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 neinformované environmentální
skupiny prohla‰ují. 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 v‰ech staveb vodohospodáfisk˘ch, ekologick˘ch, dopravních,
vytváfií infrastrukturu ochrann˘ch konstrukcí proti ‰kodám a nebezpeãím
v‰eho druhu. Sebevíce zostouzené
panelové domy s betonov˘m skeletem
jsou zejména 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 opût pro lidi, voda je do ãistiãek
vedena na velkou vzdálenost
opût potrubím
z betonov˘ch
skruÏí. Betonové mosty jsou
v nadsázce opût
spoleãensk˘m pojítkem mezi lidmi.

OBÁVAN¯ STUDIJNÍ P¤EDMùT
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. Ve stavebnictví v pfií‰tím desetiletí zaãne platit moderní normov˘
systém EUROCODY, kter˘ jen zv˘razní
v˘znam, efektivnost, bezpeãnost a environmentální pozitiva betonov˘ch staveb.
Beton sám není zase tak jednoduch˘m materiálem. VÏdyÈ 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 stavby z betonu lidem líbit, vdûãí architektÛm a projektantÛm. Moderní vzdu‰né obytné soustavy, plné
balkonÛ a lodÏií, pohledové zdi, navíc zlid‰tûné obarven˘m betonem s pigmentov˘mi
barvami, námûstí plná kvûtinov˘ch
zákoutí a vodních fontán, mohou b˘t z betonu.

V¯ROBA
CEMENTU

POMOCNÍK V DOPRAVù
Samostatn˘ pohled si dnes zaslouÏí i dopravní
stavby. Dopravní infrastruktura se neustále
rozrÛstá, doplÀuje nebo modernizuje tak, aby
plnila svÛj moderní v˘znam. JistûÏe nikdo
netouÏí, abychom Ïili v zákoutích silniãních
spirál a mnohapatrov˘ch silnic v horku tekoucím asfaltov˘m povrchem. Vût‰ina z tûch, ktefií
dojíÏdûjí za pracovními pfiíleÏitostmi, se chce
jednodu‰e, rychle a zejména bezpeãnû dostat
pevnou betonovou dálnicí, napfi. na Ostravsko
nebo PlzeÀsko, projet bezpeãn˘m betonov˘m
tunelem, aÈ jiÏ silniãním nebo Ïelezniãním.
Není cílem, aby byly pouÏívány na Ïeleznici
dfievûné, jedy namofiené, Ïelezniãní praÏce,
mnohem ekologiãtûji lze pouÏít praÏce betonové. A pro ty, ktefií jako dopravní prostfiedek
pouÏívají letadlo, aÈ k pfiepravû na dovolenou
nebo za zákazníkem, bude jistotou kvalitní
betonová plocha leti‰tû. RovnûÏ jiÏ pfies dvacet let pfiepravuje miliony obãanÛ i náv‰tûvníkÛ hlavního mûsta metro, které jezdí v betonov˘ch tubusech. Unikátní stavební díla, zejména v místech, kde metro podjíÏdí fiíãní tok,
udivují odborníky i laiky z celého svûta.
Betonové silniãní stavby patfií dnes asi k nejdiskutovanûj‰ím. NesnaÏme se diskutovat,
proã je‰tû v souãasné dobû mnoho obcí i velk˘ch mûst se zalyká v dopravních kolapsech
a dusí ve v˘fukov˘ch plynech tûÏké nákladní
dopravy aut stojících v dopravních kolonách.
Vybudované obchvaty vrátí do obytn˘ch zón
klid i ãist˘ vzduch a sníÏí i spotfiebu pohonn˘ch hmot, tj. vrátí ãist˘ vzduch i do krajiny.
Konec koncÛ, dobfie navrÏená dálnice mÛÏe
b˘t i v˘znamn˘m pozitivním krajinotvorn˘m
prvkem.

V âESKÉ REPUBLICE
SVAZ V¯ROBCÒ CEMENTU âESKÉ REPUBLIKY
● Svaz v˘robcÛ cementu âeské republiky byl zaloÏen v roce 2002
jako samostatn˘ svaz po desetileté spolupráci s vápenickou obcí
v rámci dfiívûj‰ího svazu v˘robcÛ cementu a vápna. Toto zájmové
uskupení sdruÏuje právnické osoby ãinné ve v˘robû cementu na
území âR.
● Samostatn˘ svaz vznikl s cílem vzájemné podpory ãlenÛ svazu
v oblasti technické, v˘robní, ekologické a organizaãní, pro fie‰ení
spoleãn˘ch technick˘ch, technologick˘ch, dopravních a environmentálních otázek. Koordinuje fie‰ení problematiky Ïivotního
prostfiedí, podporuje vûdu a techniku, vãetnû vzájemné spolupráce pfii aplikaci v˘zkumu a v˘voje a pfii technické normalizaci,
pfii zabezpeãování odborn˘ch posudkÛ a poradenství v oboru,
pofiádá spoleãné odborné akce, spolupracuje s externími tuzemsk˘mi a zahraniãními odborn˘mi institucemi.
● Náplní ãinnosti Svazu je i pfiíprava a zpracování souhrnn˘ch
informací vãetnû ekologick˘ch, sledování zmûn vstupÛ a koordinované fie‰ení jejich dopadÛ, sledování a prosazování spoleãn˘ch
zájmÛ v oblasti zahraniãních kontaktÛ, vytváfiení podmínek pro
zlep‰ování sluÏeb pro stavebnictví, prÛmysl i zemûdûlství a zaji‰Èování ãinnosti sekretariátu Svazu.
● Svaz v˘robcÛ cementu tvofií v souãasné dobû ãtyfii ãlenové,
v˘robci, ktefií vyrábûjí cement na území âeské republiky v ‰esti
v˘robních jednotkách. Cementárny v Mokré, Radotínû a Královû
Dvofie náleÏí do a.s. âeskomoravsk˘ cement, nástupnické spoleãnosti, která je souãástí koncernu Heidelberg Cement Group.
Cementárna v âíÏkovicích spadá pod koncern Lafarge Cement,
prachovická cementárna vyrábí pod koncernem Holcim
a CEMENT Hranice a.s. je souãástí skupiny Dyckerhoff.
● JiÏ od roku 1991 pÛvodní cementáfiská sekce dfiívûj‰ího svazu
navazuje spolupráci s orgány státu i organizacemi ãinn˘mi
v oblasti Ïivotního prostfiedí. O dva roky pozdûji jsou ãe‰tí
cementáfii pfiijati za ãleny evropské asociace v˘robcÛ cementu
Cembureau, odkud ãerpají zku‰enosti cementáfisk˘ch v˘robcÛ
nejen z celé Evropy, ale rovnûÏ z celého svûta.
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BETON ROVNùÎ OCHRA≈UJE

PODOBA BETONU
JE V LIDSK¯CH RUKÁCH

V˘zkumn˘ ústav maltovin
Praha, spol. s r.o.

PODOBA BETONU JE V LIDSK¯CH RUKÁCH

HISTORIE ZAâALA V PODOLÍ
● 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. JiÏ to je první zcela reáln˘
pfiípad, kdy se pov˘robní lokalita vrací
do bûÏného uÏívání a obãanského vyuÏití.
● Technologie tohoto pozoruhodného
v˘robku, vznikajícího nûkolikanásobnou pfiemûnou pfiírodního materiálu
a energie zaznamenala v prÛbûhu staletí trval˘ v˘voj, kter˘ umoÏnil nám souãasné generaci v˘robcÛ cementu
produkovat nesrovnatelnû kvalitnûj‰í
a energeticky ménû nároãné v˘robky.

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ / INTEGROVANÁ PREVENCE
INVESTICE DO ZDRAVÉHO PROST¤EDÍ

INTEGROVANÁ PREVENCE - PRIORITA

Ekonomická racionalizace nejen v posledních
letech vyÏaduje, aby cementárny stále investovaly do oblasti Ïivotního prostfiedí, a to za souãasnû klesající spotfieby cementu, tedy za situace, kdy je obtíÏné si na samotné investiãní
akce vytvofiit finanãní zdroje. RovnûÏ doba,
kdy cementárny tuto situace fie‰ily v˘vozem
sv˘ch v˘robkÛ, je dávno pryã. Spotfieba
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.
Z v˘voje zejména 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.

Trvale udrÏiteln˘ rozvoj je rozvoj uspokojující
potfieby souãasné doby, aniÏ by byla ohroÏena
schopnost budoucích generací uspokojovat
jejich vlastní potfieby. Toto motto environmentálních organizací si v˘robci cementu vzali za
své nejdfiíve. Jako první zahájili pfiípravu na
nejoÏehavûj‰í problém budoucnosti, to je sniÏování emisí oxidu uhliãitého. Navázali tak na
aktivity Svûtové rady pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj a Prohlá‰ení svûtov˘ch cementáfisk˘ch spoleãností z ãervence 2002 v rámci pfiípravy na
svûtové setkání v Johannesburgu. Vlastní ekologick˘ program vycházející z mezinárodního
programu integrované prevence a omezování
zneãi‰tûní (IPPC), jenÏ byl pfiijat v roce 2002,
je prÛbûÏnû realizován.
Jak vlastnû cementárny napomáhají ãist‰ímu
Ïivotnímu prostfiedí dne‰ka? Po dlouhou dobu
pfietrvávalo v povûdomí vefiejnosti, Ïe cementáfiská v˘roba je pra‰ná a energeticky nároãná.
Dne‰ní vysoká úãinnost vícestupÀov˘ch v˘mûníkÛ tepla zabezpeãuje nejen hospodárné pfiedání tepla koufiov˘ch plynÛ vápencové surovinû, ale i vysok˘ stupeÀ odsífiení pfiirozen˘m
prÛchodem pecních plynÛ mlet˘m vápencem.
Dokonale sefiízen˘ hofiákov˘ systém zabezpeãuje nízké emise oxidÛ dusíku a koneãnû
i moderní elektrofiltry vypou‰tí do ovzdu‰í
ãist˘ odprá‰en˘ vzduch. Cementárny v posledním desetiletí sníÏily své pra‰né emise o 95%,
emise oxidÛ síry o 75% a oxidÛ dusíku o 50%.
Málokter˘ v˘robní obor se mÛÏe prokázat tûmito ekologick˘mi v˘sledky.
VyuÏívání druhotn˘ch paliv a dal‰ích alternativních materiálÛ v prÛmyslové praxi je
v˘znamnou pfiedností moderních cementáfisk˘ch linek. Technologické principy v˘roby
cementáfiského slínku umoÏÀují zpracovat
znaãné mnoÏství tûchto hmot pfii dodrÏování
ve‰ker˘ch pfiísn˘ch kritérií ochrany pfiírody.
Zde je nutno vyzvednout, Ïe cementárny v Ïádném pfiípadû nejsou producenty prÛmyslového
odpadu, z jejich v˘roby totiÏ nevzniká Ïádn˘
odpad, jako je napfi. popel, s jehoÏ ukládáním
vznikají pfii spalování v tradiãních spalovnách
obrovské potíÏe. Ve‰keré pevné produkty spalování paliv jsou pevnû zabudovány v tuh˘ch
roztocích slínkov˘ch minerálÛ, ve slínku, divu
moderní technologie, nejmasovûji vyrábûného
syntetického materiálu, kter˘ jinak vzniká
pouze v nitru zemû pfii vulkanick˘ch pfiemûnách.

● Dal‰í v˘voj civilizace vyÏaduje, aby
ekonomika nebyla s pfiírodou v napûtí.
Moderní management proto musí zajistit, aby hospodáfiské cíle nebyly
v zásadním protikladu k ochranû Ïivotního prostfiedí i zachování Ïivotních
krás.
● Zku‰enosti z posledních let jednoznaãnû potvrzují, Ïe souÏití prÛmyslové ãinnosti s pfiírodou reálné je. Jedním z v˘znamn˘ch úkolÛ Svazu v˘robcÛ cementu je prosazovat u sv˘ch ãlenÛ na jedné stranû odpovûdnost za
ochranu Ïivotního prostfiedí, na druhé
stranû v‰ak vystupovat proti dogmatick˘m - negativistick˘m tendencím
nûkter˘ch tzv. ekologick˘ch hnutí,
které by ve sv˘ch absurdních dÛsledcích vrátily lidstvo zpût do pravûku.

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 i nové investiãní akce,
pfiedstavující ve svém souhrnu objem
cca 9 miliard, 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 jak pra‰n˘ch, tak plynn˘ch emisí.

●
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POMOCNÍK

RENATURALIZACÍ
K PÒVODNÍ P¤ÍRODù

Cementáfisk˘ prÛmysl zpracovává trvale
napfi. znaãné mnoÏství granulované strusky
z hutí a za 50 let zpracoval více neÏ 60 mil.
tun 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 dokáÏí rovnûÏ vyuÏít i materiály teprve jen nedávno odpadající z prÛmyslov˘ch procesÛ, napfi. 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 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 obvykle recyklovat, vyuÏijí vícecestné cementáfiské hofiáky, konstruované na vysoké
teploty, pro v˘robu slínku. V poslední dobû tímto zpÛsobem vyuÏívají i tuhá alternativní paliva na bázi vytfiídûného prÛmyslového odpadu a z nûj sloÏeného paliva. Pfiesná receptura, kontrola sloÏení, dokonalé fiízení procesu v˘palu pfii teplotách cca 1500 °C a nezpochybniteln˘ emisní monitoring dovolují vyuÏívat v˘robek - palivo s dvojí
certifikací, tj. v˘robkovou i emisní, a tím naprosto bez jak˘chkoliv
pochyb 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.
Po vyãerpání moÏností recyklaãních procesÛ neexistuje v oblastech
prÛmyslov˘ch v˘rob nûkterá dal‰í, která by byla svojí ekologickou
úãinností srovnatelná s cementáfiskou a pfiitom neprodukovala Ïádn˘
odpad. Spalovny produkují popel, kter˘ je nutno uloÏit na skládky,
tepelné elektrárny jen malou ãást popílku vyuÏijí v pozemním stavitelství a valná ãást zÛstává na odkali‰tích. Cementárny nikoliv.
8000

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
proto, aby po skonãení tûÏby mohlo b˘t pfiíslu‰né území vráceno zemûdûlské produkci
nebo pfiírodû a rekreaãním úãelÛm. Peãlivû
dodrÏované zásady komplexní tûÏby zároveÀ
zabezpeãují, aby v‰echny ãisté frakce vysokoprocentních vápencÛ, pokud se vÛbec 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.
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1 885 kt - 32,4 %
1 034 kt - 21,4 %
2 919 kt - 23,3 %

