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Použití recyklátů do konstrukčních částí PK 



Souhrn poznatků z dlouhodobého výzkumu vlastností 

betonových a směsných recyklátů: 

Betonové recykláty 

Optimální frakce 0/22 (32); 0/63; 0/125 mm 

 

Nasákavost WA24 

- Běžný betonový recyklát  5-7% 

- Betonový recyklát z CB krytu 2,5-4% 

 

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování 

     Běžný betonový recyklát  F = 5-11% 

     Betonový recyklát z CB krytu F = 2,5-4,5% 

 

Odolnost proti drcení 

     Běžný betonový recyklát  LA = 45-60% 

     Betonový recyklát z CB krytu LA = 30-40% 
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Směsné recykláty 

Optimální frakce 0/16 (22); 0/63; 0/125 mm 

 

Nasákavost WA24 směsného recyklátu 12 – 25% 

 

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F = 11-22% 

 

Odolnost proti drcení LA = 60-70% 

 



Směsný recyklát do podloží vozovky 

Pro úpravu nevhodné zeminy v 

podloží vozovky: 

• Úplná výměna 200 – 300 mm 

optimálně (lokální úprava); 

• Mechanická úprava – smíchání 1:1 

s nevhodnou zeminou; 

• Vyplnění lokálních míst nerovností 

(účelové komunikace). 

Nenamrzavá úprava při množství 

cihelného střepu do 30 % objemu 

směsného recyklátu. Zdroj: Krčmová, VUT Brno 



Betonový recyklát do podkladních vrstev vozovek 

Pro nestmelené vrstvy – ŠDB a MZ 

• Spodní podkladní vrstvy, vyrovnávky zemní 

pláně. 

• Podkladní vrstvy parkovišť a jiných 

dopravních ploch intravilánu. 

Pro stmelené vrstvy hydraulickým pojivem – 

SC C3/4 SC C5/6 

• horní podkladní vrstvy, spodní podkladní 

vrstvy. 

• Podkladní vrstvy parkovišť a jiných 

dopravních ploch intravilánu zatížených 

těžkou dopravou. 

• Podkladní vrstvy pod dlažbou. 

Zdroj: Krčmová, VUT Brno 



Sumarizace vlastností a možností využití současných recyklátů 

Informace: 

Je třeba odbornou veřejnost pravidelně 

informovat o probíhajících výzkumech, 

závěrech a výsledcích (i těch nevyhovujících !) 

 

Sumarizovat a publikovat výsledky v 

ucelených srozumitelných výstupech – třeba 

formou katalogovou. 

 

Optimálně vytvořit veřejně přístupnou 

www.stránku s pravidelným záznamem 

aktuálních výsledků projektů a dalších 

praktických výstupů. 
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http://www.stránku/


Závěr 
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Popisek obrázku, text, text, text, text, text, text. 

Ověřovací laboratorní zkoušky recyklátů? 

ANO 

 

Funkční zkoušky směsí recyklátů? 

ANO 

 

Zkušební úseky a praktické použití směsí betonových a směsných recyklátů? 

ANO 

 

Co ještě brání širšímu využití recyklovaných stavebních materiálů? 

• Pravidelné sledování homogenity výstupních recyklátů. 

• Separace jednotlivých typů recyklátů podle kvality a původu. 

• Pravidelná informovanost odborné veřejnosti o optimálním využívání RSM 



Děkuji za pozornost 
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