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Nabídka drcení 

 
 

Recyklace stavebního odpadu 

 

Stavebním odpadem rozumíme beton, železobeton, asfaltové živice, cihly, dřevo, betonové 

železniční pražce, panely, zeminu, měděné i hliníkové kabely, umělé hmoty a ostatní příměsi, ale 

také strusku a podobné netoxické průmyslové odpady.  

 

Recyklace stavebního odpadu je nový enviromentální podnikatelský obor. Princip recyklace 

stavebního odpadu je založen na znovu využívání stavebních odpadů díky novým technologiím 

jejich recyklace. Tento recyklovaný stavební odpad - recyklát se stal alternativou drceného 

kameniva. Jeho největší výhody jsou:  

 

1. POLOHA - recyklát vzniká na místě staré zástavby obyčejně ve městech. Odpadá drahé 

dovážení kameniva ze vzdálených lomů a pískoven.  

2. CENA - tržní cena recyklátu je srovnatelná nebo nižší než kameniva. Navíc odpadá placení 

za ukládání stavebního odpadu na skládkách.  

3. PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - neukládáme do země to, co umíme znova využít  

 

 

 

ODPADY PŘIJÍMANÉ K RECYKLACI 
seznam povolených odpadů: 

Kód 
odpadu 

   Název Kategorie 

170101    Beton O 

170102    Cihly O 

170103    Tašky a keramické výrobky O 

170107 
   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  
   keramických výrobků neuvedených pod číslem   
170106 

O 

170302    Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 

170504    Zemina a kamení mimo 170503 O 

170508 
   Štěrk ze železničního svršku neuvedeného pod 
číslem 170901 

O 

170904 
   Směsné stavební a demoliční odpady mimo 
170901, 170902 a 170903 

O 

                       Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 
                       Přejímka odpadů do zařízení v souladu s §15 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. 
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PRODEJ RECYKLÁTU 

Název    Popis Frakce (mm) Cena (Kč/t) 

Hlinitý recyklát    zemina 
0-12; 0-22; 0-

30  
70 – 110 

Suťový recyklát    směs cihla + beton 
0-10; 10-32; 

32-100 
80 - 100 

Suťový recyklát    směs cihla + beton nad 100 50 – 60 

Betonový recyklát    beton 
0-10; 10-32; 

32-100 
100 – 140 

Živičný recyklát    živice 
0-10; 10-32; 

32-100 
90 - 120 

 
          Ceny jsou uvedeny bez DPH a včetně nakládky. 
          Ceny jsou orientační, konkrétní cena se určí s ohledem na množství a rozsah zakázky. 
          Množství volné skladem je nutné ověřit telefonicky, mailem. 
 
 

 

 

 

 
 

 
Samotné drcení stavebních odpadů pro zákazníky provádíme od 60 Kč/t dle požadované frakce a to 
včetně nakládky. Recyklát je možné dále upravit třídičem dle požadované frakce po dohodě. 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena. Platnost ceníku od 1. 1. 2013. 

 

 

 

 


