
Využívejme odpady na stavbách pro další výstavbu

Cirkulární ekonomika umožňuje opětovné použi� primárních surovin

Demoliční odpady představují 40 až 45% 
všech odpadů vyprodukovaných v ČR. 
Například komunálního odpadu méně než 20%.

Prevence vzniku odpadu
Opětovné použi� materiálů a maximalizace doby jejich uži�
Zajištění surovinové soběstačnos� 
Ukončení skládkování a plýtvání  se surovinami
Součást adaptačního opatření na změnu klimatu
Posílení konkurenceschopnos� lokálních firem

Plýtvání surovinovými zdroji
Každým rokem se použije 2,7 miliony tun kvalitního 
stavebního kameniva, které by bylo možné nahradit 

surovinami z cirkulární ekonomiky.

Absolutní priorita pro recyklaci pro� skládkování.
Podpora propagace českých firem a jejich know how.
Vyvést ze života definici druhotné suroviny.
Veřejné/ soukromé zakázky: 
Požadavky na využi� druhotných surovin při stavbě.

Je třeba nastavit odborně řízený 
proces demolice s evidencí 
druhotných surovin a odpadů.



Cirkulární ekonomika je stále častěji v hledáčku 
ekonomů, poli�ků i žurnalistů, přestože by jste ob�žně 
hledali její přesnou učebnicovou definici. Můžeme však 
mluvit o konceptu, ve kterém neexistuje odpad. 

Nejbližší srovnání snese cirkulární ekonomika s přírod-
ními ekosystémy, které jsou založeny na dokonalém 
cyklu organických živin, ovšem v lidském světě.

Základní rámec cirkulární ekonomiky představuje uza-

vírání toků materiálů v existujících cyklech, kde ne-
ztrácejí hodnotu. Jedná se o čerpání energie z obnovitel-
ných zdrojů a navrhování takových materiálů, které 
nemají nega�vní dopady na životní prostředí a lidské 
životy.

 

 

Na rozdíl od lineární ekonomiky, která se neobejde 
bez nových a vzácných materiálů, dokáže cirkulární 
ekonomika zajis�t opětovné použi�, materiálové 
úspory a opravu výrobků. Vlastnictví je nahrazováno 
pronájmem.

Podle dostupných informací, Evropa vyprodukuje 2,5 
miliardy tun odpadu ročně, z čehož zhruba 50% skončí 
na skládkách nebo ve spalovnách. Tam končí i vzácné 
materiály. Na některých skládkách je dnes větší koncen-

trace zlata než ve zlatých dolech. 

Je nesporné, že snaha o neomezený hospodářský růst 

v kombinaci s drancováním přírodních zdrojů , vede 
k drama�ckých dopadům na kvalitu života, 
na společnost a na udržitelnost života. 

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie 
a využi� obnovitelných zdrojů energie – Program EFEKT. V textu mohly být použity veřejně 
dostupné informační zdroje. 


