
P
raha zažívá mimořádný boom
ve výstavbě bytů. Nové obytné
čtvrti vznikají téměř ve všech
městských částech. Nové sta-
vební projekty však spotřebují

značné množství stavebních hmot a
vyprodukují nemalý objem odpadu.
Písek, cihly, ocel, dřevo – stovky tisíc
kamionů přivezou v následujících letech
miliony tun surovin pro komerční i veřej-
nou výstavbu. Další miliony tun bude
nutné z města také odvézt.

RECYKLACE STARÝCH STAVEB
Částečným řešením je recyklace a opětov-
né využití vybouraných surovin. Třeba
betonový, ale nyní hlavně cihelný recy-
klát je možné využít jako plnivo do beto-
nu. Jedním z průlomových produktů se
zdá být beton z recyklovaného kameniva
Ecocrete. Tento produkt, uvedený na trh
v loňském roce, obsahuje místo složky
kameniva až 100 % recyklované surovi-
ny, která by se jinak odvezla na skládku.
Oborníkům z TBG METROSTAV se v rela-
tivně krátké době podařilo ve spolupráci
s kolegy z mateřského Metrostavu vyvi-
nout směs, která splňuje základní para-
metry betonu, jako je pevnost, zpracova-
telnost a homogenita. Díky těmto vlast-
nostem je možné recyklované směsi pou-
žít pro výstavbu nejen základových a
výplňových konstrukcí, ale také pro reali-
zaci stěn rodinných a bytových domů a i
jiných typů staveb.

ZÁJEM INVESTORŮ JE ZNAČNÝ
Důležitým faktorem je zájem investorů a
stavebních firem. Ukazuje se, že i v České
republice se investoři zajímají o dopad
svého podnikání na životní prostředí a
„zelené“ výrobky do svých staveb poža-
dují. V případě betonů z recyklovaného
kameniva se pak k morálním motivům
připojují také ekonomické potřeby, což
zájem o beton Ecocrete zvyšuje. Ze své
podstaty je totiž takový beton levnější
než beton ze standardního těženého
kameniva.

PŘÍRODNÍ KAMENIVO ZCELA
NAHRADIT NELZE
Se všemi pozitivy, která přinášejí použití
recyklovaného kameniva a cihelného
recyklátu zvláště, se nelze domnívat, že
se jedná o řešení ubývajících zdrojů pří-

rodního těženého kameniva. Hlavním
důvodem je kvalita. Recyklovaný materi-
ál nedosahuje kvalitativních parametrů
přírodní suroviny a pro konstrukce
nechráněné, vysoce zatěžované vlivy pro-
středí, kterým čelí silnice, dálnice, želez-
niční koridory nebo mosty, je na rozdíl
od běžných staveb budov použitelný jen
v omezených případech. Navíc recyklátu
nebude nikdy pro stavebnictví dostatek.

RECYKLOVANÉ KAMENIVO SNIŽUJE
DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ
Kde však lze hledat další pozitivní faktory
znovuvyužívání vybouraných hmot, je
doprava. Místo komplikovaného převáže-
ní těženého kameniva z lomů a pískoven
náklaďáky po silnicích (např.: kamenivo
pro pražské betonárny se dováží hlavně z
lokality na sever od hlavního města, v
oblasti soutoku Labe a Vltavy) a odvážení
suti a odpadu ze staveb zase opačným
směrem, je možné zpracovat vyboura-
nou směs přímo na staveništi nebo v
recyklačním dvoře. Omezí se tak pře-
jezdy těžkých nákladních automobilů.

VÝHODNÁ KOMBINACE S LODNÍ
PŘEPRAVOU
Výjimečně ekologickým řešením je pak
kombinace využívání recyklované surovi-
ny pro výrobu betonu společně s lodní
přepravou přírodního těženého kameni-
va. Například pražské říční betonárny
Rohanský ostrov a Libeň se nacházejí v

blízkosti řeky Vltavy a mají vybudovaná
přístaviště pro nákladní lodě. Kamenivo
z oblastí na sever od Prahy téměř denně
přivážejí nákladní lodě. Jedna loď uveze
stejné množství písku nebo hrubého
kameniva jako čtyřicet nákladních kamio-
nů. Každý rok se tak díky těmto dvěma
provozovnám ušetří v Praze přes 10 tisíc
těžkých náklaďáků. Ročně se jedná o sta-
tisíce ušetřených kilometrů. A to nejen v
Praze. Stejný přínos má lodní přeprava i
pro obce v okolí lomů a pískoven, kde se
surovina těží. Místo klasické silniční pře-
pravy přivezou statisíce tun materiálu až
do centra Prahy lodě. V tichosti a bez
čekání v kolonách.

EKOLOGICKÉ FIRMY MAJÍ ZELENOU
Kombinace ekologické lodní přepravy
těženého písku a kameniva společně s
využitím recyklovaných směsí z demolic
starých staveb je tak ideální kombinací
pro udržitelný rozvoj zatím ne zcela
nahraditelné stavební komodity, jakou je
beton. Další prostor pro snížení emisí
CO2 představuje použití směsných
cementů a elektrárenských popílků.
Zájem investorů a stavebních firem o
nové ekologické produkty ukazuje, že
odpovědný přístup průmyslových výrob-
ců k životnímu prostředí je důležitým fak-
torem pro konečný výběr dodavatele
stavby. Ukazuje se tak, že nejen nízká
cena, ale také vztah k udržitelné budouc-
nosti ovlivňuje úspěšnost firmy.

RECYKLACE STARÝCH STAVEB ČÁSTEČNÝM ŘEŠENÍM JE RECYKLACE A OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ
VYBOURANÝCH SUROVIN.
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Dopravní situace v Praze je nevyhovující. Zlepšení by měla přinést dostavba vnějšího a vnitřního
městského okruhu, metra a dalších páteřních komunikací či železničních staveb.

Udržitelná budoucnost
stavebnictví vmetropoli
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