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V¯ROBCÒ CEMENTU âR
PODPORUJE BETONOVÉ STAVITELSTVÍ
JAN GEMRICH
Svaz v˘robcÛ cementu âeské republiky byl zaloÏen jako samostatn˘ svaz
v roce 2002 po desetileté spolupráci s vápenickou obcí v rámci pÛvodního svazu v˘robcÛ cementu
a vápna. V souãasné dobû je tvoﬁen
ãtyﬁmi ãleny, v˘robci, kteﬁí vyrábûjí
cement na území âeské republiky
v ‰esti v˘robních jednotkách. Cementárny v Mokré, Radotínû a Královû Dvoﬁe náleÏí do akciové
spoleãnosti âeskomoravsk˘ cement, nástupnická spoleãnost, která
je souãástí koncernu Heidelberger Cement Group. Cementárna
v âíÏkovicích spadá pod koncern Lafarge Cement, prachovická
cementárna vyrábí pod koncernem Holcim a Cement Hranice,
a. s., je souãástí skupiny Dyckerhof (obr. 1 aÏ 4).
Od roku 1993 jsou ãe‰tí cementáﬁi ãleny evropské asociace
v˘robcÛ cementu Cembureau. Mohou tak ãerpat zku‰enosti
cementáﬁsk˘ch v˘robcÛ nejen z Evropy, ale rovnûÏ z celého svûta.
Z HISTORIE DO SOUâASNOSTI
V˘roba maltovin má v ãesk˘ch zemích dlouhou tradici. Pomineme-li Balbínovy zmínky ze 17. století o produktu zvaném
Pasta di Praga, jist˘m poãátkem v˘roby portlandského
cementu u nás je rok 1860, kdy zakladatel ãeského cementáﬁského prÛmyslu Ferdinand Bárta provádûl první v˘robní
pokusy, aby pak v roce 1868 pﬁikroãil k v˘stavbû cementárny
v Praze-Podolí, v místû, kde dnes stojí plaveck˘ bazén. Pozdûji to byl rovnûÏ první reáln˘ pﬁípad pov˘robní lokality vrácené
do bûÏného uÏívání a obãanského vyuÏití.
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Rychlá privatizace ãesk˘ch cementáren, která byla v naprosté
vût‰inû zaloÏena na vstupu zahraniãního kapitálu s vysok˘m
know-how moderní v˘roby cementu, zajistila nezbytné finanãní
prostﬁedky k rychlé modernizaci v˘robní základny. Modernizace,
rekonstrukce a nové investiãní akce pﬁedstavující ve svém souhrnu objem cca devût miliard, které v posledních pûti letech pﬁímo
ãi nepﬁímo smûﬁovaly na ochranu Ïivotního prostﬁedí. DÛsledky
tûchto cílevûdomû orientovan˘ch aktivit se velmi intenzivnû projevily v dramatickém sníÏení pra‰n˘ch i plynn˘ch emisí.
Pokraãující ekonomická racionalizace vyÏaduje, aby cementárny
stále investovaly do oblasti Ïivotního prostﬁedí, a to i za souãasnû
klesající spotﬁeby cementu, kdy je obtíÏné si na samotné investiãní akce vytvoﬁit finanãní zdroje. RovnûÏ doba, kdy cementárny tuto
situaci ﬁe‰ily v˘vozem sv˘ch v˘robkÛ, je dávno pryã. Spotﬁeba v tuzemsku vyrobeného cementu v posledních pûti letech meziroãnû
klesá o více neÏ 8 % a je doplÀována dramatick˘m nárÛstem
dovozu cementu zahraniãního. V roce 2001 âeská republika poprvé ve své historii dovezla více cementu neÏ exportovala (obr. 5).
Z v˘voje posledních let je zﬁejmé, Ïe v˘roba i spotﬁeba cementu, bohuÏel vãetnû jeho importu, je v dne‰ní promûnlivé ekonomice âeské republiky pomûrnû stabilní komoditou jiÏ bez potﬁeby ru‰ení stávajících ãi vzniku nov˘ch v˘robních jednotek.
V¯ROBA

CEMENTU

–

JEDNA

Z N E J P ¤ I J AT E L N ù J · Í C H P R O Î I V OT N Í P R O S T ¤ E D Í

Trvale udrÏiteln˘ rozvoj je rozvoj uspokojující potﬁeby souãasné
doby, aniÏ by byla ohroÏena schopnost budoucích generací
uspokojovat jejich vlastní potﬁeby. Toto motto environmentálních
Obr. 1 Cementárna v Prachovicích, Holcim (âesko), a. s.
Fig. 1 Cement plant in Prachovice, Holcim (Czech), a. s.
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kontrola sloÏení, dokonalé ﬁízení procesu v˘palu pﬁi teplotách cca
1500 °C a nezpochybniteln˘ emisní monitoring dovolují vyuÏívat
v˘robek – palivo s dvojí certifikací, v˘robkovou i emisní, a tím
naprosto odstraÀují pochybnosti o spalování odpadÛ. Cementárny nemají zájem na spalování kdejakého odpadu pﬁivezeného
z ulice, ale dokáÏí energeticky i materiálovû vyuÏít speciálnû pro
nû pﬁipravené alternativní palivo (obr. 8).
Neménû v˘znamnou oblastí vlivu v˘robního procesu na Ïivotní prostﬁedí je vliv tûÏby. Moderní postupy umoÏÀují sníÏit obtûÏování okolí napﬁ. otﬁesy a vytváﬁejí podmínky, aby se pﬁíslu‰né
území navrátilo po skonãení tûÏby zemûdûlské produkci nebo
pﬁírodû a rekreaãním úãelÛm. Peãlivû dodrÏované zásady komplexní tûÏby zároveÀ zabezpeãují, aby v‰echny ãisté frakce
vysokoprocentních vápencÛ, pokud se na cementáﬁsk˘ch loÏiscích vyskytují, byly pouÏity pro nároãné úãely v prÛmyslu,
potravináﬁství a ekologii a naopak, aby ménû ãisté frakce
a nebo ménû ãisté partie loÏisek byly jednoznaãnû vyuÏity pro
v˘robu cementu.

organizací si v˘robci cementu vzali za své jako jedni z prvních
a zahájili pﬁípravu na nejoÏehavûj‰í problém budoucnosti, tj. sniÏování emisí oxidu uhliãitého (obr. 6). Navázali tak na aktivity
Svûtové rady pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj a Prohlá‰ení svûtov˘ch
cementáﬁsk˘ch spoleãností z ãervence 2002 v rámci svûtového
setkání v Johannesburgu. Vlastní ekologick˘ program vycházející
z mezinárodního programu integrované prevence a omezování
zneãi‰tûní (IPPC) pﬁijat˘ v roce 2002 je prÛbûÏnû realizován.
Mimo jiné cementárny v posledním desetiletí sníÏily své pra‰né
emise o 95 %, emise oxidÛ síry o 75 % a oxidÛ dusíku o 50 %
(obr. 7). Málokter˘ v˘robní obor se mÛÏe prokázat takov˘mi ekologick˘mi v˘sledky.
V˘znamnou pﬁedností moderních cementáﬁsk˘ch linek je vyuÏívání druhotn˘ch paliv a dal‰ích alternativních materiálÛ. Technologické principy v˘roby cementáﬁského slínku umoÏÀují zpracovat znaãná mnoÏství tûchto hmot pﬁi dodrÏování ve‰ker˘ch
pﬁísn˘ch kriterií ochrany pﬁírody. Zde je nutno vyzvednout, Ïe
cementárny v Ïádném pﬁípadû nejsou producenty prÛmyslového odpadu, z jejich v˘roby totiÏ nevzniká Ïádn˘ odpad, napﬁ.
popel, s jehoÏ ukládáním vznikají pﬁi spalování v tradiãních spalovnách obrovské potíÏe. Cementáﬁsk˘ prÛmysl zpracovává trvale i znaãné mnoÏství granulované strusky z hutí a za padesát let
zpracoval více neÏ 60 mil. t materiálu, kter˘ by jinak tvoﬁil haldy
nevyuÏitého odpadu. Obdobná situace je pﬁi vyuÏívání Ïelezit˘ch
a hlinit˘ch prachÛ, které tvoﬁí v˘znamnou souãást cementáﬁské
suroviny a znamenají zejména sníÏení energetické nároãnosti na
v˘pal slínku. Cementárny rovnûÏ dokáÏí vyuÏít i materiály teprve
nedávno odpadající z prÛmyslov˘ch procesÛ. Pro v˘robu cementu se dnes pouÏívá v˘hradnû jen odpadní energosádrovec z odsiﬁovacích procesÛ ãi rovnûÏ jinak nevyuÏiteln˘ chemosádrovec
z v˘rob tûÏké chemie. Tato náhrada znamenala, Ïe cementárny
pro v˘robu jiÏ nepouÏívají pﬁírodní tûÏen˘ sádrovec.
Nejnovûj‰í a nejv˘konnûj‰í pomoc ekologii pﬁírody v‰ak cementárny pﬁiná‰ejí pﬁi spoluspalování alternativních paliv. V‰echny
upotﬁebené a pouÏité oleje, které jinde doslouÏily a nelze je recyklovat, vyuÏijí vícecestné cementáﬁské hoﬁáky, konstruované na
vysoké teploty, pﬁi v˘robû slínku. V poslední dobû se tímto zpÛsobem vyuÏívají i tuhá alternativní paliva na bázi vytﬁídûného prÛmyslového odpadu a z nûj sloÏeného paliva. Pﬁesná receptura,

Tuto zﬁejmou obmûnu oblíbeného citátu lze ov‰em rovnûÏ
nazvat napﬁ. „Není betonu bez cementu.“ To ov‰em vÛbec není
Ïádná betonová lobby, jak s oblibou prohla‰ují neinformované
environmentální skupiny. Je to prost˘ fakt, Ïe beton a v nûm
cement a dal‰í sloÏky jako formy pﬁepracovaného pﬁírodního
kamene jsou nejen pﬁírodû blízké, ale zejména po ukonãení své
Ïivotní funkce, která je mimochodem jedna z nejdel‰ích, se bezpeãnû navrací jako pouÏit˘ kámen do pﬁírodního prostﬁedí.
Pozitivní úloha v˘robkÛ z cementu pro Ïivot a Ïivotní prostﬁedí
je základním dÛvodem, proã od nepamûti k v˘robû tohoto druhu
dochází. Cementov˘ beton je základem staveb vodohospodáﬁsk˘ch, ekologick˘ch, dopravních, vytváﬁí infrastrukturu ochrann˘ch
konstrukcí proti ‰kodám a nebezpeãím rÛzného druhu. Tolikrát
zostouzené panelové domy s betonov˘m skeletem jsou po
renovacích kvalitním bydlením pro v˘znamné procento na‰eho
obyvatelstva, rodinné domy s betonov˘mi základy odolávají
povodÀov˘m ÏivlÛm, bezpeãné betonové pﬁehradní nádrÏe jiÏ
nûkolik desetiletí zadrÏují sráÏky jako zásobu budoucí pitné vody

Obr. 2 Cementárna v Hranicích na Moravû, CEMENT Hranice, a. s.
Fig. 2 Cement plant in Hranice in Moravia, CEMENT Hranice, a. s.

Obr. 3 Cementárna v âíÏkovicích, Lafarge Cement, a. s.
Fig. 3 Cement plant in âíÏkovice, Lafarge Cement, a. s.
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– opût pro lidi, a voda je do mûst vedena na velkou vzdálenost
potrubím z betonov˘ch skruÏí. Betonové mosty jsou v nadsázce
opût spoleãensk˘m pojítkem mezi lidmi.
V˘znam bezpeãné kvality cementu a betonu jen podtrhuje skuteãnost, Ïe pro tyto dva stavební materiály byly v âeské republice jako vÛbec první pﬁijaty moderní evropské normy, tj. âSN EN
197 – Cement pro obecná pouÏití a âSN EN 206 – Beton.
V pﬁí‰tím desetiletí zaãne ve stavebnictví platit moderní normov˘
systém EUROCODY, kter˘ jen zv˘razní v˘znam, efektivnost, bezpeãnost a environmentální pozitiva betonov˘ch staveb.
Beton sám není zas tak jednoduch˘m materiálem. Jako studijní pﬁedmût na vysok˘ch ‰kolách stavebního typu b˘vá jedním
z nejobávanûj‰ích. Proto cementáﬁ‰tí odborníci spolupracují
s vysoko‰kolskou i stﬁedo‰kolskou obcí a vysvûtlují moderní trendy a moÏnosti cementu a betonu. Samozﬁejmostí je i finanãní
podpora v tomto smûru.
Beton sám v‰ak za svou koneãnou estetickou podobu a tedy
i to, jak se budou betonové stavby líbit, vdûãí architektÛm a projektantÛm. Moderní vzdu‰né obytné soustavy, plné balkonÛ
a lodÏií, pohledové zdi obarvené pigmentov˘mi barvami, námûstí plná kvûtinov˘ch zákoutí a vodních fontán, to v‰e mÛÏe b˘t
z betonu.
MODERNÍ BETONOVÉ VOZOVKY
Samostatn˘ pohled si dnes zaslouÏí i dopravní stavby. Dopravní
infrastruktura se neustále rozrÛstá, doplÀuje a modernizuje tak,
aby plnila svou dÛleÏitou funkci. JistûÏe nikdo netouÏí, abychom
Ïili v zákoutích silniãních spirál a mnohapatrov˘ch silnic v horku
tekoucího asfaltového povrchu. Vût‰ina z tûch, kteﬁí dojíÏdûjí za
pracovními pﬁíleÏitostmi, se chtûjí jednodu‰e, rychle a bezpeãnû
dostat po pevné betonové dálnici, napﬁ. na Ostravsko nebo
PlzeÀsko, projet bezpeãn˘mi betonov˘mi tunely, silniãními nebo
Ïelezniãními. Pro ty, kteﬁí jako dopravní prostﬁedek pouÏívají letadlo, k pﬁepravû na dovolenou nebo za zákazníkem, bude jistotou
kvalitní betonová plocha leti‰tû.

Betonové dálniãní stavby patﬁí dnes k nejãastûji diskutovan˘m.
NesnaÏme se diskutovat, proã je‰tû v souãasné dobû se mnoho
obcí i velk˘ch mûst zalyká v dopravních kolapsech a dusí ve v˘fukov˘ch plynech tûÏké nákladní dopravy a aut stojících v dopravních kolonách. Vybudované obchvaty vrátí do obytn˘ch zón klid
i ãist˘ vzduch, sníÏí i spotﬁebu pohonn˘ch hmot, a tím vrátí ãist˘
vzduch i do krajiny. Dobﬁe navrÏená dálnice mÛÏe b˘t i v˘znamn˘m pozitivním krajinotvorn˘m prvkem.
V ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch letech patﬁilo âeskoslovensko
k evropsk˘m státÛm, které zaãaly budovat silniãní cementobetonové kryty – v té dobû nejmodernûj‰í technologií betonáÏí – fini‰erem s kluzn˘mi boãnicemi. Tato technologie byla je‰tû po roce
1995 dále modernizována metodou dvouvrstvé betonáÏe.
PÛvodní technologií jednovrstvové betonáÏe je v âeské republice vybudováno celkem asi 350 km dálniãní sítû, nûkteré úseky
jsou v provozu jiÏ tﬁicet let a dal‰ích nejménû deset aÏ dvacet let
mohou je‰tû slouÏit s minimálními náklady na opravy a údrÏbu.
Velmi ãasto je v âeské republice vedena diskuse o tom, kter˘
typ krytu je vhodnûj‰í pro silnice a dálnice, zda cementobetonov˘ nebo asfaltov˘? V této diskusi se samozﬁejmû promítají zájmy
v‰ech zainteresovan˘ch v˘robcÛ, ale i dodavatelÛ a koneãnû
i státu jako investora a provozovatele silniãní i dálniãní sítû, kter˘
se snaÏí posuzovat vhodnost jednotliv˘ch krytÛ vozovek nezaujatû, na základû objektivních informací a zku‰eností a dle skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ, jak poﬁizovacích, tak i provozních.
Z hlediska správce komunikace jsou hlavními v˘hodami
cementobetonového krytu del‰í Ïivotnost bez nutnosti oprav
v pﬁípadû dodrÏení kvality pﬁi v˘stavbû, niÏ‰í náklady na provoz a údrÏbu vozovky, men‰í poãet uzavírek po dobu Ïivotnosti krytu. MoÏn˘mi nev˘hodami mohou b˘t sloÏitûj‰í technologie oprav, popﬁ. del‰í doba jejich trvání.
Z hlediska uÏivatele komunikace jsou hlavními v˘hodami
cementobetonového krytu zaruãení dobr˘ch protismykov˘ch
vlastností, vût‰í bezpeãnost jízdy pﬁedev‰ím za de‰tû pﬁi
absenci vyjet˘ch kolejí. MoÏn˘mi nev˘hodami mohou b˘t

Obr. 5 Cement – v˘roba, spotﬁeba, v˘voz a dovoz v letech 1989;
1995–2001
Fig. 5 Cement production, consumption, exports and imports
in years 1989; 1995–2001

Obr. 4 Cementárna v Radotínû, jeden ze závodÛ âeskomoravsk˘
cement, a. s.
Fig. 4 Cement plant in Radotín, one of three plants of
âeskomoravsk˘ cement, a. s.
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Obr. 6 Emise CO2 cementáren 1990, 1995, 2000
Fig. 6 Cement industry green house gas CO2 emissions
1990, 1995, 2000

Obr. 7 Emise cementáren 1989, 1995–2001
Fig. 7 Cement industry emissions
1990, 1995, 2000

hluãnost a schÛdky na spárách. Tyto nev˘hody v‰ak jiÏ dvouvrstvá technologie betonáÏe odstraÀuje.
Pﬁi v˘bûru druhu krytu pro konkrétní stavbu vÏdy pﬁevládá
finanãní hledisko, a to bohuÏel ãasto pouze hledisko okamÏitû
vynaloÏen˘ch nákladÛ, tedy nákladÛ na poﬁízení. Pﬁi prokazování
dlouhodob˘ch finanãních v˘hod cementobetonov˘ch krytÛ na
zatíÏen˘ch komunikacích, tedy pﬁedev‰ím na dálniãních úsecích,
je nutné objektivní srovnání vynaloÏen˘ch finanãních nákladÛ
v prÛbûhu celé doby provozu.
Pﬁi modelovém hodnocení dvou srovnateln˘ch úsekÛ, na nûÏ
pÛsobí stejné klimatické podmínky a jsou zatíÏeny dopravou stejné intenzity, dosahují celkové náklady na poﬁízení a na opravy
a údrÏbu cementobetonového krytu pﬁibliÏnû asi 40 aÏ 55 %
(podle zatíÏení vozovky) z nákladÛ vynaloÏen˘ch na asfaltov˘
kryt. Úsek s cementobetonov˘m krytem je pﬁitom v provozu cca
o pût rokÛ déle neÏ úsek s asfaltov˘m krytem.

Ekonomické stanovisko se zohlednûním v‰ech nákladÛ, nejen
poﬁizovacích, vyznívá tedy u zatíÏen˘ch vozovek, u nichÏ je velké
nebezpeãí vyjíÏdûní kolejí, jednoznaãnû pro volbu cementobetonového krytu.

Obr. 8 Paliva pouÏívaná pﬁi v˘robû cementu 1990, 2000
Fig. 8 Fuels used in cement production 1990, 2000
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Mnoho betonov˘ch staveb v‰ak zÛstává v bûÏném kaÏdodenním Ïivotû utajeno. Plochy vojensk˘ch leti‰È jsou nedílnou
souãástí na‰eho vojenského vybavení. Sem rovnûÏ patﬁí, nikdy
v minulosti a doufejme i v budoucnosti, nepouÏité kryty civilní
ochrany, které dávají jistotu pro klidn˘ Ïivot. NezapomeÀme na
systémy betonov˘ch pﬁehrad, které zachránily tisíce ÏivotÛ pﬁi
nedávn˘ch záplavách.
Beton slouÏí i tam, kde bychom jej neãekali. KdyÏ v ekologii
selÏou jiné stabilizaãní materiály, pro moderní prvky solidifikace
nastoupí opût cement v betonu. Solidifikace znamená vytvoﬁení speciální betonové smûsi z cementu, ‰kodliv˘ch odpadÛ
a inertních materiálÛ tak, aby po zatuhnutí byla v˘sledkem
pevná hmota, jejíÏ sloÏení, vodonepropustnost a vyluhovatelnost jsou peãlivû kontrolovány. Takto pﬁipravené stabilizáty mají
Ïivotnost nûkolik stovek let. Není proto divu, Ïe beton na‰el své
místo pﬁi meziukládání vyhoﬁelého jaderného paliva.
Nakonec nezapomeÀme, Ïe jsme po celou dobu hovoﬁili
o témûﬁ pﬁírodním materiálu, kter˘ po dobûhu svého Ïivotního
poslání a cyklu, jenÏ je odhadován na více neÏ sto let, se opût
vrací bezpeãnû do pﬁírody. Jeho estetické pouÏití, krása a podoba je vÏdy v lidsk˘ch rukou.
Proto se Svaz v˘robcÛ cementu âR oprávnûnû domnívá, Ïe
v˘roba cementu a jeho uplatnûní v betonu je nav˘sost ekologick˘ proces v˘roby materiálu, kter˘ je k dispozici v‰em stavbaﬁÛm,
projektantÛm a architektÛm.
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