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ÚVOD   

Současné stavebnictví spotřebuje téměř 40 % všech spotřebovávaných surovin a 
vyprodukuje 25–30 % veškerého odpadu. Dlouhodobým strategickým cílem EU je 
postupný přechod od tzv. lineárního modelu hospodářství k modelu oběhovému.  
Stavebnictví přitom bude jedním z klíčových odvětví. Důležitým nástrojem při 
naplňování tohoto cíle bude rozvoj recyklace stavebních odpadů jako zdroje surovin.  

Tato práce si klade za cíl prozkoumat specifika použití recyklovaných stavebních 
hmot ve stavbách z pohledu architekta. Pozornost byla 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.  

1  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]. 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 pořádá každoročně 
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, Pavel Tesárek 
[11], [12]. 

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 

Tato práce popisuje stávající materiálové toky ve stavebnictví ČR, především 
podíl využití jednotlivých stavebních materiálů/materiálových skupin ve stavební 
produkci, dále význam těchto materiálů v odpadovém hospodářství. V produkci 
stavebních hmot se dlouhodobě výrazně uplatňuje výroba betonových, sádrových, 
vápenných a cementových hmot a výrobků. Pokud jde o plasty, celková spotřeba v 
ČR činí cca 1,14 milionů tun a stavebnictví se na ní podílí zhruba pětinou [24]. 

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 ca. 54% [2].  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.  

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 recyklátů ze směsí betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků [2]. 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 ca. 90% objemu.  Čistota výsledného materiálu 
přitom výrazně ovlivňuje náročnost recyklace a kvalitu recyklátu. 

2.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH A VÝSLEDKY RECYKLACE, 
NAVRHOVÁNÍ BUDOV Z RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH 
HMOT  

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. 

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. V kontextu oběhového hospodářství je nutné volit 
takový materiál a konstrukční řešení, které umožní vícenásobné opakování recyklace 
a které zaručí efektivitu celého procesu. 
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3  CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

3.1 FORMULACE HLAVNÍCH PROBLÉMŮ, KTERÉ JE NUTNÉ 
VYŘEŠIT PRO SPLNĚNÍ ZADÁNÍ  

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 omezená 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 

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, 
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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. 

4  VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

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. 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. Jako databáze informací o recyklovaných stavebních 
materiálech sloužil především Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem 
druhotných surovin dostupný na webu recyklujemestavby.cz 

 

Obr. 1.  Stěnový model konstrukce, vlevo celý objekt, vpravo bez horních stěn a střechy 

(vizualizace: autor) 
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4.1.2 NÁVRH KONSTRUKČNÍCH SKLADEB 

Návrh jednotlivých konstrukčních skladeb je graficky prezentován výřezy skladeb 
s konstrukčními vrstvami barevně odlišenými 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. Navržené 
barevné schéma usnadňuje orientaci ve výkresech.  

Obvodové konstrukce byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy ČSN 
73 0540-2 na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.  

Pro každou konstrukční skladbu byla navržena alternativa z konvenčních 
stavebních materiálů. Kritériem pro návrh alternativní skladby bylo dosažení 
srovnatelných technických vlastností i pohledových kvalit.  

 

Obr. 2. Skladba obvodové stěny – varianta z recyklovaných materiálů 

4.1.3 STATICKÉ POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A 
SROVNÁNÍ ALTERNATIV Z RECYKLOVANÉHO A BĚŽNÉHO 
BETONU 

V dalším kroku bylo provedeno statické posouzení navržených nosných 
konstrukcí ve variantách z běžného betonu a z betonu s recyklátem, které mělo za cíl 
prověřit vhodnost použití betonů s recyklátem do nosných konstrukcí staveb tohoto 
měřítka a odhalit 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.  

Na základě předchozích provedených kroků návrhu byl vytvořen výpočetní model 
konstrukce. Posouzení konstrukce bylo provedeno ve spolupráci s Ing. Janem 



 10

Maříkem v programu SCIA Engineer. Srovnány byly vždy tvarově shodné 
konstrukce z recyklovaného betonu ERC concrete a normového betonu. Ze 
získaných vypočtených hodnot vyplývá, že průběhy vnitřních sil jsou téměř totožné. 
U standardního betonu nabývají extrémy větších hodnot. V řešeném měřítku nemá 
tento rozdíl prakticky žádný vliv na dimenzování konstrukcí ani na návrh výztuže. 
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 tohoto by se mělo vycházet při jeho zařazení do stavby.  

 

Obr. 1. Průhyb střešní desky – vlevo standardní beton C25/30, vpravo beton C25/30 

s recyklovaným kamenivem (vytvořil: Ing. arch. Petr Dobrovolný, Ing. Jan Mařík, 

v programu SCIA Engineer) 

4.1.4 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 
odpovídajícímu modelovému objektu.  Odborný návrh výztuže provedl Ing. Roman 
Kozumplík. Firma ERC-TECH následně zhotovila ve 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. 
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Bylo provedeno stanovení únosnosti překladů v ohybu. Zkoušen byl nosný tyčový 
prvek – překlad o rozměrech 150x300x4500 mm ve variantách z běžného betonu 
s přírodním kamenivem, z betonu z cihelného recyklátu a z betonu z betonového 
recyklátu. 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.  

 

Obr. 2.  Zkouška únosnosti v ohybu – vzorek č. 9 beton C25/30 s recyklovaným kamenivem 

z betonového recyklátu 

Za účelem stanovení únosnosti překladů byl zkoušen nosný tyčový prvek – 
překlad o rozměrech 150x300x3500 mm ve variantách z běžného betonu 
s přírodním kamenivem, z betonu z cihelného recyklátu a z betonu z betonového 
recyklátu. 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, kde vydrcení betonu v tlakové oblasti a porušení v ohybové oblasti 
předcházelo destrukci prvku ve smykové oblasti. 

Pro stanovení pevnosti v tlaku byly zkoušeny vzorky – zkušební krychle ve 
variantách z běžného betonu s přírodním kamenivem, z betonu z cihelného recyklátu 
a z betonu z betonového recyklátu. Průměrná pevnost v tlaku vzorků z betonu 
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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. 

Soudržnost oceli s betonem byla zkoušena na betonových blocích se zabudovanou 
žebříkovou betonářskou výztuží Ø18 mm ve variantách s betonem z přírodního 
kameniva a z recyklovaného kameniva. Dle 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. 

4.1.5 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.   

 

Obr. 3.  Příklad použití materiálu ve výrobcích – zkušební blok, směsný recyklát z cihel a 

betonu, broušený povrch (foto: autor) 
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4.1.6 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 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.  

 

Obr. 4. Půdorysy a řez navrženým objektem (výkres: autor, v programu Autocad LT 2021) 

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 z pěnového skla. Stejný 
materiál bude použit pro vnější izolaci soklové části obvodových stěn do výšky 
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300 mm nad úroveň terénu. Od této výšky pak navazuje tepelná izolace 
z dřevovláknitých desek. Vnitřní schodiště je navrženo z betonu a to jako 
železobetonová deska s nadbetonovanými stupni. 

4.1.7 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 byly využity možnosti 
povrchových úprav betonu ERC concrete doložené existujícími vzorky. Vliv 
estetické variability recyklovaného betonu na vzhled modelového objektu byl 
doložen pomocí variantních vizualizací.  

 

Obr. 5. Navržený objekt – varianta 3 - vizualizace exteriéru a hlavního výstavního prostoru 

v 1.NP (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 byly analyzovány a srovnány s alternativními 
skladbami z konvenčních materiálů.  

Použitý beton ERC concrete pevnosti C25/30 dosahuje srovnatelné pevnosti 
v tlaku jako běžný beton a to jej předurčuje k použití do tlakově namáhaných 
konstrukcí. Ve vodorovných nosných konstrukcích je nutné počítat s rozdíly 
v průhybu, které jsou závislé na druhu použitého recyklátu. Jeho zajímavou 
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vlastností je výrazně nižší tepelná vodivost recyklovaného betonu, která má vliv na 
řešení vícevrstvých obvodových konstrukcí stavby.  

Navržené betonové konstrukce 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. Navržené skladby obsahují pevná spojení mezi 
ocelovou výztuží a betonem. Díky oddělitelným spojům v dalších materiálových 
rozhraních je možné čisté oddělení materiálů, při kterém nedochází ke vzájemné 
kontaminaci. Při třídění je nutné oddělit betonový odpad, ocelové výztuže a další 
přidané materiály použité ve vícevrstvých konstrukcích 

4.2.2 EKONOMICKÝ POTENCIÁL RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Byla provedena cenová kalkulace skladeb v programu Eurocalc 4 v cenové 
hladině 2021-I. Výstupem je cena za 1 m2 každé skladby. Obdobně byla provedena 
cenová kalkulace alternativních skladeb z konvenčních materiálů a provedeno 
srovnání. Jednotkové ceny z databáze ÚRS byly doplněny cenami z dodavatelských 
ceníků a to v případech, kdy uvažovaný materiál není v databázi ÚRS uveden.  

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 zatím na 
českém trhu 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 působní 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 
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maximální délce 4500 mm, který byl následně vyroben firmou ERC-TECH a 
provedeno stanovení únosnosti vodorovných překladů v ohybu. Obdobně bylo na 
modelovém překladu délky 3500mm provedeno stanovení únosnosti vodorovných 
překladů ve smyku. 

 Návrh konstrukčních skladeb prokázal nutnost doplnění konstrukcí o tepelně 
izolační 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, štěrku z pěnového skla. Pro 
provětrávané fasády nebyl vhodný recyklovaný izolant nalezen a 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.   

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 
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technickými vlastnostmi mohou srovnávat s běžně používanými betony, přesto ale 
vykazují některé odlišnosti proti běžným betonům shodných pevnostních tříd. Při 
zkoumaném menším měřítku stavby nedochází k zásadním odlišnostem ve 
stavebním a konstrukčním řešení proti 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 relativně 
nižší součinitel tepelné vodivosti, který umožní úspornější dimenzování tepelně 
izolační vrstvy obvodových konstrukcí.   

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 
tepelně izolační 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 pochůzných 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 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. Naopak dosahují vyšší pevnosti v tlaku, voděodolnosti, nenasákavosti a 
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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 cenu 
než cena betonu C25/30 z přírodního kameniva. Při použití v obvodových 
konstrukcích může díky nižšímu součiniteli tepelné vodivosti přispět k další úspoře 
v dimenzích tepelněizolační vrstvy. V posuzovaných konstrukcích menších rozměrů 
nedochází ke změně v dimenzování výztuží ani ke 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 tepelně izolační 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 tepelně izolační vrstvu provést ve 
třech vrstvách ve srovnání s jednou vrstvou XPS. To má dopad na cenu montáže 
skladby.  Celkově dojde k nárůstu ceny tepelně izolační vrstvy o 415 %. Při takovém 
cenovém rozdílu lze předpokládat, že varianta s recyklovaným materiálem bude 
využita především v takových případech, kde budou využity výhodné technické 
vlastnosti desek z pěnového skla, jako jsou vyšší pevnost v tlaku, voděodolnost, 
nenasákavost a trvanlivost, tedy především v silně zatěžovaných skladbách 
pochůzných 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.  
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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. 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, 
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technické vlastnosti výrobku, aplikační možnosti a vzhled. 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. 

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 způsobuje 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 tepelně izolačních a 
hydroizolačních materiálů. Nedostatek 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 bylo komplikováno 
nedostatečným rozsahem jediné dostupné české databáze recyklovaných stavebních 
výrobků.  

6  ZÁVĚR  

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 
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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 vyplývají určitá 
specifika, z nichž některá budou omezující, zejména nižší modul pružnosti 
recyklovaného betonu, který bude limitovat zejména 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. Malý 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. 

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 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. 
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ABSTRACT 

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. 

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 the main 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 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 information contained in this work can serve 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. 


