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Recycling-Aware Building  Design

The paper focuses on recycling in the building industry, placing emphasis on 
load-bearing building structures. Current practice is taken as the starting 
point, namely the processes of demolition, material separation and further 
processing. Based on collected data, the paper determines the key principles 
for good building design that takes into account future recycling.
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Tento příspěvek se zabývá problematikou recyklace ve stavebnictví s důra-
zem na nosné konstrukce staveb. Východiskem je popis stávající praxe – pře-
devším používaných postupů demolice, třídění materiálů a jejich zpracování. 
Na základě sebraných údajů stanovuje základní zásady dobrého navrhování 
budov s ohledem na budoucí recyklaci.

První část příspěvku se věnuje historickému kontextu a popisu součas-
ného stavu. Jsou popsány hlavní materiálové toky ve stavebnictví. Pomocí 
statistických údajů jsou ukázány nejpoužívanější stavební materiály, druh  
a množství vyprodukovaných stavebních odpadů a druh a množství vypro-
dukovaných recyklátů. Budou srovnána domácí data se zahraničními a vy-
vozeny základní vývojové trendy.

V další části budou souhrnně popsány obvyklé postupy demolice objektů 
a členění stavebních odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Nejpoužíva-
nější stavební materiály (beton, cihly a keramika, kovy a slitiny kovů, dře-
vo) budou pojednány podrobněji z hlediska způsobu demolice konstrukcí, 
zpracování odpadu a možností jeho dalšího využití. Zvláštní pozornost bude 
věnována dalším přírodním stavebním materiálům, např. nepálené hlíně  
a slámě, jejichž podíl na stavebním trhu je zatím zanedbatelný, ale které  
z hlediska využití stavebních odpadů nabízejí zajímavé možnosti.

Návrh nosné konstrukce budovy dělí od jejího zániku obvykle desítky 
nebo stovky let, a proto je obtížné odhadnout budoucí technické a ekono-
mické podmínky. Přesto je žádoucí se na základě sebraných údajů o součas-
ných používaných metodách recyklace, historických postupech, případně 
na základě srovnání s jinými průmyslovými odvětvími pokusit o stanovení 
základních principů dobrého navrhování pro recyklaci. Budou se týkat jak 
materiálového, tak konstrukčního řešení stavby. Důraz by přitom měl být 
kladen zejména na postupy, které umožňují mnohonásobné opakování recy-
klace a při kterých nedochází k poklesu kvality materiálu.
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