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Úspěšná firma Praha

N
ové stavební projekty spo-
třebují značné množství
stavebních hmot a vypro-
dukují nemalý objem od-
padu. Písek, cihly, ocel,

dřevo – stovky tisíc kamionů přive-
zou v následujících letech miliony
tun surovin pro komerční i veřej-
nou výstavbu. Další miliony tun
bude nutné z města také odvézt.

Recyklace pomáhá
Částečným řešením je recyklace
a opětovné využití vybouraných su-
rovin, například betonový, ale i ci-
helný recyklát je možné využít
jako plnivo do betonu. Na trh ne-
dávno uvedený beton z recyklova-
ného kameniva Ecocrete je jedno-
značně cestou správným směrem
a zájem investorů to potvrzuje. Bo-
hužel to ale není řešení pro zásad-
ní zlepšení nákladní dopravy vmet-
ropoli. Recyklátu není dostatek a
zdaleka ne do všech typů betonu je
možné jej použít. Hlavní břemeno
výstavby stále zůstává na tradič-
ních surovinách – těžených nebo

vyráběných většinou mimo hlavní
město.

Rozvinutá říční doprava
v Paříži
V poslední době se však do popře-
dí dostávají také alternativní způ-
soby dopravy. Tradiční silniční do-
pravu nahrazují například říční
lodě. Inspiraci je možné hledat na-
příklad v Paříži. Na Seině, která
protéká jejím středem, je čilý do-
pravní ruch.
Nákladní lodě přivážejí materiál

doměsta a ven naopak odvážejí sta-
vební nebo komunální odpad. Pří-
mo v centru Paříže, na náplavkách,
jsou jednoduchámobilní překladiš-
tě, kam nákladní lodě brzy ráno při-
vezou kontejnery se spotřebním
zbožím a dodávky je rozvezou po
místních obchodech.
Naprostou samozřejmostí je pak

přeprava objemných stavebních
surovin. V samém středu města,
na břehu řeky, v sousedství domů
a kanceláří, je ve francouzské met-
ropoli také několik betonáren. Den-

ně k nimnákladní lodě dovážejí tisí-
ce tun kameniva pro výrobu beto-
nu. Ročně tak ušetří městu desetiti-
síce těžkých náklaďáků.

Lodní doprava pro betonárny
v Praze
I v Praze se začíná blýskat na lepší
časy a nákladní lodní doprava dostá-
vá postupně zelenou. Průkopníkem
říční přepravy surovin v hlavním
městě jsou betonárny Rohanský ost-
rov a Libeň. Oba tyto provozy již
mnoho let využívají pro zásobování
kamenivem lodě. Jedna loď uveze
stejné množství materiálu jako 33 až
40 nákladních kamionů. Za rok tak
pražským ulicím ušetří jen tyto dvě
betonárny přes deset tisíc náklaďá-
ků.
Betonárna Libeň je navíc na té-

měř dokonalém místě – je umístě-
na hned vedle vjezdu do tunelu
Blanka, a beton je tedymožné z be-
tonárny přepravit během pár mi-
nut na Smíchov, Břevnov nebo do
Dejvic. Nedaleko je to také doHole-
šovic, Vysočan nebo do samotné-

ho centra. Přeprava kameniva od
řeky do betonárny je vedena pod-
zemnímkolektorem, takže uživate-
lé cyklostezky a zeleně u břehu Vl-
tavy ani netuší, že se pod nimi prá-
vě začíná vyrábět beton. Maximál-
ní využití výhod umístění libeňské
říční betonárny se předpokládá
při plánovaném pokračování do-
stavby vnitřního městského okru-
hu.
Umístění betonárny Rohanský os-

trov je ještě blíže centru Prahy.
Z této provozovny byly v minulosti
zásobovány téměř všechny vý-
znamné infrastrukturní projekty,
jako bylo metro, Strahovský tunel,
tunel Mrázovka, tunely Nového
spojení apod. V současné době se
beton vyrobený z kameniva dove-
zeného loděmi dodává na stavby v
centru města, ale zejména na stav-
by v nejbližším okolí, tedy hlavně v
Praze 8 a v samotném Karlíně. Jen
na právě se rozvíjející Rohanský os-
trov bude v nejbližších letech po-
třeba dodat až stovky tisíc kubíků
betonu. Aby nebylo nutné dovážet

beton z betonáren na okrajích Pra-
hy a zatížit tak okolní městské čás-
ti, a zejména Prahu 8 další kamio-
novou dopravou, je potřebné udr-
žet tuto betonárnu v provozu ještě
několik let.
Výstavba a úpravy Rohanského

ostrova si vyžádají také odvoz sta-
tisíců tun zeminy a odpadu, který
je možné propojit s lodní dopra-
vou kameniva pro betonárnu a do-
sáhnout tak maximálního vytížení
nákladních lodí v obou směrech.
Do Prahy lodě přivezou kameni-
vo, zpět odvezou zeminu a suť.
Efektivní a mimořádně ekologic-
ké.

City Logistika – budoucnost
nákladní dopravy veměstech
Jak ukazují vyspělá města jako Paříž,
Brusel nebo Hamburk, je řeka ve
městě důležitá dopravní tepna. Těž-
ké a objemné materiály lze díky lod-
ní dopravě v tichosti a bez ničení sil-
nic dopravit až do samotného centra
města. Na západ od nás jsou ještě dál
a využívají řeky i pro běžné zásobo-

vání obchodů spotřebitelským zbo-
žím.
V hlavním městě je zatím lodní

zásobování omezeno na nepravi-
delné jednorázové přepravy ji-
ným způsobem nepřepravitelné-
ho zboží a na pravidelné zásobová-
ní betonáren Rohanský ostrov a Li-
beň kamenivem. Pražské silniční
dopravě by mohl pomoci ulevit
komplexní systém městské City
Logistiky, jehož iniciátorem je Ře-
ditelství vodních cest. Ve spolu-
práci se zástupci hlavního města
by takmohl tento projekt význam-
ně přispět ke zefektivnění náklad-
ní dopravy v metropoli, podobně
jako tomu je právě v Paříži, ale i v
dalších evropských městech. Dvě
pražské říční betonárny už za
dobu své existence ušetřily ulice
města od 250 tisíc kamionů. A dal-
ší desítky tisíc ještě ušetří. City Lo-
gistika může přesunout dopravu
ze silnic na řeku také v dalších od-
větvích. Vltava – pražská nákladní
dálnice k tomu má všechny před-
poklady.

BetonárnaRohanský ostrov s lodní dopravou a umístěním v rozvojové oblasti

Betonárna Libeň
S lodní dopravou a výhodnýmnapojením naměstský okruh

Nákladní loďGargamel s nákladem tisíc tun písku pro betonárnu
Rohanský ostrov Betonárna na náplavce v centru Paříže

Nevyužitá
nákladní dálnice

Komerční prezentace společnosti TBGMetrostav

Dopravní situace v Praze je již mnoho let na nevyhovující úrovni. Zlepše-
ní byměla přinést uvažovaná dostavba vnějšího a vnitřníhoměstského
okruhu,metra a dalších páteřních komunikací či železničních staveb.
Praha navíc zažívámimořádný boom ve výstavbě bytů. Nové obytné
čtvrti vznikají téměř ve všechměstských částech. A s přibývajícími oby-
vateli nových bytů se zvyšují nároky na dopravu, ať už individuální,
nebo hromadnou.


