, vpravo zůstatek na sítu 

 

Výsledky ze zkoušení odolnosti proti drcení směsného recyklátu potvrzují 

křehkost cihelných a pórobetonových částic. Maximální množství cihelných částic 

ve směsném recyklátu je 30 %, maximální množství pórobetonových částic 

v recyklátu je 20 %. Při vyšším obsahovém množství cihel a keramiky, 

nebo pórobetonu v recyklátu dochází k nárůstu množství rozpadlého materiálu 

mechanickým působením, např. při vibračním hutnění vrstev ze směsného 

recyklátu, viz. tabulka 4: Odolnost proti drcení. 
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Součinitel Los Angeles: 

𝐿𝐴 =
5000 − 𝑚

50
 [%] 

m … hmotnost zkušebního vzorku zachycená na sítě 1,6 mm 

Tabulka 9: Odolnost proti drcení 

Vzorek 

Zůstatek na 

sítu 1,6 mm 

[g] 

Součinitel Los 

Angeles LA [%] 

15 % cihelného 

recyklátu 
2852 42,96 

30 % cihelného 

recyklátu 
2484,5 50,31 

20 % pórobetonového 

recyklátu 
2435,5 51,29 

 

 

Graf 5: Součinitelé LA zkušebních vzorků 

42,96%

50,31%
51,29%
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Jedním z cílů teoretické části této bakalářské práce bylo popsat problematiku 

stavebních a demoličních odpadů a porovnat nakládání s těmito odpady v České 

republice s jinými státy. Bylo zjištěno, že SDO představuje přibližně 40 % z celkové 

produkce odpadů v ČR, což v současné době dělá zhruba 15,5 milionů tun za rok. 

Recyklováno je z tohoto množství pouze 40 % SDO. V porovnání s ostatními státy 

si v oblasti recyklace nevedeme příliš dobře, ačkoli nepatříme ke státům s nejnižší 

mírou recyklace, rozhodně máme co zlepšovat. Inspiraci bychom mohli hledat 

v Nizozemsku, Dánsku, Německu, případně USA. Tyto státy mají výrazně vyšší míru 

recyklace, která je dána vyšším zájmem o tuto problematiku ze strany státu 

i soukromých společností. 

Práce dále popisuje postup a technologii výroby recyklátů z SDO, vyjmenovává 

druhy nejpoužívanějších recyklátů, zabývá se možnostmi jejich využití a umístěním 

v konstrukčních vrstvách vozovek. Sleduje také problematické vlastnosti recyklátů, 

které je nutné před každým použitím těchto materiálů důkladně prověřit. 

Dalším cílem bylo zhodnotit problematiku umísťování a hospodaření s SDO. 

Bylo zjištěno, že stavební a demoliční odpady jsou běžně ukládány na skládky, 

deponie a recyklační linky. Ty se však potýkají s nedostatečnou kapacitou 

skladovacích ploch. Důvodem je malý odbyt těchto materiálů, který je způsoben 

nedůvěrou v jejich kvalitu, nízkou informovaností, obavami ze škodlivých látek, 

ale také tím, že stát nenařizuje stavebním firmám používat určité množství 

recyklovaného materiálu do nových staveb či rekonstrukcí. Nedostatečná kapacita 

skladovacích ploch a poplatky za uložení SDO společně s faktem, že obce nejsou 

ze zákona povinny zřizovat místa pro ukládání stavebních a demoličních odpadů, 

podporují vznik černých skládek, jejichž největším problémem je negativní vliv 

na životní prostředí. Problémem je také vizuální efekt směsných recyklátů, které 

svým barevným spektrem vzbuzují dojem špatného nakládání s SDO. Použití 

recyklátů v konstrukcích pozemních komunikací je možné především do aktivní zóny 

podloží vozovky a v městských komunikacích do spodní podkladní vrstvy vozovky. 

Výhodami při použití recyklátů místo přírodního kameniva do konstrukcí vozovek 

v obcích jsou především nižší ekonomická náročnost, snižování množství SDO, 

z čehož plyne menší prostorová náročnost na skladovací plochy a předcházení 

vzniku černých skládek na území obcí. 

 Posledním cílem teoretické části bylo ekonomické zhodnocení použití 

směsného recyklátu oproti přírodnímu kamenivu. V této části bylo zjištěno, 

že průměrná pořizovací cena směsného recyklátu je čtyřikrát nižší než průměrná 

pořizovací cena přírodního drceného a těženého kameniva, viz. tabulka 1: Ceny 
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směsného recyklátu, tabulka 2: Ceny drceného kameniva a tabulka 3: Ceny těženého 

kameniva. Z výpočtu nákladů na pořízení spodní podkladní vrstvy, do které se 

v městských komunikacích recykláty obvykle používají, je vidět, že rozdíl 

mezi použitím směsného recyklátu a přírodního kameniva vzrostl na pětinásobek, 

viz. tabulka 4: Náklady na pořízení materiálu pro spodní podkladní vrstvu ze 

směsného recyklátu a tabulky 5: Náklady na pořízení materiálu pro spodní 

podkladní vrstvu z drceného kameniva. Tento nárůst způsobila nižší objemová 

hmotnost směsného recyklátu oproti přírodnímu kamenivu. 

Cílem praktické části bylo srovnání vlastností směsných recyklátů s různým 

procentuálním zastoupením cihelného a pórobetonového recyklátu. Pozornost byla 

věnována především pórobetonu, jakožto potenciálnímu budoucímu recyklátu. 

Z výsledků stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti zrn bylo zjištěno, 

že nasákavost směsného recyklátu s pórobetonovými částicemi je dvakrát vyšší 

než nasákavost směsného recyklátu s částicemi cihelnými, jak dokládá graf 3: 

Nasákavost zkušebních vzorků. V případě vzorků s cihelným recyklátem byly rozdíly 

v nasákavosti velmi malé. Nejnižší míru nasákavosti měl směsný recyklát 

bez cihelných částic 10,1 %. S narůstajícím množstvím cihelných částic rostla míra 

nasákavosti vzorků. U vzorku s 50% zastoupením cihelných částic vyšla nasákavost 

12,4 %. Nasákavost u vzorku s 20 % pórobetonového recyklátu vyšla 27,7 %. 

Objemová hmotnost zrn byla u zkušebních vzorků s cihelným recyklátem prakticky 

stejná a to okolo 2150 kg/m3. Naopak vzorek s pórobetonovými částicemi měl 

objemovou hmotnost výrazně nižší a to pouhých 1670 kg/m3, viz. Tabulka 7: 

Objemová hmotnost zrn a nasákavost zkušebních vzorků. ČSN 73 6133 stanovuje, 

že maximální objemová hmotnost zhutněné směsi z recyklátu do násypu musí být 

větší nebo rovna 1500 kg/m3 a do aktivní zóny musí být větší nebo rovna 1600 kg/m3.  

Zkouška odolnosti proti zmrazování a rozmrazování vykazovala zajímavé 

výsledky, které nepotvrzují názory odborné veřejnosti, v tomto případě totiž cihelné 

částice zvyšovaly odolnost proti rozpadu zrn vlivem mrazu, viz. tabulka 8: Odolnost 

proti zmrazování a rozmrazování. Překvapivý byl i výsledek u zkušebního vzorku 

s 20 % pórobetonového recyklátu, procentní úbytek hmotnosti vycházel u tohoto 

vzorku stejně jako u vzorku s 30 % cihelných částic a to okolo 10 %, jak je možné 

vidět na grafu 4: Procentní úbytek hmotnosti zkušebních vzorků. U přírodního 

kameniva je povolená hodnota procentního úbytku hmotnosti do 4 %, recykláty 

je tedy nutné umisťovat do spodních podkladních vrstev městských komunikací, 

kde je vliv namrzání nižší. 

Odolnost proti drcení byla zkoušena na třech vzorcích směsného recyklátu. 

První zkušební vzorek byl s 15 % cihelných částic, druhý s 30 % cihelných částic a třetí 

s 20 % pórobetonových částic. Výsledky této zkoušky potvrzovaly křehkost cihelných 
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i pórobetonových částic. Součinitel Los Angeles vycházel u vzorku s 30 % cihelného 

recyklátu i u vzorku s 20 % pórobetonového recyklátu okolo 50 % a u vzorku s 15 % 

cihelného recyklátu téměř 43 %, viz. tabulka 9: Odolnost proti drcení. Z těchto 

výsledků bylo zjištěno, že maximální množství cihelných částic ve směsném 

recyklátu je 30 % a u pórobetonových částic se potvrdilo, že maximální možné 

množství je 20 %. 

Ze všech provedených zkoušek vyplývá, že každý recyklát je nutné 

před použitím podrobit zejména geometrickým a fyzikálně mechanickým zkouškám 

určeným pro kamenivo, jelikož vlastnosti recyklátů se mohou výrazně lišit 

podle obsažených částic a technologie demoličních prací. 

U pórobetonu, jedné z očekávaných budoucích složek SDO, kterým se tato 

práce zabývala, bylo zjištěno, že jeho maximální možné množství ve směsném 

recyklátu bude pro současné požadavky norem pro použití nestmelených směsí 

do podkladních vrstev vozovek 20 %. Tuto hodnotu dokládají výsledky zkoušek 

objemové hmotnosti zrn a odolnosti proti drcení. Z této hodnoty vyplývá, 

že pro zkvalitnění směsí recyklátů bude v budoucnu nutné určité množství 

pórobetonových částic ze směsného recyklátu separovat, což u využití recyklátů 

pravděpodobně zvýší ekonomickou náročnost. Jednou z možností bude např. využití 

nízké objemové hmotnosti a separace pomocí vodních třídičů. 
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