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OPTIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍHO 

ODPADU 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá stavebním odpadem, jeho recyklací a optimalizací 

konceptu využívání takto zpracovaných materiálů ve stavebnictví. Tato problematika je 

v práci řešena nejen teoreticky, ale i na příkladu z praxe. Práce je postavena na reálných 

informacích a údajích od společnosti působící na českém trhu v oblasti recyklace a 

nakládání se stavebním odpadem. 

Klíčová slova: 

stavební odpad, stavební materiál, recyklace 

OPTIMALIZATION OF CONSTRUCTION WASTE 

STUDY 

Summary 

The bachelor thesis deals with construction waste, its recycling and optimization of 

the concept of use of such processed materials in the construction industry. This issue is 

dealt with not only in theory but also in practice. The work is based on real information 

and information of the company operating on the Czech market in the field of recycling 

and disposal of construction waste. 

Key words: 

construction waste, construction materiál, recycling 
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1. Úvod 

V současné době se stavební odpad používá nejčastěji na podkladové vrstvy na 

skládkách nebo na zpevnění ploch v rámci stavebního pozemku. Z ekonomického 

hlediska lze však tento přístup k nakládání se stavebním odpadem a sutí vnímat jako 

zastaralý, protože nevyužívá plný potenciál, který s sebou tento materiál přináší. Běžně 

se můžeme setkat s využitím nadrceného starého povrchu asfaltových komunikací, který 

se zpracovává na nový povrch. Další, ale již o poznání méně časté využívání stavebního 

odpadu, je aplikace drceného kameniva jako krycí vrstvy na skládkách. 

Jedním ze znaků vyspělé společnosti ctící princip udržitelného rozvoje, platí 

předpoklad, že pokud již nějaké odpady vznikají, je snaha je znovu využít, případně 

úpravou z nich využít surovinový potenciál. Jeden z největších hmotnostních 

materiálových toků jsou stavební a demoliční odpady. Z celkového množství 

produkovaných odpadů představují stavební odpady 30 až 35%. V ČR je tato hodnota 

35 až 40%. Většinu z tohoto množství tvoří přírodní výkopové zeminy a kamenivo, 

které jsou uplatňovány zejména v zásypech.[8] Jsou zde skupiny inertních minerálních 

odpadů, které vznikají ze stavebních prvků a součástí staveb, zejména při jejich 

demolicích. Jde o betonové, cihelné a keramické odpady a také odpady asfaltové a 

jejich směsi. 

V několika minulých letech byl v této problematice učiněn první krok, kdy se 

stavební a demoliční odpady začaly považovat za zdroj druhotných surovin. To se 

projevilo mimo jiné i v rámci politiky druhotných surovin České republiky. Začalo se 

snižovat množství stavebního odpadu, který byl ukládán na skládky. Demolice dnes 

provádějí specializované společnosti, které mají mechanizaci a potřebná povolení na 

provádění demolic budov. Velký vliv na kvalitu práce mají zkušenosti firem a 

návaznost dalších společností, které se zabývají recyklací jednotlivých složek 

stavebního odpadu. 
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Z hlediska využitelnosti pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů je důležité 

zaměřit se zejména na skupiny, které lze po recyklaci využít jako recyklované kamenivo 

(beton, cihelné zdivo, asfalt a jejich směsi). 

Každý občan ČR je povinen postarat se o stavební a demoliční odpad, který sám 

vyprodukuje. Může si objednat společnost, která zajistí veškerý servis ohledně 

demolice, odvozu i recyklace nebo si může zajistit jen odvoz společností na další 

zpracování. 
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2. Legislativa 

Legislativa je důležitou součástí veškerých činností ve stavebnictví, proto je 

součástí i při provádění demoličních prací. Upravuje bezpečnostní postupy a nakládání 

s materiálem z demolic.  

Zákon č. 185 / 2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [stavební zákon], ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy [zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci], ve znění pozdějších 

předpisů 
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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, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška MŽP č. 383 / 2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška MŽP a MZ č. 376 / 2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 197 / 2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, v platném 

znění. 

Zákon č. 22 / 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71 / 

2000 Sb. 

Nařízení vlády č. 163 / 2002 Sb., kterým se stanový technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
[10]

 

2.1. České technické normy 

Česká republika je členem EU, a proto má navázané normy na evropská pravidla. 

Každý stát má své vlastní speciality v národních úpravách norem, ale v zásadních 

částech norem jsou stejné.  

ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu  

ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch  

ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo ‒ Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní 

malty, pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a 

nestmelené aplikace. 
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ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 

pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech definuje materiálové využití odpadů jako 

náhradu prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné 

suroviny nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo jiným 

účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. Stavební odpad, který představuje 

významný podíl odpadů společnosti, je takřka kompletně recyklovatelný. 
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3. Pojem stavební odpad 

Stavební odpad je odpad vznikající při údržbě, rekonstrukci, stavbě a demolici 

budov. Největší podíl veškerého stavebního odpadu je zemina, přírodní kamenivo 

různých frakcí a části stavebních prvků konstrukce. 

Stavební a demoliční odpad je odpad vznikající při budování, údržbě, 

rekonstrukcích a odstraňování staveb, vymezený skupinou 17 Katalogu odpadů. Jejich 

členění (dle Vyhláška č. 93/2016 Sb., v platném znění) bylo rozděleno na tyto základní 

podskupiny:  

17 0100 – Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 

17 0200 – Dřevo, sklo, plasty  

17 0300 – Asfalt, dehet, výrobky z dehtu  

17 0400 – Kovy, slitiny kovů  

17 0500 – Zemina vytěžená  

17 0600 – Izolační materiály  

17 0700 – Směsný stavební a demoliční odpad   

Ve stavebnictví se často stává, že vzniká směs různých odpadů. Tato směs 

například cihelného zdiva a betonu je velmi obtížně využitelná. Tato směs se může 

nákladně roztřídit, nebo se vyváží na skládku, kde je nevyužita. Abychom zamezili 

vzniku směsí stavebních odpadů, musí se důkladně dělit různé druhy. 
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4. Vznik stavebních odpadů 

Stavební odpady vznikají při každé pracovní činnosti ve stavebnictví. Historicky se 

likvidoval skládkováním, které bylo jednoduché a efektivní řešení. Postupem času se 

měnilo složení stavebního odpadu, proto bylo zapotřebí najít jiná řešení. Ve stavebních 

odpadech se mohou vyskytovat škodlivé látky, které mohou kontaminovat půdu nebo 

vodu. Při vzniku stavebních demoličních odpadů vzniká mnoho druhů odpadů. Největší 

zastoupení má zemina, která většinou nemá vlastnosti odpadu, ale z pohledu stavby je 

na stavbě přebytečná. Část zeminy zůstává na staveništi pro pozdější využití a část se 

odváží. Druhým jedním z nejvíce zastoupených odpadů jsou kovy. Kovy jsou obecně 

velmi dobře recyklovatelné, proto je jejich recyklace poměrně častá. Jako příklady 

kovového odpadu mohu uvést ocelové traverzy, kovové okenní rámy a futra, střešní 

krytiny a v neposlední řadě výztuž z demolovaných železobetonových prvků. Třetí 

největší zastoupení má beton z obvodových plášťů, příček, podlah a stropů. 

Pětiprocentní zastoupení má cihelný odpad například z příček.  

 

Obrázek 1 - Procentuální zastoupení složek stavebního odpadu ČR, vytvořil autor 
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Další motivací změny zpracování stavebního odpadu byla a je cena a množství 

surovin pro stavebnictví. Určité stavební materiály jako například kamenivo nebo 

pálené zdicí prvky, jsou z přírodních zdrojů. Jejich cena se stále zvyšuje a prodražuje 

stavby.  

Z hlediska vhodnosti pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů jsou důležité 

zejména ty skupiny, které lze po recyklaci využít jako recyklované kamenivo (beton, 

cihelné zdivo, asfalt, a jejich směsi) Jedná se o cca 30% celkové produkce stavebních a 

demoličních odpadů. Viditelným znakem těchto skupin odpadů je, že vznikly v 

předchozí stavební výrobě a v rámci principu oběhového hospodářství by měly být 

uvedeny opět do oběhu pokud možno v kvalitativních vlastnostech obdobných 

předchozímu využití. V tabulce pod textem můžeme vidět vyprodukované množství 

jednotlivých stavebních odpadů.
 [8] 

 

 

Zdroj: Databáze ISOH
[8] 
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5. Nakládání se stavebním odpadem 

Již od začátku stavebních činností člověka vznikal stavební odpad. Nakládání se 

Velkým vývojem však prošel stavební materiál. Na počátku stavebnictví to byly snadno 

rozložitelné materiály, proto nebyl velký problém s likvidací. Ta se často nechávala na 

přírodních procesech. V minulosti přispívalo k recyklaci i obyvatelstvo tím, že 

rozebíralo středověké hrady. Jejich stavební části byly použity na obytné menší 

vesnické stavby. V dnešní době se ve stavebnictví využívá mnoho druhů materiálů, 

které se rozkládají až stovky let. V nedávné minulosti se stavební odpad výhradně 

vyvážel na skládky. Ale tento způsob likvidace není udržitelný a v podstatě se řešení 

likvidace odpadů odkládalo na budoucí generace. Vzhledem k tomu, že do roku 2024 

(Zákon  

185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších) bude zákaz skládkování, tak je 

v našem zájmu snižovat produkci stavebních odpadů. Můžeme začít v projekční části 

budov a navrhovat ze znovu využitelných prvků a končit důslednou recyklací odpadů na 

stavbě.  

Nakládání se stavebním odpadem zahrnuje veškeré činnosti, které jsou s ním 

prováděny. Můžeme rozdělit dvě hlavní lokality, kde se budeme setkávat se stavebním 

odpadem. Jako první bych uvedl vlastí místo prováděné stavby. Na stavbě je stavebník 

povinen třídit odpad podle druhů. Speciální skupinou je odpad s nebezpečnými 

vlastnostmi například azbest.  
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Obrázek 2 - Nebezpečný odpad s azbestem [14] 

 

 

Obrázek 3 - Kovový odpad [10] 
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Obrázek 4 - Směs cihelného a betonového odpadu [11] 

 

Obrázek 5 - Směs stavebního odpadu - sádrokarton, dřevo, PU pěna, beton, omítka [12] 



 16 

 

Obrázek 6 - dřevěný stavební odpad [13] 

Při nakládáni se stavebním odpadem je důležitý způsob demolice. V některých 

případech je možné využít celé konstrukcí celky ke stejnému účelu, jako byl použit 

v demolované budově.  

 

Obrázek 7 - Vývoj využití stavebního odpadu [8] 

Ve výše uvedené tabulce je rozdělení stavebního demoličního odpadu podle 

využití. Z obrázku 7 je vidět, že hlavním způsobem využití stavebního odpadu 

představuje využívání ukládáním na terén. Jeho množství se v jednotlivých letech 

pohybuje mezi 40 a 50% celkové produkce odpadů. Další způsoby využití odpadů na 
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rekultivace skládek (kód N11) a ukládání odpadů jako technologický materiál na 

zajištění skládek [kód N12] jsou poměrně nízké.  Pro tento způsob využití bývají 

používány nejčastěji výkopové zeminy, hlušina a kamenivo, které nevykazují 

nebezpečné vlastnosti nebo kontaminaci v neupravené podobě. Bohužel se pro tuto 

činnost i často využívá neupravený inertní stavební odpad skupiny 17 01 (beton, cihly, 

keramika) a částečně i 17 03 02 – asfaltové směsi bez nebezpečných vlastností což je 

patrné z grafu 2, zde se již jedná o zbytečné plýtvání materiálem s potenciálem 

přepracování na kvalitní recyklované kamenivo.
[2] 

N1 - Využití odpadů na terénní úpravy apod. – Jako odpad z pohledu stavební 

společnosti je považována vytěžená zemina. Díky přírodnímu složení má široké využití 

v terénních úpravách kolem dokončených staveb. 

N11 - Využití odpadu na rekultivace skládek – méně kvalitní zemina nebo 

rozdrcený materiál z demolic může být použit jako spodní rekultivační vrstva skládek. 

N12 - Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky – využití 

odpadu k rekultivaci skládek 

D1 - Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky – uložení 

odpadu za účelem bezpečného odstranění  

  

Obrázek 8  Stavební odpady odstraněné skládkováním v ČR v roce 2015, vytvořil autor 
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Graf 9 - Nakládání se stavením odpadem [8]
 

 

5.1. Předcházení vzniku stavebního odpadu 

Během řešení otázky jak správně nakládat se stavebním odpadem je důležité řešit, 

jak snížit množství stavebního odpadu. Jedním ze způsobů je zahrnout do projektové 

dokumentace staveb druhy materiálů nebo celých částí budovy, které nevytváří odpad 

při demolici. Při zvolení vhodných materiálů, které jsou jednoduše recyklovatelné, se 

bude snižovat množství stavebního odpadu během případné demolice. Je důležité, aby 

se otázka budoucí demolice řešila již v projektové dokumentaci, kde se volí druhy 

stavební konstrukce.  

Skládané domy 

Velmi zajímavý příklad rozebíratelných budov jsou skládané domy. Skládané domy 

jsou plně rozmontovatelné. Díky této výhodě je možnost doby odvést na jiné místo a 

smontovat. Při takovéto výstavbě odpadá tvorba velkého množství stavebního odpadu.  
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Jedná se o výjimečnou konstrukci skládaného mobilního domu, který lze 

opakovaně složit a rozložit. Jedna z výhod je složení je možno provést bez složitého 

nářadí. Plnohodnotný dům je možno rozmontovat během jednoho dne a velikost 

rozloženého domu je 40m
3
. Skládaný mobilní dům Victoria lze postavit prakticky 

kdekoliv bez nutnosti stavebního povolení. Mobilní domy Victoria mají dobré izolační 

vlastnosti, nízké provozní náklady a lze je přemístit.  

 

Obrázek 10 - Skládané domy [14] 

Pokud není možné využívat jednotlivé konstrukční části staveb k původnímu účelu, 

doporučuje se odpad mechanicky upravit na tzv. recyklát a ten dále využít jako stavební 

výrobek nebo jako upravený stavební odpad. Toto materiálové využití je vhodné např. 

při uzavírání a rekultivaci skládek, zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a 

pískoven nebo při terénních úpravách (§ 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb.]. 

Neupravené demoliční odpad nelze využívat na jakékoliv terénní úpravy a 

rekultivace. Výjimku tvoří odpady podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená. U 

neupravených demoličních odpadů nelze prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu 
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ani v sušině, protože není možné připravit z tohoto druhu odpadu reprezentativní vzorek 

pro laboratorní zkoušky. Proto je neupravený stavebně demoliční odpad kategorie 

ostatní odpad možné ukládat pouze na skládky kategorie S – OO3(skládky s velkým 

obsahem biologicky rozložitelných složek) jako odpad, který nelze hodnotit na základě 

jeho vyluhovatelnosti (vyhláška č. 294/2005 Sb.). To do budoucna nebude možné. Od 

roku 2024 (Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších) bude zákaz 

skládkování recyklovatelného odpadu. Pro veškerý odpad bude muset být recyklován 

nebo využit jiným způsobem. Proto musí být kladen důraz již na výběr stavebních 

materiálů, které při přeměně na odpad může být využit.
 [4]

 

Upravené odpady na bázi zdiva, betonu, maltovin a kameniva je možno využít až 

po posouzení shody výrobku podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky. Na tyto materiály a jejich používání se dále zákon o odpadech 

nevztahuje. 

Další možností je využívat upravený odpad v souladu se zákonem o odpadech a 

jeho prováděcími předpisy, a to v zařízeních určených k využívání těchto odpadů (podle 

§ 14 odst. 1 nebo 2 zákona o odpadech) a za podmínek stanovených vyhláškou č. 

294/2005 Sb. Jedná o upravené stavební odpady určené pro rekultivaci povrchu terénu, 

k umísťování do podzemních prostor, do rekultivační vrstvy skládek nebo určené k 

výrobě umělých rekultivačních materiálů (odpady katalogových čísel 19 12 09, 

případně 17 05 04).
[4] 



 21 

6. Odpadové hospodářství v ČR 

Stavební a demoliční odpady jsou ve státech EU i v České republice velmi výrazný 

podíl na celkové produkci odpadů (cca 33%). Protože se jedná i o významný zdroj 

druhotných surovin, bylo nakládání se stavebními odpady zpracováno i v Plánu 

odpadového hospodářství ČR, kde se stanovuje jejich využití do konce roku 2005 na 

hodnotu 50% a do konce roku 2012 využití na 75% hmotnosti vznikajících stavebních a 

demoličních odpadů. Plán odpadového hospodářství ČR je zpracován na dobu 10 let.  

Z plánu odpadového hospodářství vyplývá povinnost zvýšit do roku 2020 nejméně 

na 70% hmotnostní míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a 

demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů.
 
V ČR 

bude platit omezení skládkování od roku 2024, proto je důležité nakládat se stavebním 

odpadem tak, aby se jeho množství minimalizovalo nebo se pro něj našlo jiné využití.
 [5]

 

Mezi zásadní problémy v odpadovém hospodářství patří:  

a) principy udržitelného rozvoje se dostatečně nepromítají do všech oblastí 

hospodářství a důsledkem toho je negativní dopad na celou oblast odpadového 

hospodářství. 

b) prevence vzniku odpadů se dnes moc nevyužívá , schází ekonomická podpora a 

informovanost o výhodách opatření i investic do prevence vzniku odpadů a omezování 

jejich nebezpečných vlastností  

c) rozdělení nakládání s odpady není respektována, převažuje odstraňování odpadů, 

zejména skládkování, nad využíváním odpadů.  

d) shromažďování odpadů podle jednotlivých druhů je nedostatečné, prosazování 

této povinnosti má velké rezervy jak v podnikatelské tak i v občanské sféře. Důsledkem 

je nízká míra vracených odpadů do výrobních cyklů jako náhrada vstupních surovin. V 



 22 

případě komunálních odpadů jsou problémovými složkami zejména nebezpečné 

odpady, biologicky rozložitelné odpady, výrobky zpětného odběru, odpady z plastů.  

e) data z místních, krajských, ani celostátních databází nejsou propojená. Z toho 

důvodu není dostatečná zpětná vazba celého systému. 

f) veřejná správy v odpadovém hospodářství nemá přiměřený stav kvalifikovaných 

pracovních sil, finanční zabezpečení ani provázanost s ostatními oblastmi 

g) koordinace zpracování dokumentů, včetně zajištění vzájemných vazeb, není 

dostatečně zajištěna a ovlivňuje oblast odpadového hospodářství  

h) úroveň vzdělanosti ve vztahu k životnímu prostředí veřejné správy a vědomosti o 

životním prostředí v podnikatelské a občanské sféry není dosud na potřebné výši.
[5] 

 

Obrázek 11 -  Stavební a demoliční odpad podle krajů ČR databáze ISOH, vytvořil autor 
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Obrázek 12 - Množství materiálově využitých stav. a dem. odpadů ČR 2015, vytvořil autor 

Na výše uvedených grafech můžeme sledovat množství využití stavebního 

v jednotlivých krajích v ČR. Množství odpadu je ovlivněno velikostí území, které spadá 

do jednotlivých krajů a množstvím stavebního odpadu, který byl využit.   

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

Množství materiálově využitých stavebních a 
demoličních odpadů v ČR v roce 2015 

Množství (t)



 24 

7. Situace v Evropské Unii 

Stavební a demoliční odpady představují v zemích Evropské unie velmi výrazný 

podíl na celkové produkci odpadů (kolem 25 %). Tato hodnota je na základě 

dostupných údajů z Českého ekologického ústavu obdobná i v ČR. Protože se kromě 

jiného jedná i o zdroj druhotných surovin, je potřebné, aby nakládání s touto komoditou 

bylo uvedeno specifickými pravidly. Opatření ke snížení množství stavebních a 

demoličních odpadů a zvýšení podílu recyklované a znovu využité části vede 

jednoznačně k výraznému snížení zatížení životního prostředí, jak ve formě snížení 

produkce odpadů, tak snížení objemu vytěžených primárních nerostných surovin. 
[3]

 

Nakládání se stavebními odpady se však nedotýká pouze životního prostředí, ale 

má i podstatný vliv na produktivitu a náklady stavební výroby. Nekvalifikované 

nakládání s těmito materiály znamená jak ztrátu cenné suroviny, tak má za následek 

také postupné zaplňování prostor skládek, původně určených pro nevyužitelné odpady. 

Těžiště práce při nakládání se stavebními odpady tedy spočívá v jejich co 

nejvyšším materiálovém využití a minimalizaci vzniklých zbytkových odpadů. Tento 

požadavek by však měl být chápán flexibilně, tj. při nakládání se stavebními odpady je 

vždy nutno hledat takové řešení, které je nejenom ekologické, ale také ekonomické. 

I když v ČR i jednotlivých zemí EU existují různé systémy evidence těchto 

odpadů, mají jedno společné. Nikde není možno jejich objem určit přesně. Dané 

statistiky jsou vždy zkresleny jednáním subjektů vykazující jejich množství (podle 

možností platné legislativy a kontroly jejího dodržování v dané zemi).
[3] 
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8. Likvidační fáze budov 

Během vytváření projektu stavby se navrhuje životnost stavby. Životnosti staveb 

jsou děleny do pěti kategorií, které jsou rozděleny od životnosti dočasných staveb 1 rok 

až po stavby s životností 100 let. Běžná životnost staveb je 50 let. 

Likvidační fáze neboli demolice budovy je možné provést více způsoby. Dle 

rozsahu lze provádět demolice: 

 Postupným rozebíráním stavby s malou mechanizací  - s ohledem na snahu 

využít co největší množství odpadu z demolic, je tento způsob ideální. Malá 

mechanizace pomáhá pracovníkům demoličních společností pomalu 

rozebírat stavbu a využít nepoškozené stavební prvky k prodeji do 

stavebních bazarů. 

 

Obrázek 13 - Malá demoliční mechanizace [17] 

 Pomoci ocelových závaží dopadem na konstrukci – pomocí této 

mechanizace se vytvoří velký objem směsného demoličního odpadu, který 

se musí nákladně roztřídit (ne vždy to jde) nebo je určen k vývozu na 

skládku. 
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Obrázek 14 - Demoliční závaží [18] 

 Výkonnými stroji s odtěžením – tento způsob je druhý nejvhodnější, ale již 

tam není možnost citlivého rozebírání a drcení budovy tak, aby se daly 

některé prvky použít. 

 

Obrázek 15 - Velký demoliční stroj [19] 



 27 

o Použití výbušnin s následným odtěžením – tomuto způsobu předchází 

rozebrání výplní otvorů budovy a dalších částí podle nařízení. Nedostatek je vznik 

směsného odpadu, který je vhodný na skládku nebo na zásypy výkopů. 

Vzniklý odpad, ve všech výše zmíněných možnostech demolice, musí být zbaven 

kovových částí, protože jsou dobře zpeněžitelné a mohou alespoň trochu snížit náklady 

na demolice. 

 

Často se můžeme setkat s kombinací způsobů provádění demolice. Kombinace je 

nejefektivnější způsob, jak z budovy vytěžit materiály k recyklaci nebo k druhotnému 

využití. 

8.1. Hlavní likvidační fáze budov 

U každé budovy je vhodnější jiný způsob demolice. Většinou je vhodná kombinace 

několika metod.  

Demolice = opak ke konstrukci, bourání budov a jiných staveb. 

Dekonstrukce = rozložení stavební konstrukce 

Destrukce = rozdrcení konstrukce na velmi malé části 

Dekompozice = rozklad konstrukce 

Z hlediska dalšího využití celých prvků konstrukce je nejvhodnější dekonstrukce. 

Během tohoto procesu se z konstrukce stavby odeberou části konstrukce, které jsou 

použitelné bez další větší úpravy. Například okna, dřevěné trámy, střešní krytina. 

Samozřejmě u většiny prvků je potřeba kontrola stavu prvku, jestli má stále vlastnosti 

slučitelné s kvalitním stavebním prvkem. 
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Postoj některých států k odpadu je již dále, než je to v ČR. Hlavní rozdíl 

v nakládání se stavebním odpadem v Rakousku a v české republice je již v návycích 

lidí. V Rakousku je třídění odpadu na vysoké úrovni dlouhou dobu. V ČR stále ještě se 

musíme naučit přemýšlet o odpadech jako o surovině, kterou můžeme využít. 

V Rakousku je mnoho společností, které se zabývají recyklací a využití stavebního 

odpadu.  
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9. Zpracování stavebního odpadu 

Při zpracování stavebního odpadu je důležitá podpora separace, protože 

vícesložkový stavební odpad jde jen těžko recyklovat. Možnosti na vylepšení pracování 

se staveními odpady je důsledné třídění stavebních odpadů během bouracích prací a 

demolic staveb. Často se můžeme setkat s případy rekonstrukcí budov, kdy je veškerý 

odpad ukládán do jednoho kontejneru bez třídění. Využití směsného stavebního odpad 

je obtížné a finančně nákladné separovat jednotlivé druhy odpadů. Již se můžeme setkat 

se zpracováním cihelného a betonového recyklátu na nové stavební prvky. Ale není to 

moc časté, protože se tím zabývá málo společností. 

Jedna z radikálních možností je legislativně přinutit veškerý odpad separovat na 

jednotlivé složky, ale je potřeba dostatečné množství společností, které se budou 

zabývat recyklací a zpracováním stavebních odpadů. Například výroba nových 

stavebních prvků z recyklovaného materiálu. 

V ČR se ročně vyprodukuje kolem 16000 kt stavebního demoličního odpadu. 

Z tohoto množství se odvezlo v roce 2014 na skládku 362 kt. Toto množství odpadu by 

mělo být předmětem zájmu státu, aby se jeho množství výrazně snižovalo, až 

eliminovalo. Je to důležité vyřešit, protože od roku 2024 (Zákon  

185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších) bude omezeno skládkovaní. Na 

skládkované množství odpadu je třeba nalézt zpracovatele. Můžeme toho docílit 

zvýšením poplatků za uložení odpadu na skládku nebo dotování zpracování ve 

specializovaných společnostech.
[8] 

9.1. Stavební prvky 

Každá budova je složena z mnoha stavebních dílů a prvků z různých materiálů. 

Každý prvek a materiál z čeho je vyrobený má specifické vlastnosti, proto se s každým 

prvkem pracuje jinak. Při stavbě budov je logické nejdříve postavit hrubou stavbu a 

poté pokračovat s vybavováním budovy technickým zařízením. Proto si myslím, že je 
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potřeba důsledně postupovat i během demolice budovy a jednotlivé prvky odstranit. 

Taková budova určená k demolici je poměrně dobrým zdrojem kovů, skla a dalších 

materiálů, po kterých je na trhu poptávka.  

9.2. Skleněné tabule 

Jeden z dalších významných prvků při demolicích budov jsou okna a skleněné 

tabule. Na tuto součást budovy je při stavbě vynakládáno velké množství finančních 

prostředků. Právě proto by se recyklace těchto dílů měla důsledně řešit. Možností jak 

nakládat s okny je prodej do stavebních bazarů. Ve stavebních bazarech je provedena 

revize stavebních prvků a dále se může prodávat již překontrolované stavební prvky. 

Jako další možnost je prodat skleněnou výplň jako suroviny pro další využití ve 

sklářském průmyslu. Tato komodita je žádaná, protože z čirého skla je možno vyrobit 

totožný produkt s větší kvalitou než byl původní. 

Během demolic budov je vybouráno velké množství oken. Při demolici je nutné 

posoudit stav jednotlivých oken a zvážit recyklaci okna na jednotlivé materiály nebo 

využít celé okno na jiné stavbě.  

9.3. Trámy 

U využití dřevěných trámů jako recyklovaného stavebního prvku, je problém 

s kvalitou dřeva.  
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10. Bazary stavebních prvků 

Při využívání celých stavebních prvků a dílů z demolic jsou velmi dobrým 

pomocníkem stavební bazary. Tyty společnosti se zabývají certifikací přijímaných 

stavebních dílů, které dále nabízí ve svých prodejnách dalšímu využití. Největší 

výhodou je využití stavebních prvků, které by dříve byly zničeny bez využití. 

Nezanedbatelná výhoda pro zákazníka je cena, která je nižší, než kdyby si koupil nový 

výrobek.  

 

Obrázek 16 - Bazar stavebních prvků [16] 
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11. Recyklační linky  

Recyklační linky jsou dva základní druhy. Mobilní a stacionární recyklační linky. 

Hlavní výhodou mobilních recyklačních linek zpracování odpadu přímo na místě 

vzniku. Odpadá tam problematika dopravy těžkými nákladními automobily a s tím 

spojeno zatížení hlukem a prachem mimo demoliční plochu a blízké okolí. Naopak 

stacionární recyklační linky jsou schopny vytvořit kvalitnější recyklát a lépe separovat 

jednotlivé materiály.  

Stacionární recyklační linky jsou vhodné umístit tak, aby byl dostatečný přísun 

odpadu, který se může zpracovávat. Je to technologie s roční kapacitou 200 000 – 

500 000 tun i více. Součástí těchto linek jsou drtiče magnetické odlučovače kovových 

částí, odlučovače prachových částic a separátory lehkých částic. Toto zařízení umožňuje 

zpracovávat stavební materiál s vysokou kvalitou a efektivitou. Objekt stavební drtící 

linky se skládá z drtícího a třídícího objektu, zásobníků recyklátu, základů strojů, 

zpevněných ploch, přípojky energií, kanalizace, správní budovy a laboratoří.  

Mobilní recyklační linka je soustava zařízení, která je schopna drtit a třídit stavební 

odpad přímo na staveništi. Recyklace v místě demolice snižuje zatížení přilehlých 

komunikací. Tento způsob recyklace je rentabilní, protože odpadá převoz 

nezpracovaného demoličního odpadu, ale musí vzniknout minimálně 10 000 tun 

demoličního odpadu. Mobilní recyklační linky jsou vybaveny vibračními součástkami 

na rámové konstrukci umožňující rychlou montáž a demontáž. Mobilní jednotky na 

kolovém podvozku jsou osazeny odrazovými, čelisťovými nebo kuželovými drtiči 

poháněnými dieselagregáty. Tato linky jsou schopny zpracovávat relativně malé 

množství demoličního odpadu, ale kvalita finálního recyklátu nedosahuje takové kvality 

jako u stacionárních recyklačních linek.
[7] 
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Obrázek 17 - Mobilní recyklační linka [7]
 

 

Obrázek 18 - Postup recyklace [6]
 

11.1. Společnost EKORETEL 

Pro spolupráci jsem si vybral společnost ECO-RETEL s.r.o., která zpracovává 

stavební odpad. Společnost ECO-RETEL s.r.o. rozšířila v roce 2009 svoji činnost o 

recyklaci stavebních demoličních odpadů v Dalovicích nedaleko města Mladá Boleslav. 
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Pro svůj projekt jsem získal informace o druzích zpracovaného odpadu za rok 

společností EKORETEL. Se zástupci společnosti jsem řešil problematiku zpracování 

stavebního odpadu. Společnost každý rok navyšuje množství zpracovaného odpadu. 

Nejvíce společnost prodává asfaltový recyklát na rekonstrukci asfaltových povrchů, ale 

například u betonového a cihelného recyklátu je problém s vlastnostmi, které nejsou 

doložitelné u recyklátu.  

Shodli jsme se, že v ČR je stále skepse k používání stavebního odpadu ve 

stavebnictví. V některých oblastech důležitých staveb je to pochopitelné, protože je 

kladen velký důraz na kvalitu a přesnost materiálů. Ale je potřeba řešit, jak zpracovat 

stavební odpad, protože po roce 2024 bude zákaz skládkování. Společnost se pokouší o 

osvětu ohledně stavebního odpadu. Podporuje využívání stavebního recyklátu ve 

stavebnictví. Recyklační centrum je tvořeno zpevněnou plochou pro shromažďování 

stavebních demoličních odpadů. Součásti je též plocha pro výrobu stabilizátů s využitím 

prachových frakcí z drcení a dále kóje pro skladování jednotlivých frakcí tříděných 

betonových recyklátů. Centrem mobilní části je čelisťový drtič Extec C10. Umožňuje 

drtit vstupní materiál ze zrnitosti 600 mm na frakci 0 až 40 mm. K manipulaci s 

materiálem slouží čelní nakladač CAT 950H. Pro předdrcení materiálu na zrnitost do 

600 mm je k dispozici bagr CAT 319D s hydraulickým kladivem a demoličními 

nůžkami. Kapacita zpracovatelské linky umožňuje recyklaci až 120 t odpadu za hodinu. 

Celé strojní vybavení je koncipováno jako mobilní s možností nasazení na vhodných 

místech. Celé zařízení potřebuje volné prostranství a umístění ve vzdálenosti 20m od 

okolních budov. 

Projekt recyklačního centra stavebního demoličního odpadu odpovídá současným 

požadavkům na ekologické nakládání s odpady vhodnými k dalšímu využití. Společnost 

ECO-RETEL s.r.o. zajišťuje nejen ekologickou likvidace, ale zároveň i další využití 

vyrobeného materiálu.   

Společnost každým rokem navyšuje množství zpracovaného odpadu. Asfaltového 

recyklátu v roce 2016 vyprodukovala 300 000 tun a betonového recyklátu 250 000. 

Asfaltový recyklát je prodáván společnostem, které se zabývají budováním a recyklací 

asfaltových povrchů. 
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12. Příklad optimalizace demolice 

Pro konkrétní optimalizaci demolice jsem si vybral budovu sokolovny v obci 

Rasošky. Tato budova svým stavem nevyhovovala požadavkům na využití budovy ke 

svému účelu. Demolice, která zde proběhla, byla provedena podle platných předpisů. 

Pokud se na odpad z demolice bude již od začátku pohlížet jako na materiál použitelný 

při budování dalších staveb, tak je možno téměř vše využít. Je pravda, že ne všechen 

odpad je možné znovu použít, jako například stavební prvky s azbestem nebo 

kontaminované látky, ale většinu jde využít. 

12.1.  Demolice Sokolovny v obci Rasošky 

Na příkladu demolice budovy sokolovny v obci Rasošky v Královehradeckém kraji 

chci ukázat, jak by se mohl optimalizovat proces demolice a recyklace stavebních hmot 

a prvků použitých v budově. Jako zásadní je přistupovat k demolici budovy jako 

k souboru surovin použitelných v dalších procesech stavebnictví nebo recyklace.  

Budova sokolovny je zděný objekt. Zastřešený sedlovou střechou. Nosná 

konstrukce krovu je tvořena dřevěnou vazbou. Střešní krytina tělocvičnou je z 

azbestocementových šablon na bednění, nad přístavbou sokolovny je krytina z 

cementových tašek. Podhled v tělocvičně je dřevěný. Svislou nosnou konstrukci objektu 

tvoří zdivo z plných cihel na vápennou maltu.  

Nosné konstrukce zdiva jsou narušené vlhkostí a trhlinami, které by mohly narušit 

statiku budovy sokolovny.  Poškození zdiva vlhkostí je způsobeno jednak zatékáním 

dešťových vod do konstrukce zastřešení, ale také stářím stavby. Kde byla absence 

hydroizolace spodní stavby budovy. Trhliny ve zdivu jsou způsobeny nedostatečnou 

hloubkou založení stavby. Dřevěná konstrukce zastřešení je poškozena hnilobou vlivem 

zatékání do konstrukce. Povrchové úpravy například omítky poškozeny zvýšenou 

vlhkostí, dřevěná parketová podlaha také poškozena vlhkostí. Sedlová střecha nad 

tělocvičnou je opatřena krytinou z azbestocementových šablon na bednění.
[1] 
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12.2.  Optimalizace zpracování stavebního odpadu 

První změna, která by měla proběhnout, je pohled obyvatel na stavební odpad. 

Většina lidí má stále demolice spojené s velkým množstvím stavebního odpadu, který je 

potřeba vyvézt na skládku. Demolice a odpad, který při ní vzniká, by měly být brány 

jako možnost získat materiál k dalšímu využití. Budova, která je určena k demolici, je 

stále plná hodnotných částí.  

Již existují společnosti, které se zabývají zpracováním veškerého stavebního 

odpadu. Neméně důležitý problém je i hodnocení směsného odpadu z betonového a 

cihelného odpadu. Ten jako směs není vhodný na vyžití ve stavebnictví. Proto je 

důležité důsledné dělit jednotlivé materiály. U sokolovny v obci Rasošky můžeme, 

v odstavci níže s názvem Odpady, vidět poměrně dobré třídění odpadů. Je důležité 

posoudit během demolice stav jednotlivých prvků a součástí budov, protože tyto části 

budovy mohou být znovu využity na jiných stavbách. Při demolici nebyla nijak 

zohledněna možnost prodeje stavebních prvků do stavebních bazarů. Cihelná drť je 

možná využít na výrobu recyklovaných stavebních prvků nebo ztraceného bednění.  

Při demolici bylo vytvořeno 1129 m
3 

odpadu. Z tohoto množství bylo odvezeno na 

skládku 295,09 t suti. Suť byla dělena na smíšenou suť, lepenku [3t] a azbest [2,5t]. 

Stavební suť, která osahuje například beton, cihly, tašky, obkladačky, umyvadla, WC 

mísy, se muže třídit již během postupného rozebírání a výrazně tak snížit objem 

materiálu určeného na skládku. Zbytek 1030 m
3
 odpadu byl složen z betonového a 

cihelného materiálu a omítek. Zhotovitel uvádí, že vytřídil kovový odpad, střešní 

krytinu a zeminu, ale již nespecifikuje, jak s tímto odpadem naložil. Tyto materiály jsou 

lehce zpracovatelné nebo využitelné, proto je důležité je důsledně vytřídit. Také 

zhotovitel uvádí kamenné zdivo, ale již není řešena možnost prodeje a recyklace 

kameniva, které by se mohlo prodat do stavebních bazarů. Není řešena možnost využití 

dřevěných trámů a celých oken. Zhotovitel uvádí, že část budovy byla vlhká, proto to 

záleží na posouzení stavu jednotlivých prvků.
[1] 
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Při zacházení se stavebním odpadem jako se surovinou pro další vyžití se ušetří 

primární suroviny těžené na nové prvky. Proto si myslím, že potřeba více využívat 

jednotlivé složky odpadu. 

12.3. Vliv na okolí stavby 

Během demolice budou okolní stavby zatíženy prachem hlukem a menšími otřesy, 

ale protože budova bude demolována postupným rozebíráním, bude zatížení 

minimalizováno. Bude probíhat odvoz materiálu, čímž se zatíží okolní komunikace. 

Ovzduší 

Ovzduší bude ve fázi výstavby ovlivněno dopravou vybouraného materiálů, odpadů 

a osob na stavbě. Frekvence dopravní zátěže je malá a bude prováděna v dostatečném 

rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno emisemi. 
[1]  

Během demolice se může celá budova zabalit do plachet, které brání prachu 

dostávat se ven. Nejčastější je kropení konstrukce, aby nevznikal prach při probíhající 

demolici. 

Odpady 

Z prostoru staveniště budou v rámci demolice stávající sokolovny odstraněny 

zbytky původních staveb -  betonové, kamenné základy, zbytky cihelného zdiva, dřevo, 

lepenka, azbestocementové šablony, zpevněné betonové plochy. Tyto materiály je nutné 

vybourat, roztřídit a nevyužitelný materiál odvést na povolenou skládku. Zhotovitel 

stavby zajistí při provádění stavby třídění odpadů jejich oddělené uložení do 

připravených kontejnerů a uložení na povolenou skládku.  Demolovaný objekt stávající 

sokolovny je z části zastřešen krytinou z azbestocementových šablon. Při demolici 

objektu musí být splněny požadavky platných norem a předpisů pro manipulaci s 

azbestem. Pracovníci musí dodržet zejména hygienické požadavky stanovené v nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. Odstraňování azbestocementové krytiny, včetně jejich zbytků, 

bude provádět odborná firma oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady, která je 

vybavena technickými prostředky a zařízením k omezení expozice zaměstnanců a 
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ochraně okolního prostředí, která předá odpad na skládku, kde je možné odpad 

kontaminovaný azbestem ukládat.  Stavební odpady budou odváženy na určené 

příslušné skládky. Dodavatel ke kolaudaci doloží doklad o uložení odpadů na skládku 

příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo 

jiné v souladu s vyhláškou č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a 

skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci 

následnému využití.
[1] 

Hluk 

Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji 

hluku budou demoliční práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na 

relativně krátkou dobu výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za 

akceptovatelné. Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 

od 7 do 21 hod. Při provádění bouracích prací nakládání a odvozu suti budou přijata 

opatření pro snížení prašnosti a hluku.
 
Při snižování hlučnosti není tak jednoduché 

řešení jako u prašnosti. Jedna z variant je odhlučnění strojů nebo vybudování dočasných 

protihlukových stěn. 
[1]
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13. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval problémem, jak optimalizovat zpracování 

stavebního odpadu, a to nejen po stránce technické, ale i ekonomické a etické. 

První rešeršní část se zabývá studiem problému v průběhu celé historie 

stavitelství/stavebnictví s důrazem na 20. století, kde jsou zohledňovány moderní 

poznatky o stavebních materiálech a jejich dopadech na životní prostředí. Popisuje 

konzervativní přístup běžného ukládání stavebního odpadu na skládkách bez větší 

úpravy, což lze z dnešního pohledu vnímat jako plýtvání znovu zpracovatelnými 

surovinami. Následně je zmiňován současný trend třídění a zpracování sutě, její třídění 

a využití do podkladních vrstev liniových staveb nebo jako materiál pro krycí vrstvu 

skládek komunálního odpadu. V této části je taktéž popsán materiál potenciálně 

recyklovatelný, který ještě nedovršil konce své životnosti, jako jsou zdící prvky, výplně 

otvorů, střešní krytiny a další materiály. Vše je porovnáváno se současnou legislativou a 

je uvažována i potenciální konečná ekonomická bilance. 

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na příklad z praxe, a to demolici budovy 

Sokolovny v obci Rasošky v Královehradeckém kraji. Na tomto příkladu bylo 

předvedeno analytické zkoumání stavu budovy z hlediska recyklovatelnosti materiálů 

s vyhodnocení postupu realizační firmy a závěrečným doporučením pro optimalizaci 

postupu v dalších případech. V této části je taktéž poukázáno na nadcházející 

legislativní úpravu o omezení skládkování recyklovatelného materiálu od roku 2024. 

Vzhledem k tomuto roku nastává problém, jak nakládat s odpadem, který se odváží na 

skládku. Navrhuji změnu v používání cihelných a betonových odpadů ve stavebnictví. 

Musí se legislativně ošetřit kvalita těchto matriálů. Již dnes se využívají, ale pořád je 

procesně výhodnější je odvést na skládku než z nich vyrobit nový stavební prvek. Nyní 

je důležité se zaměřit na důslednou recyklaci stavebních materiálů a na snížení odpadu 

ukládaného na skládky. S tímto řešením je také potřeba podporovat producenty odpadu 

k jeho třídění a zpracovatele k využívání. 
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