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Abstract: Use of recycled in construction, repair and reconstruction of road 
structures  

Although a lot of changes took place in the field of recycling in our country the last 
year, it`s still necessary to continue in work to reach defined targets. The point is 
that recycling technology needs simple and clear both technical and legislative 
rules. Ignorance and one-way interpretation of environmental legislation are still a 
significant barrier against recycling. Now it`s getting better step by step which is 
possible to document. 
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ÚVOD 

Recyklace stavebních materiálů je jedním z důležitých nástrojů pro zachování 
udržitelného rozvoje a překlenutí rozporu mezi ekonomickým růstem a 
ochranou životního prostředí. Příznivé dopady využívání recyklace jsou zřejmé 
a patří k nim zejména: snižování objemu odpadů, omezování čerpání přírodních 
neobnovitelných zdrojů (kamenivo), úspora energií (elektřina, pohonné hmoty, 
topná média), prevence znečišťování (výfukové plyny, prach) a snižování 
dalších nežádoucích vlivů (hluk, zatížení komunikací, doba výstavby). Při 
správném způsobu použití jsou recyklované materiály v mnoha případech 
stejně hodnotné jako materiály standardní. Využívání recyklovaných materiálů 
správným způsobem tedy není na úkor kvality stavebního díla. V ČR jsou 
konstrukce vozovek navrhovány s návrhovou životností 25 let. Skutečná 
životnost vozovky závisí na kvalitě provedení, vývoji intenzity dopravy, 
klimatických a dalších vlivech. Průběžně se provádí opravy a nakonec je 
potřeba provést rekonstrukci. Při rekonstrukci se doporučuje využít recyklované 
materiály.  

Tyto materiály pochází z konstrukčních vrstev na témže místě (recyklace na 
místě) nebo se dovážejí ze skládky (recyklace v centru). Další členění je pak na 
recyklaci za horka a za studena. Nedostatečné vzdělání a informovanost se v 
mnoha zemích považuje za hlavní bariéru pro uplatnění recyklačních 
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technologií. Problémem je též nevhodný způsob uvádění recyklačních 
technologií do souvislosti s nakládáním s odpady a tím vznik mnoha uměle 
vytvořených problémů a zbytečných překážek. Uvádějí se některé dopady na 
životní prostředí související s recyklací, ale nebere se v úvahu, že uplatnění 
recyklace zabraňuje vzniku dopadů jiných, podstatně rozsáhlejších a 
škodlivějších (ADAMEC et al. 2010). Od začátku roku 2011 platí pro užití 
recyklovaných stavebních materiálů do pozemních komunikací resortní předpis 
ministerstva dopravy ČR s označením TP 210. Tento předpis zavádí některé 
nové pojmy a definice demoličních recyklovaných odpadů, které jsou uvedeny v 
tomto příspěvku. 
 
 

ROZDĚLENÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ  

Základem rozdělení recyklátů z demolic je legislativní vymezení produktů 
recyklace. Vstupní materiál na začátku recyklačního procesu je definován jako 
stavební a demoliční odpad (SDO) – ve smyslu vyhlášky č.294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
ve znění vyhlášky č. 61/2010 Sb., § 2, písmeno a) je to inertní odpad, který 
nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek 
nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým 
změnám.  

Na výstupu z recyklačního procesu je potom definován recyklovaný 
stavební materiál – recyklát (RSM) – jako materiálový výstup ze zařízení k 
využívání a úpravě SDO, kategorie ostatní odpad a odpadů podobných SDO, 
spočívající především ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v 
zařízeních k tomu určených. Nová terminologie a rozdělení recyklovaného 
stavebně demoličního materiálu vychází z ČSN EN 13242+A1 a ČSN EN 
13285, což naznačují zkratky za názvy jednotlivých směsí a dále pak z 
množství vyráběného recyklovaného stavebně demoličního materiálu. 
Indexování zkratek by mělo odpovídat prvním písmenům z anglických názvů 
dominantních složek recyklovaného materiálu. Např. Rc … concrete, Rb ... 
brick, Ru ... unbound material, Rg ... glass. 

Recyklovaný stavební materiál se člení na: 

 recyklát z betonu – je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním 
betonu a betonových výrobků, obsah složky Rc ≥ 90 % hm., obsah (Ru + 
Rb) ≤ 6 %, maximální obsah složky Rg ≤ 1 % hm.  
Maximální obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X + Y + FL) je 3 % 
hm. FL se stanovuje objemově podle ČSN EN 933-11. Pozn. Maximální 
množství plovoucích částic (FL) je 1 %. 

 recyklát z vozovek – je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním 
betonu, vrstev stmelených asfaltem nebo hydraulickým pojivem případně 
nestmelených vrstev a hrubozrnných zemin s celkovým obsahem složek Rc 
+ Ra + Ru ≥ 95 % hm. Maximální obsah složky Ra je 30 % hm. Maximální 
obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X + Y + FL) je 5 % hm.  

 recyklát ze zdiva – je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním 
pálených a nepálených zdících prvků (např. cihly, obkladačky, 
vápenopískové prvky, pórobetonové tvárnice) a betonu s celkovým obsahem 
složek Rb + Rc + Ru ≥ 90 % hm. Složka jiných, ostatních a plovoucích částic 
(X + Y + FL) je maximálně 10 % hm.  
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 recyklát směsný – je recyklát, získaný drcením a tříděním SDO, který se 
nepovažuje za kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043 
nebo ČSN EN 13242+A1.  
Podíl hlavních složek není určen a obsah jiných, ostatních a plovoucích 
částic (X+Y+FL) je ≤ 10 % hm. Recyklát směsný je určen převážně jako 
náhrada zemin pro stavbu násypů a úpravy podloží pozemních komunikací 
podle ČSN 73 6133, zásypy rýh, terénní úpravy a pod. 

 R-materiál – je asfaltová směs znovuzískaná odfrézováním asfaltových 
vrstev nebo drcením desek vybouraných z asfaltových vozovek nebo 
velkých kusů asfaltové směsi a asfaltové směsi z neshodné nebo 
nadbytečné výroby. Jedná se o více jak 95 % asfaltových materiálů (Ra),  
s max. obsahem 5 % hm. ostatních recyklovaných materiálů (Rc + Rb + Ru 
+ X + Y + FL). Tento materiál je navrhován především pro využití do horkých 
asfaltových směsích, kde se uvažuje do budoucna s jeho širším využitím.  

 recyklát asfaltový – je recyklát z vozovek, kde je podíl 30 % < Ra ≤ 95 % 
hm. Materiál z krytů vozovek, který se v ČR používá do nestmelených 
podkladních vrstev vozovek s nízkým dopravním zatížením a pod.  

 jiné částice (X) – v souladu s ČSN EN 933-11 se jedná o přilnavé částice 
(tj. jemnozrnné jílovité zeminy a nečistoty), různorodé částice jako kovy 
(železné a neželezné), neplovoucí dřevo, stavební plasty a pryž, sádrová 
omítka a pod.; 

 ostatní částice (Y) – jedná se o částice nestavebního charakteru např. 
papír, polyetylénové obaly, textil, organické materiály (např. humus, 
rašelina), apod. Z hlediska stanovování obsahu ostatních částic (Y) se tyto 
přiřazují při zkoušce podle ČSN EN 933-11 ke složce jiných částic (X). 

 plovoucí částice (FL) – stanoví se v souladu s ČSN EN 933-11. Jedná se o 
částice, které plovou ve vodě (např. plovoucí dřevo, polystyrén, a pod.).  

 
 

UŽITÍ RECYKLÁTU VE VOZOVKÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Byly zkoumány možnosti využití recyklátů do stavebních směsí využívaných do 
konstrukcí vozovek pozemních komunikací. V kapitole Výsledky jsou 
charakterizovány problematické vlastnosti vyráběných recyklátů s uvedením 
souhrnných výsledných parametrů. Metodika rozdělení recyklátů je podle 
procentuálního zastoupení hlavní složky recyklátu směsi a je strukturovaná do 
tabulky 1. 
 
 

METODIKA 

Metodika zkoušení včetně přípravy zkušebních vzorků je popsána v „nových“ 
technických podmínkách TP 210, které jsou tímto příspěvkem představovány. 
Jednotlivé zkušební postupy a metodiky zkoušení přitom vychází z platných 
ČSN nebo ČSN EN uvedených v kapitole Literatura. 
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Tab. 1: Doporučené užití recyklovaného stavebního materiálu do vozovek a podloží 

pozemních komunikací 
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Recyklát  
z betonu 

+ 0/- + + + +/0 + +/0 +/0 +/0 

Recyklát  
ze zdiva 

- - - 0/- + +/0 + 0/- +/0 + 

Recyklát 
směsný 

- - - - - + + - + + 

Recyklát  
z vozovek  

+ +/0
4)

 + + + +/0 + +/0 +/0 +/0 

Recyklát 
asfaltový 

+ - +/0 + + 0/- + 0/- 0/- 0/- 

Vysvětlivky: 

+ … doporučuje se používat, - … nedoporučuje se používat, 0 … podmínečně 
použitelný (omezené např. z technologických, ekonomických nebo ekologických 
důvodů a pod.) 

AB … asfaltové vrstvy vozovek PK 
CB … cementobetonové kryty vozovek PK, po splnění požadavků ČSN EN 13877-1 

možné použití do spodní vrstvy dvouvrstvového CB krytu. 
1)

 u prolévaných vrstev např. kamenivo frakce 32/63, případně u vibrovaného štěrku 
VŠ (podle ČSN 73 6126-2) 

2)
 u prolévaných vrstev jako součást výplňové malty nebo vibrovaného štěrku (VŠ) 
např. kamenivo frakce 8/11 

3)
 zrnitý materiál do podloží vozovek, vrstevnatých násypů (ztužující vrstva), případně 
nezpevněných krajnic vozovky PK 

4)
 pro recyklované kamenivo do CB krytů lze použít, po splnění požadavků ČSN EN 
13877-1, pouze separovaný materiál drcený ze starého CB krytu. 

 
 

VÝSLEDKY 

Užití recyklovaných stavebně demoličních materiálů bez použití pojiva v 
konstrukci vozovky je stejné jako u nestmelených směsí podle ČSN EN 13285 a 
nestmelených vrstev podle ČSN 73 6126-1. Pro použití recyklovaného 
kameniva jako štěrkodrti ŠDA je to max. třída dopravního zatížení TDZ III, pro 
častější využití jako ŠDB je to max. TDZ V. U použití recyklovaného kameniva 
jako vibrovaného štěrku VŠ je max. TDZ V. Pro použití recyklovaného 
kameniva jako mechanicky zpevněné zeminy MZ je užití max. pro TDZ V.  

Pro recyklované materiály do stmelených směsí se nejčastěji používají 
frakce 0/22, 0/32, 0/45, případně pro prolévané vrstvy 16/32 a 32/63. Hlavním 
požadavkem z hlediska návrhu čáry zrnitosti směsi stmelené hydraulickým 
pojivem je maximální obsah jemných částic 15 % a maximální nadsítné 15 %. 
Jako pojivo se doporučuje cement, případně hydraulická silniční pojiva 
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specifikovaná v ČSN EN 14227-1 a 5. Pro recyklovaná kameniva používaná do 
asfaltových směsí platí maximální velikosti zrna 22 mm pro ložní a podkladní 
asfaltové vrstvy ve vozovkách s TDZ II až VI. V některých případech je možné 
použít recyklované kamenivo do obrusných asfaltových vrstev. Zde je důležité 
sledovat maximální množství obsahu jemných částic hrubého recyklovaného 
kameniva do 2 % a minimální hodnotu ohladitelnosti PSV48.  

Recyklované stavebně demoliční materiály vyrobené a používané pro 
pozemní komunikace musí jednotlivými parametry vyhovět také ekologicky-
technické klasifikaci podle nové vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR 
č.294/2010 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu. Vyhláška specifikuje způsob posouzení ekologické 
vhodnosti stanovením %-ního množství sušiny jednotlivých prvků a doplňuje to 
stanovením ekotoxicky recyklovaného kameniva.  

Prováděcí předpis připravované novely zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, 
který by měl poskytnout limity vyjmenovaných škodlivin, zatím není v platnosti 
(STEHLÍK et al. 2011).  
 
 

DISKUSE 

Diskuse může vzniknout při hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností 
recyklovaného stavebně demoličního materiálů, např. odolnosti proti drcení 
(LA), kdy hodnoty dosahují až 65 % podrcených zrn na rozdíl od běžného 
přírodního kameniva s 35 až 40 % drcených zrn, nasákavosti po 24 hodinách, 
kde se hodnota nasákavosti přírodního kameniva pohybuje do 2 % hm. u 
recyklovaného to může být až do 10 % hm. a odolnosti proti zmrazování a 
rozmrazování recyklovaného kameniva, kde naměřené hodnoty dosahují až 
18 % rozpadu vlivem mrazu.  

Dosažení požadovaných hodnot u těchto zkoušek závisí především na 
homogenním spolehlivém třídění recyklovaného materiálu a pravidelných 
„skutečně“ prováděných kontrolních zkouškách odebíraného materiálu. Důležité 
je zavést pro recyklované materiály tzv. funkční zkoušení, které simuluje 
skutečné namáhání na zhutněné stavební materiály v konstrukci vozovky. 
Funkční zkoušení pro silniční stavební směsi popisuje HÝZL et al. (2010).  

Uvedené rozdíly do značné míry eliminují využití těchto materiálů a směsí v 
nestmelených konstrukčních vrstvách vozovek pozemních komunikací podle 
stávajících předpisů. Užití recyklovaných stavebně demoličních materiálů do 
stmelených podkladních vrstev vozovky je pak závislé především na použitém 
typu pojiva (cement, hydraulické silniční pojivo, asfalt, asfaltová emulze, 
zpěněný asfalt). 
 
 

ZÁVĚR 

Vytvořením technických a legislativních podmínek pro efektivní využívání 
druhotných materiálů v konstrukcích pozemních komunikací, spočívající mj. v 
jejich katalogizaci dojde ke zpřístupnění informací širší odborné veřejnosti, což 
napomůže smysluplnějšímu a ekonomickému nakládání s druhotnými materiály 
při výstavbě vozovek PK. Resortní předpis TP 210 Užití recyklovaných 
stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací tvoří základní 
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legislativní rámec, který má za cíl spojovat snahy projektanta, investora a 
dodavatele stavby pozemní komunikace ve snaze účinně a hospodárně 
využívat recyklovaný materiál jako náhradu nenahraditelných přírodních zdrojů 
kameniva.  

Pro objektivní zhodnocení možností využití recyklovaných materiálů do 
konstrukcí vozovek pozemních komunikací je třeba zdůraznit, že v současném 
stavu kvality těchto materiálů, lze tyto směsi používat v souladu s příslušnými 
technickými předpisy jen pro nestmelené směsi vozovek s malým dopravním 
zatížením případně ve stmelené formě. 
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