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ABSTRAKT 

Rozvinuté společnosti se v rostoucí míře hlásí k myšlenkám trvale udržitelného rozvoje, 

jejichž nedílnou součástí jsou otázky surovinové náročnosti a nakládání s odpady. Země EU 

deklarují záměr o přechod na tzv. oběhové hospodářství, ve kterém budou výroba, spotřeba, 

nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami tvořit převážně uzavřené cykly. Stavebnictví 

vzhledem k vysokému podílu spotřebovaných surovin a produkovaných odpadů patří mezi 

prioritní odvětví, kde by se tyto změny měly odehrávat. V souvislosti s tím zřejmě poroste zájem 

o téma recyklace stavebního a demoličního odpadu. 

Tato práce zkoumá zvolené téma z pohledu architekta. Problematika recyklace stavebních 

hmot je pojednána v kontextu současného stavebnictví. V úvodní části jsou popsány hlavní 

materiálové toky: nejpoužívanější stavební materiály, způsob nakládání s odpady a možnosti 

jejich dalšího využití; a definovány vztahy mezi návrhem budovy a produkcí stavebního odpadu. 

Podrobněji je pojednána problematika stavění z recyklovaných stavebních hmot. V hlavní části je 

vypracován návrh modelového objektu z recyklovaných stavebních hmot. Jednotlivé konstrukce 

jsou analyzovány z hlediska vhodnosti použití recyklovaných stavebních materiálů a nakládání 

s odpadem po dožití stavby a následně je provedeno srovnání s alternativními konstrukcemi 

z konvenčních stavebních materiálů. Závěr práce obsahuje zhodnocení použitelnosti 

recyklovaných stavebních materiálů ve stavebních konstrukcích a jejich ekonomického 

potenciálu. Je také provedeno zhodnocení specifik práce s recyklovanými stavebními materiály 

při návrhu stavby.  

Klíčová slova 

Stavební a demoliční odpad, stavební materiál, recyklace, downcycling, upcycling, opětovné 

použití, navrhování budov, oběhové hospodářství, udržitelnost  



 

ABSTRACT 

Nowadays, the developed societies increasingly adhere to the ideas of sustainability, 

which also include the issues of raw material intensity and waste management. EU countries 

declare their intention to move towards so-called circular economy, where production, 

consumption, waste management and the market of secondary raw materials function in 

predominantly closed cycles. Due to its high share of raw material consumption and the 

amount of waste generated, the construction industry is one of the priority sectors in which 

these changes should take place. Consequently, the interest in recycling of construction and 

demolition waste will probably grow.  

This thesis examines the chosen topic from the architect's point of view. The issue of 

recycling of building materials is dealt with in the context of contemporary construction 

industry. The introductory part describes main material flows: the most used building materials, 

the method of waste management and the possibilities of its further use. The relationships 

between the design of the building and the production of construction waste are defined. The 

issue of building with recycled building materials is handled in more detail. In the main part, the 

design of a model object made of recycled building materials is elaborated. The individual 

building structures are analyzed in terms of the suitability of the use of recycled building 

materials and waste management after the end of a lifecycle of the building and a comparison 

is made with alternative structures made of conventional building materials. At the end of the 

work, an evaluation of the usability of recycled building materials in building structures and their 

economic potential is performed. There is also an evaluation of the specifics of working with 

recycled building materials in the design of the building. 

Keywords 

Construction and demolition waste, construction material, recycling, downcycling, upcycling, re-

use, building design, circular economy, sustainability  
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ÚVOD   

V předindustriálním období bylo stavebnictví vlivem omezené dostupnosti energetických a 

surovinových zdrojů nuceno k úspornému nakládání se stavebními hmotami. Přirozeným jevem 

bylo využívání místně dostupného materiálu, kterým byl často odpad ze stávajících budov. 

Výjimečné architektonické prvky, např. sloupy, kamenné obklady nebo ostění, bývaly 

demontovány a osazovány na nových místech. V našem prostředí byl ze stavebních odpadů 

využíván zejména stavební kámen, cihly nebo prvky tesařských konstrukcí. Materiál biologického 

původu byl většinou energeticky využit, dále zužitkován v místním hospodářství, případně 

vracen do okolní přírody.  

S nástupem průmyslové revoluce došlo ke snížení nákladů na dopravu a těžbu a tím i ke 

zvýšení dostupnosti surovin. Rozšířením nových stavebních materiálů a postupů došlo zejména 

v průběhu 20. století k výrazné proměně materiálových toků a přerušení dosud víceméně 

uzavřených cyklů. Současné stavebnictví tak spotřebuje v našich podmínkách téměř 40 % 

všech spotřebovávaných surovin. Stavební odpad tvoří 25–30 % veškerého odpadu 

vyprodukovaného v EU. Budovy jsou zároveň neustále rostoucím úložištěm surovin. 

Výsledkem vysoké surovinové náročnosti je řada negativních dopadů na životní prostředí a 

hospodářství, jako je vyčerpávání zdrojů surovin, ničení krajiny těžbou, vysoká spotřeba energie 

na zpracování a přepravu stavebního materiálu a další. Odpad ze stavebnictví vytváří 

srovnatelné problémy, zejména ničení krajiny a vysokou spotřebu energie při jeho přepravě a 

likvidaci. 

K přehodnocování tohoto stavu začalo docházet v posledních desetiletích 20. století v 

souvislosti se zdražováním energie a se zvýšeným zájmem o životní prostředí. Na důležitosti tak 

získávají i otázky spojené se spotřebou primárních surovin a otázka nakládání s odpady. Ty 

postupně nacházejí vyjádření i v evropské legislativě. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES stanovuje hierarchii pro zacházení s odpadem [1]. 
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 Hierarchie pro zacházení s odpadem dle Směrnice 2008/98/ES 

Dlouhodobým strategickým cílem je postupný přechod od tzv. lineárního modelu 

hospodářství k modelu oběhovému. Stavebnictví je z hlediska zacházení s odpadem klíčovým 

odvětvím a státy EU se zavázaly k dosažení 70 % přípravy pro opětovné použití nebo recyklace 

stavebního a demoličního odpadu do r. 2020.  

Zajímavé srovnání nabízí automobilový průmysl, v němž platí již od roku 2010 recyklační 

kvóta 85 %. Požadavky recyklace se už výrazně prosadily v automobilovém designu a pozitivně 

přispěly k rozvoji prosperujícího odvětví recyklace odpadů z automobilů. Přes zpoždění, 

způsobené zřejmě zejména dlouhým životním cyklem staveb, lze obdobný vývoj očekávat i ve 

stavebnictví.  

Odvětví recyklace stavebního odpadu v ČR už v posledním desetiletí vykazovalo zajímavou 

dynamiku. V praxi se v současnosti rozvíjí zejména obor recyklace inertních stavebních odpadů 

a některých plastů. Dlouhodobě funguje také systém recyklace kovů. Přesto však značné 

množství odpadu i nadále končí na skládkách, uvedené obory rovněž narážejí na limity dané 

omezeným zájmem o jejich produkci. Dalším problémem je nedostatečné třídění odpadu, jehož 

důsledkem je snížená kvalita recyklátu. Přitom lze předpokládat, že s rostoucí složitostí 

stavebních konstrukcí, vyvolanou například stavebně fyzikálními požadavky (zateplení 

obvodového pláště, hydroizolační opatření apod.), širokou nabídkou stavebních materiálů, 

zvyšujícími se možnostmi lepených spojů apod., bude narůstat také náročnost třídění 

stavebního odpadu i jeho následného zpracování. Tento jev se projevuje se zpožděním 
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v závislosti na životnosti konstrukcí. Příkladem může být dožívání nejstarších kontaktních 

zateplovacích systémů, které brzy vyvolá potřebu zpracování velkého množství pěnového 

polystyrenu (v sousedním Německu budou tento problém řešit pravděpodobně už v nejbližších 

letech), nebo obdobný problém plastových oken, který bude opět řešen s téměř desetiletým 

předstihem v západoevropských zemích. 

Trvalý problém pak představuje míra uplatnění recyklátů ve stavebnictví. Nedostatečný 

odbyt vede k hromadění recyklátu v recyklačních centrech, kde množství neprodejných zásob 

vede některé provozovatele z prostorových důvodů k omezení příjmu stavebních odpadů [2]. 

Tato práce si klade za cíl prozkoumat specifika použití recyklovaných stavebních hmot ve 

stavbách z pohledu architekta.  Předpokladem je poznání možností architekta ovlivnit 

materiálové toky ve stavebnictví a sledování případných dopadů rozvoje sledované problematiky 

na způsob jeho práce. Pozornost bude věnována především úkolům, se kterými se architekt 

v největší míře setkává ve své praxi, tedy navrhování pozemních staveb a jejich 

architektonickému, stavebně konstrukčnímu a tepelně technickému řešení.  

K tomu bude nutné poznání stávajících materiálových toků ve stavebnictví, tedy především 

množství spotřebovávaných surovin a produkovaných odpadů a potenciálu jejich dalšího využití. 

Dále je nutné znát kritéria, podle kterých se architekt rozhoduje při výběru konstrukčního 

materiálu, a dopady těchto rozhodnutí na vlastnosti stavby. Neméně důležitá bude znalost 

souvislostí a omezení vyplývajících z platných právních předpisů.  

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

stavební a demoliční odpad  – materiály vznikající při stavebních činnostech, při výstavbě 

a úpravě objektů, při jejich demolici a odstraňování [1]. 

druhotná surovina  – látka nebo předmět, které přestaly být odpadem a dosud nevstoupily do 

procesu výroby či dalšího využití [2] 

recyklace – jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo 

látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale 

nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo 

nebo jako zásypový materiál [3]. 

opětovné použití  - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, 

znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny [1] 
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downcycling – proces opětovného zpracování odpadního materiálu nebo výrobku, při kterém 

dojde ke snížení kvality produktu 

upcycling – proces opětovného zpracování odpadního materiálu nebo výrobku, při kterém 

nedojde ke snížení kvality produktu 

stavební výrobek -  výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny a uvedeny na trh za účelem 

trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s 

ohledem na základní požadavky na stavby. Sestavou se rozumí stavební výrobek uvedený na trh 

jedním výrobcem sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba pro 

zabudování do stavby sestavit [4]. 

oběhové hospodářství  – způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému 

používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a 

materiály. Díky tomu se prodlužuje životní cyklus produktů a minimalizuje odpad [5]. 
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1 STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1.1 POTŘEBA A SMĚR KRITICKÝCH REŠERŠÍ 

V souladu se zaměřením práce byly vytyčeny následující oblasti pro kritickou rešerši: 

- Materiálové toky ve stavebnictví (těžba a zpracování surovin, výroba stavebních hmot, 

demolice konstrukcí, nakládání s odpady) 

- Recyklované stavební hmoty, způsoby recyklace 

- Realizované stavby z recyklovaných stavebních hmot 

- Navrhování budov z recyklovaných stavebních hmot (hlediska uplatňovaná při volbě 

konstrukčního a materiálového řešení, vliv konstrukčního a materiálového řešení stavby 

na recyklaci stavebního odpadu, pracovní postupy) 

- Legislativa 

1.2 STAV VĚDECKÉHO POZNÁNÍ V TÉMATU  

Problematikou recyklace ve stavebnictví se v ČR souhrnně zabývá například V. Vytlačilová 

z Fakulty stavební ČVUT v Praze ve své knize Recyklace ve stavební výrobě [3]. Historické 

souvislosti, zejména využití odpadu v předindustriálním období, pojednává např. D. Woodward ve 

své práci Swords into Ploughshares: Recycling in Pre-Industrial England [4], popis 

materiálových toků v minulosti a v souvislosti s rozvojem moderního odpadového hospodářství 

např. Reinhold Reith v článku Stoffströme in der Geschichte [5]. Aktuálním vývojem odvětví v ČR 

se dlouhodobě zabývá M. Škopán z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. VUT v Brně ve 

spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR také každoročně pořádá 

mezinárodní konferenci Recycling, kde se setkávají výrobci stavebních recyklátů, zástupci 

veřejné správy, výrobci a dodavatelé recyklačních linek, zástupci stavebních firem využívajících 

recykláty a další. Možnostem recyklace jednotlivých stavebních hmot se v rámci své výzkumné 

činnosti věnují vysokoškolská pracoviště, v poslední době kupř. T. Pavlů, M. Šefflová [6], [7] nebo 

K. Šeps, J. Vodička a V. Vytlačilová [8] z Fakulty stavební ČVUT v Praze. V našich podmínkách 

převažuje zájem o recyklaci betonu a v menší míře také keramického odpadu. Je to nepochybně 

dáno vysokým podílem těchto hmot v celkové produkci stavebního a demoličního odpadu v ČR a 

také fungující infrastrukturou recyklačních středisek, která se na zpracovávání tohoto odpadu 

zaměřují. Možnostmi využití skleněného odpadu se zabývá např. T. Pavlů z Fakulty stavební 

ČVUT v Praze [9], odpadem z plastů např. F. Vörös ze Sdružení EPS ČR [10], recyklací sádrových 

výrobků se v rámci výzkumného projektu realizovaného na Fakultě stavební ČVUT v Praze 

zabývá Jan Trejbal, Zdeněk Prošek, Hana Sekavová, George Karra’a či Pavel Tesárek [11], [12]. 
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Ze zahraničních autorů se problematikou recyklace v širším kontextu obnovitelnosti ve 

stavebnictví zabývá např. M. Fuchs, M. Hegger, T. Stark z Technické univerzity Darmstadt [13], 

analýzou životního cyklu budov např. H. König, N. Kohler, J. Kreissig [14] z Technologického 

institutu v Karlsruhe nebo I. Zabalza Bribián, A. Valero Capilla, A. Aranda Usón [15] z univerzity v 

Zaragoze. Problematiku certifikace budov ve studii Zertifizierungssysteme für Gebäude: Der 

aktuelle Stand der internationalen Gebäudezertifizierung vydané Institutem pro mezinárodní 

dokumentaci staveb v Mnichově souhrnně pojednává T. Ebert, N. Essig, G. Hauser [16]. Na 

rakouském Spolkovém ministerstvu dopravy, inovací a technologií (Bundesministerium für 

Verkehr, Innovation und Technologie) byly v rámci projektu „gugler! build & print triple zero“ 

zpracovány dílčí projekty věnované stavění z recyklovaných materiálů [17] a konstruování staveb 

s ohledem na recyklaci [18]. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

2.1 MATERIÁLOVÉ TOKY VE STAVEBNICTVÍ 

2.1.1 ZÁKLADNÍ DATA 

Důležitým předpokladem pro správné uchopení tématu je dobrá znalost stávajících 

materiálových toků. V první řadě je důležité poznat podíl využití jednotlivých stavebních 

materiálů/materiálových skupin ve stavební produkci, dále význam těchto materiálů 

v odpadovém hospodářství.  

Pro Českou republiku chybí souhrnné zpracování materiálových toků ve stavebnictví. 

Zajímavé vodítko můžou poskytnout data ze sousedního Rakouska, zpracovaná v podrobné 

studii spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního 

hospodářství Bauwerk Österreich [19]. Podle nich je ročně prostavěno zhruba 107 milionů tun 

stavebních hmot. K tomu je zapotřebí na vstupu 106 milionů tun běžných a 3 miliony tun 

recyklovaných stavebních hmot. Rozdíl představuje odpad vznikající při stavbě. V budovách je 

deponováno zhruba 3700 milionů tun materiálu s každoročním přírůstkem 2,7 %. Součástí 

studie jsou podrobné diagramy materiálových toků zpracované pro jednotlivé materiálové 

skupiny. 

Pro účely této práce budou využita především dostupná statistická data pro Českou 

republiku poskytovaná Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) ve 

statistických ročenkách životního prostředí České republiky, případně data shromážděná 

v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH). 

2.1.2 VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT, SPOTŘEBA SUROVIN 

Mezi základní stavební suroviny řadíme stavební kámen, dekorační kámen, štěrkopísky, 

vápence a cihlářskou surovinu. Spotřeba těchto surovin v podstatě kopíruje vývoj ve 

stavebnictví. Největší propady zaznamenala na začátku 90. let a v době hospodářské krize po 

roce 2008. V mezikrizových obdobích naopak zaznamenává stabilní růst. Stavební kámen se těží 

ve 234 ložiscích po celé zemi, štěrkopísky převážně ve Středočeském, Ústeckém, 

Jihomoravském, Olomouckém a Jihočeském kraji. Dekorační kámen se využívá pro hrubou a 

ušlechtilou kamenickou výrobu. Nejčastěji se uplatňují vyvřeliny, které se na celkové produkci 

podílejí cca 65 % (z toho žula cca 204 000 tun), 20% podíl zaujímají břidlice a cca 8% pískovce 

(cca 29 700 tun). Ložiska dekoračních kamenů jsou rozmístěna nepravidelně v závislosti na 

geologické skladbě území. Cihlářská surovina zaznamenává pomalý, ale trvalý pokles produkce. 

Její ložiska jsou na našem území rozmístěna nepravidelně. Mezi nejvýznamnější lokality patří 
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např. Dolní Bukovsko, Dolní Jirčany, Hevlín, Hranice na Moravě, Novosedly na Moravě, Kostelec 

nad Orlicí, Bohunice nad Vltavou, Libochovice, Šlapanice a Jezernice [20]. Těžba vápenců pro 

potřeby cementářského průmyslu výrazně poklesla po roce 1989, od poloviny 90. let vykazuje 

růst a v současné době činí cca 5,8 milionů tun. V ČR se nachází 103 nepravidelně rozmístěných 

ložisek vápence, z toho 26 je těženo [21].   

V produkci stavebních hmot se dlouhodobě výrazně uplatňuje výroba betonových, 

sádrových, vápenných a cementových hmot a výrobků. Výroba betonových směsí ročně 

přesahuje 14 milionů tun, betonová střešní krytina 1,7 milionů tun, prefabrikované stavební dílce 

0,7 milionů tun, sádrokarton 41,8 milionů tun a vláknocementová krytina 25,9 milionů tun. Výroba 

keramických výrobků je postupně soustředěna do menšího počtu velkokapacitních cihelen. 

Výroba zdicích materiálů pálených činí cca 1,3 milionů tun, střešních krytin 0,24 milionů tun [22]. 

Výroba cementu se soustředí do šesti cementáren (Králův Dvůr, Radotín, Čížkovice, Prachovice, 

Mokrá, Hranice). Produkce cementu v roce 2018 činila 3,27 milionů tun, slínku 2,55 milionů tun 

[23].  

Pokud jde o plasty, celková spotřeba v zemích EU činila v roce 2014 47,8 milionu tun, v ČR 

cca 1,14 milionů tun a stavebnictví se na ní podílí zhruba pětinou [24]. 

2.1.3 PRODUKCE STAVEBNÍHO A DEMOLIČNÍHO ODPADU  

Stavební a demoliční odpad se na celkové produkci odpadu, která v ČR mezi lety 2014 a 2017 

tvořila průměrně 34,5 milionu tun ročně, podílel průměrně 18,7 miliony tun a představoval tak 

cca 54 % [2] z jeho množství.  Převažující podíl (téměř 70 %) všech SDO tvoří s 12,15 miliony tun 

zemina. Z ostatních odpadů dle databáze ISOH převažují beton, cihly, tašky a keramické výrobky. 

Produkce odpadů z této materiálové skupiny činily v roce 2017 4,5 miliony tun, z toho největší 

podíl tvoří betonový odpad s 1,8 milionu tun, dále cihelný odpad s 0,9 milionu tun, tašky 0,015 

milionu tun a směsi 1,7 milionu tun. Z dalších skupin materiálů jsou významné asfaltové směsi, 

výrobky z dehtu, dehet s roční produkcí 0,78 milionů tun a výrobky na bázi sádry s 0,013 milionů 

tun [2]. 

Je důležité si uvědomit, že údaje v dostupných statistikách jsou uváděny v tunách, což 

zvyšuje statistický význam především minerálních stavebních hmot. Například dřevo má oproti 

betonu přibližně čtyřnásobně, tepelněizolační materiály i sedmdesáti nebo osmdesátinásobně 

nižší objemovou hmotnost. Pokud bychom evidovali množství odpadů v objemových jednotkách, 

dospěli bychom k výrazně odlišným vzájemným poměrům.  
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Důraz v této práci bude kladen na odpad ze stavebních konstrukcí pozemních staveb. 

Kategorií 17 05, která zahrnuje zeminu, kamení a vytěženou hlušinu, se proto nebudeme v této 

práci dále zabývat, přestože tvoří největší objem zpracovávaného odpadu. Při mezistátním 

statistickém srovnání je však důležité tuto položku uvažovat, protože opětovné použití vytěžené 

zeminy a kameniva v údajích z ČR není, na rozdíl od jiných zemí (např. Rakouska), považováno za 

recyklaci, a tím pádem snižuje údaje o skutečné míře recyklace.  

V důsledku rostoucí složitosti staveb lze očekávat proměnu skladby stavebních odpadů. 

V předpokladech dalšího vývoje je potřeba zohlednit např. výrazný nárůst spotřeby plastů, v níž 

patří ČR svou spotřebou přes 100 kg na osobu mezi nejvyspělejší státy Evropy. V EU včetně 

Švýcarska a Norska bylo v roce 2014 vyprodukováno 25,8 milionu tun odpadních plastů, z toho 

zhruba 42 % bylo uloženo na skládkách. V českých statistikách nejsou plastové odpady vedeny 

samostatně – jejich množství je zahrnuto v položce jiné stavební a demoliční odpady. Na základě 

poměrů v jiných zemích EU lze předpokládat množství kolem 600 tisíc tun ročně [24]. Větší 

význam získají odpady z pěnového polystyrenu z dožívajících zateplovacích systémů nebo např. 

PVC rámy plastových oken. Skládkování plastů postupně ztrácí na významu a v devíti 

evropských zemích už je v současné době skládkováno méně než 9 % plastových odpadů. 

Mechanická recyklace naráží na omezení v podobě náročného odtřídění kovových a 

mechanických nečistot, přítomnosti zakázaných chemikálií nebo třídění jednotlivých druhů 

plastů. V EU tak stále převažuje energetické využití tohoto druhu odpadu [25]. 

Výraznější postavení ve statistikách v budoucnu zřejmě získají výrobky ze sádry, zejména 

z demolovaných sádrokartonových konstrukcí nebo anhydritových podlah. 

2.1.4 DEMOLICE STAVBY, ZPRACOVÁNÍ DEMOLIČNÍHO ODPADU 

Pro řešenou problematiku má zásadní význam znalost procesu od dožití stavby po 

zpracování demoličního odpadu. Probíhá obvykle v následujících krocích: 

1) Odpojení objektu od inženýrských sítí 

2) Odstrojení objektu: z objektu jsou odstraněny a následně vytříděny části, které nejsou 

pevně spojeny s konstrukcí stavby nebo snadno demontovatelné konstrukce. 

3) Demolice objektu. Základní postupy demolice jsou [3]: 

 Postupné rozebírání: provádí se ručně za použití páčidel, krumpáčů, bouracích kladiv 

a dalších drobných ručních nástrojů 

 Postupné rozebírání za použití těžké techniky: jako mechanizace se používají 

hydraulická bourací kladiva, kombinované nůžky, demoliční drtiče, multifunkční 

drapáky, nůžky na šrot, ruční nářadí 
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 Bourání pomocí pneumatických kladiv: používá se zejména při demolici vozovek, 

chodníků, opěrných stěn apod. 

 Demolice za použití demoliční koule 

 Demolice za použití výbušniny 

 Technologie řezání plamenem: při demolici velkých ocelových konstrukcí  

4) Třídění materiálu: materiál je tříděn dle Katalogu odpadů, vydaného Ministerstvem 

životního prostředí.  

5) Nakládka a přeprava materiálu: nakládka se provádí za pomoci kolových, pásových a 

smykových nakladačů nebo rypadlo-nakladačů. Přeprava se realizuje většinou 

nákladními automobily. 

6) Zpracování materiálu: probíhá na stavbě nebo v recyklačních střediscích. 

7) Využití recyklátu 

Problém pro recyklaci odpadu představuje především jeho nedostatečné třídění. Dle 

zkušeností z recyklačních center tvoří naprostou většinu odpadu (po odečtení zemin) 

nedostatečně vytříděný směsný odpad – např. dle údajů firmy Dufonev, s. r. o., se jedná o cca 

90 % objemu.   

 
 Recyklační středisko firmy Dufonev v Brně – Černovicích (foto: autor) 

Čistota výsledného materiálu přitom výrazně ovlivňuje náročnost recyklace a kvalitu 

recyklátu. Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady navrhuje povinnost 

provedení tzv. předdemoličního auditu, který identifikuje vznik stavebních a demoličních odpadů 

a jejich zařazení a ve výsledku pomůže zvýšit množství i kvalitu recyklovaných výrobků i 

materiálů pro opětovné použití. Zároveň by měl pomoci zvýšit efektivitu práce, snižovat množství 

odpadů a maximalizovat zisk. V ČR dosud není povinnost předdemoličního auditu legislativně 

zakotvena, ale například v Rakousku existují dva limity pro předdemoliční audity: 100 tun a 3500 

m3 odhadovaných stavebních a demoličních odpadů. Na předdemoliční audit navazuje tzv. 

demoliční plán, který obsahuje informace o tom, jak budou provedeny jednotlivé kroky demolice, 

kdo je bude provádět, které materiály budou selektivně tříděny u zdroje, kam a jak budou 
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dopravovány, jaká bude recyklace, opětovné použití nebo konečná úprava a jaké budou 

následné kroky. V plánu by rovněž mělo být uvedeno, jak bude nakládáno s nebezpečným 

odpadem [25]. V některých zemích jsou podmínky zpracování demoličních plánů ukotveny 

v platných normách. Například rakouská norma ÖNORM B 3151 stanovuje detaily demoličních 

plánů a vyjmenovává skupiny materiálů, které jsou rušivé pro přípravu recyklátů: umělá 

minerální vlákna, díly obsahující minerální oleje, radioaktivní hlásiče požáru, průmyslové komíny 

a kouřovody, izolační materiály a díly s chlor-fluorovanými uhlovodíky, strusky, znečištěná 

stavební suť, izolace s PCB, elektrické díly obsahující nebezpečné látky, jako je rtuť (zářivky), 

nebo kondenzátory obsahující PCB, chladicí a izolační látky obsahující chlor-fluorované 

uhlovodíky, materiály obsahující PAU, jako jsou dehto-asfaltové lepenky, ošetřené dřevo, 

materiály obsahující azbest a ostatní nebezpečné látky [26]. Nakládání s kvalitně vytříděným 

jednodruhovým odpadem by výrazně usnadnilo zavedení systému barevných kontejnerů pro 

tříděný stavební odpad. Podobnou službu už v praxi komerčně provozuje švýcarská firma 

Loacker Swiss Recycling AG [27]. 

2.1.5 PRODUKCE RECYKLÁTŮ  

Mezi produkovanými recykláty zaujímá po odečtení zemin přední místo beton a dále cihly a 

další keramické výrobky. Podle dostupných dat z roku 2013 bylo v ČR ročně vyprodukováno 1,06 

milionů tun betonového recyklátu, 0,27 milionů tun cihelného recyklátu a 0,52 milionů tun 

recyklátu ze směsí betonu, cihel, tašek a keramických výrobků [2]. Je to dáno poměrně dobrým 

uplatněním recyklátů na stavebním trhu – tyto materiály jsou po nadrcení využívány zejména 

jako náhrada přírodního kameniva v podsypech a zásypech inženýrských sítí a dopravních 

staveb.  

Zpracováním tohoto odpadu se zabývají převážně recyklační střediska vybavená 

stacionární recyklační linkou s drtiči, třídiči a separátory. Těchto středisek už je v současné 

době v ČR více než sto. V místě velkých demolic se dále zřizují semimobilní nebo mobilní 

recyklační linky, které zpracovávají odpady přímo u zdroje odpadu bez nutnosti další dopravy. 

Výhodou tohoto způsobu nakládání s demolovaným materiálem je skutečnost, že pokud 

zpracovávaný materiál neopustí staveniště a rovnou se využije v místě stavby, nestává se dle 

platné legislativy odpadem. 
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2.2 RECYKLOVANÉ STAVEBNÍ HMOTY, ZPŮSOBY RECYKLACE 

2.2.1 BETON 

Demolice železobetonových nosných konstrukcí se provádí především za využití těžké 

techniky: hydraulických nůžek, hydraulických kladiv, drapáků a rotačních fréz (viz obr. 3).  Při 

demolici jsou nejčastěji vytvořeny kusy o rozměrech do 600 mm, které umožňují zpracování 

v běžných drtičích. Ocelové výztuže jsou z konstrukcí vyjmuty při demolici pomocí drtičů betonu 

a tříděny za pomocí magnetovacích zařízení nebo vytříděny v drtičích s elektromagnetickým 

separátorem.   

 
 Zařízení používaná při demolici betonových a železobetonových konstrukcí a zařízení pro vytřídění 

výztuže (zdroj: Web společnosti APB – Plzeň)                

Drcení se provádí v drtičích, které jsou v případě rozsáhlejších staveb umístěny přímo v 

místě demolice nebo v jeho blízkosti, z ostatních objektů jsou sváženy do recyklačních center. 

Převažujícím typem drtičů jsou mobilní nebo semimobilní čelisťové a odrazové drtiče, které 

umožňují drcení na zrno různých velikostí (viz obr. 4). Následuje třídění recyklátu podle frakce 

pomocí třídicích jednotek, jeho uložení a následně přeprava k novému využití.  
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 Recyklační linka s drtičem Resta 900 x 600 a třídičem Resta TH2 1600 x 4000/2 (zdroj: Web 

společnosti Resta, s.r.o.) 

Jako příklad může sloužit recyklační středisko firmy Dufonev v Brně-Černovicích, které je 

vybavené čelisťovým drtičem SBM 1232, třídiči Powerscreen a Extec a demoličním kladivem. 

Požadovaná velikost vstupních kusů je do 600 x 600 mm. Výstupní zrno je nejčastěji frakce 

0,16, 1,32 a 0,63. Suť je po přijetí nejprve uložena na deponii a drcena dle požadavků objednatele 

recyklátu. Pohyb materiálu je obvykle 6000 až 7000 t/měsíc. Nejběžnější využití recyklátu je na 

podsyp v dopravních stavbách a na zásypy do výkopů inženýrských sítí.  

Náročnější je využití betonového recyklátu jako náhrady přírodního kameniva do betonů. Dle 

zkušeností z recyklačních center je u nás recyklát takto využíván pouze v zanedbatelné míře. 

Důvodem je především zhoršení mechanických vlastností betonu a také zvýšení nasákavosti, 

která má vliv na mrazuvzdornost betonu – v závislosti na složení recyklátu a velikosti zrna 

dochází k jejímu pěti až desetinásobnému nárůstu [7]. S použitím recyklovaného kameniva 

dochází také ke snížení objemové hmotnosti betonu, snížení pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za 

ohybu a modulu pružnosti. Všechny tato parametry závisí na složení recyklátu, velikosti zrna a 

jeho podílu ve směsi. Například dle výzkumu prováděného na Fakultě strojní ČVUT v Praze došlo 

na vzorku s 63% podílem recyklátu v kamenivu k 45% poklesu pevnosti v tlaku, 13% poklesu 

pevnosti v tahu za ohybu a 39% poklesu modulu pružnosti [6]. Značný vliv na výslednou kvalitu 

má čistota recyklátu, která značně kolísá i v rámci jednoho recyklačního střediska a kterou lze 

ovlivnit především důkladným tříděním vstupního materiálu. Problémem je zejména vysoký podíl 

prachových částic a přítomnost cizorodých látek (hlína, asfalt, sklo apod.). Způsobem drcení lze 

ovlivnit i tvar zrn: vhodnější než čelisťové jsou odrazové drtiče, které štěpí materiál podél trhlin a 

štěrbin a vytvářejí ostrohranný recyklát [8].   

Příspěvkem k řešení naznačených problémů je technologie TRITECH vyvinutá slovenskou 

firmou Považská cementáreň, a. s., Ladce. Technologie počítá se směsí betonového a cihelného 

recyklátu a je založená na využití vlastností cihelného recyklátu a recyklovaného cihelného 
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prachu pro získání lepší kontaktní zóny mezi cihelným recyklátem a cihelným prachem 

s cementem. Výsledkem jsou zlepšené mechanické vlastnosti betonu a vyšší chemická 

odolnost [28]. 

 

 Zkušební výroba betonů a betonových výrobků ERC-TECH v betonárně BaBC, a.s., ve Zbůchu u Plzně 

– míchání transportbetonu a bednění zkušebního bloku, vzorek zámkové dlažby, vzorek tvarovky 

ztraceného bednění, červen 2018 (foto: autor) 

 Zajímavých výsledků dosáhla česká firma ERC-TECH, a. s., která vyvinula technologii výroby 

betonů z recyklátů z betonu, cihel, střešních tašek nebo sanitární keramiky. Proces výroby 

betonu je založený na přidávání nano-materiálu vysoce regulovaným způsobem: částice posilují 

pevnostní strukturu směsi, takže výsledný beton je stabilní, pevný a voděodolný. Technologický 

koncept zahrnuje technologii třídění, přípravy, hygienizace, zpracování recyklátu a technologii 

míchání pro aplikace na stavbě nebo pro prefabrikaci [29]. Finálním produktem jsou betony třídy 

pevnosti C12/15 až C30/37 s vlastnostmi plně srovnatelnými s běžnými betony. Odlišností, která 
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bude omezovat využití těchto betonů do některých typů konstrukcí, je nižší modul pružnosti, 

který se pohybuje v rozmezí 10–15 GPa oproti běžným 29–32 GPa.   

V rámci zkušební výroby byly vytvořeny a testovány vzorky zámkových dlažeb, obrubníků, 

ztracených bednění, vibrolisovaných dlaždic nebo stěnových panelů (viz obr. 5). Vyvinutý 

materiál byl také opakovaně zkoušen jako transportbeton. Další vhodnou aplikační možností 

jsou stěnové nebo podlahové stěrky. V průběhu zpracování této práce byl tento materiál uváděn 

na trh firmou Skanska pod obchodním názvem Rebetong.    

Ze zahraničních příkladů stojí za zmínku technologie americké firmy Watershed materials, 

která se zabývá výrobou stavebních dílů s podílem recyklátů s využitím geopolymerů [30].  

 
 Produkce firmy Watershed Materials – přehled vyráběných tvarovek, výrobní linka, příklad postavené 

budovy Sonoma Residence v Arkin Tilt (zdroj: Web společnosti Watershed Materials Inc.) 

2.2.2 CIHLY  

Cihelný odpad tvoří zhruba třetinu vyprodukovaných minerálních stavebních odpadů.  

Demolice cihelných zděných nosných konstrukcí probíhá nejčastěji za využití ručního 

nářadí, hydraulických bouracích kladiv, demoliční koule nebo odstřelem. Vzhledem k převažující 
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technologii výstavby je cihelný střep po demolici většinou smíšený s maltou a omítkovinou, 

případně s dalšími látkami (beton, asfalt, sklo apod.).  

V důsledku vysoké pracnosti a změny používaného cihelného sortimentu se ustupuje od 

tradičního způsobu čištění a opětovného použití plných cihel a cihelný odpad je převážně 

nadrcen a využíván do podsypů nově budovaných komunikací a do zásypů ve výkopech 

inženýrských sítí, a to v podobě čistého recyklátu nebo ve směsi s odpady z betonu, keramiky, 

skla apod.  

Náročnější způsoby využití drceného cihelného odpadu se zatím v praxi uplatňují pouze v 

zanedbatelné míře. Cihlobetony, v jejichž složení přesahuje podíl cihelné drti v kamenivu 30 %, 

vykazují výrazně horší parametry ve srovnání s obyčejným betonem: průměrná pevnost v tlaku je 

13 MPa, statický modul pružnosti je nižší o cca 30–50 %. Problémem je i nedostatečná 

mrazuvzdornost jako důsledek vysoké vzlínavosti a nasákavosti [3]. Naopak je možné použitím 

cihelného recyklátu dosáhnout nižších hodnot tepelné vodivosti, která je při 40% náhradě 

přírodního kameniva cihelným recyklátem zhruba poloviční a při 100% náhradě dokonce o více 

než 60 % nižší než u běžného betonu [31]. 

Možností, jak dosáhnout lepších mechanických vlastností výsledného materiálu, je využití 

recyklátu jako plniva do vláknobetonu. Dle zkoušek prováděných na ČVUT v Praze bylo na vzorku 

se 100% podílem cihelného recyklátu v plnivu a s využitím polypropylenových vláken dosaženo 

pevnosti v tlaku 23,69 MPa a pevnosti v tahu za ohybu 3,62 MPa [8]. Takové složení betonu s 

pevným spojením syntetických vláken a minerálních plniv a pojiv však bude komplikovat 

možnosti opětovné recyklace těchto kompozitních materiálů. 

Jinou možností je návrh nových pojiv a způsobů míchání směsí, které lépe odpovídají 

charakteru recyklovaného plniva. Možnosti řešení přináší výše zmíněné technologie Tritech a 

ERC-TECH. V případě ERC-TECH je možná až 100% náhrada přírodního kameniva cihelným 

recyklátem. Výsledkem jsou hmoty, které lze používat do monolitických konstrukcí stříkaných 

nebo litých, ale i lisovat do prefabrikovaných stavebních dílců. Podle předběžných výsledků 

může výsledný materiál dosahovat při použití 70–80 % cihelného recyklátu až pevnosti betonu 

B40 a dobrou mrazuvzdornost. Materiál lze kombinovat i s jinými plnivy: např. dřevěnými 

štěpkami, betonovou drtí, drceným polystyrenem apod. (viz obr. 7). 
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 Vzorky materiálu z cihelného recyklátu vyrobeného firmou ERC-TECH – bez dalších příměsí, s příměsí 

odpadního dřeva, s příměsí drceného polystyrenu. Příklad použití do drátkobetonu a spojení 

s prutovou výztuží (foto: autor) 

2.2.3 KOVY, SLITINY KOVŮ  

Podíl kovového odpadu na celkovém množství vyprodukovaných stavebních a demoličních 

odpadů se v ČR trvale pohybuje kolem 10 % všech SDO (například v sousedním Rakousku je to 

necelé 1 % [18]). Z toho téměř 95 % tvoří ocel a cca 1 % hliník. Ostatní kovy (měď, bronz, mosaz, 

olovo, zinek, cín apod.) obvykle nejsou využívány v nosných konstrukcích budov. Výroba 

prvotního materiálu je energeticky velmi náročná a často zatěžuje životní prostředí (to platí 

zejména pro výrobu hliníku z bauxitu). 

Výhodou oceli je dostupná a technologicky dobře zvládnutá recyklace, která umožňuje 

vrácení naprosté většiny materiálu do oběhu v nesnížené kvalitě. Po demontáži je často možné 

opětovně použít celé prvky konstrukce. Ostatní ocel je možné recyklovat tavením a následně 

použít k výrobě nových prvků. Po ocelovém odpadu je vysoká poptávka a jeho recyklace je 

ekonomicky výhodná. Kvalitu výsledného materiálu negativně ovlivňují nečistoty přítomné v 

ocelovém odpadu, například na výztužích vyjmutých z železobetonů, a cizorodé látky, jako např. 

povrchové nátěry. 



18  

Hliník je rovněž poměrně snadno recyklovatelný materiál, jehož kvalita neklesá s 

opakovaným zpracováním. Hliníkový odpad je rovněž poptávanou komoditou.  

2.2.4 DŘEVO 

Dřevo se na všech SDO podílí zhruba 0,3 %. Jedná se o přírodní stavební materiál, 

používaný tradičně v konstrukcích krovů a ve vodorovných nosných konstrukcích, ale i ve 

svislých nosných konstrukcích budov. Vytřídění dřevěných částí při demolicích starších objektů 

je většinou poměrně jednoduché, pro plnohodnotné využití odpadu je potřeba zejména oddělit 

nevhodně chemicky ošetřený nebo jinak znehodnocený materiál, který je následně uložen na 

skládkách nebo spálen ve spalovnách.  

Odpadní dřevo je zužitkováno i jinými průmyslovými odvětvími – především papírenským 

průmyslem, ovšem může být opětovně využito také ve stavebnictví, např. ve formě 

dřevoštěpkových nebo dřevovláknitých desek. 

Výhodou dřeva je možnost jeho odbourání v rámci biologického cyklu. Prakticky je 

prováděno řízeným kompostováním po nadrcení (viz obr. 8). Přesto je převažujícím nakládáním 

s dřevěným odpadem energetické využití.  

 
 Drcení dřevěného odpadu v areálu Centrální kompostárny Brno (foto: autor) 
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2.2.5 PLASTY 

Jedním z nejrozšířenějších plastů je PVC. Tento materiál byl dlouho považován za 

nerecyklovatelný a průmyslově nespalitelný, ale díky iniciativě evropských výrobců PVC Vinyl 

2010, která měla za cíl najít řešení pro nakládání s PVC odpadem, dosáhla EU v roce 2010 

recyklace 260 842 tun tohoto odpadu, v ČR to bylo 16 464 tun. V navazující iniciativě Vinyl Plus 

se účastníci zavázali dosáhnout do roku 2020 recyklace 800 tisíc tun PVC ročně s nepsaným 

cílem vyrábět regranulát ve stejné kvalitě jako u primárního materiálu. Naznačené tendence 

potvrzují data z roku 2014, podle kterých je v EU recyklováno již 450 tisíc tun PVC ročně. 

Evropská asociace okenních profilů z PVC EPPA koordinuje obdobný projekt zaměřený na 

recyklaci okenních profilů z PVC. Dle dostupných údajů je recyklováno 72 % sebraných okenních 

rámů z PVC [32]. Další obdobnou iniciativou je asociace ReVinylFloor, sdružující výrobce 

podlahovin z PVC, která má za cíl podporu recyklace v tomto sektoru výroby. 

Jedním z používaných postupů recyklace PVC je rozpouštění: PVC je za použití vhodného 

rozpouštědla odděleno od cizorodých příměsí, přefiltrováno a vysráženo. Vzniklá směs je vhodná 

k dalšímu zpracování. Dále existují různé způsoby chemické recyklace, které jsou ovšem zatím v 

raném stádiu vývoje a z ekonomických důvodů se dosud prakticky neuplatňují. Jejich budoucí 

potenciál je především v možnosti zhodnotit vstupní materiál na kvalitní chemické suroviny [33]. 

Dalšími významnými odpady jsou syntetické izolace, jako EPS, XPS, PUR, PIR nebo PF, které 

jsou převážně součástí vícevrstvých stavebních konstrukcí, např. kontaktních zateplovacích 

systémů nebo podlahových a střešních souvrství. Zejména v případě kontaktního zateplení 

představuje výzvu separace jednotlivých vrstev. Jedním ze způsobů je manuální separace, při 

které se postupně strhává svrchní vrstva souvrství. Při strojní separaci za použití bagru 

s širokým lopatkovým nástavcem dojde k výraznějšímu zrychlení prací, ale zároveň ke snížení 

čistoty odpadu. Experimentálně jsou zkoušeny další metody, např. frézování, při kterém se 

rozbrušují a odděleně drtí jednotlivé vrstvy zateplení, nebo tepelná separace, při které použitím 

vysokých teplot až kolem 1000 °C dojde ke změně struktury EPS a zmenšení objemu, a tím 

následně k rozrušení strukturálního rozhraní mezi povrchovou vrstvou a EPS. Desky EPS mohou 

být mechanicky upraveny např. drcením, deagregací nebo regranulací a použity ve formě 

foukané izolace nebo zásypů. Další možností je využití drceného EPS do polystyrenbetonů, které 

mají ve srovnání s běžným betonem až dvanáctinásobně nižší hmotnost a zhruba třicetkrát lepší 

tepelněizolační vlastnosti. Nevýhodou jsou výrazně snížené mechanické vlastnosti. Další 

možností je materiálová recyklace, při které je vyčištěný a nově granulovaný odpad použit jako 

surovina při výrobě nového materiálu. U EPS je možné použití až 50 % druhotné suroviny. Při 
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termické recyklaci je odpad rozkládán (depolymerací, pyrolýzou, zplyňováním) na 

nízkomolekulární produkty s různým chemickým složením. Chemická recyklace je založena na 

rozložení polymeru na monomery. Výhodou je zisk suroviny v primární kvalitě, ale uplatnění této 

metody brání požadavek na naprostou materiálovou čistotu vstupního materiálu [34]. 

2.2.6 SKLO 

Sklo je možné přetavením recyklovat do materiálu stejných technických vlastností. Ve 

stavebnictví se odpadní sklo v současné době šířeji uplatňuje také jako surovina pro výrobu 

pěnového skla. Jeho výroba je založena na mletí odpadního skla na jemný křemičitý písek a 

smíchání s uhlíkovým prachem. Oxidací uhlíku při vysokoteplotním vypálení vzniká porézní 

materiál s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi a vysokou pevností. Finálními výrobky jsou 

desky, které je možné snadno řezat a které nacházejí uplatnění v silně zatěžovaných 

konstrukcích pochozích a pojížděných střech, jako izolant v patě zdiva nebo v konstrukcích 

s vysokými nároky na porotěsnost a vodonepropustnost. K výrobě desek z pěnového skla se 

používá především výběrové odpadní sklo, např. autoskla, okenní tabule apod. Druhým 

produktem je tepelněizolační štěrk, který nachází uplatnění především v základových 

konstrukcích. K jeho výrobě je možné využít i nevytříděné odpadní sklo. Odpad z desek pěnového 

skla je možné recyklovat drcením do podoby izolačního štěrku. Izolační štěrk umožňuje opětovné 

použití, protože v průběhu času nedochází k jeho degradaci vlivem působící vlhkosti, plísní apod. 

2.2.7 SÁDRA A SÁDROVÉ VÝROBKY 

Sádra je díky svému neměnnému chemickému složení materiál vhodný k recyklaci. 

Problém představuje separace čisté sádry od ostatního odpadu, vzhledem k dominantnímu 

využití sádry v sádrokartonu jde zejména o papír. Dosud vyvinuté recyklační linky jsou založené 

na mletí odpadu a následném odsátí papíru. Získaný relativně čistý sádrovec lze opět využít pro 

výrobu sádrokartonu [12]. Materiály na bázi sádry v současné době představují malý podíl na 

celkové produkci SDO (v posledním desetiletí se pohybuje mezi 0,1 a 0,25 % z celkové produkce 

SDO), nicméně v budoucnu lze s očekávanými demolicemi sádrokartonových a anhydritových 

konstrukcí očekávat jeho nárůst.  

2.2.8 PŘÍRODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY 

Větší pozornost je v poslední době věnována také dalším přírodním stavebním materiálům. 

Především nepálená hlína opět nachází uplatnění i v nosných konstrukcích, ať už zděných nebo 

monolitických. O množství stavebního odpadu z nepálené hlíny nemáme dostatek statistických 

údajů. Jeho recyklace je ale celkem nenáročná. Materiál ze starších budov je většinou možné 
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bez dalších úprav vracet do přírody a odbourávat v rámci biologického cyklu. V zemědělství je po 

tomto druhu odpadu poptávka a jeho uložení je bezproblémové.  

Další možností je znovuvyužití odpadu do stavebních konstrukcí. Obvyklý postup spočívá 

v hrubém rozdrcení odpadu, zvlhčení (materiál je většinou uložen několik dní v jámě nebo silážní 

vaně s ne příliš velkým množstvím vody) a následném smíchání s novým materiálem. Poměr 

míchání závisí na kvalitě hliněného recyklátu. 

Kvalitní vepřovice bez kontaminace plísněmi ze starých staveb se často používají přímo při 

rekonstrukcích nebo se přímo na staveništi nechají na hromadě přes zimu a lze je opět použít 

v různé formě. Podmínkou je, aby se ve vepřovicích nevyskytoval vláknitý materiál, který by mohl 

během zimy zplesnivět.  

Jako armatura byla do základního materiálu tradičně přidávána rostlinná vlákna, nejčastěji 

z řezané slámy, lnu, konopí nebo dřevěných hoblin. Přimícháván byl také písek nebo vápno.  

V současné době přicházejí v úvahu také další přísady, např. syntetická vlákna a sítě, 

cement, sádra apod. Z hlediska recyklace se jedná o nevhodná opatření, která vyvolávají 

potřebu třídění materiálu, případně znamenají ztrátu jeho biologické odbouratelnosti. 

2.3 LEGISLATIVA 

Na celoevropské úrovni byl deklarovaný záměr přechodu k oběhovému hospodářství 

stvrzen vydáním nových směrnic, které vstoupily v platnost v červenci 2018 a které postupně 

nacházejí vyjádření ve vnitrostátní legislativě. K řešenému tématu se jedná zejména o směrnici 

2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, a 

směrnici 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech[1]. 

Z vnitrostátní legislativy se zacházením se stavebním odpadem zabývá Zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech [35] a Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

[36]. Katalog třídí vzniklé odpady do dvaceti kategorií dle hospodářských odvětví a následně do 

dalších podkategorií dle materiálů, kterým je přiřazeno šestimístné číselné označení – kód 

odpadu.  
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Kategorie č. 17 Stavební a demoliční odpad je členěna do následujících podkategorií:  

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 

17 02  Dřevo, sklo a plasty 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 

17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a         

vytěžená hlušina  

17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 08  Stavební materiál na bázi sádry 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 

Další využití stavebních a demoličních odpadů je podmíněno splněním podmínek vyhlášky č. 

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Pro vyloučení škodlivých vlastností je nutné prokázat splnění kritérií daných v příloze 10 k této 

vyhlášce – Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu – tabulky 

č. 10.1 a 10.2 [37]. Upravené stavební odpady je možné materiálově využívat jako upravený 

odpad, případně vedlejší produkt nebo jako stavební výrobek. Vlastností výrobků ze stavebních a 

demoličních odpadů se týká Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve 

znění zákona č. 71/2000 Sb. [38], Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky [39], a Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 

výrobků [40]. 

Jako nedostatek současné legislativy lze vnímat chybějící závazný předpis k postupu 

demoličních prací. Při demolicích tak nedostatečným tříděním zbytečně dochází ke 

znehodnocování odpadů a následně ke snížení kvality recyklátů. Většímu odbytu recyklovaných 

hmot by dále přispělo zavedení povinného využívání recyklátů splňujících stavební normy jako 

náhrady za přírodní zdroje v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to 

technicky a ekonomicky možné. Podobné podmínky platí v řadě evropských zemí, kde je 

povinností využívat 10 až 40 % recyklovaných materiálů [2].  

Evropská komise vydala v roce 2016 protokol o nakládání se stavebními a demoličními 

odpady, který poskytuje jednotné pokyny pro členské země EU. Nejedná se o závazný dokument, 

jeho účelem je v prvé řadě poskytnutí návodů pro zacházení se stavebními a demoličními 

odpady odborníkům ze stavebního odvětví, veřejné správě, orgánům pro certifikaci kvality budov 

a infrastruktury a odběratelům recyklátů. Cíle protokolu jsou v souladu se strategií EU 

Stavebnictví 2020 a rovněž v souladu se Sdělením Komise o účinném využívání zdrojů ve 
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stavebnictví z roku 2014. Navrhovaná opatření by měla přispět k lepší identifikaci, třídění a sběru 

odpadů, lepší logistice odpadů, lepšímu zpracování odpadů, řízení kvality. Mají přispět k dosažení 

cíle rámcové směrnice o odpadech, kterým je recyklace 70 % stavebního a demoličního odpadu 

do roku 2020, uzavření životního cyklu výrobků díky větší míře recyklace a opětovného použití a 

dosažení přínosů jak pro životní prostředí, tak pro hospodářství [41]. 

2.4 VZTAH MEZI NÁVRHEM BUDOVY, PRODUKCÍ SDO A JEHO DALŠÍM VYUŽITÍM 

2.4.1 VYMEZENÍ PROBLÉMU 

Vlastnosti budovy jsou do značné míry definovány již v počátcích procesu plánování. 

Architekt se často tohoto procesu účastní od začátku, a má tedy vliv i na definování požadavků 

na budovu. Ve fázi návrhu a v dalších projekčních fázích pak má díky své expertní úloze možnost 

v rozhodující míře ovlivnit vlastnosti budovy. Produkce stavebního a demoličního odpadu po 

dožití stavby a možnosti jeho dalšího využití jsou definovány konstrukčním a materiálovým 

řešením stavby, a je proto žádoucí se danými tématy zabývat ve vzájemném vztahu. V současné 

době převažuje přístup, při kterém není zohledňován celý životní cyklus budovy a fáze likvidace 

budovy zůstává mimo zorný úhel architektů i zadavatelů. Důvodem je především poměrně 

dlouhá životnost staveb a možnost přenést zodpovědnost a náklady spojené s likvidací budovy 

na následující uživatele. Tato situace kontrastuje s jinými průmyslovými odvětvími, např. 

automobilovým průmyslem, který se likvidací svých produktů zabývá na pokročilé úrovni.  

V této kapitole budou podrobněji rozebrány vlivy jednotlivých aspektů konstrukčního nebo 

materiálového řešení budov na produkci stavebního odpadu a možnosti jeho využití. Vzhledem 

k řešenému tématu bude zdůrazněno pojetí spojené s oběhovým modelem stavebnictví, při 

kterém jsou stavební a demoliční odpady zároveň zdrojem surovin pro nové stavby a životní 

cykly jednotlivých staveb na sebe plynule navazují. 

2.4.2 ŽIVOTNÍ CYKLUS BUDOVY 

Životním cyklem budovy označujeme celé časové období od prvotního záměru až po 

odstranění stavby. Jednotlivými fázemi životního cyklu jsou záměr, kdy je definována základní 

myšlenka stavby, zejména její účel, umístění, kapacita, funkční vazby apod., dále projekt, při 

kterém jsou původní myšlenky upřesněny a zpracovány do podoby umožňující povolení a 

realizaci stavby, realizace, která zahrnuje výrobu stavebních materiálů, výrobu konstrukčních 

prvků a výstavbu, provoz, při němž slouží budova svému účelu, a nakonec likvidace stavby, která 

kromě likvidace stavebního a demoličního odpadu zahrnuje i rekultivaci území nebo přípravu pro 

novou výstavbu (viz Diagram 1).  
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Diagram 1. Schéma životního cyklu budovy 

Z hlediska ekonomických nákladů je nejvýznamnější fáze provozní. Odhaduje se, že provoz 

budovy, který zahrnuje i náklady na údržbu a opravy, průměrně spotřebuje téměř dvě třetiny 

celkových nákladů. Náklady na realizaci tvoří v průměru zhruba pětinu celkových nákladů a 

náklady na likvidaci stavby se pohybují mezi pěti a deseti procenty celkových nákladů. Naopak 

spotřeba surovin je obvykle nejvyšší ve fázi realizace a zatížení prostředí odpadem ve fázi 

likvidace stavby. V konkrétních případech jsou poměry jednotlivých fází závislé na celkové 

životnosti stavby, požadované energetické náročnosti a dalších faktorech.  

K posouzení environmentálních dopadů stavby v rozsahu celého životního cyklu je možné 

použít například metodu LCA (Life Cycle Assessment), která je založena na analýze 

materiálových a energetických toků. K posouzení ekonomických dopadů lze použít metodu LCC 

(Life Cycle Costing).  

2.4.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH A VÝSLEDKY RECYKLACE 

Na základě shromážděných informací týkajících se používaných postupů demolice budov, 

recyklace stavebních hmot, jiného využití a odstranění odpadu a uplatnění recyklátu byly určeny 

rozhodující faktory ovlivňující průběh a výsledky recyklace stavebního odpadu: množství odpadu, 

organizační náročnost třídění odpadu, čistota vytříděného odpadu, energetická a technologická 

náročnost zpracování odpadu, technické vlastnosti recyklátu, uplatnění recyklátu, podíl 

nerecyklovatelného odpadu a možnosti jeho využití. Faktory budou probrány jednotlivě. 

Záměr

Projekt

RealizaceProvoz

Likvidace
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a) MNOŽSTVÍ ODPADU 

Množství odpadu je zásadně ovlivněno životností konstrukcí, jejich objemem, možností 

jejich obnovy a přípravou pro opětovné použití stavebních prvků (viz Diagram 2).  

 Objem konstrukcí 

Z hlediska množství vyprodukovaného odpadu hraje výraznou roli objem konstrukce. 

Dimenze jednotlivých konstrukčních vrstev ovlivněné například statickými nebo tepelně 

technickými požadavky ovlivní i objem stavebního odpadu po dožití konstrukce. Tuto skutečnost 

je nutné vzít v úvahu při srovnávání jednotlivých variant návrhu (viz obr. 9).  

 

Diagram 2. Schéma faktorů ovlivňujících množství odpadu 

Množství 
odpadu

Možnost obnovy 
konstrukcí

Životnost konstrukcí

Opětovné použití 
prvků

Objem konstrukcí
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 Srovnání staveb se subtilními a masivními konstrukcemi – Werner Sobek – modulární dům ve 

Stuttgartu (zdroj: https://www.wernersobek.de), Bearth Deplazes – Haus Meuli, Fläsch (zdroj: 

https://bearth-deplazes.ch) 

 Životnost konstrukcí 

Častá obměna konstrukcí vyvolává značnou zátěž stavebním odpadem. Proto by v případě 

konstrukcí a staveb s kratší životností mělo hledisko nakládání s odpadem hrát výraznější roli. 

Při návrhu dočasné stavby je možné hledat inspiraci v designu spotřebního zboží nebo v 

automobilovém designu, kde se principy recyklace prosazují rychleji.  

Srovnání různých pojetí nabízí srovnání staveb s dlouhou a krátkou životností. Např. budova 

lázní ve Vals od Petera Zumthora byla s ohledem na dlouhou životnost navržena z odolných, 

dobře stárnoucích materiálů, s pevnými konstrukčními spoji. Naproti tomu švýcarský výstavní 

pavilon na Expo 2000 od stejného autora svým pojetím vyjadřuje princip dočasné stavby – je 

navržen ze základních, snadno recyklovatelných materiálů, konstrukční spoje jsou 

demontovatelné. Použité dřevo může být po rozebrání použito jako stavební řezivo (viz obr. 10). 
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 Srovnání staveb s dlouhou a krátkou životností – Peter Zumthor – Therme Vals (zdroj: 

https://www.architecturerevived.com), Peter Zumthor – švýcarský pavilon Expo 2000, Hannover 

(zdroj: https://bearth-deplazes.ch) 

 Možnost obnovy konstrukcí 

S předchozím bodem souvisí úvaha o životnosti jednotlivých konstrukčních vrstev a prvků a 

možnost jejich obnovy bez poškození okolních konstrukcí. Příkladem může být umístění 

technických instalací ve stavbě. Předomítkové instalace nebo instalace skryté za 

demontovatelnými obklady a lištami jsou snadno dostupné a jejich výměna nevyvolá větší zásah 

do okolních konstrukcí. Naproti tomu podomítkové instalace nebo instalace vedené nepřístupně 

např. pod souvrstvím těžké plovoucí podlahy si při obnově vyžádají zásah do celého souvrství 

(viz obr. 21). Pokud jsou řešeny jako součást nosné konstrukce stavby (např. při aktivaci 

betonového jádra), je jejich obnova prakticky nemožná bez demolice celé konstrukce. Zásadou 

je snadná přístupnost a konstrukční oddělení prvků a vrstev s různou životností.  
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 Srovnání podomítkových a předstěnových instalací (zdroj https://www.ikz.de) 

 Opětovné použití prvků 

Opětovné použití jsou postupy, při nichž jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou 

odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, k němuž byly původně určeny [35]. Tento přístup se 

nejlépe uplatní při využití běžně používaných prvků – např. ocelových nebo hliníkových nosníků, 

deskových obkladů, konstrukčních prvků ze dřeva (viz obr. 12). Tradičnějším příkladem je 

opětovné použití cihel, kamenných a jiných prvků z demolovaných konstrukcí.  



29  

 
 Příklad demolice dřevostavby v systému two-by-four a přípravy dřevěných prvků k novému využití 

(zdroj: www.epa.gov) 

Opětovné použití prvků vyžaduje, aby při něm nedocházelo k jejich poškození. To znamená 

především snadno demontovatelné spoje (svorkové, šroubované apod., viz obr. 13). 

 
 Witteween architect – Casco facade – demontovatelné spoje umožňují opětovné použití celých 

prvků nosné konstrukce (zdroj: www.architectenweb.nl) 

Zajímavé možnosti nabízejí technologie přesného řezání, které umožňují vytváření snadno 

demontovatelných tesařských konstrukcí (viz obr. 14). 
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 Příklad demontovatelných tesařských spojů (zdroj: www.lignatool.at) 

b) ORGANIZAČNÍ NÁROČNOST TŘÍDĚNÍ ODPADU 

Organizační náročnost třídění odpadu je ovlivněna především složitostí konstrukčních 

skladeb a rozmanitostí použitých materiálů (viz Diagram 3). 

 

Diagram 3. Schéma faktorů ovlivňujících organizační náročnost třídění odpadu 

 Složitost konstrukčních skladeb 

Je vhodné dbát na maximální jednoduchost konstrukcí a využití výhod příbuzných materiálů 

(viz obr. 15). Hlavním důvodem je dopad složitosti konstrukcí na provádění demolice. Rozebírání 

mnohovrstvých konstrukcí je časově a ekonomicky náročné a vede často k nedostatečnému 

třídění odpadu.  

Organizační 
náročnost třídění 

odpadu

Složitost konstrukčních skladeb

Materiálová rozmanitost
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 Srovnání skladeb obvodové stěny s různou složitostí (zdroj: https://www.fermacell.cz, 

https://wienerberger.cz) 

 Materiálová rozmanitost 

Na organizační náročnost má v celém procesu zacházení s odpadem vliv i celková 

rozmanitost zabudovaných materiálů. Jednotlivé skupiny odpadů jsou recyklovány v různých 

recyklačních střediscích, zatímco základní třídění odpadu probíhá nejčastěji v místě demolice. 

To s sebou nese také potřebu oddělené dopravy jednotlivých skupin odpadů. V případě, že je 

konstrukce zhotovena z materiálů patřících do stejné skupiny odpadů, výrazně klesá nebo 

zaniká nutnost oddělení jednotlivých vrstev skladby a nedochází k vzájemné kontaminaci 

materiálu zbytky jiných odpadů. Např. cementová omítka nemusí být před zpracováním 

odstraněna z betonového podkladu, dřevovláknité izolace není nutné beze zbytku oddělovat od 

dřevěných konstrukcí apod. (viz obr. 16). 

 
 Srovnání skladby konstrukce na bázi jednoho materiálu a na bázi různých materiálů (zdroj: 

https://www.steico.com, https://www.dek.cz) 
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c) ČISTOTA VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU 

Na čistotu vytříděného odpadu mají vliv zejména použité konstrukční spoje (viz Diagram 4).  

 

Diagram 4.  Schéma faktorů ovlivňujících čistotu vytříděného odpadu 

 Druh konstrukčních spojů 

Výhodou jsou spoje snadno demontovatelné, umístěné v materiálovém rozhraní, např. 

šroubované spoje dřevěných a hliníkových fasád, SDK obkladů apod. V případě monolitických a 

lepených spojů je výhodné, pokud mají nižší pevnost (omítky lehce spojené s podkladem, 

bodové lepené spoje podlahových krytin apod.) ve srovnání s pevnými spojeními, jako jsou např. 

cementové potěry na dřevěném bednění stropů, celoplošně lepené podlahové krytiny apod. (viz 

obr. 17). Největší obtíž pro čisté oddělení materiálů představují prefabrikované sendvičové 

konstrukce, zateplovací systémy s kombinací lepených a hmoždinkových kotev, armovací sítě v 

omítkách, natavené hydroizolace, betony s příměsí EPS apod.  

 
 Srovnání skladby podlahy s nesnadno a snadno oddělitelnými vrstvami (zdroj: https://www.dek.cz, 

https://www.parkettmann.sk) 

Čistota vytříděného 
odpadu

Druh konstrukčních spojů
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d) ENERGETICKÁ A TECHNOLOGICKÁ NÁROČNOST ZPRACOVÁNÍ ODPADU 

Energetickou a technologickou náročnost recyklace je možné ovlivnit zejména výběrem 

stavebních materiálů (viz Diagram 5). Tento faktor má zásadní vliv i na technické vlastnosti 

recyklátu, a proto bude pojednán souhrnně (h). 

 

Diagram 5. Schéma faktorů ovlivňujících podíl nerecyklovatelného odpadu, technické vlastnosti recyklátu a 

energetickou náročnost recyklace 

e) TECHNICKÉ VLASTNOSTI RECYKLÁTU 

Technické vlastnosti recyklátu a možnosti jeho dalšího využití jsou zásadně ovlivněny 

zejména samotným výběrem stavebního materiálu, ale úzce souvisí také s čistotou vytříděného 

odpadu (viz výše). Ta se projeví zejména při náročnějších formách recyklace (např. při využití 

betonového recyklátu jako náhrady přírodního kameniva v betonových směsích má čistota 

recyklátu podstatný vliv na mrazuvzdornost a nasákavost betonu [8]). 

Výběr stavebního 
materiálu

Energetická a 
technologická 

náročnost 
recyklace 

Technické 
vlastnosti 
recyklátu

Podíl 
nerecyklova-

telného 
odpadu

Čistota 
vytříděného 

odpadu
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f) UPLATNĚNÍ RECYKLÁTU 

Předpokladem smysluplného fungování systému oběhového hospodářství je existující 

poptávka po recyklátu. V současné době většinu odbytu tvoří produkty nenáročného zpracování 

odpadu: drcené cihelné a betonové kamenivo využívané do zásypů a podsypů inženýrských 

staveb a technických sítí. Využitím výrobků s vysokým podílem recyklovaných hmot je možné 

podpořit náročnější formy recyklace.  

g) PODÍL NERECYKLOVATELNÉHO ODPADU A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ  

Podíl nerecyklovatelného odpadu je ovlivněn výběrem konstrukčních materiálů, ale také 

možnostmi jejich třídění. Z důvodu znečištění organickými nečistotami končí na skládkách 

smíšeného odpadu velké množství recyklovatelného odpadu – betonu, cihel apod. 

h) VÝBĚR STAVEBNÍHO MATERIÁLU 

Z hlediska technických vlastností recyklátu by měly být upřednostňovány materiály, které 

umožňují zpracování na technicky rovnocenný produkt (upcycling), jako jsou ocel, hliník, čisté 

zásypové hmoty, konstrukční řezivo, asfalt apod.  

Do nižší kategorie je potřeba umístit materiály, které neumožňují zpracování na technicky 

rovnocenný produkt, ale nabízejí vysokou možnost tržního uplatnění recyklátu: čistý beton, cihly, 

střešní tašky, vápenopískové cihly apod. Tyto materiály jsou v současné době využívány 

především do zásypů a podsypů dopravních a inženýrských staveb. Do budoucna se 

předpokládá jejich využití jako alternativy přírodního kameniva do betonových směsí. 

V nejnižší kategorii se nacházejí hmoty s organickými příměsemi, u kterých nelze provést 

oddělení základních materiálů (např. beton s drceným EPS, vláknobeton apod.). Jejich recyklace 

a další využití jsou problematické.  

Z hlediska technologické a energetické náročnosti je vhodné dávat přednost nenáročným 

způsobům zpracování. Příkladem může být srovnání recyklace betonu s vysokými 

technologickými a energetickými nároky (viz obr. 3 a obr. 4) a nepálené hlíny, která je snadno 

proveditelná i v nenáročných podmínkách. 

Při použití nerecyklovatelného materiálu je potřeba upřednostnit hmoty vhodné k jinému 

využití – nejčastěji tepelnému zužitkování. V tom případě volíme materiály s vysokou výhřevností 

(>2000 MJ/m3), bez příměsí, s nízkým obsahem kovů a halogenů, např. výrobky ze dřeva, 

dřevoštěpky, korku apod. 
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Méně vhodné jsou materiály s vysokou výhřevností, ale s příměsemi a vyšším podílem 

cizorodých látek (např. povrchově ošetřené dřevo, další dřevité hmoty, polyethylen apod.). 

V nejnižší kategorii budou hmoty s max. střední výhřevností (500–2000 MJ/m3) a příp. 

vyšším podílem cizorodých látek: EPS, konopí, len, ovčí vlna, sláma, asfaltové pásy. 

Podíl stavebních hmot určených k odstranění by měl být co nejnižší (viz obr. 1 Hierarchie pro 

zacházení s odpadem dle Směrnice 2008/98/ES) a měl by umožňovat uložení na skládkách 

inertního odpadu (jako např. sklo, keramika, dlažby apod., ale také nerecyklovatelný beton, cihly, 

porobeton, pěnosklo, perlit, keramzit apod.). 

Do nižší kategorie je potřeba umístit neminerální odpad, případně odpad z minerálních hmot 

znečištěných neminerálními příměsemi, jako beton se zbytky asfaltových hydroizolací, 

zateplovacích systémů, dřeva, plastů, polystyren znečištěný zbytky minerálních omítek apod. 

Zvláštní případ tvoří přírodní stavební materiály snadno odbouratelné v rámci biologického 

cyklu, jako nepálená hlína s příměsí slámy, dřevitých vláken apod. Jejich uložení / vrácení do 

přírody je možné považovat za zvláštní formu recyklace. 

2.4.4 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

Pro ilustraci je možné uvést řadu příkladů dobré praxe. Jedním z nich je administrativní 

budova Správy lesů v Písku od architekta Martina Rajniše (viz obr. 18), která se vyznačuje 

subtilními konstrukcemi se snadno demontovatelnými spoji, výraznou materiálovou redukcí 

s převahou dřeva kombinovaného s ocelí a sklem. Po skončení životního cyklu může být tato 

budova velmi snadno demontována. Řada prvků může být opětovně použita – to se týká 

zejména ocelového spojovacího materiálu, ale i standardních dřevěných profilů. Nízká 

materiálová pestrost napomůže snadnému třídění stavebního materiálu.  

Dobrým příkladem přípravy pro opětovné použití je pavilon ČR na EXPO 2015 v Miláně od 

studia Chybik + Kristof, který byl postaven jako modulární stavba z kontejnerů firmy KOMA 

Modular (viz obr. 19). Po skončení výstavy mohla být budova rozebrána, moduly převezeny do ČR 

a opětovně použity.  

Nosná struktura budovy Tamedia v Zürichu od architekta Shigeru Bana je vyrobena 

z dřevěných prvků zpracovaných technologií CNC obrábění (viz obr. 20). V celé konstrukci jsou 

použity pouze čisté tesařské spoje bez potřeby ocelového nebo jiného spojovacího materiálu. 

Budova je dokladem možností, které poskytují moderní technologie. 
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 Administrativní budova Správy lesů v Písku – Huť architektury Martin Rajniš (zdroj: 

https://www.archello.com) 

 
 Pavilon ČR EXPO 2015 – Chybik + Kristof Architects (zdroj: https://chybik-kristof.com) 
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 Administrativní budova Tamedia, Zürich – Shigeru Ban (zdroj: www.archdaily.com) 

 
 Sídlo firmy Lehm und Natur, Tattendorf – Architekturbüro Reinberg (zdroj: www.baubiologie.at) 
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Sídlo firmy Lehm und Natur v Tattendorfu od architekta Reinberga bylo navrženo převážně 

z přírodních stavebních materiálů (viz obr. 21) včetně spojovacích prvků. Stavba byla sestavena 

z prefabrikovaných dřevěných panelů s výplní ze slámy nebo s vyzdívkou z nepálené hlíny. Stěny 

byly ze strany interiéru i exteriéru omítnuty hliněnou omítkou. Většina konstrukcí může být po 

dožití odstraněna v rámci biologického cyklu.  

Dům v německém Lindetalu od AFF Architekten je postaven jako dřevostavba s masivním 

betonovým jádrem (viz obr. 22). Má přehledné konstrukční členění s jednoznačným 

materiálovým rozhraním. V nosných dřevěných konstrukcích byly použity tradiční tesařské spoje 

bez potřeby dalšího spojovacího materiálu. Materiálová redukce se projevuje ve ztvárnění fasád 

z opáleného dřeva bez dalšího ošetření. 

Dům v Rotterdamu od Jouke Post byl navržen pouze z materiálů s certifikátem Cradle-to-

Cradle, který zaručuje možnost opakované recyklace všech technických materiálů nebo 100% 

biologickou odbouratelnost přírodních materiálů (viz obr. 23). Jedná se o zajímavý příklad návrhu 

s ohledem na celý životní cyklus stavby. 

Výraznou ukázkou materiálové redukce je betonový rodinný dům architekta Patricka 

Gartmanna ve Švýcarském Churu (viz obr. 24). Obvodové stěny jsou jednovrstvé 

z tepelněizolačního betonu, všechny vnitřní nosné konstrukce jsou z pohledového betonu, 

podlahy částečně z betonových stěrek, částečně dřevěné. Okna jsou rovněž dřevěná. Výhodou 

materiálové redukce je mimo jiné zjednodušení stavebních prací, nenáročné detaily a zkrácení 

doby výstavby. Podobné výhody se projeví i při demolici objektu. 
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 Haus Lindetal – AFF Architekten (zdroj: www.aff-architekten.com) 

 
 Rodinný dům, Rotterdam – Jouke Post (zdroj: www.dezeen.com) 
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 Haus Gartmann, Chur – Patrick Gartmann (zdroj: www.betonsuisse.ch) 

2.5 NAVRHOVÁNÍ BUDOV Z RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH HMOT  

2.5.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

Pro rozvoj oběhového hospodářství je důležité zajištění dostatečného odbytu pro 

vyprodukovaný recyklát. Projektant stavby má zásadní vliv na výběr stavebního materiálu a 

svými rozhodnutími může výrazně přispět k rozvoji oběhového hospodářství ve stavebnictví. 

Vzhledem k tomu, že se většinou nejedná o běžně používané materiály, bude jejich rozšíření 

záviset na ochotě projektantů, jejich klientů i dodavatelů staveb k inovacím. Větší motivaci lze 

přitom očekávat u projektantů se zvýšeným ekologickým povědomím. Ti mohou průkopnickými 

stavbami prakticky vyzkoušet tyto materiály a publikační činností přispět k rozvoji odborného a 

celospolečenského povědomí o tomto tématu.  

V kontextu oběhového hospodářství je nutné volit takový materiál a konstrukční řešení, 

které umožní vícenásobné opakování recyklace a které zaručí efektivitu celého procesu. Faktory, 

které jej ovlivňují, byly podrobněji popsány v části 2.4.3 této práce.   
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Je důležité si uvědomit, že recyklované stavební materiály podléhají stejné legislativě jako 

ostatní výrobky, zejména se na ně vztahuje Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky ve znění zákona č. 71/2000 Sb. [38], Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky [39], a Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků [40]. Díky tomu má projektant v případě těchto materiálů k dispozici 

informace o technických vlastnostech výrobků stanovených odkazy na technické normy, jiné 

technické předpisy nebo stavební technické osvědčení a také potvrzení, že výrobek je za 

podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný.  

Legislativa konkrétně stanovuje, že stavební výrobky musí být vhodné pro zamýšlené 

použití ve stavbě a musí mít takové vlastnosti, aby stavby, pokud byly řádně projektovány, 

postaveny a udržovány, splňovaly tyto požadavky: mechanická odolnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 

hluku, úspora energie a ochrana tepla [42]. 

2.5.2 HLEDISKA UPLATŇOVANÁ PŘI VÝBĚRU STAVEBNÍHO MATERIÁLU  

Kritéria, podle kterých se projektant rozhoduje, je možné rozdělit do čtyř skupin [43]:  

Funkčně technické 

 fyzikálně mechanické vlastnosti (pevnost, únosnost, smrštění, dotvarování, objemové 

změny, tvrdost, přídržnost)   

 hygiena, zdravotní nezávadnost (emanace, měrná aktivita, toxicita, výpary, obsah 

těžkých kovů, výskyt plísní) 

 bezpečnost při užívání (protiskluznost, výskyt vlhkosti) 

 ochrana proti hluku (vzduchová neprůzvučnost, kročejová neprůzvučnost) 

 tepelná izolace, spotřeba energie (tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, tepelná 

jímavost, akumulace, teplotní útlum) 

 požární bezpečnost (hořlavost, požární odolnost, žáruvzdornost, teplota vznícení, index 

šíření plamene) 

 stavebně-fyzikální (difúzní odpor, teplotní roztažnost, hmotnost, plošná hmotnost, 

objemová hmotnost, elektrické a optické vlastnosti, nasákavost, prosákavost, 

rovnovážná vlhkost) 

 ochrana stavebního díla (mrazuvzdornost, chemická odolnost, barevná stálost, 

vodotěsnost) 
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Technologické 

 montážní (geometrie, hmotnost, pracnost, sortimentní zajištění, řešení detailů, snadnost 

povrchových úprav, variabilita, minimální sklon, nutnost speciálního nářadí, 

skladovatelnost, montovatelnost, dopravitelnost) 

 uživatelské (kotvení předmětů, adaptabilita, údržba, možnost dodatečných změn) 

Ekonomické 

 cena (výrobku i konstrukce, spotřeba malty, zábor plochy, obestavěný prostor, 

zastavěná plocha, tloušťka stěn) 

 hmotnost (plošná hmotnost, objemová hmotnost, celková hmotnost stavebních dílců)  

 pracnost (mzdové náklady na pracovišti) 

 trvanlivost, údržba (doba, četnost a rozsah údržby) 

Ekologické 

 energetická náročnost (surovina – hmota – výroba – doprava – montáž – užívání – 

sanace – odpad) 

 spotřeba surovin (objem surovin, spotřeba vody) 

 množství produkovaných odpadů 

 recyklovatelnost 

 estetika  

 vliv na okolí stavby (doba výstavby, hlučnost, nároky na dopravu, emise)  

Z uvedeného je patrné, že výběr stavebního materiálu představuje komplexní 

multikriteriální rozhodnutí. Recyklovaná stavební hmota bude vhodnou alternativou k běžným 

stavebným hmotám zejména tehdy, když jim dokáže konkurovat v co největším rozsahu kritérií.  

Recyklované stavební materiály mají principiální výhodu v kategorii ekologických kritérií – 

zejména ve snížené spotřebě surovin a množství produkovaných odpadů. Pokud bude 

pokračovat současný trend, kdy ekologická kritéria získávají na důležitosti, bude se zvětšovat 

prostor pro zavádění nových recyklovaných hmot a výrobků do praxe. Pro zhodnocení 

uvedených výhod a s ohledem na záměr přechodu na oběhový model hospodářství je vhodné 

dbát na opakovanou recyklovatelnost těchto materiálů, a to zejména formou tzv. upcyclingu, aby 

v dalších cyklech nedocházelo ke zhoršování jejich technických vlastností. Estetické kvality jsou 

důležité v případech, kdy se materiál bude uplatňovat při konečné pohledové úpravě. Některé 

nové hmoty mohou architektům poskytnout kvalitu srovnatelnou s běžnými materiály, nebo 



43  

dokonce nabídnout nové možnosti. S uvedenými vlastnostmi je možné také cíleně pracovat pro 

zdůraznění ekologických kvalit navržené stavby.   

Ekonomická kritéria hrají výraznou roli. Výhodu budou mít materiály, které budou v této 

kategorii konkurenceschopné. Lze sledovat, že ekonomika je v rostoucí míře svázaná 

s některými ekologickými hledisky. Zejména dochází k růstu cen za uložení stavebního odpadu a 

růstu cen některých surovin. V souvislosti s deklarovaným záměrem přechodu na oběhové 

hospodářství také není vyloučené, že dojde k zavedení veřejných pobídek, například formou 

dotací, daňových úlev apod., které budou ekonomicky zvýhodňovat recyklaci stavebních odpadů. 

Vliv na ekonomiku recyklace má také způsob, jakým jsou navrženy demolované stavby, zejména 

použitým materiálem, složitostí konstrukčních skladeb, materiálovou rozmanitostí nebo druhem 

konstrukčních spojů. Zde je možné naopak s dožíváním novějších materiálově složitějších 

staveb očekávat zvýšenou organizační náročnost třídění odpadu, a tím i zvýšené ekonomické 

nároky. 

V oblasti technických a funkčně technických kritérií je žádoucí, aby se recyklované stavební 

hmoty v co největší míře přiblížily běžným materiálům. Bohužel je patrné, že hlavní skupiny 

odpadů jsou recyklovány převážně formou downcyclingu, během něhož dochází ke zhoršení 

technických vlastností a výsledný materiál je nutné využít na nižší úrovni než primární materiál. 

Řešením je změna přístupu k navrhování staveb tak, aby byl větší důraz kladen na jejich 

recyklovatelnost a zdokonalení třídění stavebního odpadu, které povede k větší čistotě odpadu. 

Dalším předpokladem je rozvoj nových technologií, který poskytne širší nabídku recyklovaných 

hmot s lepšími technickými vlastnostmi.   

Zvláště sledovaným kritériem je hygiena a zdravotní nezávadnost. Nedůvěra k druhotným 

surovinám vyrůstá do značné míry z obavy z kontaminace stavebního odpadu nežádoucími 

látkami. Tyto obavy se projevují u zákazníků, ale i u orgánů ochrany veřejného zdraví a orgánů 

ochrany životního prostředí. Je důležité, aby navržený materiál prokazatelně splňoval požadavky 

platné legislativy, která stanovuje maximální povolené limity obsahu jednotlivých škodlivin. 

V případě cihelných a zejména betonových recyklátů dochází k překročení limitů u 

polyaromatických uhlovodíků a arsenu [44]. Pro rozvoj recyklace těchto hmot bude důležité 

vyřešení tohoto problému prostřednictvím zlepšené kontroly kvality, zlepšeného třídění anebo 

vývojem účinné hygienizace odpadu. 

Z hlediska technických vlastností recyklátu by měly být upřednostňovány materiály, které 

umožňují zpracování na technicky rovnocenný produkt (upcycling), jako jsou ocel, hliník, čisté 

zásypové hmoty, konstrukční řezivo, asfalt apod. Zajímavě se rozvíjí oblast recyklace odpadů z 
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betonu, cihel, tašek a keramického odpadu. Tyto materiály jsou v současné době využívány 

především downcyclingovým způsobem, nicméně díky novým technologiím je namístě uvažovat 

o jejich využití do náročnějších stavebních konstrukcí. 

V nejnižší kategorii se nacházejí hmoty s organickými příměsemi, u kterých nelze provést 

oddělení základních materiálů (např. beton s drceným EPS, vláknobeton apod.). Jejich recyklace 

a další využití jsou problematické.  

Z hlediska technologické a energetické náročnosti je vhodné dávat přednost nenáročným 

způsobům zpracování. Příkladem může být srovnání recyklace betonu s vysokými 

technologickými a energetickými nároky (viz obr. 3 a obr. 4) a nepálené hlíny, která je snadno 

proveditelná i v nenáročných podmínkách. 

Při použití nerecyklovatelného materiálu je potřeba upřednostnit hmoty vhodné k jinému 

využití – nejčastěji tepelnému zužitkování. V tom případě volíme materiály s vysokou výhřevností 

(>2000 MJ/m3), bez příměsí, s nízkým obsahem kovů a halogenů, např. výrobky ze dřeva, 

dřevoštěpky, korku apod. 

Méně vhodné jsou materiály s vysokou výhřevností, ale s příměsemi a vyšším podílem 

cizorodých látek (např. povrchově ošetřené dřevo, další dřevité hmoty, polyethylen apod.). 

V nejnižší kategorii budou hmoty s max. střední výhřevností (500–2000 MJ/m3) a příp. 

vyšším podílem cizorodých látek: EPS, konopí, len, ovčí vlna, sláma, asfaltové pásy. 

Podíl stavebních hmot určených k odstranění by měl být co nejnižší (viz obr. 1 Hierarchie pro 

zacházení s odpadem dle Směrnice 2008/98/ES) a měl by umožňovat uložení na skládkách 

inertního odpadu (jako např. sklo, keramika, dlažby apod., ale také nerecyklovatelný beton, cihly, 

porobeton, pěnosklo, perlit, keramzit apod.). 

Do nižší kategorie je potřeba umístit neminerální odpad, případně odpad z minerálních hmot 

znečištěných neminerálními příměsemi, jako beton se zbytky asfaltových hydroizolací, 

zateplovacích systémů, dřeva, plastů, polystyren znečištěný zbytky minerálních omítek apod. 

Zvláštní případ tvoří přírodní stavební materiály snadno odbouratelné v rámci biologického 

cyklu, jako nepálená hlína s příměsí slámy, dřevitých vláken apod. Jejich uložení / vrácení do 

přírody je možné považovat za zvláštní formu recyklace. 

2.5.3 PRACOVNÍ POSTUPY 

Zásadní překážkou pro projektování staveb z recyklovaných stavebních hmot je nedostatek 

souhrnných informací o těchto hmotách a také souvisejících projekčních podkladů. V rámci 
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výzkumného projektu Gugler! Build and print triple zero, subprojekt Bauen mit recycros [17] byl 

proveden průzkum rakouského trhu a vytvořen katalog dostupných recyklovaných stavebních 

výrobků a materiálů. V každém katalogovém listu je kromě základních technických informací 

uveden i podíl druhotných surovin, jejich původ, jednoduchý popis výrobního procesu a primární 

materiál, který může být uvedeným materiálem nahrazen. V rámci stejného programu byl také 

vytvořen katalog konstrukčních skladeb. V každém listu je uvedena konstrukční skladba 

s použitím konvenčních materiálů a následně navržena alternativní skladba se srovnatelnými 

stavebně fyzikálními vlastnostmi s použitím recyklovaných materiálů. Obě skladby jsou 

následně vyhodnoceny z hlediska ekologických parametrů, jako je např. spotřeba primární 

energie, produkce skleníkových plynů či produkce oxidů síry. Je uveden podíl použitých 

druhotných surovin v alternativní skladbě a odhad životnosti jednotlivých vrstev. K jednotlivým 

vrstvám je také přiřazen stručný popis způsobu výroby a původu druhotné suroviny. Vrstvy jsou 

barevně graficky odlišeny podle použitého materiálu, např. beton je vyznačen šedou barvou, 

keramika červenou, zateplovací materiály zelenou, dřevo hnědou. Katalog je navržen podle vzoru 

úspěšných konstrukčních katalogů pro pasivní domy, vytvářených rakouským institutem pro 

stavební biologii a ekologii (IBO) [45]. Oba katalogy vytváří velmi vhodný podklad pro 

systematizaci dostupných recyklovaných materiálů, jejich nevýhodou je ovšem malý rozsah, 

který zatím potřeby projektantů pokrývá pouze z malé části. 

V České republice byl v roce 2019 za podpory Ministerstva obchodu a průmyslu ČR a ve 

spolupráci České agentury pro standardizaci a ČVUT v Praze vytvořen Katalog materiálů a 

výrobků s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, a to v tištěné a on-line verzi, 

která je umístěna na webu recyklujmestavby.cz [46].  Katalog v době vzniku této práce 

obsahoval pouze dvanáct položek, ale ve své otevřené on-line podobě bude umožňovat 

postupné rozšiřování. Nevýhodou je, že katalog neobsahuje ucelené technické informace o 

jednotlivých výrobcích, pouze odkazy na stránky výrobců. Webová stránka také nenabízí vzorové 

konstrukční skladby ani příklady realizovaných budov. Zavedení a rozšiřování těchto oddílů by 

nepochybně zjednodušilo práci projektantů.  

Zajímavým projektem je digitální odpadové tržiště provozované firmou Cyrkl zdrojová 

platforma, s. r. o., a dostupné na webu cyrkl.com [47]. Jedná se o platformu, která umožňuje 

přímý obchod s odpady a recykláty. Odpady jsou rozčleněny do kategorií: plasty, papír, dřevo, 

sklo, textil, stavební materiál, kovy, organický odpad, elektroodpad, stroje a zařízení, chemické 

látky, ostatní. V kategorii stavební odpad byly v době vzniku této práce dostupné především 

stavební prvky určené k opakovanému použití, jako schodišťové stupně, prefabrikované 
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betonové tvarovky, pálené cihly nebo střešní tašky, ale také betonový a cihelný recyklát. Vybírat 

je možné ale i z dalších kategorií, např. skleněné tabule z kategorie sklo, dřevěné řezivo a 

kompozitní materiály na bázi dřeva v kategorii dřevo apod. Provozovatel zároveň poskytuje 

poradenství v oblasti cirkulárního odpadového hospodářství. Využití platformy jako projekčního 

podkladu bude omezené kvůli prodlevě mezi návrhovou fází a realizací stavby. Nabídka materiálu 

použitá v projektové fázi nemusí být v době realizace aktuální. Architekt ale může přispět 

k využití druhotných materiálů tím, že je ve svých projektech uvede jako možnou alternativu ke 

konvenčním materiálům. 

2.6 REALIZOVANÉ STAVBY Z RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH HMOT A JEJICH 

HODNOCENÍ 

Portfolio pozemních staveb, při jejichž realizaci byly ve větší míře použity recyklované 

stavební materiály, je zatím v České republice, ale i ve světě velmi úzké. I v odborných 

periodikách jsou často jako stavby z recyklovaných materiálů chybně uváděny především 

takové, při jejichž stavbě došlo pouze k opětovnému použití prvků.  

Při výstavbě depozitáře pro východočeské muzeum v Pardubicích od Adam Rujbr 

Architects byl využit odpad z demolované stávající budovy jídelny. Cihelné zdivo a beton ze 

základových konstrukcí byly v sousedním recyklačním centru nadrceny a využity pro zásyp 

sklepení v půdorysu nového objektu. Celkem bylo využito 1000 tun recyklátu [48]. Projekt a 

realizace stavby získaly ocenění v druhém ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje, 

pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.Jedná se o typické downcyclingové využití 

betonového recyklátu, který je využit k zasypání sklepení. Přínosem je úspora nákladů při 

přesunu hmot. 

 
  Nový depozitář východočeského muzea v Pardubicích – Adam Rujbr Architects (zdroj: Katalog 2. 

ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ 2018) 
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V návštěvnickém centru Hanil v Jižní Koreji byl při ztvárnění fasád a terénních úprav 

v rozsáhlém měřítku použit drcený betonový recyklát, který slouží jako výplň gabionových košů 

[17]. Stejně jako v předchozím případě se jedná o příklad tzv. downcyclingu, při němž je odpad 

využit na nižší technické úrovni než primární materiál. 

 
  Hanil visitors centre – BCHO Architects (zdroj: www.hausderzukunft.at) 

Upcycle House v dánském Nyborgu od Lendager Group je koncipován jako modelový 

rodinný dům [49]. Volba stavebního materiálu je součástí široce pojatého ekologického 

konceptu. Základem stavebního řešení je opětovné použití prvků. Nosná konstrukce je tvořena 

použitými přepravními kontejnery a prvky, jako jsou okna, podlahová prkna, cihly nebo ocelové 

nosníky, jsou opětovně použity. Střecha a fasády jsou obloženy recyklovaným hliníkovým 

plechem, tepelná izolace je z celulózy z recyklovaného papíru. Podlahy a obklady stěn jsou 

z velké části tvořeny OSB deskami z recyklovaného dřeva. Kryté fasády jsou obloženy panely 

z recyklovaného papíru.  

Jedná se o komplexně pojatý projekt, který kombinuje různé strategie zacházení s odpadem. 

Přínosem je vysoká míra použití recyklovaných materiálů vhodných pro lehké dřevostavby, jako 

jsou OSB desky, provětrávaný obklad z recyklovaného hliníku, tepelný izolant a obkladové desky 

z recyklovaného papíru. 
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  Upcycle House, Nyborg – Lendager Group (zdroj: https://lendager.com) 

Stejnými autory byl navržen multifunkční blok Upcycle studios v Ørestadu. Obdobně jako 

v předchozím projektu je důraz kladen na opětovné použití prvků. Např. bylo opětovně použito 75 

% vnějších výplní otvorů. Ve stavbě se však také uplatnilo cca 1400 tun speciálně vyvinutého 

recyklovaného betonu z vysoce kvalitního odpadu vyprodukovaného při přestavbě kodaňského 

metra. Izolace jsou tvořeny foukanou celulózou z recyklovaného papíru, fasádní obklady z panelů 

z recyklovaného dřeva, vnitřní obklady z OSB desek ze stejného materiálu [44].     

Obdobně jako v předchozím projektu byly ve velké míře použity recyklované materiály vhodné 

pro lehké stavební konstrukce. Zajímavým přínosem je vysoká míra upcyclingového použití 

betonového recyklátu jako kameniva do speciálně vyvinutého betonu. Přesné složení betonové 

směsi bohužel nebylo v době zpracování této práce veřejně dostupné.  

 

 
  Upcycle Studios, Ørestad – Lendager Group (zdroj: https://lendager.com) 

Experimentální modul UMAR je součástí výzkumného objektu NEST ve švýcarském 

Dübendorfu. Cílem bylo vytvořit stavbu, jejíž všechny části jsou plně recyklovatelné, opětovně 

použitelné nebo kompostovatelné. Všechny spoje jsou snadno demontovatelné a umístěné 

v materiálovém rozhraní, aby bylo možné dokonalé vytřídit odpad. V objektu jsou použity 
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perforované cihly z recyklovaného inertního odpadu, které nejsou spojovány maltou, ale 

navlékány na ocelové pruty, takže je možné snadné rozebrání konstrukce a opětovné použití 

cihel [50]. 

 Projekt je zamýšlen jako nástroj pro technologický výzkum. Umožňuje časté obměny 

vložených konstrukcí a zkoušení nových postupů. Lze předpokládat, že se stane zdrojem 

zajímavých informací o praktickém použití recyklovaných materiálů. 

 
  UMAR, Dübendorf – Werner Sobek, Dirk E. Hebel, Felix Heisel (zdroj: http://nest-umar.net) 

Nizozemská firma Stonecycling se zabývá výrobou cihel ze stavebních odpadů. Z jejích 

výrobků byl realizován například pavilon s ohništěm v Amsterdamu od Studioninedosts nebo 

fasády městského domu v Rotterdamu od studia Architectuur Maken. V této stavbě bylo 

k výrobě cihel s požadovanou barevností využito 15 tun inertního stavebního odpadu [51].    

Jedná se o projekty s vysokou mírou upcyclingového využití inertního stavebního odpadu. 

Záměrem je uplatnění vyvinutého materiálu jako plnohodnotné alternativy keramických cihel. 

 
 Městský dům, Rotterdam – Architectuur Maken (zdroj: https://www.stonecycling.com) 
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 Pavilon TrueTalker, Amsterdam – Studioninedots (zdroj: https://www.stonecycling.com) 
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3 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

3.1 FORMULACE HLAVNÍCH PROBLÉMŮ, KTERÉ JE NUTNÉ VYŘEŠIT PRO SPLNĚNÍ 

ZADÁNÍ  

V našich podmínkách jsou recyklované stavební materiály využívány v omezené míře a 

téměř výhradně downcyclingovými metodami. Největšími skupinami produkovaných stavebních 

odpadů v ČR jsou beton, cihly, tašky a keramické výrobky, které dohromady tvoří téměř polovinu 

veškerých stavebních a demoličních odpadů. Recyklace těchto odpadů je v ČR rozvinutá, ovšem 

produkovaný recyklát je dosud využíván především do zásypů inženýrských sítí nebo podsypů 

dopravních staveb. Tento stav snižuje odbyt recyklátu a ve výsledku omezuje rozvoj celého 

odvětví recyklace stavebních hmot. Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti především 

upcyclingového využití recyklovaných stavebních materiálů a popsat specifika navrhování 

budov z těchto materiálů. Důraz bude kladen zejména na problémy, které jsou důležité z pohledu 

architekta. Jedná se především o dostupnost materiálů, použitelnost materiálů v jednotlivých 

typech konstrukcí, jejich vliv na dimenzování konstrukcí, tepelně technické vlastnosti, vzhled a 

cenu stavby. Vzhledem k tomu, že recyklované stavební materiály se mají stát alternativou 

k běžně dostupným stavebním materiálům, bude důležitou součástí hodnocení srovnání těchto 

alternativ.  

Jednotlivé cíle disertační práce byly formulovány následovně: 

 Prozkoumat možnosti použití recyklovaných stavebních materiálů ve stavebních 

konstrukcích a provést srovnání s konvenčními stavebními materiály.  

 Vyhodnotit ekonomický potenciál recyklovaných stavebních materiálů. 

 Popsat specifika navrhování budov z recyklovaných materiálů. 

3.2 FORMULACE HYPOTÉZ 

Na základě provedených kritických rešerší byly formulovány následující hypotézy:  

 Hypotéza 1: Využitelnost recyklovaných stavebních materiálů jako alternativy 

konvenčních stavebních materiálů bude omezena jejich horšími stavebně 

mechanickými a stavebně fyzikálními vlastnostmi. 

 Hypotéza 2: Recyklované stavební materiály se při vhodném použití mohou stát 

ekonomicky zajímavou alternativou běžných stavebních materiálů. 

 Hypotéza 3: Ve fázi návrhu budovy budou možnosti architekta omezené úzkým 

výběrem dostupných recyklovaných materiálů a nedostatkem projekčních podkladů. 
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3.3 POUŽITÉ METODY ZKOUMÁNÍ 

Research by design – je jakýkoli způsob získávání informací, při kterém je návrh zásadní 

součástí výzkumného procesu. Architektonický návrh tvoří cestu, při které vznikají nové 

náhledy, znalosti a hmotné výstupy. Výzkum může probíhat prostřednictvím realizovaných 

staveb i nerealizovaných návrhů včetně alternativních řešení [52]. V rámci této práce byl 

vytvořen projekt modelové stavby z recyklovaných stavebních materiálů. Jednotlivé 

konstrukce pak byly navrženy i v alternativě z konvenčních materiálů. Při návrhu konstrukcí 

z recyklovaných stavebních materiálů byl kladen důraz na upcyclingové metody, jejich 

využití a možnost opakované recyklace. 

Analýza – modelový návrh byl následně analyzován z hlediska vhodnosti použití zvolených 

materiálů v jednotlivých stavebních konstrukcích, a to podle jejich mechanických a 

stavebně fyzikálních vlastností, pohledových kvalit a také podle kritérií vyvolaných 

požadavkem opakované recyklace, především recyklovatelnosti, demontovatelnosti 

konstrukčních skladeb a nároky na třídění odpadu. Bylo provedeno jednoduché ekonomické 

srovnání alternativních řešení z recyklovaných a konvenčních stavebních materiálů.    

Syntéza – získané údaje byly použity jako podklad pro vyhodnocení použitelnosti 

recyklovaných stavebních materiálů jako alternativy ke konvenčním stavebním materiálům. 

Také byly vyhodnoceny dopady volby těchto materiálů na proces návrhu budovy. V rámci 

syntézy bylo provedeno ověření platnosti formulovaných hypotéz. 
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4 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Architekt při návrhu budovy využívá poznatky různých přírodních věd, jako je matematika, 

fyzika nebo chemie, ale i společenských věd, např. filozofie, psychologie, uměleckých věd a 

dalších. Jeho práce ale zároveň vyžaduje znalosti technologických postupů, cit pro potřeby 

uživatelů a v různé míře může přesahovat do oblasti umění. Při záměru prozkoumat možnosti 

použití recyklovaných stavebních materiálů z pohledu architekta je tak nutné věnovat pozornost 

řadě různých otázek a problémů, se kterými se architekt při své práci setkává. Jako vhodná pro 

daný úkol se jeví metoda Research by design, která umožňuje zkoumání tématu přímo v procesu 

architektonického návrhu. Vzhledem k zaměření této práce byl kladen důraz na základní 

mechanické vlastnosti použitých materiálů, které podmiňují jejich použití v jednotlivých 

stavebních konstrukcích. Podmínkou alternativních řešení konstrukčních skladeb bylo srovnání 

tepelně technických vlastností recyklovaných a konvenčních materiálů. Protože téma práce je 

úzce provázané s problematikou přechodu na cirkulární model stavebnictví, byl výběr materiálů i 

návrh konstrukčních skladeb ovlivněn mimo jiné i požadavkem na opakovanou recyklovatelnost. 

Z estetických vlastností byly sledovány pohledové kvality materiálů, jejich barva a textura. Tato 

práce se hlouběji nezabývala vlivem výběru recyklovaných stavebních materiálů na možnosti 

tvarového a prostorového řešení stavby. Modelová stavba byla navržena v jednoduchých 

formách tak, aby jednotlivé konstrukce mohly být sledovány v základních situacích 

odpovídajících nejběžnějšímu použití. Pro řešení dílčích problémů byla důležitá spolupráce se 

specialisty. To se týká posouzení stavebně mechanických vlastností nosných konstrukcí, 

provedeného Ing. Janem Maříkem, návrhu výztuže nosného překladu provedeného Ing. 

Romanem Kozumplíkem a zatěžovacích zkoušek nosného překladu provedených Technickým a 

zkušebním ústavem stavebním Praha, centrální laboratoř – zkušebna Brno. 

4.1 NÁVRH MODELOVÉ STAVBY 

4.1.1 POPIS ZÁMĚRU 

Záměrem bylo prozkoumat možnosti využití recyklátů z betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků v náročnějších stavebních konstrukcích a provést srovnání s běžnými stavebními 

materiály. Součástí záměru byl návrh modelového objektu v měřítku odpovídajícím rodinným 

domům a jiným drobnějším stavbám, který v souladu se zvolenou metodou výzkumu umožnilo 

snadné srovnání jednotlivých variant návrhu. Objekt bude určen k prezentaci recyklovaných 

stavebních materiálů. Pro definování specifik navrhování budov z recyklovaných materiálů bylo 

žádoucí, aby proces návrhu co nejvěrněji simuloval běžně používané postupy práce. Měřítko 

stavby bylo voleno tak, aby odpovídalo běžné výstavbě menšího měřítka, např. rodinných domů 
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a dalších nízkopodlažních objektů. Stavba obsahuje základní používané stavební konstrukce, tzn. 

základy, nosné stěny, příčku, strop a střechu. Konstrukční skladby byly navrženy v souladu 

s platnými předpisy a se snahou o maximální uplatnění recyklovaných materiálů. Materiály 

z keramického a betonového recyklátu byly podle možností doplněny dalšími recyklovanými 

materiály. Jejich výběr se řídil poznatky získanými kritickou rešerší v předchozí části této práce. 

V případě, že nebyl nalezen vhodný recyklovaný materiál, byl použit konvenční materiál, 

přednostně však recyklovatelný nebo přírodní, který umožňuje odstranění v rámci přírodního 

cyklu nebo energetické využití. V základní podobě byly řešeny výplně otvorů, klempířské a 

zámečnické konstrukce a technické instalace. Byly přitom využity podobné postupy jako při 

návrhu stavebních konstrukcí. 

Na základě zvoleného záměru bylo navrženo jednoduché schéma dvoupodlažní stavby na 

čtvercovém půdorysu se základy, čtyřmi obvodovými stěnami, stropem a střechou. V dalších 

krocích byly do tohoto schématu zapracovány vnější výplně otvorů, schodiště, hygienické 

zázemí a další součásti běžné funkční budovy. 

 

 
  Stěnový model konstrukce, vlevo celý objekt, vpravo bez horních stěn a střechy (vizualizace: autor) 

4.1.2 HMOTOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

Celková výška vnitřního prostoru byla navržena s ohledem na výšku vložené stropní 

konstrukce a splnění minimální podchodné výšky 2100 mm v obou podlažích. Při odhadované 

výšce stropní desky do 300 mm je dostatečná celková výška vnitřního prostoru 4500 mm. 

Půdorysné rozměry jsou pro účely této práce navrženy s ohledem na potřebu ověření únosnosti 

stropních konstrukcí. V případě prostě uložené železobetonové desky je uváděn maximální 
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doporučovaný rozpon 3000 mm, v případě vetknuté desky 4500–6000 mm. Současnému 

standardu jsou bližší spíše tyto větší rozpony, které umožňují variabilnější dispoziční řešení.  

Z hlediska výše uvedeného lze za dostačující pro potřeby této práce považovat vnitřní 

půdorysné rozměry stavby 4500 x 4500 mm a celkovou výšku vnitřního prostoru 4500 mm.  

 
 Schematický půdorys a řez  

Navržená struktura se dvěma stropními konstrukcemi (strop nad prvním podlažím, strop 

nad druhým podlažím) umožňuje ověření různých způsobů uložení stropů. Strop nad prvním 

podlažím byl pojednán jako galerie a konstrukčně řešen jako deska vetknutá do dvou 

protilehlých stěn. Strop nad druhým podlažím, který tvoří celistvou střešní rovinu, byl uložen na 

čtyři obvodové stěny.  

Vnitřní dispozice budovy se přizpůsobuje předchozím požadavkům. Do jednoho ze vzniklých 

prostupů mezi galerií a obvodovými stěnami bylo vloženo schodiště a druhý prostup byl 

ponechán volný. Prostor pod schodištěm byl využit pro umístění malé toalety. Na galerii bude 

vytvořen prostor pro sledování projekcí. Jako projekční plocha bude sloužit stěna nad vstupem 

do objektu. Pro zajištění prosvětlení interiéru bylo navrženo rozměrné okno v prvním podlaží 

sloužící zároveň pro vstup do objektu, doplněné dvěma menšími otvory na toaletě a na nástupní 

podestě schodiště a jedním střešním světlíkem nad schodištěm. Objekt bude vybaven 

zdravotně technickými instalacemi a zařízeními silnoproudé elektrotechniky.  
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Takto koncipovaná budova odpovídá měřítkem běžné výstavbě menšího měřítka, obsahuje 

běžně používané konstrukce a tvoří fungující celek. Proto ji lze považovat za dostatečně 

komplexní podklad pro provedení dalších kroků návrhu.  

4.1.3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Jako databáze informací o recyklovaných stavebních materiálech byl pro projektanty 

vytvořen za spolupráce České agentury pro standardizaci a ČVUT v Praze Webový katalog 

výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin dostupný na webu recyklujemestavby.cz 

[46]. Je to v současné době jediná tuzemská platforma, která systematicky zprostředkovává 

informace o dostupných recyklovaných stavebních materiálech, zde pojmenovaných jako 

stavební výrobky. Ty jsou členěny do dvou kategorií: výrobky použitelné v pozemních stavbách a 

výrobky použitelné v dopravních a vodohospodářských stavbách. První uvedená kategorie 

obsahovala v době vzniku této práce jedenáct položek: antuka, betonové prefabrikáty ERC-TECH, 

kamenivo do betonu, kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí, plastová okna ALUPLAST, 

beton s recyklovaným kamenivem, desky na bázi dřeva, kamenivo pro malty, panely Ecophon, 

výrobky z recyklovaného PVC Replast, sádrokartonové desky Rigips.   

Pro nosné konstrukce je možné uvažovat o těchto výrobcích a materiálech obsahujících 

recyklát z betonu, cihel a keramického odpadu: 

 betonové prefabrikáty ERC-TECH. V popisu výrobku je uvedeno, že se jedná o 

prefabrikované prvky s využitím recyklátu jako 100% náhrady přírodního kameniva 

pevnostních tříd C12/15 – C35/45, ve specifikacích XC1-XC4, XD1-XD2, XF1-XF4.   

 beton s recyklovaným kamenivem. V krátkém popisu je uvedeno, že se jedná o 

výrobek, který může obsahovat hrubé recyklované betonové kamenivo, které splňuje 

požadavky ČSN EN 12620+A1. Procentuální množství recyklovaného kameniva v 

betonu je definováno v ČSN EN 206+A1 (prohlášení o shodě). Procentuální množství 

recyklovaného kameniva závisí na typu recyklovaného kameniva a expoziční třídě 

betonu. 

Pro vnitřní konstrukce jsou vhodné tyto materiály: 

 sádrokartonové desky Rigips. V popise je uvedeno, že k výrobě těchto produktů se 

používá recyklovaný papír a desky mohou obsahovat až 10 % recyklované sádry, 

která pochází z výrobního odpadu a také z odřezků a zbytků desek ze staveniště. 

Jejich řízeným tříděním na staveništi a recyklací je možné vrátit je zpět do výrobního 

procesu a redukovat tak ukládané množství těchto nepotřebných zbytků na 
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skládkách, ochránit přírodní zdroje sádrovce a aktivně přispět k ochraně životního 

prostředí. Sádra je ekologický, nekonečně recyklovatelný materiál a je možné ji po 

zpracování využívat jako částečnou náhradu vstupních surovin. Sádrokartony Rigips 

používají téměř 100% recyklovaný papír a mohou obsahovat až 10 % recyklované 

sádry. Výrobce nabízí pro stavby specializované recyklační služby desek RB (A), RB 

(A) ActivʼAir®, Hobby RB (A) 9,5, protipožární RF (DF), protipožární RF (DF) ActivʼAir®, 

akustická protipožární MA (DF) ActivʼAir®. 

 desky na bázi dřeva. V popisu je uvedeno, že při jejich výrobě je možné použít dřevěný 

recyklát pocházející z výroby panelů, montovaných výrobků a stavebních a 

demoličních odpadů. Jde o dřevěný materiál ve formě pilin, dřevovláknitého 

materiálu, odřezků z masivního dřeva nebo z kompozitních odřezků dřeva. Informace 

o požadavcích na desky na bázi dřeva, při jejichž výrobě byl použit recyklát, jsou 

uvedeny na stránkách European Panel Federation. Jde především o požadavky na 

chemické složení odpadního dřeva.  

 panely Ecophon. Dle popisu je většina akustických panelů vyrobena ze skelné vlny 3. 

generace, obsahuje více než 70 % recyklovaného skla a pojivo na rostlinné bázi. 

Výrobce připravil program pro zpětný odběr odpadu z panelů přímo ze stavby a 

přijímá zpět všechny panely vyrobené z 3. generace skelného vlákna např. při výměně 

stropu, demolici stavby apod. 

Pro vnější výplně otvorů je možné z katalogu použít: 

 plastová okna Aluplast. Dle popisu používá Aluplast ve svých hlavních profilech tzv. 

regenerát, což je materiál z vlastního výrobního závodu určený na výrobu oken, který 

nebyl vystaven působení povětrnostních vlivů a byl určen k přepracování. To dokonce 

zlepšuje pevnostní charakteristiky. Zkušební ústav plastů VÚSAPL v Nitře se zabýval 

pevností rohů vyhotovených z vícenásobně extrudovaného materiálu: tato pevnost 

byla vyšší v průměru o 17 % oproti svařenému profilu z prvotního PVC materiálu. 

Barva materiálu – šedá, okrová, případně jiná – je přirozeným důsledkem smíšení 

různých odřezků různých fólií a barev, dosažení bílé barvy neviditelných vnitřních stěn 

profilu přibarvováním je tedy bezúčelné a neekonomické. 

Pro areálové rozvody je vhodné: 

 kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí. V popisu je uvedeno, že kamenivo 

může obsahovat betonový a směsný recyklát. Musí splňovat požadavky na obsah 

nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2  vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
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4.1.4 NÁVRH KONSTRUKČNÍCH SKLADEB 

 Konstrukční skladby budou navrženy převážně z materiálů uvedených v Katalogu 

výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin [46]. V případě, že materiály uvedené 

v katalogu nebudou technicky vhodné pro požadované použití, budou hledány alternativní 

materiály. Přednost dostanou materiály recyklované nebo přírodní před umělými a materiály 

vhodné k recyklaci před materiály k jinému využití nebo k odstranění.  

 Návrh jednotlivých konstrukčních skladeb bude graficky prezentován výřezy skladeb 

s barevně odlišenými konstrukčními vrstvami podle vzoru katalogových listů zpracovaných 

v rámci programu Gugler! Build and print triple zero, subprojekt Bauen mit recycros [17]. V těchto 

katalogových listech jsou vrstvy barevně odlišeny podle použitého materiálu, např. beton je 

vyznačen šedou barvou, keramika červenou, tepelněizolační materiály zelenou, dřevo hnědou. 

Pro účely této práce je navrženo barevné rozlišení vrstev, a to podle původu materiálu na 

recyklované, přírodní a umělé a podle způsobu nakládání s odpadem v souladu s hierarchií 

nakládání s odpadem dle směrnice 2008/98/ES. Recyklovaný materiál určený k opětovné 

recyklaci je vyznačen světle modře, recyklovaný materiál určený k jinému využití sytě modře a 

recyklovaný materiál určený k odstranění fialově. Přírodní materiál určený k recyklaci je 

vyznačen žlutě, přírodní materiál určený k jinému využití oranžově a přírodní materiál určený 

k odstranění červeně. Umělé materiály jsou podle nakládání s odpadem odlišeny odstíny šedé 

barvy. Takové odlišení by mělo umožnit rychlejší orientaci ve výkresech.  

Obvodové konstrukce budou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy ČSN 73 0540-2 

na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. U obvodových konstrukcí bude v obou 

alternativách uvedena celková tloušťka konstrukce, součinitel prostupu tepla U, součinitel 

tepelné vodivosti γ a tloušťka jednotlivých vrstev v milimetrech. Pro výpočet součinitele 

prostupu tepla byly použity vzorce: 

U = 1/RT (W/m2K) 

RT = Rsi + Rk + Rse 

Rk = d1/λ1 + d2/λ2 + di/λi, kde d1, d2, di jsou tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev (m), λ1, λ2, 

λi jsou součinitele tepelné vodivosti jednotlivých materiálů. Rsi je odpor při přestupu tepla na 

vnitřní straně konstrukce, Rse je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce. Rse je 

vzhledem k vnějšímu vzduchu počítán 0,04 m2K/W, vzhledem k zemině 0,00 m2K/W. Rsi počítáno 

0,13 m2K/W pro svislé konstrukce, 0,10 m2K/W pro vodorovné konstrukce a tepelný tok směrem 
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nahoru, 0,17 m2K/W pro vodorovné konstrukce a tepelný tok směrem dolů. Optimalizace skladeb 

byla provedena v programu PHPP 2018. 

Návrh skladby bude zohledňovat požadavek opakované recyklace materiálů. S tím souvisí 

zejména snaha o snižování organizační náročnosti třídění odpadu a dosažení maximální čistoty 

vytříděného odpadu. Konstrukce budou v ideálním případě řešeny jako jednovrstvé, případně 

bude základní materiál v co největší míře kombinován s materiály ze stejné materiálové skupiny 

(beton, cihly, tašky, keramické výrobky), např. použitím cementových omítek, potěrů, betonových 

nebo keramických tašek apod. V případě vícevrstvých konstrukcí kombinujících materiály 

z různých materiálových skupin budou spoje v materiálovém rozhraní řešeny jako snadno 

oddělitelné. Splnění těchto nároků bude předmětem závěrečné analýzy navržených konstrukcí. 

Pro každou konstrukční skladbu bude následně stejným postupem navržena alternativa 

z konvenčních stavebních materiálů. Kritériem pro návrh alternativní skladby bude dosažení 

srovnatelných technických vlastností i pohledových kvalit.  

a) Obvodová stěna 

Důležitým krokem při návrhu budovy je výběr materiálu pro nosné stavební konstrukce. 

Z výrobků nabízených Katalogem výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin je možné 

volit mezi betonem s recyklovaným kamenivem a betonovými prefabrikáty ERC-TECH. V obou 

případech výrobky využívají betonový recyklát a jsou tak vhodnou volbou, protože přispívají 

k druhotnému využití největší skupiny produkovaných stavebních odpadů v ČR. V oblasti betonů 

s recyklovaným kamenivem je v rámci ČR nejpokročilejší technologie ERC concrete vyvinutá 

firmou ERC-TECH, a. s. Betony vyráběné touto technologií v době vzniku této práce právě 

vstupovaly na trh pod obchodním označením Rebetong. Jsou dostupné v několika betonárnách 

firmy Skanska, např. i v betonárnách v Brně-Horních Heršpicích). Díky spolupráci s firmou ERC-

TECH byly jako podklad pro návrh konstrukcí získány potřebné technické údaje, především 

stavební technické osvědčení a protokoly z provedených zkoušek (stanovení odolnosti povrchu 

betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, stanovení hloubky průsaku 

tlakovou vodou, stanovení modulu pružnosti, stanovení mrazuvzdornosti a nasákavosti, 

stanovení objemových změn, stanovení pevnosti v tahu ohybem, stanovení pevnosti v tlaku, 

stanovení soudržnosti oceli s betonem, stanovení součinitele tepelné vodivosti). 

Podle Stavebně technického osvědčení vydaného TZÚS Praha (viz příloha č. 3) dosahují 

vyvinuté směsi pevnostních tříd betonu C12/15 až C30/37. Výsledků srovnatelných s běžnými 

betony dosahují i v dalších sledovaných parametrech, jako je mrazuvzdornost (zůstatková 

pevnost po zmrazovacích cyklech min. 75 %) nebo nasákavost (max. 15 %), výrazně lepšího 
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výsledku pak v parametru tepelné vodivosti (0,46 W/mK). Ve srovnání s běžným betonem však 

dosahují nižšího modulu pružnosti – 10–15 GPa oproti běžným 29–32 GPa, který bude limitovat 

použití materiálu především ve vodorovných nosných konstrukcích. Zatím také nebyla v praxi 

dostatečně vyzkoušena aplikace do železobetonových konstrukcí. V době vzniku této práce 

probíhal výzkum a vývoj nových směsí s cílem rozšířit aplikační možnosti vyvinutých materiálů. 

Úspěšně bylo vyzkoušeno použití v transportbetonech, stříkaných betonech, vyzkoušena byla 

také výroba lisovaných a vibrolisovaných prefabrikátů (dlažeb, tvárnic ztraceného bednění, 

krycích stříšek apod.) či aplikace podlahových potěrů, cementových omítek a stěrky. 

S přihlédnutím k dobré dostupnosti materiálu byla nosná část stěny navržena 

z monolitického železobetonu vyrobeného technologií ERC-TECH, a to v nejvyšší komerčně 

nabízené pevnostní třídě C25/30.   

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obvodovou stěnou je 0,30 W/m2K. 

Zajímavou vlastností zvoleného nosného konstrukčního materiálu je nižší součinitel tepelné 

vodivosti. Dle protokolu o stanovení součinitele tepelné vodivosti jsou naměřené průměrné 

hodnoty λ = 0,46 W/m2K (viz příloha č. 2). Výpočtem byla prověřena možnost řešení obvodové 

stěny jako jednovrstvé monolitické konstrukce. Pro dosažení požadované normové hodnoty 

součinitele prostupu tepla obvodovou stěnou 0,30 W/m2K by pro standardní betony se 

součinitelem tepelné vodivosti od 1,23 W/mK byla potřeba tloušťka stěny min. 3890 mm. Beton 

ERC-TECH s recyklovaným kamenivem umožní snížit tloušťku jednovrstvé stěny na 1455 mm. 

Pro dosažení doporučených hodnot Urec≤0,25W/m2K je potřeba tloušťka stěny z běžného betonu 

4720 mm, z betonu ERC-TECH pak 1760 mm. Přestože se jedná o výrazný rozdíl, jsou takové 

dimenze konstrukcí pro praktické využití nevhodné a je nutné navrhnout vícevrstvou konstrukci.  

Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin nenabízí žádný materiál vhodný 

pro tepelnou izolaci vnější stěny. Alternativou můžou být izolace z přírodních materiálů, např. 

dřevovláknité desky a rohože. Ty nejsou vyráběny z recyklátu, ale jsou vhodné k odstranění 

v rámci přírodního cyklu, případně k tepelnému využití. Izolace může být na podklad lepena a 

následně omítnuta. V takovém případě vzniká pevný spoj na materiálovém rozhraní 

beton/izolace, který po dožití konstrukce komplikuje demontáž. Vnější povrchová úprava je pak 

běžně provedena v kombinaci plastové armovací síťky a silikonové vnější omítky. Takové řešení 

neumožňuje čisté oddělení vrstev, dochází tedy k jejich vzájemné kontaminaci. Vhodnější 

z hlediska recyklace stavebního odpadu je provětrávaná fasáda s izolací mechanicky kotvenou 

nebo lépe vkládanou do nosného roštu. Rošt může být kovový, nejčastěji ocelový žárově 

pozinkovaný nebo dřevěný. Ocel je recyklovatelná. Je přitom možné využít rozvinutý systém 
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výkupu a recyklace. Dřevo je možné snadno odstranit v rámci přírodního cyklu nebo energeticky 

zužitkovat. Z hlediska organizační náročnosti třídění odpadů je vhodné snižovat materiálovou 

rozmanitost, v kombinaci s dřevovláknitou izolací tak bude vhodnější volbou dřevěný rošt.  

Vnější povrchová úprava může být provedena montovaným obkladem z ocelových nebo 

hliníkových plechů. V obou případech se jedná o snadno recyklovatelné materiály s rozvinutým 

systémem výkupu a recyklace. Alternativou je dřevěný obklad, který umožňuje odstranění 

v rámci přírodního cyklu nebo energetické využití. Takové řešení je jako materiálově méně 

rozmanité vhodnější z hlediska organizační náročnosti třídění odpadů. Další možností je zděný 

obklad. V Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin jsou uvedeny 

prefabrikáty ERC-TECH. Jedná se o ztracené betonové bednění, které je možné vyplnit betonem 

ERC concrete. To je v kombinaci s nosnou stěnou z ERC concrete vhodné z hlediska organizační 

náročnosti třídění odpadu. Možnou alternativou je zděný obklad z recyklovaných cihel. Cihly jsou 

recyklovatelné technologií ERC-TECH a po očištění umožňují i opětovné použití. Z uvedených 

alternativ byl pro účely této práce vybrán zděný obklad z prefabrikátů ERC-TECH tl. 150 mm. 

Vnitřní povrchová úprava není nutná v případě, že bude povrch železobetonové stěny 

ponechán pohledový. To je výhodné řešení z hlediska množství produkovaného odpadu po dožití 

konstrukce. 

Pro tepelně technický návrh skladby byly použity vstupní údaje uvedené v tabulce č. 1. 

Obvodová stěna z recyklovaných materiálů 

Doporučený součinitel prostupu tepla U 0,25 W/m2K 

 

Materiál Součinitel tepelné vodivosti λ  

Nosná železobetonová stěna ERC concrete 0,46 W/m2K 

Dřevovláknitá deska Steico flex 036 0,036 W/m2K 

 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi  0,13 m2K/W 

Odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse 0,04 m2K/W 

Tabulka 1. Vstupní údaje pro tepelně technický výpočet skladby obvodové stěny z recyklovaných materiálů 
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Tloušťka nosné stěny byla odhadem stanovena na 200 mm. Výpočtem v PHPP 2018 byla 

určena minimální potřebná tloušťka izolantu 122 mm. Nejbližší dostupné tloušťky desek Steico 

flex 036 jsou 120 a 140 mm. Pro splnění podmínky je nutné volit desku tloušťky 140 mm. Vliv 

zděného obkladu umístěného za provětrávanou vzduchovou mezerou nebyl ve výpočtu 

uvažován. Součinitel prostupu tepla U navržené skladby je 0,223 W/m2K. Při šířce provětrávané 

vzduchové mezery 50 mm je celková tloušťka obvodové stěny 540 mm. 

 
 Skladba obvodové stěny – varianta z recyklovaných materiálů 

Následně byla navržena alternativní skladba z konvenčních materiálů. Aby byly obě 

alternativy srovnatelné, bylo navrženo technologicky obdobné řešení. Nosné jádro bude 

z železobetonu tloušťky 200 mm, izolant bude z minerální vlny vkládané do nosného kovového 

roštu. Venkovní provětrávaný obklad bude zděný z betonového ztraceného bednění. Betonové a 

železobetonové vrstvy je možné po dožití recyklovat technologií ERC-TECH. Přes dostupné 

technologické možnosti zatím není pro izolaci z minerální vlny rozvinut systém recyklace, a je 

proto nutné počítat s odstraněním tohoto odpadu. Vzhledem k montáži do roštu je možné po 

dožití vrstvy uvažovat o opětovném použití demontovaných desek. Nosný kovový rošt lze 

recyklovat. 

Pro tepelně technický návrh skladby byly použity vstupní údaje uvedené v tabulce č. 2. 
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Obvodová stěna z konvenčních materiálů 

Doporučený součinitel prostupu tepla U 0,25 W/m2K 

 

Materiál Součinitel tepelné vodivosti λ  

Nosná železobetonová stěna 1,23 W/m2K 

Deska z minerální vlny Rockton Super 0,035 W/m2K 

 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi  0,13 m2K/W 

Odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse 0,04 m2K/W 

Tabulka 2. Vstupní údaje pro tepelně technický výpočet skladby obvodové stěny z konvenčních materiálů 

Výpočtem v PHPP 2018 byla určena minimální potřebná tloušťka izolantu 129 mm. Nejbližší 

výrobní tloušťky desek Rockwool Rockton Super jsou 120 a 140 mm. Pro splnění podmínky je 

nutné volit desku tloušťky 140 mm. Vliv zděného obkladu umístěného za provětrávanou 

vzduchovou mezerou opět nebyl ve výpočtu uvažován. Součinitel prostupu tepla U navržené 

skladby je 0,231 W/m2K. Při šířce provětrávané vzduchové mezery 50 mm je celková tloušťka 

obvodové stěny 540 mm.  

 
 Skladba obvodové stěny – varianta z konvenčních materiálů 

b) Podlaha na terénu 

Při návrhu podlahy na terénu byly ve variantě z recyklovaných materiálů využity vstupní 

údaje získané při návrhu nosné stěny a pro základovou desku zvolen recyklovaný beton ERC 

concrete. V případě jednovrstvé konstrukce je možné doporučovaného součinitele prostupu 

tepla podle normy ČSN 73 0540-2 v hodnotě 0,30 W/m2K dosáhnout při tloušťce desky 1455 
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mm. To jsou dimenze nepřiměřené řešené stavbě a bude se tak počítat s vícevrstvou konstrukcí 

a tloušťkou železobetonové desky 250 mm.  

Z hlediska řešení tepelných mostů v patě obvodových stěn je vhodné provést základovou 

desku jako plovoucí na tepelném izolantu. Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem 

druhotných surovin zatím nenabízí žádný izolační materiál vhodný pro tento účel. Dle informací 

získaných kritickou rešerší v rámci této práce lze ovšem za takový materiál považovat pěnové 

sklo, vyráběné ze 100% skelného recyklátu. Pro plošné základy je vhodný zejména štěrk 

z pěnového skla, který zároveň nahrazuje štěrkový podsyp z přírodního kameniva jako podkladní 

a drenážní vrstvu.    

Aby bylo možné bezpečné provázání výztuže svislých stěn a základové desky, je vhodné 

hydroizolační vrstvu umístit pod základovou desku. Z toho důvodu bude na vrstvu hutněného 

štěrkopísku provedena vyrovnávací vrstva z hutněného betonu ERC concrete tloušťky 50 mm. 

Pokud má být umožněna opakovaná recyklace nebo opětovné použití pěnového skla, je 

v takovém případě nutné ochránit štěrk z pěnového skla proti protečení betonu plastovou folií. 

Vnitřní nášlapná vrstva může být provedena z různých materiálů, např. z demontovatelných 

dřevěných podlahových dílců v systému click uložených na podklad z volně položených EPS 

desek se zámkovými spoji (viz obr. 17). Z důvodu nižší materiálové rozmanitosti je v tomto 

případě vhodnější podlahová stěrka nebo cementový potěr, které po dožití není nutné oddělovat 

od základové desky. V tomto případě bude použit cementový potěr z recyklovaného betonu ERC 

concrete tloušťky 50 mm.  

Hydroizolační vrstvy z recyklovaných materiálů nejsou zastoupeny v Katalogu výrobků a 

materiálů s obsahem druhotných surovin a nebyly ani nalezeny vlastní rešerší. Z tohoto důvodu 

jsou navrženy asfaltové hydroizolační pásy, které budou po dožití odstraněny. Proti protečení 

betonu je navržena PVC folie, která vlivem znečištění bude po dožití rovněž odstraněna. 

Pro tepelně technický návrh skladby byly použity vstupní údaje uvedené v tabulce č. 3. 

  



65  

Podlaha na terénu z recyklovaných materiálů 

Doporučený součinitel prostupu tepla U 0,30 W/m2K 

 

Materiál Součinitel tepelné vodivosti λ  

Cementový potěr ERC concrete 0,46 W/m2K 

Základová deska ERC concrete 0,46 W/m2K 

Asfaltový pás 0,21 W/m2K 

Podkladní beton ERC concrete 0,46 W/m2K 

Štěrk z pěnového skla Refaglas fr. 0-63 mm 0,08 W/m2K 

Hutněná zemina   

 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi  0,17 m2K/W 

Odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse 0,00 m2K/W 

Tabulka 3. Vstupní údaje pro tepelně technický výpočet skladby podlahy na terénu z recyklovaných materiálů 

Výpočtem v PHPP 2018 byla určena minimální potřebná tloušťka vrstvy pěnového skla 

190 mm. Součinitel prostupu tepla U navržené skladby je 0,300 W/m2K. Celková tloušťka 

podlahy na terénu je 545 mm. 

 
 Skladba podlahy na terénu – varianta z recyklovaných materiálů 
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Následně byla navržena alternativní skladba z konvenčních materiálů. Aby byly obě 

alternativy srovnatelné, bylo navrženo technologicky obdobné řešení. Plovoucí základová deska 

bude z železobetonu tloušťky 250 mm, izolant bude v tomto případě z extrudovaného 

polystyrenu kladeného na podkladní beton. Extrudovaný polystyren je možné opakovaně 

recyklovat. Je však nutné jej ochránit před znečištěním při betonáži základové desky např. 

plastovou folií. Drenážní vrstva bude ze štěrku z přírodního kameniva tl. 100 mm. To je možné 

opakovaně použít. V takovém případě by bylo vhodné oddělit je např. geotextilií od vrstvy 

podkladního betonu.  

Jako vodorovná hydroizolace jsou navrženy asfaltové hydroizolační pásy natavené na 

podklad ošetřený asfaltovým lakem, které budou po dožití odstraněny. Proti protečení betonu je 

navržena PVC folie, která vzhledem k znečištění bude po dožití rovněž odstraněna. 

Pro tepelně technický návrh skladby byly použity vstupní údaje uvedené v tabulce č. 4. 

Podlaha na terénu z konvenčních materiálů 

Doporučený součinitel prostupu tepla U 0,30 W/m2K 

 

Materiál Součinitel tepelné vodivosti λ 

Cementový potěr 1,23 W/m2K 

Základová deska železobetonová 1,23 W/m2K 

Asfaltový pás 0,21 W/m2K 

Desky Bachl XPS 500 SF 0,035 W/m2K 

Podkladní beton 1,23 W/m2K 

Štěrk z přírodního kameniva 0,95 W/m2K 

Hutněná zemina  

 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi 0,17 m2K/W 

Odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse 0,00 m2K/W 

Tabulka 4.  Vstupní údaje pro tepelně technický výpočet skladby podlahy na terénu z konvenčních materiálů 

Výpočtem v PHPP 2018 byla určena minimální potřebná tloušťka izolantu z extrudovaného 

polystyrenu 96 mm. Nejbližší výrobní tloušťky desek Bachl XPS 500 SF jsou 100 mm. Součinitel 

prostupu tepla U navržené skladby je 0,291 W/m2K. Celková tloušťka podlahy na terénu je 

555 mm.  
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 Skladba podlahy na terénu – varianta z konvenčních materiálů 

c) Plochá střecha 

Při návrhu ploché střechy byl zvolen recyklovaný beton ERC concrete. V případě 

jednovrstvé konstrukce je možné doporučovaného součinitele prostupu tepla podle normy ČSN 

73 0540-2 v hodnotě 0,16 W/m2K dosáhnout při tloušťce stropní desky 2810 mm. To jsou 

dimenze nepřiměřené řešené stavbě, a bude se proto počítat s vícevrstvou konstrukcí a 

tloušťkou železobetonové desky 180 mm.  

Za vhodný tepelněizolační materiál lze dle předchozích poznatků považovat pěnové sklo. Ve 

střešní skladbě bude použito v podobě desek, které je možné po dožití drcením recyklovat a 

použít jako tepelněizolační štěrk. Spádová vrstva bude z potěru z ERC concrete. Recyklované 

hydroizolační materiály nejsou zatím dostupné, a budou tak použity asfaltové hydroizolační 

pásy. Ochranná vrstva bude provedena z recyklované betonové drti. 

Pro tepelně technický návrh skladby byly použity vstupní údaje uvedené v tabulce č. 5. 
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Plochá střecha z recyklovaných materiálů 

Doporučený součinitel prostupu tepla U 0,16 W/m2K 

 

Materiál Součinitel tepelné vodivosti λ  

Recyklovaná betonová drť 0,95 W/m2K 

Pěnové sklo – deska, Refaglass 0,06 W/m2K 

Asfaltový pás 0,21 W/m2K 

Spádový potěr ERC concrete 0,46 W/m2K 

Stropní deska ERC concrete 0,46 W/m2K 

 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi  0,10 m2K/W 

Odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse 0,04 m2K/W 

Tabulka 5. Vstupní údaje pro tepelně technický výpočet skladby ploché střechy z recyklovaných materiálů 

Výpočtem v PHPP 2018 byla určena minimální potřebná tloušťka vrstvy pěnového skla 330 

mm. Desky jsou vyráběny v tloušťkách 40, 60, 80, 100 a 120 mm a bude tak zvolena tloušťka 

tepelněizolační vrstvy 340 mm. Součinitel prostupu tepla U navržené skladby je 0,156 W/m2K. 

Celková tloušťka podlahy na terénu je 635 mm. 

 
 Skladba ploché střechy – varianta z recyklovaných materiálů 
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Následně byla navržena alternativní skladba z konvenčních materiálů. Bylo navrženo 

technologicky obdobné řešení. Stropní deska bude z železobetonu tloušťky 180 mm, izolant 

bude v tomto případě z extrudovaného polystyrenu kladeného na podkladní beton. Extrudovaný 

polystyren je možné opakovaně recyklovat. Ochranná vrstva bude z přírodního štěrku.  

Jako vodorovná hydroizolace jsou navrženy asfaltové hydroizolační pásy, které budou po 

dožití odstraněny.  

Pro tepelně technický návrh skladby byly použity vstupní údaje uvedené v tabulce č. 6. 

Plochá střecha z konvenčních materiálů 

Doporučený součinitel prostupu tepla U 0,16 W/m2K 

 

Materiál Součinitel tepelné vodivosti λ  

Štěrk 0,95 W/m2K 

Izolační desky XPS 0,034 W/m2K 

Asfaltový pás 0,21 W/m2K 

Spádový potěr ERC concrete 1,23 W/m2K 

Železobetonová stropní deska  1,23 W/m2K 

 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi  0,10 m2K/W 

Odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse 0,04 m2K/W 

Tabulka 6. Vstupní údaje pro tepelně technický výpočet skladby ploché střechy z konvenčních materiálů 

Výpočtem v PHPP 2018 byla určena minimální potřebná tloušťka izolantu z extrudovaného 

polystyrenu 197 mm. Z vyráběných desek Bachl XPS 500 SF je možné dosáhnout nejbližší 

tloušťky izolantu 200 mm. Součinitel prostupu tepla U navržené skladby je 0,158 W/m2K. 

Celková tloušťka ploché střechy je 495 mm.  
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  Skladba ploché střechy – varianta z konvenčních materiálů 

d) Strop 

Strop byl navržen jako železobetonová monolitická deska tloušťky 180 mm z betonu ERC 

concrete pevnostní třídy C25/30. Vzhledem k tomu, že strop není tepelně ani akusticky dělící 

konstrukcí, může být řešen jako jednovrstvá konstrukce. 

 
  Skladba stropu – varianta z recyklovaných materiálů 
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V případě vyšších nároků na kročejový útlum by bylo nutné navrhnout vícevrstvou 

konstrukci podlahy. Z hlediska třídění odpadu po dožití souvrství jsou k tomu vhodné lehké 

plovoucí podlahy, které neobsahují těžko oddělitelné monolitické spoje a umožňují čisté 

oddělení jednotlivých vrstev. V Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin 

jsou uvedeny podlahové desky firmy Replast. Jedná se o výrobky z recyklovaného PVC, 

dodávané ve formě desek formátu 1200 x 800 mm. Desky jsou svým designem vhodné spíše 

pro průmyslové a zemědělské provozy. Roznášecí vrstva může být provedena ze 

sádrokartonových desek Rigips, uvedených v Katalogu výrobků a materiálů s obsahem 

druhotných surovin, a to například ve formě dílců Rigistabil E25. Výrobky vhodné pro kročejovou 

izolaci v katalogu nejsou uvedeny, je však možné použít výrobky z přírodních materiálů, např. 

dřevovláknité desky Steico base, které budou po dožití odstraněny v rámci přírodního cyklu.  

 
 Recyklované výrobky použitelné v podlahových souvrstvích: desky z recyklovaného PVC, dílce 

Rigistabil (zdroj: https://www.replast.cz, https://www.rigips.cz) 

Alternativou k uvedenému řešení může být podlahové souvrství z přírodních materiálů, 

např. systém Steico floor v kombinaci s nášlapnou vrstvou z vícevrstvých dřevěných lamel. Toto 

řešení je vhodné z důvodu nízké materiálové rozmanitosti konstrukce.     

 
 Výrobky z přírodních materiálů použitelné v podlahových souvrstvích. Systém Steico floor, vícevrstvé 

dřevěné lamely (zdroj <https://web.steico.com>, <https://www.princparket.cz>) 
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Ve variantě z konvenčních materiálů byl strop navržen jako jednovrstvá železobetonová 

konstrukce z betonu C 25/30. 

 
 Skladba stropu – varianta z konvenčních materiálů 

e) Vnitřní příčka 

Pro vnitřní příčku byly z Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin jako 

konstrukční materiál vybrány prefabrikáty ERC-TECH. Stěna bude z prefabrikátů vyzděna na 

sucho nebo na cementovou maltu a dutiny prolity betonem ERC concrete. Taková konstrukce je 

plně recyklovatelná technologií ERC-TECH a vhodná i z hlediska organizační náročnosti třídění 

odpadu. Bohužel nejsou dosud k dispozici údaje o akustických vlastnostech betonu ERC 

concrete. Pro vnitřní příčky je významná především vzduchová neprůzvučnost, která úzce 

souvisí s objemovou hmotností materiálu. Objemová hmotnost materiálu se liší v závislosti na 

použitém recyklátu. Beton s betonovým recyklátem má objemovou hmotnost cca 2170 kg/m3, 

s cihelným recyklátem cca 1930 kg/m3, se směsným recyklátem cca 2080 kg/m3. To jsou 

hodnoty srovnatelné s konvenčním betonem.   
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 Skladba vnitřní příčky – varianta z recyklovaných materiálů 

Následně byla navržena alternativní skladba z běžných betonových tvárnic ztraceného 

bednění tloušťky 150 mm zděných na sucho nebo na cementovou maltu, které budou následně 

prolity běžným betonem. 

 
  Skladba vnitřní příčky – varianta z konvenčních materiálů 

f) Instalační předstěna 

Instalační předstěnu je možné provést ze sádrokartonových desek Rigips uvedených 

v Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin. Nosný rošt bude proveden ze 

standardních ocelových R-CW profilů v pozinkované úpravě. Ocel je možné po dožití snadno 

recyklovat. Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin nenabízí vhodný 

materiál pro vnitřní obklad. Vzhledem k materiálu nosného roštu a snaze o nízkou materiálovou 

rozmanitost je vhodné použít ocelový plech, v tomto případě z nerezavějící oceli. Ten je z důvodu 

oddělitelnosti jednotlivých vrstev po dožití konstrukce vhodné kotvit do podkladu 

demontovatelnými spoji, např. nerezovými vruty.  
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 Skladba instalační předstěny – varianta z recyklovaných materiálů 

Následně byla navržena alternativní skladba z běžného sádrokartonu a s keramickým 

obkladem lepeným na podklad standardním lepidlem. Po dožití bude sádrokartonová deska 

znečištěna lepidlem a určena k odstranění. Keramický obklad je možné recyklovat technologií 

ERC-TECH. Nosný rošt předstěny bude i v této variantě proveden ze standardních ocelových R-

CW profilů v pozinkované úpravě a po dožití recyklován. 

 
  Skladba instalační předstěny – varianta z konvenčních materiálů 

4.1.5 STATICKÉ POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ  

V dalším kroku bylo provedeno statické posouzení navržených nosných konstrukcí ve 

variantách z běžného betonu a z betonu s recyklátem, které má prověřit vhodnost použití 

betonů s recyklátem do nosných konstrukcí staveb tohoto měřítka a popsat případné odlišnosti 

obou materiálových alternativ.  

V souladu s navrženými skladbami byl ve variantě z recyklovaného materiálu uvažován 

beton ERC concrete v nejvyšší tržně dostupné pevnostní třídě C25/30.  
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Jako podklad pro výpočet modelového domu je použito STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ 

č. 060-04584, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., 2017 (viz příloha č. 1). Z hlediska 

statického výpočtu jsou rozhodujícími vlastnostmi pevnost v tlaku a modul pružnosti. Další 

vlastnosti, které mají vliv na mechanickou odolnost v porovnání se standardním betonem, jsou 

objemová hmotnost, teplotní roztažnost, soudržnost s ocelovou výztuží, smršťování, 

dotvarování, přetvoření na mezi porušení. 

Pevnost v tlaku materiálu je shodně 25,0 MPa, modul pružnosti Ecm běžného betonu 

31 000 MPa, betonu s recyklátem 10 000 MPa, objemová tíha běžného železobetonu 25,0 kN/m3, 

betonu s recyklátem 23,0 kN/m3. Ostatní parametry jsou stejné.  

Modelový objekt je zatížen vlastní tíhou, ostatním stálým zatížením a klimatickým zatížením. 

Pro statický výpočet byly použity vstupní údaje uvedené v tabulce č. 7. 

 ERC concrete C25/30 Beton C25/30 

Pevnost v tlaku fck ≈25,0 MPa 25,0 MPa 

Modul pružnosti Ecm 10 000 MPa 31 000 MPa 

Objem. tíha zatvrdlého 
betonu 

23,0 kN/m3 25,0 kN/m3 

Zatížení 

Střecha sníh 0,8 kN/m2 

 ostatní stálé zatížení 0,5 kN/m2 

Patro užitné zatížení  3,0 kN/m2 

 ostatní stálé zatížení 1,5 kN/m2 

Přízemí užitné zatížení  2,0 kN/m2 

 ostatní stálé zatížení 2,5 kN/m2 

Vítr návětrná stěna 0,48 kN/m2 (tlak) 
 

 závětrná stěna 0,30 kN/m2 (sání) 

 boční stěny 0,72 kN/m2 (sání) 

 4 různé směry větru  

Tabulka 7. Vstupní údaje pro statický výpočet 

Na základě předchozích provedených kroků návrhu byl vytvořen výpočetní model 

konstrukce, která sestává ze základové desky půdorysných rozměrů 4700 mm x 4700 mm a 

tloušťky 250 mm, stěn tl. 200 mm a výšky 4500 mm a stropních desek patra a střechy tloušťky 
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180 mm. Posouzení konstrukce bylo provedeno ve spolupráci s Ing. Janem Maříkem v programu 

SCIA Engineer. Vždy byly srovnány tvarově shodné konstrukce z recyklovaného betonu ERC 

concrete a normového betonu.  

 
 Výpočetní model konstrukce (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA 

Engineer) 

 
 Průhyb střešní desky – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 s recyklovaným 

kamenivem (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA Engineer) 
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 Ohybový moment na střešní desce, mx-min – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 

s recyklovaným kamenivem (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA 

Engineer) 

 
  Ohybový moment na střešní desce, mx-max – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 

s recyklovaným kamenivem (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA 

Engineer) 
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 Ohybový moment na střešní desce, my-min – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 

s recyklovaným kamenivem (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA 

Engineer) 

 

 
 Ohybový moment na střešní desce, my-max – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 

s recyklovaným kamenivem (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA 

Engineer) 
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 Průhyb desky patra – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 s recyklovaným 

kamenivem (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA Engineer) 

 

 
 Ohybový moment na desce patra, my-min – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 

s recyklovaným kamenivem (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA 

Engineer) 
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 Ohybový moment na desce patra, my-min – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 

s recyklovaným kamenivem (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA 

Engineer) 

 

 
  Ohybový moment ve stěně, my-min – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 

s recyklovaným kamenivem (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA 

Engineer) 
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 Ohybový moment ve stěně, my-max – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 

s recyklovaným kamenivem (vytvořili: Ing. arch. Petr Dobrovolný a Ing. Jan Mařík v programu SCIA 

Engineer) 

Ze získaných vypočtených hodnot vyplývá, že průběhy vnitřních sil jsou téměř totožné. U 

standardního betonu nabývají extrémy větších hodnot. Tento malý rozdíl by ale na dimenzování 

konstrukcí a návrh výztuže neměl prakticky žádný vliv. 

Deformace betonu z recyklovaného kameniva dosahuje vzhledem k menšímu modelu 

pružnosti větších hodnot. Model pružnosti je zhruba třetinový ve srovnání s klasickým betonem 

odpovídající třídy. 

Z výše uvedeného plyne, že beton z recyklátu je odolný co do požadované pevnosti, má 

však relativně větší průhyb. Z toho by se mělo vycházet při jeho zařazení do stavby. Hodí se 

především pro stavby s menšími rozpony vodorovných prvků, jako jsou například menší rodinné 

domy. Dalším možným užitím jsou masivnější stavby zatížené především svislou silou (sloupy, 

stěny). 

Před plnohodnotným použitím je nutné experimentálně ověřit spolupůsobení betonu 

s výztuží (soudržnost, tepelná roztažnost), smršťování a dotvarování. 

4.1.6 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH ZKOUŠEK PRVKŮ Z MATERIÁLU ERC CONCRETE 

Pro ověření použitelnosti materiálu ve vodorovných nosných konstrukcích byly vypracovány 

detailní návrhy modelových vodorovných prvků v měřítku odpovídajícím modelovému objektu.  

Odborný návrh výztuže provedl Ing. Roman Kozumplík. Firma ERC-TECH následně zhotovila ve 
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své laboratoři prototypy překladů délky 3500 mm a 4500 mm ve variantách z běžného betonu, 

betonu z cihelného recyklátu a betonu z betonového recyklátu. Pevnostní zkoušky byly 

provedeny v TZÚS Praha, Centrální laboratoř – zkušebna Brno. Firma ERC-TECH rovněž pro účely 

této práce poskytla výsledky zkoušky pevnosti v tlaku a zkoušky soudržnosti betonu s ocelovou 

výztuží. 

a) Stanovení únosnosti překladů v ohybu 

Zkoušen byl nosný tyčový prvek – překlad o rozměrech 150 x 300 x 4500 mm ve variantách 

z běžného betonu s přírodním kamenivem (vzorek č. 7), z betonu z cihelného recyklátu (vzorek č. 

8) a z betonu z betonového recyklátu (vzorek č. 9).  

Na vzorku č. 7 z betonu s přírodním kamenivem byl při vyvinutém tlaku 15,50 MPa dosažen 

průhyb v polovině rozponu 49,31 mm, vybočení 5,01 mm, maximální šíře trhliny 1,30 mm. 

K destrukci vzorku došlo při vyvinutém tlaku 15,70 MPa.  

 
 Zkouška únosnosti v ohybu – vzorek č. 7 beton C25/30 s přírodním kamenivem (zdroj: Protokol č. 

060-051254 o zkoušce: stanovení únosnosti překladů v ohybu) 

Na vzorku č. 8 z cihelného recyklátu byl při vyvinutém tlaku 15,50 MPa dosažen průhyb 

v polovině rozponu 52,19 mm, vybočení 10,64 mm, maximální šíře trhliny 1,60 mm. K destrukci 

vzorku došlo při vyvinutém tlaku 15,65 MPa.   
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  Zkouška únosnosti v ohybu – vzorek č. 8 beton C25/30 s recyklovaným kamenivem z cihelného 

recyklátu (zdroj: Protokol č. 060-051254 o zkoušce: stanovení únosnosti překladů v ohybu) 

 
 Zkouška únosnosti v ohybu – vzorek č. 9 beton C25/30 s recyklovaným kamenivem z betonového 

recyklátu (zdroj: Protokol č. 060-051254 o zkoušce: stanovení únosnosti překladů v ohybu) 



84  

Na vzorku č. 9 z betonového recyklátu byl při vyvinutém tlaku 15,50 MPa dosažen průhyb 

v polovině rozponu 47,46 mm, vybočení 7,14 mm, maximální šíře trhliny 1,60 mm. K destrukci 

vzorku došlo při vyvinutém tlaku 16,05 MPa.  

Z výsledků zkoušky je patrné, že při zvoleném měřítku vodorovného nosného prvku 

nedochází použitím betonu s recyklátem k výraznému zhoršení statických vlastností prvku. 

Očekávané rozdíly v průhybu prvků jsou při tlaku 15,50 MPa v rozmezí 3 mm. Tyto výsledky vedou 

k požadavku na přesnější stanovení hodnoty modulu pružnosti, a to zvlášť pro betony 

z cihelného, směsného a betonového recyklátu. Zejména dobré výsledky zkoušky u vzorku 

z recyklovaného betonového kameniva vedou k předpokladu výrazně vyššího modulu pružnosti 

použitého betonu.  

b) Stanovení únosnosti překladů ve smyku 

Zkoušen byl nosný tyčový prvek – překlad o rozměrech 150 x 300 x 3500 mm ve variantách 

z běžného betonu s přírodním kamenivem (vzorek č. 1), z betonu z cihelného recyklátu (vzorek č. 

2) a z betonu z betonového recyklátu (vzorek č. 3). Zkouška byla vždy provedena dvakrát na 

opačných stranách vzorků.  

V případě vzorku č. 1 z betonu s přírodním kamenivem při vyvinutém tlaku 11,00 MPa a 

smykovém zatížení 220 kN došlo ke vzniku trhlin o šířce 1,50 mm (zkouška 1), resp. 1,60 mm 

(zkouška 2). K porušení vzorku došlo při obou zkouškách při dosažení maximální síly Fmax = 

222,0 kN. V případě první zkoušky došlo k porušení ve smykové oblasti, vytažení výztuže 

v kotevní oblasti, v případě druhé zkoušky došlo k porušení ve smykové oblasti, vytažení výztuže 

v kotevní oblasti a přetržení třmínku (viz obr. 61).  

 
 Zkouška únosnosti ve smyku – vzorek č. 1 beton C25/30 s přírodním kamenivem (zdroj: Protokol č. 

060-051252 o zkoušce: stanovení únosnosti překladů ve smyku) 
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Na vzorku č. 2 z betonu z cihelného recyklátu při vyvinutém tlaku 10,50 MPa a smykovém 

zatížení 200 kN došlo ke vzniku trhlin o šířce 1,30 mm (zkouška 1), resp. 1,60 mm (zkouška 2). 

K porušení vzorku došlo při dosažení maximální síly Fmax = 218,0 kN (zkouška 1), resp. 219,00 kN 

(zkouška 2). V obou případech došlo k porušení v ohybové oblasti a drcení betonu v tlaku. 

 
  Zkouška únosnosti ve smyku – vzorek č. 2 beton C25/30 s recyklovaným kamenivem z cihelného 

recyklátu (zdroj: Protokol č. 060-051252 o zkoušce: stanovení únosnosti překladů ve smyku) 

 
  Zkouška únosnosti ve smyku – vzorek č. 3 beton C25/30 s recyklovaným kamenivem z betonového 

recyklátu (zdroj: Protokol č. 060-051252 o zkoušce: stanovení únosnosti překladů ve smyku) 

Na vzorku č. 3 z betonu z betonového recyklátu při vyvinutém tlaku 10,50 MPa a smykovém 

zatížení 210 kN došlo ke vzniku trhlin o šířce 1,20 mm (zkouška 1), resp. 1,60 mm (zkouška 2). 



86  

K porušení vzorku došlo při dosažení maximální síly Fmax = 219,0 kN (zkouška 1), resp. 217,00 kN 

(zkouška 2). V obou případech došlo k porušení ve smykové oblasti a vytažení výztuže z kotevní 

oblasti. 

Z výsledků zkoušky je patrné, že při zvoleném měřítku vodorovného nosného prvku 

nedochází k výraznému zhoršení statických vlastností prvku v případě použití betonu 

betonového recyklátu. Rozdíly v šíři trhlin a odolnosti prvku jsou nevýznamné. K větším rozdílům 

dochází v případě betonu z cihelného recyklátu, jelikož vydrcení betonu v tlakové oblasti a 

porušení v ohybové oblasti způsobilo destrukci prvku ve smykové oblasti. 

c) Stanovení pevnosti betonu v tlaku 

Zkoušeny byly vzorky – zkušební krychle ve variantách z běžného betonu s přírodním 

kamenivem (vzorek č. 1, 2), z betonu z cihelného recyklátu (vzorek č. 3, 4, 5) a z betonu 

z betonového recyklátu (vzorek č. 6, 7, 8). Průměrná pevnost v tlaku vzorků z betonu s přírodním 

kamenivem byla 37,8 MPa, vzorků z betonu z cihelného recyklátu 42,2 MPa, vzorků z betonu 

z betonového recyklátu 40,0 MPa. Lze tedy prohlásit, že materiály s recyklovaným kamenivem 

dosahují vyšších hodnot pevnosti v tlaku než běžný beton. 

d) Stanovení soudržnosti oceli s betonem 

Zkoušeny byly vzorky betonových bloků se zabudovanou žebříkovou betonářskou výztuží 

Ø18 mm ve variantách s betonem z přírodního kameniva (vzorek C) a z recyklovaného kameniva 

(vzorek R). Zkoušky byly prováděny na zkušebním zařízení, které umožňuje nastavit plynulé 

vnášení zatížení do vzorků. Pro stanovení axiálního posunu bylo při zkouškách využito externího 

laserového snímače, který umožňuje zaznamenávat hodnoty s citlivostí ±0,001 mm. Hodnoty 

zatížení při axiálním posuvu měřicích bodů o 0,001–0,002 mm pro jednotlivé zkoušky byly 

použity k výpočtu soudržnosti oceli s betonem Τm.  

Na základě naměřených hodnot zatížení při axiálním posuvu měřicích bodů o 0,001–0,002 

mm byly vypočítány průměrné hodnoty soudržnosti oceli s betonem s přírodním kamenivem Τm = 

5,4 MPa, betonu s recyklovaným kamenivem Τm = 5,2 MPa. Lze konstatovat, že beton 

s recyklovaným kamenivem dosahuje mírně zhoršených hodnot součinnosti betonu s ocelí. 

S uvedeným je potřeba počítat při návrhu výztuže do železobetonů. 



87  

 
 Stanovení soudržnosti oceli s betonem – schéma posuzovaného vzorku (zdroj: Protokol č. 060-

050078 o zkoušce: posouzení spolehlivost montáže hmoždinek)  

4.1.7 BARVA A TEXTURA POVRCHŮ, MOŽNOST POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

Zajímavým specifikem vybraného materiálu je jeho barevná variabilita, ovlivněná použitým 

recyklátem. Při použití betonového recyklátu je barevnost jednolitá šedá, po přebroušení 

povrchu vynikne struktura tvořená recyklovaným kamenivem. Cihelný recyklát dodává povrchu 

okrový odstín s výraznou barevnou strukturou připomínající terrazzo. S porcelánovým 

recyklátem je možné dosáhnout vzhledu bílého betonu. Vzhledem k homogenní struktuře 

materiálu se nabízí jeho použití pro vysoce dekorativní hrubé betony.   
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 Vliv použitého recyklátu na vizuální kvality materiálu – podíl cihelného a betonového recyklátu – 

vzorek z betonového recyklátu (foto: autor) 

 
 Vliv použitého recyklátu na vizuální kvality materiálu – podíl cihelného a betonového recyklátu – 

vzorek ze směsného recyklátu (foto: autor) 
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 Vliv použitého recyklátu na vizuální kvality materiálu – vzorek z recyklátu ze sanitární keramiky, 

kombinace materiálů (foto: autor) 

 
 Vliv použitého recyklátu na vizuální kvality materiálu – zrnitost recyklátu – frakce 8/32 (foto: autor) 
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  Vliv použitého recyklátu na vizuální kvality materiálu – zrnitost recyklátu – frakce 0/8 (foto: autor) 

 
  Vliv povrchové úpravy na texturu materiálu – směsný recyklát z cihel a betonu, jemná frakce, odlitek 

bez povrchové úpravy (foto: autor) 
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 Vliv povrchové úpravy na texturu materiálu – směsný recyklát z cihel a sanitární keramiky, jemná 

frakce, broušený povrch (foto: autor) 



 
 Vliv povrchové úpravy na texturu materiálu – směsný recyklát z cihel a betonu, hrubá frakce, bez 

povrchové úpravy (foto: autor) 
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 Příklad použití materiálu ve výrobcích – zkušební blok, směsný recyklát z cihel a betonu, broušený 

povrch (foto: autor) 

 
  Příklad použití materiálu ve výrobcích – zkušební blok, betonový recyklát, broušený povrch (foto: 

autor) 



93  

 
  Příklad použití materiálu ve výrobcích – zkušební blok, 50% betonový recyklát, 50% směsný recyklát, 

broušený povrch (foto: autor) 

 
 Další příklady použití materiálu ve výrobcích (foto: autor) 

4.1.8 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

S použitím navržených konstrukčních skladeb je možné vypracování návrhu stavebního 

řešení objektu. Nosná konstrukce sestává ze základové desky půdorysných rozměrů 4700 mm x 

4700 mm a tloušťky 250 mm, stěn tl. 200 mm a výšky 4500 mm a stropních desek patra a 
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střechy tloušťky 180 mm. Zděný obklad z prefabrikátů ERC-TECH tloušťky 150 mm bude řešen 

jako staticky nezávislá konstrukce, založená na základové pasy šířky 250 mm do nezámrzné 

hloubky, která je v tomto případě uvažována 800 mm pod úrovní terénu. Základové pasy 

vymezují prostor pro izolační podsyp ze štěrku z pěnového skla. Podkladní beton, který tvoří 

podklad pro hydroizolační vrstvu z asfaltových pásů, musí být od základových pasů oddělen 

tepelným izolantem. V tomto případě bude použit pruh z desek pěnového skla tloušťky 100 mm. 

Stejný materiál bude použit pro vnější izolaci soklové části obvodových stěn do výšky 300 mm 

nad úroveň terénu. Od této výšky pak bude navazovat tepelná izolace z dřevovláknitých desek.  

 
 Půdorysy a řez navrženým objektem (výkres: autor, v programu Autocad LT 2021) 

V úrovni stropu nad 2. NP je nutné provést konstrukční oddělení tepelných izolací střechy a 

obvodových stěn.  Konstrukčně vhodný je průběžný úhelník z oceli, která však tvoří výrazný 
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tepelný most, nebo úhelník z kompozitního plastu, který je však jako nerecyklovatelný materiál 

nevhodný z hlediska nakládání s odpadem po dožití konstrukce. Vhodnější alternativou může být 

průběžná dřevoštěpková deska kotvená bodově na ocelové úhelníky.  

Zděný obklad vytvoří atiku po celém obvodu střechy. Hydroizolační ošetření atiky je možné 

provést tradičně oplechováním na podklad vytvořený např. z dřevoštěpkových desek. Tento 

detail je však možné provést také z betonových prefabrikátů s okapovou hranou, pod kterou 

bude zatažena hydroizolace z asfaltových pásů. Toto řešení je vhodnější z hlediska nižší 

materiálové rozmanitosti.  

 
 Navržený objekt – pohledy (výkres: autor, v programu Autocad LT 2021) 

Ve zděném obkladu budou provedeny větrací otvory ve výšce 300 mm nad terénem a 

v úrovni stropu nad 2. NP. Otvory budou ošetřeny mřížkami proti hmyzu. Jako recyklovatelný 

materiál je vhodná ocel v pozinkované nebo nerezové úpravě. Překlady ve zděném obkladu 
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budou provedeny z prefabrikovaných armovaných nosníků o průřezu 150 x 300 mm z betonu 

ERC concrete z betonového recyklátu.  

Vnitřní schodiště je ve snaze o snížení materiálové rozmanitosti navrženo z betonu: jako 

železobetonová deska s nadbetonovanými stupni.  

4.1.9 VÝPLNĚ OTVORŮ, ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Pro vnější výplně otvorů jsou použity výrobky firmy Aluplast, uvedené v Katalogu materiálů 

a výrobků s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví. Konkrétně se bude jednat 

o dvě otevíravá okna a jednu sestavu s posuvným křídlem, která bude sloužit k vstupu do 

objektu. Rámy oken firmy Aluplast jsou zhotoveny v kombinaci recyklovaného plastu, použitého 

na nosnou část okenního rámu, a nového plastu, který tvoří viditelné plochy rámu. Recyklovaný 

plast s charakteristickou světle šedou barvou je tak viditelný pouze při otevření okenních křídel. 

Pohledové plochy jsou vyráběny v barevné škále RAL a v dalších dekorech. 

 
  Barevnost nosné části okna Aluplast z recyklovaného PVC (zdroj: https://www.aluplast.net) 

Katalog materiálů a výrobků s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví 

neobsahuje žádné výrobky vnitřních výplní otvorů. Proto byly vnitřní dveře navrženy v kombinaci 

ocelové zárubně, která je po dožití snadno recyklovatelná, a ocelového dveřního křídla s vnitřním 

ocelovým rámem, které však z důvodu požadavku na akustické oddělení toalety a hlavního 
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prostoru budou opatřeny vložkou z akusticky pohltivého materiálu, nejčastěji minerální vlny 

nebo papírové voštiny. Po dožití je nutné vyjmutí vložky a oddělená recyklace obou materiálů. 

Alternativně je možné použití sendvičového křídla z materiálů na bázi dřeva, které je možné po 

dožití energeticky zužitkovat. Vhodnou povrchovou úpravou je pak lakování nebo dřevěná dýha, 

nevhodné jsou lepené povrchy z lamina nebo plastové folie, které neumožňují čisté oddělení od 

podkladu po dožití dveří.  

Pro schodišťové madlo, rovněž Katalog materiálů a výrobků s obsahem druhotných surovin 

pro použití ve stavebnictví, nenabízí vhodný materiál. Z důvodu snadné recyklovatelnosti bylo 

navrženo z oceli. Ocelové je i zábradlí galerie, řešené v kombinaci sloupů a madla z kruhových 

profilů Ø 30 mm a ocelové lankové sítě. Rovněž tyto konstrukce je možné po dožití snadno 

recyklovat. Ocelové prvky mohou být v nerezové nebo pozinkované povrchové úpravě, případně 

mohou být opatřeny tenkovrstvým barevným nátěrem nebo nástřikem.  

Vtokový kotlík a dešťový svod budou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu, který 

bude po dožití recyklován.  

4.1.10 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY 

V objektu byla v základní podobě řešena i technická zařízení. Při návrhu byla uplatněna 

obdobná kritéria jako při návrhu stavebních konstrukcí, tedy především požadavek na 

opakovanou recyklovatelnost materiálu, snižování množství odpadu, snižování organizační 

náročnosti třídění odpadu, čistotu odpadu.  

Zařízení pro vytápění budovy má různá systémová řešení. Z hlediska přípravy pro recyklaci 

nejsou vhodná taková řešení, při nichž dochází k nedemontovatelnému spojení technické 

instalace se stavbou, tedy především systémy podlahového, stropního nebo stěnového 

vytápění pevně zabudovaného v monolitických konstrukcích. Systémy s topnými tělesy je 

vhodné řešit tak, aby demontáž částí instalace nevyvolávala destrukci částí stavebních 

konstrukcí. Tomu je možné se vyhnout povrchovým vedením instalací nebo jejich umístěním za 

demontovatelné konstrukce. Materiál instalací by měl být převážně recyklovatelný a spoje 

v materiálových rozhraních řešeny tak, aby bylo možné rozdílné materiály snadno oddělit. 

V navrženém drobném modelovém objektu je z hlediska prostorové úspornosti vhodné 

přímotopné elektrické vytápění, které nevyžaduje rozměrný tepelný zdroj. Požadavkům na 

snadnou recyklovatelnost a nízkou materiálovou rozmanitost odpovídají například celoocelové 

přímotopné panely a topné žebříky nebo přímotopné hliníkové žebrové radiátory. Vzhledem 

k použití oceli na dalších konstrukcích stavby byla zvolena ocelová topná tělesa.  
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 Topná tělesa z nerezové oceli (zdroj: https://the-radiators.com). 

Návrh zdravotně technických instalací je nutné podřídit podobným hlediskům. Vhodné je 

povrchové vedení instalací, případně vedení skryté za demontovatelnými konstrukcemi. 

Vodovodní potrubí je možné provést z recyklovatelných plastů, např. PVC, PE, nebo i z oceli 

v korozivzdorné úpravě. Vnitřní odpadní potrubí může být z recyklovatelného plastu, nejčastěji 

PVC, případně z oceli v korozivzdorné úpravě. Vzhledem k použití oceli na dalších konstrukcích 

stavby a snaze o snižování materiálové rozmanitosti byly vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace 

navrženy z nerezové oceli 

 
  Kanalizační a vodovodní potrubí z nerezové oceli (zdroj: https://engineer.decorexpro.com, 

https://www.mea-odvodneni.cz) 

Zařizovací předměty je možné navrhnout z recyklovatelných materiálů, např. z nerezové 

oceli nebo z keramiky, která je recyklovatelná technologií ERC-TECH. Požadavkům 

recyklovatelnosti a nízké materiálové rozmanitosti vzhledem k celkovému materiálovému řešení 

stavby vyhovují např. zařizovací předměty v celonerezovém provedení od firmy AZP Brno. 
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 Zařizovací předměty z nerezové oceli (zdroj: https://azp.cz) 

Rozvody silnoproudých a slaboproudých instalací je z hlediska snadné a čisté demontáže 

po dožití stavby vhodné vést po povrchu konstrukcí. Tomu následně odpovídá i návrh koncových 

prvků. Z koncových prvků jsou vhodnější takové, které jsou zhotoveny z recyklovatelných 

materiálů se snadno oddělitelnými částmi. Tomu odpovídají například koncové prvky řady 

Mureva Styl s plastovými částmi z dobře recyklovatelného polypropylenu. 

 
   Elektroinstalace vedená po povrchu konstrukcí (foto: autor; zdroj <https://www.se.com/>) 
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4.1.11 VZHLED OBJEKTU 

Převážnou většinu pohledových ploch tvoří konstrukce z betonu ERC concrete. Vzhled 

objektu tak bude do značné míry ovlivněn složením použitého betonu a zvolenou povrchovou 

úpravou. V modelovém návrhu budou využity možnosti povrchových úprav betonu ERC concrete 

doložené existujícími vzorky zdokumentovanými v kapitole 5.1.7 této práce. Ostatní prvky, jako 

zámečnické a klempířské výrobky, výplně otvorů a technická zařízení budovy, budou navrženy 

v neutrální barevnosti. Vliv estetické variability recyklovaného betonu na vzhled modelového 

objektu bude doložen pomocí variantních vizualizací.  

Tvárnice ztraceného bednění byly dosud vyrobeny pouze z betonového recyklátu hrubé 

frakce bez povrchové úpravy. Při návrhu modelové stavby však budou uvažovány i další 

možnosti povrchových úprav – štípaný a broušený povrch.  

Vnitřní monolitické konstrukce je možné provést z betonu ERC concrete s betonovým, 

cihelným nebo směsným recyklátem. Povrch konstrukcí je pak možno ponechat bez povrchové 

úpravy a podle složení betonu získá barvu šedou nebo šedookrovou. Jsou ale možné i další 

úpravy, například broušení, které odhalí barevnost jednotlivých zrn použitého recyklátu. 

V případě betonového recyklátu bude jejich barva světle a tmavě šedá, v případě cihelného 

recyklátu červená a oranžová. Směsný recyklát umožní kombinaci světle a tmavě šedých zrn se 

zrny oranžovými a červenými na šedookrovém pozadí. Další možnosti poskytuje směs recyklátu 

z cihel a sanitární keramiky, která po vybroušení vytvoří kombinaci bílých, oranžových a 

červených zrn na sytě okrovém pozadí. Podobnou roli bude hrát složení recyklátu v případě 

štípaných povrchů. Při návrhu barevnosti je nutné zohlednit odlišné mechanické vlastnosti 

betonů s cihelným a betonovým kamenivem. Beton z cihelného recyklátu dosahuje vyšších 

pevností v tlaku, a naopak nižších pevností v ohybu a ve smyku ve srovnání s betonem 

z betonového recyklátu.  

V rámci této práce byly provedeny tři varianty návrhu barevného řešení betonových 

povrchů. Ve variantě 1 byl použit beton z betonového recyklátu. Obvodové stěny a stropy byly 

ponechány bez povrchové úpravy, v přirozeném šedém odstínu s viditelným otiskem dřevěného 

bednění. Podlahy byly upraveny broušením a v kombinaci se zvolenou variantou betonu získávají 

vzhled podobný litému terrazzu s viditelnou strukturou světle a tmavě šedých zrn na šedém 

pozadí. Vnější obklad a vnitřní příčka ze ztraceného bednění byly uvažovány se štípaným 

povrchem. Ten obdobně zdůrazňuje strukturu materiálu se světle a tmavě šedými zrny na 

šedém pozadí.  
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Ve variantě 2 byl použit beton z betonového recyklátu. Monolitické obvodové stěny, stropy a 

podlahy byly upraveny broušením a v kombinaci se zvolenou variantou betonu získávají vzhled 

podobný litému terrazzu s viditelnou strukturou světle a tmavě šedých zrn na šedém pozadí. 

Vnější obklad a vnitřní příčka ze ztraceného bednění byly uvažovány rovněž s broušeným 

povrchem.  

Ve variantě 3 byl použit beton ze směsného recyklátu s vysokým podílem cihelného 

kameniva. Monolitické obvodové stěny, stropy a podlahy byly upraveny broušením a v kombinaci 

se zvolenou variantou betonu získávají vzhled podobný litému terrazzu s viditelnou strukturou 

světle šedých a červených zrn na okrovém pozadí. Vnější obklad a vnitřní příčka ze ztraceného 

bednění byly uvažovány rovněž s broušeným povrchem.  

Pohledové plochy okenních rámů Aluplast budou ve všech variantách provedeny v šedé 

barvě charakteristické pro recyklované PVC. Dojde tak k barevnému sjednocení pohledových 

částí z běžného plastu a nosných částí z recyklovaného PVC.  

Ocelové prvky zábradlí, schodišťového madla a dveří budou v nerezové a pozinkované 

povrchové úpravě.  

        Prvky technického zařízení budovy budou provedeny z nerezové oceli, elektroinstalace 

v tmavě šedé barvě. 

 
 Navržený objekt – varianta 1 – vizualizace exteriéru a hlavního výstavního prostoru v 1. NP 

(vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 2014) 
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 Navržený objekt – varianta 1 – vizualizace interiéru – galerie ve 2. NP, schodiště (vizualizace: autor, 

v programu 3Ds MAX 2014) 

 

 
 Navržený objekt – varianta 2 – vizualizace exteriéru a hlavního výstavního prostoru v 1. NP 

(vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 2014) 
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 Navržený objekt – varianta 2 – vizualizace interiéru – galerie ve 2.NP, schodiště (vizualizace: autor, 

v programu 3Ds MAX 2014) 

 

 
 Navržený objekt – varianta 3 – vizualizace exteriéru a hlavního výstavního prostoru v 1. NP 

(vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 2014) 
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 Navržený objekt – varianta 3 – vizualizace interiéru – galerie ve 2.NP, schodiště (vizualizace: autor, 

v programu 3Ds MAX 2014) 

4.2 ANALÝZA  

4.2.1 MOŽNOSTI POUŽITÍ RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ VE STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍCH 

Modelový objekt byl navržen tak, aby umožnil prozkoumání použitelnosti recyklovaných 

stavebních materiálů v základních používaných stavebních konstrukcích – obvodové stěně, 

podlaze na terénu, střeše a vnitřních dělicích konstrukcích. Tyto konstrukce budou analyzovány 

samostatně. Následně bude provedeno srovnání s navrženou alternativní skladbou 

z konvenčních materiálů.  

a)  Obvodová stěna 

Návrh prokázal vhodnost použití betonu z cihelného a betonového recyklátu ve svislých 

nosných konstrukcích. Použitý beton ERC concrete pevnosti C25/30 dosahuje vyšší pevnosti 

v tlaku než běžný beton, a to jej předurčuje k použití do tlakově namáhaných konstrukcí.  

Zajímavou vlastností je jeho výrazně nižší tepelná vodivost. Ta sice při splnění současných 

tepelně technických požadavků neumožňuje hospodárnou jednovrstvou skladbu obvodové 

stěny, ale pomůže ke snížení tloušťky tepelné izolace ve vícevrstvých konstrukcích. Pro 

konstrukci provětrávané fasády nebyl nalezen vhodný recyklovaný tepelněizolační materiál, a 

byly proto použity dřevovláknité desky do kovového nosného roštu. Vnější povrch obvodové 
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stěny byl vytvořen přizdívkou ze ztraceného bednění z recyklovaného betonu s výplní z 

recyklovaného betonu ERC concrete C25/30. Toto použití využívá vysoké pevnosti v tlaku 

betonu ERC concrete a je možné je považovat za vhodné.  

Při srovnání s variantou z konvenčních materiálů lze konstatovat, že obě alternativy mají 

shodné dimenze, jsou velmi podobné z hlediska náročnosti montáže a demontáže po dožití i z 

hlediska množství produkovaného odpadu. Varianta z recyklovaných materiálů má o něco lepší 

tepelně technické vlastnosti vlivem nižšího součinitele tepelné vodivosti recyklovaného betonu 

oproti betonu konvenčnímu. Naopak konvenční izolant vykazuje nižší součinitel tepelné vodivosti 

ve srovnání s použitým přírodním materiálem. Při odlišných dimenzích jednotlivých vrstev se 

však může poměr dimenzí skladeb změnit.  

Použité betonové konstrukce nosné stěny a vnější přizdívky jsou recyklovatelné metodou 

ERC-TECH. Demolice zejména železobetonových stěn je energeticky i ekonomicky náročná. 

Zpracování betonových odpadů a výroba betonového recyklátu je však zavedeným odvětvím a 

návrhem konstrukcí z betonového recyklátu dochází k žádoucímu vytvoření uzavřeného cyklu. 

Dřevovláknitá tepelná izolace je výrobkem na přírodním základě a umožňuje snadné odstranění 

v rámci přírodního cyklu (kompostováním), případně energetické využití. Ocelový nosný rošt je 

možné snadno recyklovat.   

Při demolici navržené skladby je vhodné nejdříve demolovat staticky nezávislou vnější 

přizdívku a následně odebrat dřevovláknité izolační desky, při ohleduplném zacházení bude 

možné opětovně je použít v jiné konstrukci. Ocelový nosný rošt upevněný hmoždinkami do 

nosného jádra stěny bude demontován uvolněním hmoždinek. Nosná část ze železobetonu 

bude demolována za použití mechanizace. Vybouraný materiál bude přesunut k recyklační lince, 

tam dojde k odstranění ocelových výztuží, drcení materiálu a třídění podle frakce. Koncovým 

produktem bude betonový recyklát připravený pro další využití.   

Navržená skladba obsahuje pevné spojení mezi ocelovou výztuží a betonem. Díky 

oddělitelným spojům v dalších materiálových rozhraních umožňuje čisté oddělení materiálů, při 

kterém nedochází ke vzájemné kontaminaci. Při třídění je nutné oddělit betonový odpad, ocelové 

výztuže a nosný rošt a dřevovláknité desky. Malé množství plastu z hmoždinek je z železobetonu 

obtížně odstranitelné. 

b) Podlaha na terénu 

Díky svým pevnostním charakteristikám je beton z cihelného a betonového recyklátu 

vhodný pro použití v základových konstrukcích. I přes nižší tepelnou vodivost neumožňuje při 
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splnění současných tepelně technických požadavků hospodárnou jednovrstvou skladbu 

podlahy na terénu, ale pomůže ke snížení tloušťky tepelné izolace v této konstrukci. Tepelná 

izolace byla navržena ze štěrku z pěnového skla, které je vyráběno z recyklovaného skla. Nebyl 

nalezen vhodný recyklovaný hydroizolační materiál, a tak byla vodorovná hydroizolace navržena 

z konvenčních asfaltových pásů.  

Ze srovnání s variantou z konvenčních materiálů je patrné, že obě alternativy mají velmi 

podobné dimenze. Lepší tepelněizolační vlastnosti skladby z konvenčních materiálů jsou dány 

pouze naddimenzováním desek z extrudovaného polystyrenu, které byly uvažovány ve výrobním 

rozměru. Samotný štěrk z pěnového skla má výrazně vyšší součinitel tepelné vodivosti (0,08 

W/mK) než extrudovaný polystyren použitý v alternativní skladbě (0,035 W/mK). Výhodou 

skladby se štěrkem z pěnového skla je však ta, že jím dojde k nahrazení tepelněizolační a 

drenážní vrstvy, a uspoří se tak jeden technologický krok.   

Použité betonové konstrukce základové desky, cementového potěru a podkladního betonu 

jsou recyklovatelné metodou ERC-TECH. Demolice zejména železobetonové základové desky je 

energeticky i ekonomicky náročná. Zpracování betonových odpadů a výroba betonového 

recyklátu je však zavedeným odvětvím, návrhem konstrukcí z betonového recyklátu dochází 

k žádoucímu vytvoření uzavřeného cyklu. Izolaci ze štěrku z pěnového skla je možné opětovně 

použít v jiné stavbě. Hydroizolační asfaltové pásy je nutné po dožití odstranit. 

Při demolici navržené skladby je možné souběžně demolovat základovou desku a 

vyrovnávací cementový potěr. Následně budou z podkladního betonu odstraněny natavené 

asfaltové pásy a demolován podkladní beton. Vybouraný betonový materiál bude přesunut 

k recyklační lince a tam dojde k odstranění ocelových výztuží, drcení materiálu a třídění podle 

frakce. Koncovým produktem bude betonový recyklát připravený pro další využití. Štěrk 

z pěnového skla je od podkladového betonu oddělen folií proti protečení betonu a bude získán 

v čisté podobě vhodné pro opětovné použití. 

Navržená skladba obsahuje monolitické spoje mezi ocelovou výztuží a betonem a na 

rozhraních mezi betonovými konstrukcemi a hydroizolačními vrstvami. Dojde tak ke vzájemné 

kontaminaci betonových odpadů a odpadů z plastů a asfaltových pásů. Při třídění je nutné 

oddělit betonový odpad, ocelové výztuže, plast, asfaltové pásy a štěrk z pěnového skla. Určité 

množství plastu a asfaltu bude z betonového odpadu obtížně odstranitelné. 
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c) Plochá střecha 

Návrh prokázal vhodnost použití betonu z cihelného a betonového recyklátu ve 

vodorovných nosných konstrukcích. Omezujícím faktorem je nižší modul pružnosti 

recyklovaného betonu, který způsobuje větší průhyb zatěžovaných vodorovných konstrukcí. 

V modelové stavbě byly dodrženy normové požadavky na průhyb. Zkouška pevnosti ve smyku 

však ukazuje na odlišnosti v odolnosti materiálu podle použitého recyklátu. Lze konstatovat, že 

pro vodorovné konstrukce je vhodnější beton z betonového recyklátu.  

I přes jeho nižší tepelnou vodivost není možné při splnění současných tepelně technických 

požadavků z vybraného materiálu navrhnout jednovrstvou skladbu ploché střechy. Tepelná 

izolace byla navržena z desek pěnového skla. Celkové tepelně technické vlastnosti obou 

konstrukčních skladeb jsou téměř shodné.   

Navržené alternativy se poměrně výrazně liší dimenzemi. Tento rozdíl je způsoben výrazně 

horšími izolačními vlastnostmi desek z pěnového skla ve srovnání s extrudovaným 

polystyrenem. Desky z pěnového skla mají součinitel tepelné vodivosti 0,06 W/mK, extrudovaný 

polystyren použitý v alternativní skladbě 0,035 W/mK.  

Betonové konstrukce stropní desky a spádového potěru jsou recyklovatelné metodou ERC-

TECH. Demolice zejména železobetonové stropní desky je energeticky i ekonomicky náročná. 

Zpracování betonových odpadů a výroba betonového recyklátu je však zavedeným odvětvím, 

návrhem konstrukcí z betonového recyklátu dochází k žádoucímu vytvoření uzavřeného cyklu. 

Izolaci z desek z pěnového skla je možné recyklovat drcením do podoby štěrku, vhodného 

k izolaci spodní stavby. Hydroizolační asfaltové pásy je nutné po dožití odstranit. 

Při demolici navržené skladby je možné souběžně demolovat stropní desku a spádový 

cementový potěr. Následně budou ze spádového betonu odstraněny natavené asfaltové pásy. 

Vybouraný betonový materiál bude přesunut k recyklační lince, kde dojde k odstranění 

ocelových výztuží, drcení materiálu a třídění podle frakce. Koncovým produktem bude betonový 

recyklát připravený pro další využití. Asfaltový pás s hliníkovou vložkou je na betonový podklad 

nataven bodově, což usnadní jeho demontáž. Desky z pěnového skla a následně i hydroizolační 

pásy jsou pokládány do horkého asfaltu, který zpevňuje křehkou strukturu materiálu a vyplněním 

spár zajišťuje vynikající paronepropustnost celé skladby. Použitím horkého asfaltu však vzniká 

obtížně demontovatelné souvrství.  

Navržená skladba obsahuje monolitické spoje mezi ocelovou výztuží a betonem, na rozhraní 

betonových konstrukcí a hydroizolačních vrstev a také mezi vrstvami tepelné izolace a 
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hyroizolačními pásy. Dojde tak ke vzájemné kontaminaci betonových odpadů, odpadů 

z pěnového skla, litého asfaltu a asfaltových pásů. Desky z pěnového skla budou navíc 

znečištěny litým asfaltem, a dojde tak k jejich částečnému znehodnocení. Při třídění je nutné 

oddělit betonový odpad, ocelové výztuže, asfaltové pásy a desky z pěnového skla. Určité 

množství asfaltu bude z betonového odpadu obtížně odstranitelné. 

d) Strop 

Beton z cihelného a betonového recyklátu je při řešeném drobném měřítku stavby a běžné 

zátěži vhodný i pro vnitřní stropy. Omezení bude dáno nižším modulem pružnosti a vyšším 

průhybem stropní desky.  

V porovnání s konvenčním betonem nedochází k významným rozdílům a konstrukce je 

řešena shodně. 

Betonová konstrukce stropní desky je recyklovatelná metodou ERC-TECH. Demolice 

železobetonové stropní desky je energeticky i ekonomicky náročná. Zpracování betonových 

odpadů a výroba betonového recyklátu je však zavedeným odvětvím, návrhem konstrukcí 

z betonového recyklátu dochází k žádoucímu vytvoření uzavřeného cyklu.  

Vybouraný betonový materiál bude přesunut k recyklační lince, kde dojde k odstranění 

ocelových výztuží, drcení materiálu a třídění podle frakce. Koncovým produktem bude betonový 

recyklát připravený pro další využití.  

Navržená skladba obsahuje monolitické spoje mezi ocelovou výztuží a betonem, proto 

dojde ke kontaminaci ocelového odpadu. Při třídění je nutné oddělit betonový odpad od ocelové 

výztuže, betonový odpad pak bude v čisté podobě vhodný pro recyklaci.  

e) Vnitřní příčka 

Beton z cihelného a betonového recyklátu je vhodný pro vnitřní dělicí konstrukce. Díky 

objemové hmotnosti srovnatelné s konvenčním betonem lze předpokládat, že konstrukce budou 

dosahovat srovnatelných hodnot vzduchové neprůzvučnosti.  

Skladba příčky se neliší konstrukčně ani dimenzemi od alternativní skladby z konvenčních 

materiálů. 

Betonová konstrukce vnitřní příčky je recyklovatelná metodou ERC-TECH. Demolice je 

energeticky i ekonomicky náročná. Zpracování betonových odpadů a výroba betonového 

recyklátu je však zavedeným odvětvím a návrhem konstrukcí z betonového recyklátu dochází 

k žádoucímu vytvoření uzavřeného cyklu.  
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Vybouraný betonový materiál bude přesunut k recyklační lince, kde dojde k odstranění 

ocelových výztuží, drcení materiálu a třídění podle frakce. Koncovým produktem bude betonový 

recyklát připravený pro další využití.  

Navržená skladba bude provedena z jednoho typu materiálu, betonový odpad bude v čisté 

podobě vhodný pro recyklaci. Třídění odpadu není nutné. 

f) Instalační předstěna 

Sádrokartonové desky z recyklovaných materiálů jsou vhodné pro tento typ konstrukcí. 

Nosný rošt je proveden z ocelového pozinkovaného plechu vhodného k recyklaci. 

Navržené alternativy se liší materiálem a způsobem montáže obkladu.  

Sádrokartonová deska je recyklovatelná za použití technologie, která oddělí papír od sádry. 

Demolice sádrokartonových konstrukcí je energeticky i ekonomicky nenáročná. Zpracování 

odpadů ze sádrokartonu je novým odvětvím, které je navázané na stávající producenty 

sádrokartonu. Recyklace oceli je zavedeným způsobem nakládání s tímto odpadem. 

Vybouraný sádrokarton bude přesunut do sběrného dvora a následně k recyklační lince, 

která je součástí výroby sádrokartonu. Koncovým produktem bude sádrový recyklát připravený 

pro další využití a papírový odpad.  

Navržená skladba obsahuje demontovatelné spoje mezi ocelovým roštem, sádrokartonem 

a ocelovým obkladovým plechem. Nedojde k vážnější kontaminaci ocelového ani 

sádrokartonového odpadu. Odpady budou v čisté podobě vhodné pro recyklaci. Při třídění je 

nutné oddělit ocelový odpad a sádrokarton. 

4.2.2 EKONOMICKÝ POTENCIÁL RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Byla provedena cenová kalkulace skladeb v programu Eurocalc 4 v cenové hladině 2021-I 

(viz přílohu č. 10). Výstupem je cena za 1 m2 každé skladby. Obdobně byla provedena cenová 

kalkulace alternativních skladeb z konvenčních materiálů a následně pak srovnání výsledných 

částek. Jednotkové ceny z databáze ÚRS budou doplněny cenami z dodavatelských ceníků, a to 

v případech, kdy uvažovaný materiál není v databázi ÚRS uveden.  

a) Obvodová stěna 

Konstrukčně jsou obě alternativy velmi podobné, včetně shodných dimenzí jednotlivých 

vrstev. Z hlediska montáže jsou obě skladby rovněž podobné. Rozdíl v ceně skladby tak bude 

vznikat především rozdílem v ceně dodávky materiálů. Recyklovaný beton ERC concrete dodává 

pod obchodním názvem Rebetong betonárna firmy Skanska v Brně-Horních Heršpicích, jejíž 
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ceník byl využit k porovnání cen recyklovaného a konvenčního betonu. Rebetong pevnostní třídy 

C25/30 je zde prodáván za 1800 Kč/m3 bez DPH, konvenční konstrukční beton pevnostní třídy 

C25/C30 za 2135 Kč/m3 bez DPH. Rozdíl je dán tím, že při výrobě dochází k úspoře 50 až 120 kg 

cementu na m3 hmoty. Další úsporu přinese nahrazení přírodního kameniva recyklátem. Cena 

přírodního kameniva je v současné době zhruba trojnásobná ve srovnání s betonovým 

recyklátem stejné frakce. Na druhé straně dochází k navýšení nákladů nutností provedení 

hygienizace odpadu. V položce nosná zeď ze ŽB tř. C25/30 bez výztuže byla pro konvenční 

materiál použita jednotková cena 3276,35 Kč/m3, uvedená v databázi ÚRS. Recyklovaný beton 

není v databázi ÚRS zastoupen, a proto byl uvažován cenový rozdíl 335 Kč/m3 mezi konvenčním 

a recyklovaným betonem dle ceníku betonárny Skanska v Brně-Horních Heršpicích a použita 

cena 3041,35 Kč/m3. 

Množství ocelové výztuže z betonářské oceli 10 505 bylo odhadnuto na 0,009 t v obou 

variantách návrhu a použita cena 42 603,43 Kč/t dle databáze ÚRS. 

Desky z minerální vlny, například Rockwool Rockton Super tloušťky 140 mm, má v 

sortimentu např. firma AA+ stavebniny, provozovna Brno-Bohunice, s uvedenou prodejní cenou 

214,80 Kč/m2 bez DPH, Izolační desky Steico flex 036 nabízí např. firma MIRHAUS stavebniny, s. 

r. o., v ceně 453,75 Kč/m2 bez DPH.  

Prefabrikáty ERC-TECH zatím nejsou na trhu dostupné, proto byl uvažován cenový rozdíl 

335 Kč/m3 mezi konvenčním a recyklovaným betonem dle ceníku betonárny Skanska v Brně-

Horních Heršpicích oproti ceně databáze ÚRS jako u konvenčních prefabrikátů. V položce nosná 

zeď tl. 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C25/30 tak byla 

ve variantě z konvenčního betonu použita jednotková cena z databáze ÚRS 854,31 Kč/m2, ve 

variantě z recyklovaného betonu pak 804,06 Kč/m2.  

Celková cena skladby z recyklovaných materiálů je 2266 Kč/m2, z konvenčních materiálů 

2079 Kč/m2. 

Ekonomické srovnání ukazuje nárůst nákladů při použití recyklovaných materiálů téměř o 

9 %, je ovšem způsoben výrazně vyšší cenou použitého přírodního izolantu. Betonové 

konstrukce z recyklovaného betonu naopak umožňují úsporu na dodávce materiálu ve výši cca 

7 %. 

b) Podlaha na terénu 

Konstrukčně se obě alternativy liší způsobem montáže tepelněizolační vrstvy. V případě 

štěrku z pěnového skla se jedná o sypaný a hutněný povrch. Desky XPS jsou kladeny na sucho 
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na podkladní beton. Použitím štěrku z pěnového skla také dochází k úspoře jednoho 

technologického kroku, protože není nutná další podkladní štěrková vrstva. Jako recyklovaný 

beton byl i v této skladbě uvažován Rebetong z betonárny firmy Skanska v Brně-Horních 

Heršpicích, který je v pevnostní třídě C25/30 prodáván za 1800 Kč/m3 bez DPH, konvenční 

konstrukční beton pevnostní třídy C25/C30 pak za 2135 Kč/m3 bez DPH. Ve srovnání tak byl 

v betonových vrstvách uvažován cenový rozdíl 335 Kč/m3 mezi konvenčním a recyklovaným 

betonem dle ceníku betonárny Skanska v Brně-Horních Heršpicích. V položce základové desky 

ze železobetonu tak bude v případě konvenčního betonu počítáno z databáze ÚRS 3021,73 

Kč/m3, v případě betonu ERC concrete pak 2686,73 Kč/m3. V položce mazanina tl. do 120 mm 

z betonu prostého (podkladní beton) je použita cena 3489,99 Kč/m3 podle databáze ÚRS, 

z betonu ERC concrete 3154,99 Kč/m3.  Vyrovnávací cementový potěr tloušťky 50 mm je ve 

variantě z konvenčních materiálů oceněn na 586,36 Kč/m2, ve variantě z recyklovaného 

materiálu je cena snížena zapracováním rozdílu 335 Kč/m3 dle ceníku betonárny Skanska 

v Brně-Horních Heršpicích na 569,61 Kč/m2.   

Cena izolace základové desky extrudovaným polystyrenem včetně montáže je dle databáze 

ÚRS 739 Kč/m2. Cena podsypu štěrkem z pěnového skla je dle ÚRS 595 Kč/m2. Navíc tímto 

řešením dochází k úspoře nákladů za provedení štěrkopískového podsypu v ceně dle ÚRS 

94 Kč/m2. 

Celková cena skladby z recyklovaných materiálů je 2716 Kč/m2, z konvenčních materiálů 

3071 Kč/m2. 

Volbou recyklovaných materiálů dojde v tomto případě k úspoře nákladů ve výši 11,5 %. 

Úspora není závislá na poměru jednotlivých vrstev skladby. 

c) Plochá střecha 

Konstrukčně se obě alternativy výrazně neliší. Jako recyklovaný beton byl v této skladbě 

uvažován Rebetong z betonárny firmy Skanska v Brně-Horních Heršpicích, který je v pevnostní 

třídě C25/30 prodáván za 1800 Kč/m3 bez DPH, konvenční konstrukční beton pevnostní třídy 

C25/C30 pak za 2135 Kč/m3 bez DPH. Ve srovnání byl v betonových vrstvách tedy uvažován 

cenový rozdíl 335 Kč/m3 mezi konvenčním a recyklovaným betonem dle ceníku betonárny 

Skanska v Brně-Horních Heršpicích. V položce stropní desky ze železobetonu se tak bude 

v případě konvenčního betonu počítat z databáze ÚRS s cenou 3256,19 Kč/m3, v případě betonu 

ERC concrete pak 2921,19 Kč/m3. V položce vyrovnávací a spádový beton je použita cena 

3427,16 Kč/m3 podle databáze ÚRS, z betonu ERC concrete 3092,16 Kč/m3.   
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Cena desek z extrudovaného polystyrenu je dle databáze ÚRS 1186,50 Kč/m2. Cena desek 

pěnového skla tl. 100 mm dle databáze ÚRS je 1480 Kč/m2, tl. 120 mm 1780 Kč/m2. Cena 

montáže jedné vrstvy desek dle ÚRS je 33,43 Kč/m2. Vzhledem k výrobním tloušťkám budou 

desky z extrudovaného polystyrenu kladeny ve dvou vrstvách, desky z pěnového skla ve třech 

vrstvách.  

Volbou recyklovaných materiálů dojde v tomto případě k nárůstu nákladů o 87,2 %. 

Konstrukce z recyklovaného betonu přináší úsporu na dodávce materiálu ve výši cca 7 %. 

Tepelný izolant z recyklovaného materiálu naopak způsobuje výrazné zvýšení nákladů v dodávce 

i montáži, vlivem horších tepelně technických vlastností desek z pěnového skla je totiž nutné 

přidat jednu vrstvu izolantu. 

d) Strop 

Jako recyklovaný beton byl i v této skladbě uvažován Rebetong z betonárny firmy Skanska 

v Brně-Horních Heršpicích, který je v pevnostní třídě C25/30 prodáván za 1800 Kč/m3 bez DPH, 

konvenční konstrukční beton pevnostní třídy C25/C30 pak za 2135 Kč/m3 bez DPH. Ve srovnání 

byl v betonových vrstvách tedy uvažován cenový rozdíl 335 Kč/m3 mezi konvenčním a 

recyklovaným betonem dle ceníku betonárny Skanska v Brně-Horních Heršpicích. V položce 

stropní desky ze železobetonu se bude v případě konvenčního betonu počítat z databáze ÚRS 

s cenou 3256,19 Kč/m3, v případě betonu ERC concrete pak 2921,19 Kč/m3. Povrchová úprava 

broušením je v obou variantách shodně počítána v ceně 73,23 Kč/m2. V celkové ceně skladby, 

která v případě konvenčních materiálů činí 665 Kč/m2 a v případě recyklovaných materiálů 599 

Kč/m2, dochází použitím recyklovaného materiálu ke snížení nákladů o 10 %.  

e) Vnitřní příčka 

Prefabrikáty ERC-TECH zatím nejsou na trhu dostupné, proto byl uvažován cenový rozdíl 

335 Kč/m3 mezi konvenčním a recyklovaným betonem dle ceníku betonárny Skanska v Brně-

Horních Heršpicích oproti ceně databáze ÚRS jako u konvenčních prefabrikátů. V položce nosná 

zeď tl. 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C25/30 tak byla 

ve variantě z konvenčního betonu použita jednotková cena z databáze ÚRS 854,31 Kč/m2, ve 

variantě z recyklovaného betonu pak 804,06 Kč/m2. Tyto ceny zároveň odpovídají celkové ceně 

za m2 těchto jednovrstvých stěn. 

Volbou recyklovaných materiálů dojde v tomto případě k celkovému poklesu nákladů o 

5,9 %. 
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f) Instalační předstěna 

Výrobce recyklovaných sádrokartonových desek Rigips vede tento artikl jako standardní 

výrobek a cena byla proto uvažována shodná jako u konvenčních desek. Rozdíly nastanou vlivem 

použitého obkladu. Cena lepeného keramického obkladu včetně montáže dle ÚRS je 887 Kč/m2. 

Cena dodávky a montáže nerezového obkladu je dle ÚRS 1316,68 Kč/m2. Celková cena skladby 

z konvenčních materiálů je 1381 Kč/m2, z recyklovaných materiálů 1810 Kč/m2. Cenový rozdíl je 

způsoben vyšší cenou plechu z nerezové oceli ve srovnání s keramickým obkladem. Je však 

nutno brát v potaz výrazné cenové rozpětí v cenách keramických obkladů, které může výsledný 

cenový rozdíl zásadně ovlivnit.   

Volbou skladby vhodné pro recyklaci dojde v tomto případě k nárůstu nákladů o 31,0 %.  

4.2.3  SPECIFIKA NAVRHOVÁNÍ BUDOV Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Při návrhu materiálového řešení stavby byl využit Katalog výrobků a materiálů s obsahem 

druhotných surovin dostupný na webu recyklujemestavby.cz. Je to jediná dostupná databáze 

recyklovaných stavebních materiálů v ČR, která však v současné době obsahuje pouze jedenáct 

položek.  

Jedinými uvedenými materiály vhodnými pro nosné konstrukce jsou prefabrikáty ERC-TECH 

a blíže nespecifikovaný beton s recyklovaným kamenivem. Na základě další rešerše byl nalezen 

beton ERC concrete s obsahem betonového, keramického nebo směsného recyklátu vyvinutý 

firmou ERC-TECH, a. s., který je na českém trhu dostupný zatím jen v několika betonárnách firmy 

Skanska pod označením Rebetong. Při návrhu modelového objektu byl použit beton nejvyšší 

komerčně dostupné pevnostní třídy C25/30. Díky spolupráci s firmou ERC-TECH byly jako 

podklad pro návrh konstrukcí získány potřebné technické údaje, především stavební technické 

osvědčení a protokoly z provedených zkoušek (stanovení odolnosti povrchu betonu proti 

působení vody a chemických rozmrazovacích látek, stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou, 

stanovení modulu pružnosti, stanovení mrazuvzdornosti a nasákavosti, stanovení objemových 

změn, stanovení pevnosti v tahu ohybem, stanovení pevnosti v tlaku, stanovení soudržnosti 

oceli s betonem, stanovení součinitele tepelné vodivosti). Vzhledem k nižším hodnotám modulu 

pružnosti bylo nutné provést ověření použitelnosti materiálu ve vodorovných nosných 

konstrukcích. Jako zkušební prvek byl navržen modelový železobetonový průvlak o maximální 

délce 4500 mm, který byl následně vyroben firmou ERC-TECH, a pak bylo provedeno stanovení 

únosnosti vodorovných překladů v ohybu. Obdobně bylo na modelovém překladu délky 3500 

mm provedeno stanovení únosnosti vodorovných překladů ve smyku. 
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 Návrh konstrukčních skladeb prokázal nutnost doplnění konstrukcí o tepelněizolační 

vrstvy z dalších materiálů. V Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin nebyl 

vhodný materiál nalezen. Na základě vlastní rešerše byl vybrán recyklovaný izolant z desek 

pěnového skla a štěrku z pěnového skla. Pro provětrávané fasády nebyl vhodný recyklovaný 

izolant nalezen, proto byly použity dřevovláknité desky. Hydroizolační recyklované materiály 

nebyly nalezeny v Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin ani vlastní 

rešerší. Byly použity izolanty z asfaltových pásů, případně PVC folie. Pro lehké konstrukce byly z 

Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin vybrány sádrokartonové desky 

Rigips. Navržené vnější výplně otvorů s podílem recyklovaného PVC od firmy Aluplast jsou 

uvedeny v Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin.  

 Katalog uvádí u výrobků pouze jednoduchý popis, který obsahuje základní informace o 

obsahu recyklátu ve výrobku, způsobu výroby a aplikačních možnostech. Chybí údaje o 

technických vlastnostech výrobků, vzhledu, ceně a výrobci. Nejsou uvedeny referenční stavby, 

vzorové konstrukční skladby ani protokoly o provedených zkouškách. Technické údaje o 

použitém recyklovaném betonu byly získány díky spolupráci s firmou ERC-TECH. Technické 

údaje o dalších použitých výrobcích byly zjišťovány převážně z webových stránek výrobců, 

případně telefonicky od pracovníků výrobce.   

 Možnosti povrchových úprav a vzhledové vlastnosti recyklovaného betonu byly získány 

díky spolupráci s firmou ERC-TECH, která umožnila provedení katalogizace vzorků. Vzhledová 

variabilita recyklovaného betonu určila možnosti estetického řešení modelového objektu, které 

byly rozpracovány formou vizualizací.  
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5 SYNTÉZA 

Na základě provedené analýzy je možné přistoupit k ověřování hypotéz formulovaných 
v úvodu této práce. 

Hypotéza 1: Využitelnost recyklovaných stavebních materiálů jako alternativy konvenčních 

stavebních materiálů bude omezená jejich horšími stavebně mechanickými a stavebně 

fyzikálními vlastnostmi.  

Návrhem modelového projektu byla prokázána reálná možnost využití recyklátu z betonu, 

cihel, tašek a keramického odpadu formou upcyclingu v běžných pozemních stavbách menšího 

měřítka, odpovídajícího např. běžným rodinným domům. V modelové stavbě použité směsi 

vyvinuté firmou ERC-TECH se mohou technickými vlastnostmi srovnávat s běžně používanými 

betony, přesto ale vykazují některé odlišnosti oproti běžným betonům shodných pevnostních 

tříd. Při zkoumaném menším měřítku stavby nedochází k zásadním odlišnostem ve stavebním a 

konstrukčním řešení oproti běžnému betonu a volba zkoušeného materiálu se jeví jako možná a 

úsporná. Při větším měřítku se mohou projevit některé technické odlišnosti, zejména v modulu 

pružnosti, který ovlivňuje průhyb konstrukcí a může vyvolat změny v dimenzích, průřezech a 

výztužích zejména vodorovných nosných konstrukcí. Kladem recyklovaného materiálu je nižší 

součinitel tepelné vodivosti, který umožní úspornější dimenzování tepelněizolační vrstvy 

obvodových konstrukcí.   

Na základě dostupných informací o technických vlastnostech zkoumaného materiálu lze 

usuzovat na vhodnost jeho použití v následujících konstrukcích: 

1) základové konstrukce (základové pasy, základové desky) 

2) svislé nenosné konstrukce (monolitické betonové příčky, monolitické vyztužené 

přibetonovávky, zděné příčky ze ztraceného bednění) 

3) svislé nosné konstrukce (monolitické nosné stěny, monolitické sloupy, zděné nosné 

stěny a pilíře ze ztraceného bednění). Vybraný materiál je zatím certifikovaný 

v pevnostních třídách C12/16 až C30/37. Omezení pro použití ve svislých nosných 

konstrukcích tedy vyplývá z maximálních deklarovaných pevností odpovídajících této 

pevnostní třídě a z nižšího modulu pružnosti, který se projeví zejména v místech 

zvýšeného vodorovného namáhání těchto konstrukcí. Možnosti pro použití tohoto 

materiálu ve svislých nosných konstrukcích se přes uvedené jeví jako velmi široké. 

Tepelná vodivost materiálu je o cca 62 % nižší ve srovnání s konvenčním betonem. To 

přináší výhody především v obvodových konstrukcích.    
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4) vodorovné nosné konstrukce (monolitické průvlaky, monolitické deskové stropy, skládané 

překlady, skládané stropy). Omezení pro použití ve vodorovných nosných konstrukcích 

vychází zejména z nižšího modulu pružnosti. Při větších rozponech bude nutné navýšit 

dimenzování výztuže, použití materiálu tak bude ve srovnání s běžným betonem 

nehospodárné. Vybraný materiál je proto možné doporučit do vodorovných prvků 

s menším rozponem, případně jako výplň ve velkorozponových halových systémech.  

5) povrchové úpravy (omítky, potěry, stěrky) 

6) zpevněné plochy (dlažby, lité podlahy). Zkušební výrobky vykazují vlastnosti srovnatelné 

s běžnými betony. V tomto případě se jedná zejména o pevnost v tlaku, tepelnou 

roztažnost, nasákavost a mrazuvzdornost. Byla zkoušena výroba lisovaných a 

vibrolisovaných zámkových dlažeb a výroba plošných dlažeb.  

Ve vícevrstvých konstrukcích byly použity další recyklované materiály. Jedním z nich je 

štěrk z pěnového skla použitý jako izolant v základových konstrukcích. Jeho součinitel tepelné 

vodivosti je výrazně vyšší ve srovnání s extrudovaným polystyrenem použitým v alternativní 

skladbě. Jeho výhodou je, že nahrazuje tepelněizolační a drenážní vrstvu, a nedochází tak 

k výraznému navýšení dimenzí konstrukce. Materiál má vysokou pevnost v tlaku, je nenasákavý 

a nedegraduje ve styku s vlhkostí. Díky tomu je velmi vhodný pro použití v základových 

konstrukcích.    

Ve střešní skladbě byly jako tepelný izolant použity desky z pěnového skla. Ty mají výrazně 

vyšší součinitel tepelné vodivosti než extrudovaný polystyren použitý v alternativní skladbě 

z konvenčních materiálů. To způsobuje nárůst dimenzí konstrukce. Desky z pěnového skla 

kladené do horkého asfaltu mají ovšem výhody v jiných parametrech, např. vysokou pevnost 

v tlaku, paronepropustnost, voděodolnost, trvanlivost konstrukcí. To je předurčuje pro použití 

zejména v silně zatěžovaných skladbách pochozích a pojížděných střech nebo v intenzivních 

vegetačních střechách.  

V instalační předstěně byly použity sádrokartonové desky Rigips s obsahem recyklátů. 

Výrobce neodlišuje desky z recyklované sádry a papíru od ostatního sortimentu a garantuje 

stejné technické vlastnosti. Jedná se tedy o výrobek vhodný k použití v lehkých dělicích 

konstrukcích. 

Formulovanou hypotézu není možné jednoznačně potvrdit ani vyvrátit. Recyklované výrobky 

se od konvenčních materiálů liší v různých technických parametrech, z nichž některé můžou 

omezovat jejich využitelnost v určitých konstrukcích. To se týká například velkorozponových 

železobetonových konstrukcí, kde je nežádoucí vyšší průhyb způsobený nižším modulem 
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pružnosti recyklovaného betonu. V jiných parametrech, jako je součinitel tepelné vodivosti a 

odolnost v tlaku, naopak může recyklovaný beton konvenční beton svými vlastnostmi 

převyšovat. Další použité materiály vykazují v porovnání s konvenčními materiály obdobné 

rozdíly. Štěrk z pěnového skla a desky z pěnového skla mají vyšší součinitel tepelné vodivosti a 

dosahují naopak vyšší pevnosti v tlaku, voděodolnosti, nenasákavosti a trvanlivosti. Desky ze 

sádrokartonu jsou podle údajů výrobce technicky shodné s konvenčním materiálem. Obdobným 

způsobem by bylo nutné provést srovnání dalších dostupných recyklovaných výrobků s jejich 

konvenčními alternativami.  

Hypotéza 2: Recyklované stavební materiály se při vhodném použití mohou stát 

ekonomicky zajímavou alternativou běžných stavebních materiálů. 

Ekonomické srovnání v aktuální cenové úrovni 2021-I prokázalo ekonomický potenciál 

recyklovaného betonu ERC concrete, jehož prodejní cena v betonárnách firmy Skanska, kde je 

prodáván pod obchodním označením Rebetong, je ve všech pevnostních třídách nižší než cena 

běžného betonu odpovídající pevnostní třídy. Cena použitého recyklovaného betonu pevnostní 

třídy C25/30 je o 15,7 % nižší než cena betonu C25/30 z přírodního kameniva. Jeho použití 

v obvodových konstrukcích může díky nižšímu součiniteli tepelné vodivosti přispět k další 

úspoře na dimenzích tepelněizolační vrstvy. V posuzovaných konstrukcích menších rozměrů 

nedochází ke změně v dimenzování výztuží ani zvětšení výšky průřezu. Ty mohou nastat při 

větších rozponech stropů a výškách stěn a ovlivnit cenu konstrukcí. Provedené zkoušky 

vodorovných nosných prvků ukazují na rozdílné vlastnosti betonu při použití betonového nebo 

cihelného recyklátu. V prvním případě došlo dokonce k mírnému snížení průhybu ve srovnání 

s konvenčním betonem. 

Štěrk z pěnového skla při započtení pokládky umožňuje téměř 20% úsporu ve srovnání 

s deskami z XPS. Jeho výhodou navíc je, že nahrazuje tepelněizolační a drenážní vrstvu, dojde 

tak k úspoře jednoho technologického kroku.   

Při shodných tepelně technických vlastnostech dochází použitím desek z pěnového skla 

k výraznému nárůstu nákladů. Ten je způsobený vyšší jednotkovou cenou desek z pěnového 

skla a nárůstem dimenzí tepelněizolační vrstvy způsobeným vyšším součinitelem tepelné 

vodivosti desek z pěnového skla. Z důvodu omezených výrobních rozměrů bylo nutné 

tepelněizolační vrstvu provést ve třech vrstvách ve srovnání s jednou vrstvou XPS. To má dopad 

na cenu montáže skladby. Celkově dojde k nárůstu ceny tepelněizolační vrstvy o 415 %. Při 

takovém cenovém rozdílu lze předpokládat, že varianta s recyklovaným materiálem bude využita 

především v takových případech, kdy budou využity výhodné technické vlastnosti desek 
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z pěnového skla, jako jsou vyšší pevnost v tlaku, voděodolnost, nenasákavost a trvanlivost, tedy 

především v silně zatěžovaných skladbách pochozích a pojížděných střech nebo v intenzivních 

vegetačních střechách. 

Desky z recyklovaného sádrokartonu Rigips jsou na stejné cenové úrovni jako konvenční 

sádrokarton, a jsou tedy jeho ekonomicky rovnocennou alternativou. 

Obdobné cenové srovnání by bylo nutné provést pro další dostupné recyklované stavební 

materiály.  

Formulovanou hypotézu je možné potvrdit. Návrh modelové stavby prokázal, že v určitých 

konstrukcích dochází použitím recyklovaných stavebních materiálů k poklesu nákladů. Zároveň 

je ale možné konstatovat, že použití recyklovaných materiálů může způsobit i nárůst ceny 

konstrukce, a to nejen vlivem vyšší ceny materiálu, ale i vlivem náročnější montáže nebo větších 

dimenzí skladeb. Z uvedeného lze usuzovat, že ekonomicky optimálním řešením bude ve většině 

případů kombinace recyklovaných a konvenčních materiálů.   

Hypotéza 3: Ve fázi návrhu budovy budou možnosti architekta omezené úzkým výběrem 

dostupných recyklovaných materiálů a nedostatkem projekčních podkladů. 

Návrh modelového objektu byl ve velké míře veden snahou o maximální uplatnění recyklátu 

z betonu, cihel, tašek a keramického odpadu, které tvoří největší skupinu stavebního odpadu 

produkovaného v ČR. Toto kritérium do značné míry ovlivnilo podobu stavby i řešení jednotlivých 

konstrukcí.  

Použitý beton ERC concrete je komerčně dostupný v pevnostních třídách C8/10 až C25/30. 

Tato nejvyšší třída pevnosti byla v řešeném menším měřítku stavby dostatečná. Recyklovaný 

materiál nabízí zajímavé výtvarné možnosti díky rozmanité barevnosti použitých recyklátů. Barva 

a textura materiálu se liší v závislosti na použitém recyklátu. Jejich zdůraznění je možné pomocí 

povrchové úpravy (broušení, štípání apod.).  

Tvárnice ztraceného bednění z recyklovaného betonu nejsou dosud běžně komerčně 

dostupné. Vzorky vyrobené v rámci zkušební výroby jsou bez povrchové úpravy. To omezuje 

jejich využitelnost na pohledových plochách.   

Další recyklované materiály byly vybírány z jediné dostupné databáze recyklovaných 

stavebních materiálů v ČR, Katalogu materiálů a výrobků s obsahem druhotných surovin pro 

použití ve stavebnictví, dostupného na webu recyklujmestavby.cz v pdf a v interaktivní webové 

variantě. Katalog je především ve své webové podobě přehledný a uživatelsky přívětivý. 
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Poskytuje užitečné informace o odvětví recyklace stavebních hmot, jednotlivých skupinách 

odpadů a produkovaných recyklátech. Sekce výrobků je členěna na výrobky použitelné 

v pozemních stavbách a výrobky použitelné v dopravních a vodohospodářských stavbách. 

V současnosti obsahuje jedenáct výrobků vhodných pro pozemní stavby. Jednotlivé katalogové 

listy obsahují stručný popis výrobku, aplikační možnosti a odkazy na normy a předpisy. Některé 

katalogové listy obsahují příklady dobré praxe doprovozené fotografií materiálu.  

Práci architekta omezuje především malý rozsah katalogu, který nepokrývá všechny 

komerčně dostupné recyklované stavební materiály. Tato skutečnost brání plnohodnotnému 

využití katalogu a vede k potřebě náročné samostatné rešerše.  

Za nedostatečný je možné považovat rozsah jednotlivých katalogových listů.  Z hlediska 

využitelnosti katalogu jako plnohodnotného projekčního podkladu by bylo vhodné doplnění 

katalogových listů o detailnější popis výrobní technologie včetně druhu a podílu recyklovaných 

hmot, technických vlastností výrobku, aplikačních možností či vzhledu.  

Za vhodné by bylo možné považovat rozšíření katalogu o katalog konstrukčních skladeb a 

detailů, kterým by architekt získal zdroj standardních řešení, použitelných ve vlastním návrhu. Za 

vhodný referenční příklad je možné považovat katalogy detailů pro pasivní domy vydávané 

v knižní podobě rakouským institutem pro stavební biologii a ekologii IBO [45] nebo webový 

katalog konstrukčních detailů pro pasivní domy dostupný na webu Centra pasivního domu [53]. 

Přínosem pro odbornou i neodbornou veřejnost by se mohlo stát rozšíření Katalogu o 

katalog staveb z recyklovaných stavebních materiálů. Vzorovým řešením může být katalog 

pasivních domů dostupný na webu Centra pasivního domu [54]. 

Z praktického hlediska je rovněž důležité, aby se recyklované materiály staly běžnou 

součástí databází rozpočtových softwarů. Návrh modelové stavby prokázal nutnost vlastní 

rešerše a vytváření vlastních specifikací na základě dodavatelských ceníků nebo vlastních 

výpočtů. To bude vytvářet komplikace při vytváření rozpočtu stavby i při výběrových řízeních. 

Rostoucí důležitost pro projekční práci má využití BIM softwarů. Ochota architektů k použití 

recyklovaných materiálů bude v rostoucí míře záviset i na zařazení recyklovaných materiálů a 

výrobků do knihoven těchto softwarů. 

Formulovanou hypotézu je možné potvrdit. Návrh modelové stavby prokázal, že možnosti 

konstrukčních řešení jsou omezené úzkým výběrem recyklovaných stavebních materiálů. Při 

návrhu modelové stavby se to týkalo tepelněizolačních a hydroizolačních materiálů. Nedostatek 
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projekčních podkladů se projevil zejména u recyklovaného betonu, který jako nový materiál nebyl 

dosud v praxi dostatečně vyzkoušen. Chybějící informace byly získány díky spolupráci s firmou 

ERC-TECH, která pro účely této práce poskytla výsledky prováděných zkoušek a projevila ochotu 

k provedení chybějících zkoušek. Vyhledávání informací se komplikovalo nedostatečným 

rozsahem jediné dostupné české databáze recyklovaných stavebních výrobků.  
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7 ZÁVĚR  

Problematika stavebních a demoličních odpadů získává na důležitosti. To se promítá do 

mezinárodní i národní legislativy, která stanoví hierarchii pro zacházení s odpadem. Předcházení 

vzniku odpadu, příprava pro opětovné použití a recyklace mají mít přednost před jinými způsoby 

nakládání s odpadem. Státy EU navíc deklarují záměr postupného přechodu na tzv. oběhové 

hospodářství, v němž budou materiálové toky tvořit převážně uzavřené cykly. Stavební odpad se 

v takovém případě stává významným potenciálním zdrojem surovin. 

Základní myšlenka této práce je postavena na předpokladu, že je vhodné usilovat o 

komplexnější pojetí této problematiky, které obsáhne celý životní cyklus budov od návrhu po 

demolici, třídění odpadu, recyklaci a další využití recyklátu. V takovém případě se otevírají 

podstatné možnosti i pro architekty, kteří svými rozhodnutími mohou významně ovlivnit 

konstrukční a materiálové řešení budov a v důsledku toho, po jejich dožití, i způsob demolice, 

třídění odpadu a způsob recyklace. Ochotou k projektování z recyklovaných stavebních hmot 

pak může architekt přispět ke zvýšení poptávky po recyklátech.  

Otázka stavění z recyklovaných stavebních hmot byla v úvodní části práce zařazena 

do širšího kontextu a prezentována v souvislosti s dalšími opatřeními, která povedou 

k prosazení oběhového modelu stavebnictví. V rámci kritické rešerše byly popsány vztahy mezi 

návrhem budovy a produkcí stavebního a demoličního odpadu. Na příkladech realizovaných 

staveb byly ukázány vhodné postupy, které přispějí k souladu se stanovenou hierarchií pro 

zacházení s odpady. Uvedené případy dokládají, že řada postupů, které jsou z hlediska nakládání 

se stavebními odpady vhodné, je architekty běžně používána, a jejich vědomé využití by pro 

architekty nemělo být obtížné.   

V další části byla podrobněji řešena otázka výběru stavebního materiálu a možnosti použití 

recyklovaných stavebních hmot. Ze shromážděných informací vyplývá, že výběr těchto hmot na 

trhu je zatím velmi úzký. Tomu odpovídá i poměrně malý počet realizovaných staveb, které byly 

z těchto materiálů postaveny. 

V hlavní části práce byl proveden návrh modelové stavby, který měl ověřit praktické 

možnosti uplatnění recyklovaných stavebních hmot ve stavbách měřítka odpovídajícího 

rodinným domům a jiným menším stavbám. Studie se zaměřila na hlavní materiálové skupiny 

odpadů, konkrétně beton, cihly a keramické výrobky. Vybrán byl jediný komerčně dostupný beton 

s obsahem betonových, cihelných a keramických recyklátů. Návrh prokázal vhodnost a 

hospodárnost vybraného materiálu v konstrukcích daného měřítka. Zároveň však ze studie 
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vyplývají určitá specifika, z nichž některá budou omezující, zejména nižší modul pružnosti 

recyklovaného betonu, který bude limitovat především použití ve vodorovných nosných 

konstrukcích větších rozponů. Jiné, jako například nižší tepelná vodivost, se naopak ukazují jako 

výhodné. Specifická barevnost a textura, které závisejí na použitém recyklátu, poskytují 

zajímavé výtvarné možnosti. Vícevrstvé konstrukce byly navrženy převážně z recyklovaných 

materiálů. Omezený výběr těchto materiálů se ukázal jako výrazně omezující. V rámci analýzy 

bylo v závěru práce provedeno ekonomické srovnání navržených skladeb s alternativami 

z konvenčních materiálů. Výsledek prokázal zajímavý ekonomický potenciál recyklovaných 

materiálů. Úzký výběr recyklovaných materiálů povede v praxi pravděpodobně k vytváření 

ekonomicky optimálních kombinací recyklovaných a konvenčních materiálů. 

Možnosti navrhování budov z recyklovaných stavebních hmot jsou omezené také 

chybějícími projekčními podklady a nedostačující podobou souhrnných databází recyklovaných 

materiálů.   

Řada otázek si zasluhuje podrobnější rozpracování. Za důležité považuji zejména 

důkladnější prověření aplikačních možností jednotlivých dostupných recyklovaných materiálů a 

vytvoření prakticky použitelných konstrukčních podkladů. Vzorem by mohly být například 

konstrukční katalogy pro pasivní domy, které obsahují typické skladby konstrukcí a typické 

detaily, zahrnují základní stavebně fyzikální a ideálně i ekonomické srovnání s běžně 

používanými řešeními.  

V praxi mohou informace obsažené v této práci posloužit zejména architektům pro základní 

orientaci v řešené problematice. Zpracovatelům stavebních odpadů a výrobcům recyklovaných 

stavebních hmot nebo následných výrobků by mohla pomoci k lepšímu pochopení potřeb a 

požadavků architektů. Vzájemné propojení těchto oborů lze považovat za velmi žádoucí pro 

naplnění záměru přechodu stavebnictví na oběhový model hospodářství. 

Pro rozvoj stavění z recyklovaných stavebních materiálů bude zásadní rozšíření portfolia 

realizovaných staveb. Ty se mohou stát zdrojem dalších užitečných informací. Zejména na nich 

mohou být zkoušeny různé aplikační možnosti recyklovaných materiálů a ověřovány jejich 

vlastnosti při výstavbě i za provozu. Realizované stavby se také můžou stát pozitivními 

referenčními příklady, které přesvědčí architekty a stavebníky k používání recyklovaných 

materiálů. 

Jako příklad použití recyklovaného betonu v projektu určenému k realizaci je možné uvést 

návrh venkovních úprav u rodinného domu v Ivančicích, vypracovaný autorem této práce. 
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Řešená plocha přiléhá k rodinnému domu a je stavebně vymezena opěrnými stěnami a 

stávajícím sklepem. Na severozápadním a severovýchodním okraji plochy je zvýšený ochoz se 

schodišti, která překonávají výškové rozdíly mezi podlahou rodinného domu, dvorkem a 

zahradou. Zadáním bylo vytvoření částečně kryté terasy v úrovni podlahy rodinného domu, 

renovace poškozených konstrukcí a estetické sjednocení řešeného prostoru. Terasa je řešena 

jako dřevěná paluba kotvená do nosného dvousměrného roštu z dřevěných profilů. Rošt bude 

umístěn na zděné pilířky ze ztraceného bednění vyplněného prostým betonem. Severovýchodní 

ochoz je ve špatném technickém stavu a je navrženo jeho nahrazení novou železobetonovou 

konstrukcí. Opěrná zeď se zděným plotem na jihozápadní hranici pozemku bude vzhledem 

k technickým závadám zpevněna přibetonovávkou s KARI sítí kotvenou do stávající konstrukce 

mechanickými kotvami. Stávající svislé povrchy budou očištěny a opatřeny hrubou cementovou 

omítkou. Podlahy a schodiště budou očištěny a opatřeny cementovou stěrkou. Ve druhé etapě 

bude řešeno zastřešení terasy plochou vegetační střechou na nosné konstrukci z dřevěných 

trámů.  

Pohledové betonové konstrukce, cementové omítky a stěrky budou provedeny z materiálu 

ERC Concrete ze směsného recyklátu: z 50 % cihelného a z 50 % betonového odpadu. Výsledné 

povrchy budou šedé s nádechem okrové barvy a vytvoří barevně neutrální pozadí pro dřevěné 

konstrukce z přírodního smrkového řeziva.  

Jedním z cílů projektu je vyzkoušení různých aplikačních možností vybraného materiálu a 

prověření jeho odolnosti ve venkovním prostředí. 

 
  Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – stávající stav (foto: autor) 
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 Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – půdorys v úrovni +-0,000 (výkres: autor, v programu 

Autocad LT 2021) 

 
  Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – řezy (výkres: autor, v programu Autocad LT 2021) 
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  Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – schéma betonových konstrukcí (vizualizace: autor, 

v programu 3Ds MAX 2014) 
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 Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – vizualizace (vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 

2014) 

 

 
 Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – vizualizace (vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 

2014) 

  



128  

8 SUMMARY  

The issue of construction and demolition waste is becoming increasingly important. This 

translates into international and national legislation. Prevention of waste, preparation for reuse 

and recycling should be prefered over other means of waste management. In addition, the EU 

states declare the intention of a gradual transition to the so-called circular economy, where 

material flows will mainly consist of closed cycles. In this case, construction waste becomes a 

significant potential source of raw materials. 

In practice, especially the field of recycling of inert building wastes and some plastics is 

being developed. The system of recycling of metals also works for a long time. Nevertheless, 

the amount of waste still ends up in landfills and even the abovementioned fields are limited in 

their development by an insufficient interest in their production. Another problem is an 

inadequate sorting of waste, which results in a reduced quality of recycled material. 

The idea of this work is based on the assumption that it is desirable to address the issue in 

a more complex way, which would contain the whole life cycle of buildings from the design 

phase to deconstruction, sorting of waste and further use of the recycled product. In such a 

case, there are also substantial possibilities for architects, who, through their decisions over 

construction and material of buildings, can significantly influence deconstruction, sorting of 

waste and recycling of buildings.  Their willingness to use the  recycled building materials in 

projects could also lead to increased demand for recycled materials. 

In this work, relations between building design and production of building and demolition 

waste were defined. The appropriate practices leading to larger compliance with the 

established hierarchy of waste have been shown on examples of built structures. These 

examples demonstrate that those practices are from a large part already commonly used and 

their conscious use could be easily appropriated by architects. 

In the next part of the work the question of choice of building material and the possibility of 

using recycled building materials was examined in more detail. The collected information 

suggest that the choice of these materials on the market is very limited. This is also reflected 

by a relatively small number of structures built from these materials. 

In the final part of the thesis, a case study was carried out to show practical possibilities of 

use of recycled building materials. The study focused on major material groups that include 

concrete, brick and ceramic products. The recycled concrete has proven to be suitable for the 

selected scale of building. At the same time, however, the study has revealed some specific 
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features of the chosen material, in particular a lower module of elasticity, which will limit the 

use in horizontal load-bearing structures. Others, such as lower thermal conductivity, are on the 

other hand preferable. The specific colors and texture that depend on used building waste and 

methods of surface finish provide interesting aesthetic options. Multilayer structures from 

recycled materials have been designed and compared in terms of costs with conventional 

materials. The use of recycled materials has been proved cost-effective for some 

constructions. However, finding a cost-competitive alternative to conventional materials is 

limited due to the limited choice of recycled materials. 

It can therefore be concluded from the lessons learned that the possibilities of building 

from recycled building materials are limited mainly by the narrow selection of products from 

these materials and the lack of available information, especially those organized to the form 

practically usable by an architect. Both will also affect his work. The limited choice will probably 

lead to various compromises in structural design or to combinations with conventional 

materials. 

The issue of building from recycled building materials has been dealt with in a broader 

context and presented in connection with other measures that will lead to the enforcement of 

the circular model of building industry. However, a number of questions deserve further 

elaboration. In particular, I consider it important to examine in greater detail the application 

possibilities of each available recycled material and to create construction manuals. An 

example can be taken from design catalogues for passive houses. It is also necessary to 

extend the portfolio of built structures. These will undoubtedly be a source of useful 

information and, possibly, of a new distinctive aesthetics. 

In practice, the information contained in this work can serve mainly architects for basic 

orientation in the topic. It can also help processors of building waste and manufacturers of 

recycled building materials to understand the needs and requirements of architects. The 

interconnection of these fields is highly desirable to fulfill the intent of transition to the circular 

model of building industry. 
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CENIA  Česká informační agentura životního prostředí 

ISOH  Informační systém odpadového hospodářství 
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Obr. 42  Výrobky z přírodních materiálů použitelné v podlahových souvrstvích (zdroj 

<https://web.steico.com >, <https://www.princparket.cz>) 
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Obr. 49  Průhyb střešní desky – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 
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Obr. 59  Zkouška únosnosti v ohybu – vzorek č. 7 beton C25/30 s přírodním kamenivem 

(zdroj: Protokol č. 060-051254 o zkoušce: stanovení únosnosti překladů v ohybu) 

Obr. 60  Zkouška únosnosti v ohybu – vzorek č. 8 beton C25/30 s recyklovaným 

kamenivem z cihelného recyklátu (zdroj: Protokol č. 060-051254 o zkoušce: 

stanovení únosnosti překladů v ohybu) 

Obr. 61  Zkouška únosnosti v ohybu – vzorek č. 9 beton C25/30 s recyklovaným 

kamenivem z betonového recyklátu (zdroj: Protokol č. 060-051254 o zkoušce: 

stanovení únosnosti překladů v ohybu) 
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Obr. 62  Zkouška únosnosti ve smyku – vzorek č. 1 beton C25/30 s přírodním kamenivem 

(zdroj: Protokol č. 060-051252 o zkoušce: stanovení únosnosti překladů ve 

smyku)  

Obr. 63  Zkouška únosnosti ve smyku – vzorek č. 2 beton C25/30 s recyklovaným 

kamenivem z cihelného recyklátu (zdroj: Protokol č. 060-051252 o zkoušce: 

stanovení únosnosti překladů ve smyku)  

Obr. 64  Zkouška únosnosti ve smyku – vzorek č. 3 beton C25/30 s recyklovaným 

kamenivem z betonového recyklátu (zdroj: Protokol č. 060-051252 o zkoušce: 

stanovení únosnosti překladů ve smyku)  

Obr. 65  Stanovení soudržnosti oceli s betonem – schéma posuzovaného vzorku (zdroj: 

Protokol č. 060-050078 o zkoušce: posouzení spolehlivost montáže hmoždinek)  

Obr. 66  Vliv použitého recyklátu na vizuální kvality materiálu – podíl cihelného a 

betonového recyklátu – vzorek z betonového recyklátu (foto: autor) 

Obr. 67  Vliv použitého recyklátu na vizuální kvality materiálu – podíl cihelného a 

betonového recyklátu – vzorek ze směsného recyklátu (foto: autor) 

Obr. 68  Vliv použitého recyklátu na vizuální kvality materiálu – vzorek z recyklátu ze 

sanitární keramiky, kombinace materiálů (foto: autor) 

Obr. 69  Vliv použitého recyklátu na vizuální kvality materiálu – zrnitost recyklátu – frakce 

8/32 (foto: autor) 

Obr. 70  Vliv použitého recyklátu na vizuální kvality materiálu – zrnitost recyklátu – frakce 

0/8 (foto: autor) 

Obr. 71  Vliv povrchové úpravy na texturu materiálu – směsný recyklát z cihel a betonu, 

jemná frakce, odlitek bez povrchové úpravy (foto: autor) 

Obr. 72  Vliv povrchové úpravy na texturu materiálu – směsný recyklát z cihel a sanitární 

keramiky, jemná frakce, broušený povrch (foto: autor) 

Obr. 73 Vliv povrchové úpravy na texturu materiálu – směsný recyklát z cihel a betonu, 

hrubá frakce, bez povrchové úpravy (foto: autor) 

Obr. 74  Příklad použití materiálu ve výrobcích – zkušební blok, směsný recyklát z cihel a 

betonu, broušený povrch (foto: autor) 
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Obr. 75 Příklad použití materiálu ve výrobcích – zkušební blok, betonový recyklát, 

broušený povrch (foto: autor) 

Obr. 76  Příklad použití materiálu ve výrobcích – zkušební blok, 50% betonový recyklát, 

50% směsný recyklát, broušený povrch (foto: autor) 

Obr. 77 Další příklady použití materiálu ve výrobcích (foto: autor) 

Obr. 78  Půdorys a řez navrženým objektem (výkres: autor, v programu Autocad LT 2021) 

Obr. 79  Navržený objekt – pohledy (výkres: autor, v programu Autocad LT 2021) 

Obr. 80 Barevnost nosné části okna Aluplast z recyklovaného PVC (zdroj 

<https://www.aluplast.net>) 

Obr. 81 Topná tělesa z nerezové oceli (zdroj < https://the-radiators.com>) 

Obr. 82 Kanalizační a vodovodní potrubí z nerezové oceli (zdroj 

<https://engineer.decorexpro.com/> , < https://www.mea-odvodneni.cz/>) 

Obr. 83 Zařizovací předměty z nerezové oceli (zdroj <https://azp.cz/>) 

Obr. 84  Elektroinstalace vedená po povrchu konstrukcí (foto: autor, zdroj 

<https://www.se.com/>) 

Obr. 85  Navržený objekt – varianta 1 – vizualizace exteriéru a hlavního výstavního 

prostoru v 1. NP (vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 2014) 

Obr. 86  Navržený objekt – varianta 1 – vizualizace interiéru – galerie ve 2. NP, schodiště 

(vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 2014) 

Obr. 87  Navržený objekt – varianta 2 – vizualizace exteriéru a hlavního výstavního 

prostoru v 1. NP (vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 2014) 

Obr. 88  Navržený objekt – varianta 2 – vizualizace interiéru – galerie ve 2. NP, schodiště 

(vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 2014) 

Obr. 89  Navržený objekt – varianta 3 – vizualizace exteriéru a hlavního výstavního 

prostoru v 1. NP (vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 2014) 

Obr. 90  Navržený objekt – varianta 3 – vizualizace interiéru – galerie ve 2. NP, schodiště 

(vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 2014) 

Obr. 91  Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – stávající stav (foto: autor) 
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Obr. 92  Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – půdorys v úrovni +-0,000 (výkres: 

autor, v programu Autocad LT 2021) 

Obr. 93  Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – řezy (výkres: autor, v programu 

Autocad LT 2021) 

Obr. 94  Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – schéma betonových konstrukcí 

(vizualizace: autor, v programu 3Ds MAX 2014) 

Obr. 95  Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – vizualizace (vizualizace: autor, 

v programu 3Ds MAX 2014)  

Obr. 96 Rodinný dům v Ivančicích – venkovní úpravy – vizualizace (vizualizace: autor, 

v programu 3Ds MAX 2014) 
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