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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.  



CEMEX Sand, k.s.  



CEMEX  Cement, k.s.  



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
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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
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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
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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


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 



Efektivně využívat energie a přírodní zdroje, snižovat uhlíkovou 

stopu, snižovat emisní zatížení z našich činností a minimalizovat 

spotřebu vody, energie a produkci odpadů. 

CEMEX - Environmentální politika 



ISO 14 001 

 

 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. 

 

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


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 

 

 

 



Další využití zbytkového (nepoužitého) betonu) 

 

 

 
forma na zbytkový beton (I-LEGO) 



Další využití zbytkového betonu 

 

 

 



Další využití zbytkového betonu 

 

 

 



§ 3 Pojem odpad  
 
(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se 
nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 
 a) vzniká jako nedílná součást výroby, 
 b) její další využití je zajištěno, 
 c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, a 
 d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy (technické požadavky na výrobky, 
ochrana zdraví, ochrana přírody a krajiny) a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo 
lidské zdraví. 

Odpady  – zákon o odpadech 

Další využití zbytkového betonu 

 

 

 



Další využití zbytkového betonu 

 

 

 



Další využití zbytkového betonu 

 

 

 



Zbytkový beton – čestné prohlášení 

 

 

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ pro „ZBYTKOVÝ BETON“ 
 
ZÁKAZNÍK -„Prohlašuji, že odebraný zbytkový beton bude použit pouze pro vlastní potřebu. Tento 
odebraný materiál bude využit jako inertní materiál pro podsypy nebo pro podobné drobné 
stavební úpravy terénu. S daným materiálem bude nakládáno v souladu s legislativou životního 
prostředí i dle souladu se stavebním, příp. důlním zákonem.“  
 
CEMEX –“ Potvrzujeme, že zbytkový beton je možné odebrat jako inertní nezávadný materiál, neboť 
splňuje následující podmínky:  
 materiál vznikl při naší vlastní činnosti, tj. na betonárně  
 využitím materiálu nedojde ke kontaminaci životního prostředí (rozbory tohoto materiálu splňují 
požadavky ekotoxicity a obsahu škodlivin dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.).  
 
Daný materiál není evidován ve smyslu § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. jako odpad, ale je evidováno 
dané předávané množství (interní evidence dle požadavků ISO 14001).  

ZBYTKOVÝ BETON lze využít jako podsypový materiál  na jednoduché stavební úpravy 
- materiál neskončí na skládce/úspora jiných surovin/ lokální využití/ aj.  

Zbytkový beton – čestné prohlášení 

 

 

 



- výsledky rozborů  „zbytkového 
betonu“ dle požadavků vyhlášky 
294/2005 Sb, o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu 
terénu 

Ke stanovení nebezpečných složek stavebních odpadů v sušině a ve výluhu se využívají limity dané 
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
- vyhláška stanovuje nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů (tab. č. 10.1 vyhlášky) a 
limity ekotoxikologických testů (tab. č. 10.2 vyhlášky). 

Zbytkový beton - rozbory 

 

 



Evidence odpadů - včetně evidence 

„zbytkového betonu“ 

u 

 



Výroba cementu 

 

křemičitá korekce  - viz brožura MŽP 

„Oběhové hospodářství v praxi - 

Odpady jsou zdroje“ (příklad praxe 

Seco GROUP a.s.) 



Výroba cementu 

 

korekční materiály – 

možnost použít 

„zbytkový beton“  



 

 

 

 

 

 

 

 

cement → beton → “zbytkový beton“ → cement  



RNDr. Tomáš Hubálek, Ph.D. 
koordinátor životního prostředí 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. 

tel. 773 774 928 

tomas.hubalek@cemex.com 

Děkuji za pozornost   
 


