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 Betonárny (73)  11 štěrkoven, 7 lomů 

(+ 3 lomy SK) 

 Cementárna (1 + 1) 

Působnost CEMEXu globálně * 

2. největší světový výrobce transportního betonu 

4. největší světový výrobce kameniva 

3. největší světový výrobce cementu 
* Globální umístění CEMEXu v žebříčku výrobců stavebních materiálů – 

udává se bez čínských konkurentů. 

CEMEX  - působení v ČR 



CEMEX  Czech Republic, s.r.o.  



Praha 

betonárna Praha Horní Počernice 

betonárna Praha Libuš 

betonárna Praha Malešice 

betonárna Praha Stodůlky 

 

Karlovarský kraj 

betonárna Sokolov 

 

Liberecký kraj 

betonárna Liberec 

betonárna Ohrazenice 

Středočeský kraj 

betonárna Benešov 

betonárna Beroun 

betonárna Čáslav 

betonárna Klecany 

betonárna Kolín 

betonárna Lysá nad Labem 

betonárna Mělník 

betonárna Ml. Boleslav - Bezděčín 

betonárna Ml. Boleslav - Dukelská 

betonárna Nové Strašecí 

betonárna Poděbrady 

betonárna Slaný 

Jihočeský kraj 

betonárna Č. Budějovice 

betonárna Dačice 

betonárna Týn nad Vltavou 

 

Ústecký kraj 

betonárna Děčín 

betonárna Chomutov 

betonárna Lovosice - Prosmyky 

betonárna Teplice 

betonárna Ústí nad Labem 

 

Plzeňský kraj 

betonárna Nepomuk 

betonárna Plzeň - Letkov 

betonárna Plzeň – Prior 

 

Jihomoravský kraj 

betonárna Brno 

betonárna Břeclav 

betonárna Hodonín 

betonárna Mikulov 

betonárna Znojmo 

 

Pardubický kraj 

betonárna Hřebeč 

betonárna Jevíčko 

betonárna Litomyšl 

betonárna Pardubice - Rosice 

betonárna Pardubice - Semtín 

betonárna Prachovice 

betonárna Ústí nad Orlicí 

 

 

Královéhradecký kraj 

betonárna Dvůr Králové 

betonárna H. Králové-S. 

Předměstí 

betonárna H. Králové - Plačice 

betonárna H. Králové - Správčice 

betonárna Jaroměř 

betonárna Vrchlabí 

kraj Vysočina 

betonárna Havlíčkův Brod 

betonárna Jihlava - Pávov 

betonárna Ledeč nad Sázavou 

betonárna Třebíč 

betonárna Velké Meziříčí 

betonárna Žďár nad Sázavou 

 

Moravskoslezský kraj 

betonárna Bělá 

betonárna Dětmarovice 

betonárna Frýdek - Místek 

betonárna Jablunkov 

betonárna Ostrava centrum 

betonárna Ostrava - Mariánské 

hory 

betonárna Stonava 

betonárna Šenov 

betonárna Třinec  

 

Zlínský kraj 

betonárna Kunovice 

betonárna Otrokovice 

betonárna Uherský brod 

betonárna Valašské Klobouky 

betonárna Valašské Meziříčí 

betonárna Vsetín 

betonárna Zlín 

 

Olomoucký kraj 

betonárna Náklo 

betonárna Olomouc 

betonárna Šumperk 

 

CEMEX  Czech Republic, s.r.o.  

http://cemex.cz/betonarna-horni-pocernice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-libus.aspx
http://cemex.cz/betonarna-malesice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-stodulky.aspx
http://cemex.cz/betonarna-sokolov.aspx
http://cemex.cz/betonarna-liberec.aspx
http://cemex.cz/betonarna-ohrazenice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-benesov.aspx
http://cemex.cz/betonarna-beroun.aspx
http://cemex.cz/betonarna-caslav.aspx
http://cemex.cz/betonarna-klecany.aspx
http://cemex.cz/betonarna-kolin.aspx
http://cemex.cz/betonarna-lysa-nad-labem.aspx
http://cemex.cz/betonarna-melnik.aspx
http://cemex.cz/betonarna-mlada-boleslav-bezdecin.aspx
http://cemex.cz/betonarna-mlada-boleslav-bezdecin.aspx
http://cemex.cz/betonarna-mlada-boleslav-bezdecin.aspx
http://cemex.cz/betonarna-mlada-boleslav-bezdecin.aspx
http://cemex.cz/betonarna-mlada-boleslav.aspx
http://cemex.cz/betonarna-mlada-boleslav.aspx
http://cemex.cz/betonarna-mlada-boleslav.aspx
http://cemex.cz/betonarna-mlada-boleslav.aspx
http://cemex.cz/betonarna-nove-straseci.aspx
http://cemex.cz/betonarna-podebrady.aspx
http://cemex.cz/betonarna-slany.aspx
http://cemex.cz/betonarna-ceske-budejovice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-dacice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-tyn-nad-vltavou.aspx
http://cemex.cz/betonarna-decin.aspx
http://cemex.cz/betonarna-chomutov.aspx
http://cemex.cz/betonarna-lovosice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-lovosice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-lovosice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-lovosice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-teplice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-usti-nad-labem.aspx
http://cemex.cz/betonarna-nepomuk.aspx
http://cemex.cz/betonarna-letkov.aspx
http://cemex.cz/betonarna-letkov.aspx
http://cemex.cz/betonarna-letkov.aspx
http://cemex.cz/betonarna-letkov.aspx
http://cemex.cz/betonarna-prior.aspx
http://cemex.cz/betonarna-prior.aspx
http://cemex.cz/betonarna-prior.aspx
http://cemex.cz/betonarna-prior.aspx
http://cemex.cz/betonarna-brno.aspx
http://cemex.cz/betonarna-breclav.aspx
http://cemex.cz/betonarna-hodonin.aspx
http://cemex.cz/betonarna-mikulov.aspx
http://cemex.cz/betonarna-znojmo.aspx
http://cemex.cz/betonarna-hrebec.aspx
http://cemex.cz/betonarna-jevicko.aspx
http://cemex.cz/betonarna-litomysl.aspx
http://cemex.cz/betonarna-pardubice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-pardubice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-pardubice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-pardubice.aspx
http://www.cemex.cz/betonarna-pardubice-semtin.aspx
http://www.cemex.cz/betonarna-pardubice-semtin.aspx
http://www.cemex.cz/betonarna-pardubice-semtin.aspx
http://www.cemex.cz/betonarna-pardubice-semtin.aspx
http://www.cemex.cz/betonarna-prachovice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-usti-nad-orlici.aspx
http://cemex.cz/betonarna-usti-nad-orlici.aspx
http://cemex.cz/betonarna-dvur-kralove.aspx
http://cemex.cz/betonarna-hradec-kralove.aspx
http://cemex.cz/betonarna-hradec-kralove.aspx
http://cemex.cz/betonarna-hradec-kralove.aspx
http://cemex.cz/betonarna-hradec-kralove.aspx
http://cemex.cz/betonarna-placice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-placice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-placice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-placice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-spravcice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-spravcice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-spravcice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-spravcice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-jaromer.aspx
http://cemex.cz/betonarna-vrchlabi.aspx
http://cemex.cz/betonarna-havlickuv-brod.aspx
http://cemex.cz/betonarna-jihlava.aspx
http://cemex.cz/betonarna-jihlava.aspx
http://cemex.cz/betonarna-jihlava.aspx
http://cemex.cz/betonarna-jihlava.aspx
http://cemex.cz/betonarna-ledec.aspx
http://cemex.cz/betonarna-trebic.aspx
http://cemex.cz/betonarna-velke-mezirici.aspx
http://cemex.cz/betonarna-zdar-nad-sazavou.aspx
http://cemex.cz/betonarna-bela.aspx
http://cemex.cz/betonarna-detmarovice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-frydek-mistek.aspx
http://cemex.cz/betonarna-frydek-mistek.aspx
http://cemex.cz/betonarna-frydek-mistek.aspx
http://cemex.cz/betonarna-frydek-mistek.aspx
http://cemex.cz/betonarna-jablunkov.aspx
http://cemex.cz/betonarna-ostrava.aspx
http://cemex.cz/betonarna-marianske-hory.aspx
http://cemex.cz/betonarna-marianske-hory.aspx
http://cemex.cz/betonarna-marianske-hory.aspx
http://cemex.cz/betonarna-marianske-hory.aspx
http://cemex.cz/betonarna-marianske-hory.aspx
http://cemex.cz/betonarna-stonava.aspx
http://cemex.cz/betonarna-senov.aspx
http://cemex.cz/betonarna-trinec.aspx
http://cemex.cz/betonarna-kunovice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-otrokovice.aspx
http://cemex.cz/betonarna-uhersky-brod.aspx
http://cemex.cz/betonarna-valasske-klobouky.aspx
http://cemex.cz/betonarna-valasske-mezirici.aspx
http://cemex.cz/betonarna-vsetin.aspx
http://cemex.cz/betonarna-zlin.aspx
http://cemex.cz/betonarna-naklo.aspx
http://cemex.cz/betonarna-olomouc.aspx
http://cemex.cz/betonarna-sumperk.aspx


CEMEX Sand, k.s.  



štěrkovna Dětmarovice 

štěrkovna Dolní Lutyně 

štěrkovna Hodonice 

štěrkovna Kluk 

štěrkovna Náklo 

štěrkovna Spytihněv 

štěrkovna Zaječí 

 

CEMEX Sand, k.s.  

http://cemex.cz/sterkovna-detmarovice-x.aspx
http://cemex.cz/sterkovna-dolni-lutyne.aspx
http://cemex.cz/sterkovna-hodonice.aspx
http://cemex.cz/sterkovna-kluk-x.aspx
http://cemex.cz/sterkovna-naklo-x.aspx
http://cemex.cz/sterkovna-spytihnev-x.aspx
http://cemex.cz/sterkovna-zajeci-x.aspx


CEMEX  Cement, k.s.  



ISO 14001 

 

 

Veškeré betonárny CEMEX Czech Republic, s.r.o. v ČR jsou 

certifikovány dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001:  

Certifikát řízení kvality dle ISO 9001, 

Certifikát na řízení životního prostředí dle ISO 14001,  

Certifikát na řízení bezpečnosti práce dle OHSAS 18001, 

Certifikát systému řízení hospodaření s energií dle ISO 50001. 

 

Veškeré lomy a šterkovny CEMEX Sand, k.s. v České republice  

jsou certifikovány dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001: 

¨Certifikát řízení kvality dle ISO 9001, 

Certifikát na řízení životního prostředí dle ISO 14001,  

Certifikát na řízení bezpečnosti práce dle OHSAS 18001. 

 

Oba provozy divize CEMEX Cement k.s. v ČR - cementárna 

Prachovice a cementová mlýnice Dětmarovice jsou certifikovány dle 

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001: 

Souhrnný certifikát IMS - ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 

 

http://www.cemex.cz/Userfiles/Beton/Certifik%C3%A1ty ISO/Certifikat_CEMEX_ISO_9001.pdf
http://www.cemex.cz/Userfiles/Beton/Certifik%C3%A1ty ISO/Certifikat_CEMEX_ISO_14001.pdf
http://www.cemex.cz/Userfiles/Beton/Certifik%C3%A1ty ISO/Certifikat_CEMEX_OHSAS_18001.pdf
http://www.cemex.cz/Userfiles/dokumenty/Certifikaty/CEMEX_3009-155-16-EnMS-CZ.pdf
http://www.cemex.cz/Userfiles/Kamenivo/certifikaty/certifikat ISO 9001.pdf
http://www.cemex.cz/Userfiles/Kamenivo/certifikaty/certifikat ISO 14001.pdf
http://www.cemex.cz/Userfiles/Kamenivo/certifikaty/certifikat OHSAS 18001.pdf
http://www.cemex.cz/Userfiles/Cement/Certifikaty/Certifikat_IMS_2016.pdf
http://www.cemex.cz/Userfiles/Cement/Certifikaty/Certifikat_IMS_2016.pdf
http://www.cemex.cz/Userfiles/Cement/Certifikaty/Certifikat_IMS_2016.pdf
http://www.cemex.cz/Userfiles/Cement/Certifikaty/Certifikat_IMS_2016.pdf


CEMEX - Environmentální politika 



Konkrétní závazky hospodaření s vodou 

„Společnost CEMEX se zavázala podnikat udržitelným 

způsobem, minimalizovat tlak na vodní zdroje a řešit tři 

zásadní aspekty, kterými jsou dostupnost zdrojů, kvalita 

zdrojů a integrita ekosystémů,“ uvedl ředitel Zambrano 

v r. 2013. 

 

 sledovat, revidovat, posuzovat a zveřejňovat výkon 

v oblasti využívání vody za účelem průběžného 

zlepšování, 

 maximalizovat efektivitu využití vody prostřednictvím 

řízení spotřeby vody, 

 využívat šetrnějších vodních zdrojů jako je například 

dešťová voda, 

 předcházet znečištění vody, 

 chránit okolní ekosystémy a biodiverzitu v našich 

lokalitách prostřednictvím udržitelného vodního 

hospodářství, 

 dodržovat všechny příslušné předpisy 

CEMEX – politika vodního hospodářství 



Kolik vody CEMEX skutečně spotřebuje? 

Ve skutečnosti má naše odvětví relativně nízkou spotřebu vody ve srovnání 

s jiným odvětvím průmyslu (jako je například energetický nebo chemický průmysl) 

či ve srovnání s výrobou jiných stavebních materiálů, jako je železo nebo ocel. 

Přesto se CEMEX zavázal snižovat svůj dopad na vodní zdroje.  

Celkový odběr vody dle divizí ve světě (2012) 

Většina našich provozoven ve světě má v současné 

době systémy na recyklaci vody - stav v 2012: 

CEMEX – politika vodního hospodářství 



Firemní Politika vodního hospodářství je součástí Projektu vodního hospodářství (Water 

Project) společnosti CEMEX, vyvinutého v partnerské spolupráci s Mezinárodní unií pro 

ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature - IUCN). CEMEX a IUCN začaly 

spolupracovat v roce 2010 s cílem upevnit přístup společnosti k problematice vodního 

hospodářství. Tato spolupráce již přinesla výsledky, jako je například metodika pro 

standardizaci měření vody a vodního hospodářství ve všech podnicích společnosti a zvýšení 

efektivity využití vody. 

 

IUCN - CEMEX 

1) Voda – součást betonu (15-20%) 

následně ve stavbách… 

2) Štěrkovny/lomy  - vliv na 

ekosystémy  

The partnership with CEMEX is based on the 

joint objective of improving water management 

for both business and the environment. 

CEMEX – politika vodního hospodářství (Water Project) 



Celosvětově jv roce 2013 - zahájení implementace vodního protokolu (CEMEX Water Protocol) na většině 

našich závodů (prioritně v cementárnách), 

CEMEX – politika vodního hospodářství (Water Project) 



Water KPI Identification  

“Guidelines for Water Monitoring and Reporting” to ensure that our operations know and follow 

a standard water measurement methodology based on four different accuracy levels and five 

industry compliant KPIs.  

 

1. Water Withdrawals by Source (CSI Indicator) 

 

2. Water Discharge by Destination (CSI Indicator) 

 

3. Percentage of Sites with Water Recycling Systems (CSI Indicator) 

 

4. Total Water Consumption (CSI Indicator):  

 

5. Cost of Paid Water (Internal Use Indicator)  

 

 

 

CEMEX – politika vodního hospodářství (Water Project) 



CEMEX – politika vodního hospodářství (Water Project) 



Specific water consumption: 

  Cement (l/ton)  Ready-mix (l/m3)   Aggregates (l/ton)  

2014  360   185   132  

2015  346   207   134 

9% of CEMEX operations are located in officially designated water stressed areas 

CEMEX – politika vodního hospodářství (Water Project) 



Politika vodního hospodářství společnosti CEMEX 

  

Politikou vodního hospodářství je možné nastavit různé interní cíle, které se následně mohou 

projevit i celospolečensky, tj. mimo oblast firmy. Vedle přímého snižování spotřeby vody je tak 

možné uvést například situaci, kdy voda není pouze základní surovinou ve výrobě, ale představuje 

důležitý element při těžební činnosti. Štěrkovny zasahují do vodonosné vrstvy a je nutné při těžbě 

brát velký zřetel na otázku kvantity a kvality vody daného území. A následná vhodná rekultivace 

takového území může mít pozitivní efekt nejen na hydrologické poměry okolí (vytvoření zásobárny 

vody, zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině, regulace možných záplav, aj.).  

Voda je pro každodenní činnost firmy důležitá a je klíčovou vstupní surovinou výrobních procesů 

- voda je nejen primární složkou betonu, ale také se používá při výrobě cementu, praní kameniva, 

úklidu závodů, čištění vybavení aj.  

 

 minimalizace vodní stopy -  zvyšovat efektivitu využití vody a míru její recyklace a zároveň 

zajišťovat její dostatečnou kvalitu 

 vyšší využívání dešťové vody 

 štěrkovny – zásobárna vody, zadržování vody v krajině, aj. 

CEMEX – politika vodního hospodářství (Water Project) 



BETON 

 

 beton je druhý nejpoužívanější materiál na 

světě hned po vodě…. 

 beton vytváří základ většiny městského 

prostředí… 

 odhaduje se, že se ve světě v r. 2006  

spotřebovalo 30 miliard tun betonu oproti  

2 mld. v r. 1950… 

Výroba betonu  

Výroba transportbetonu v ČR 1995 - 2016 v mil. m³ 



technologie recyklace: 

 šneková 

 bubnová 

 

Recyklační zařízení – recyklace zbytkového 

(nepoužitého) betonu) 

 

 

 
Recyklační zařízení na zpracování zbytkových betonů. 

 Zařízení je určeno k recyklaci a dalšímu zpracování zbytků betonové směsi 

z autodomíchávačů, čerpadel na beton a z betonárny. Recyklační zařízení 

zbytky betonové směsi rozplaví, vypere a současně vytřídí kalovou vodu a 

kamenivo. Kalová voda je odváděna potrubím do kalové jímky s míchadlem, 

vyprané kamenivo je z pracího zařízení vysypáváno do určeného prostoru..  

 

Kalová voda i vyprané kamenivo se opětně používá k výrobě betonových 

směsí - tj. veškerý získaný materiál z recyklace se muže využít do nové 

výroby. 

 



Recyklační zařízení – recyklace zbytkového 

(nepoužitého) betonu) 

 

 

 

Přínosy recyklačních zařízení: 

 

• rozplavování zbytků betonu, 

oddělení kameniva a vody - 100 % 

recyklace 

• ekonomický i ekologický přínos – 

úspora vody i kameniva 



Recyklační zařízení – recyklace zbytkového 

(nepoužitého) betonu) 

 

 

 



Recyklační zařízení – recyklace zbytkového 

(nepoužitého) betonu) 

 

 

 

Společné vodní a odpadové 

hospodářství areálu… 



Recyklační zařízení – výhody ekologické a ekonomické: 

• odpadá potřeba skládkovat nevyužitou a zbytkovou 

betonovou směs 

• zpětné využití kameniva a kalové vody při výrobě betonu 

• menší spotřeba a potřeba přepravy stavebnich hmot 

• finanční úspory 

• menší zátěž životního prostředí 

 

- ale není jediné řešení… 

Recyklační zařízení – recyklace zbytkového 

(nepoužitého) betonu) 

 

 

 



voda – záchyt a čištění v usazovacích nádržích 

– použití při výrobě nové betonové směsi/ na   

   výplachy 

Recyklační zařízení  a sedimentační jímky 



Sedimentační jímky – využití veškeré 

dešťové vody v areálu 

 

 

 



Zdroje vody do výroby:  

 Podzemní voda (studna) 

 Povrchová voda (dešťová, z potoka) 

 Vodovod 

 

 Studny a povrchová voda – povolení, vodoměry (je třeba kalibrované), měsíční 

odběry zapisovat, hlídat povolené množství (roční a měsíční množství)…  

MŽP plánuje zdražit odběry podzemní vody na čtyřnásobek… 

- vyšší sazba za m3 

-  zpoplatnění odběrů od 3 000 m3 za kalendářní rok? 

Vypouštění vody  

 Ideální žádné… 

 

 

Zdroje vody / vypouštění 

 

 

 



Sedimentační jímky – využití veškeré 

dešťové vody v areálu 

 

 

 



Závadné látky v areálu -  havarijní plán pro 

případ „ekologické havárie“ 

 

 

 





KLUK 

 

 



DOBŘÍŇ 

 



ČEPERKA 

 

 



SMIŘICE 

 

 

 



SPYTIHNĚV 

 

 

 



SPYTIHNĚV 

 

 

 



NÁKLO 
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DOLNÍ LUTYNĚ 

 

 



DĚTMAROVICE 

 

 

 



Rekultivace štěrkoven 

 

 



Podpora biodiverzity - Josefovské louky 
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Děkuji za pozornost   
 


