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Skanska investovala v Pardubickém kraji do ekologičtější přepravy
kameniva po železnici
Kamenolom Zárubka společnosti Skanska, který jako jediný z lomů
v pardubickém regionu není odkázán na expedici silniční dopravou, ale ve velké
míře využívá i ekologičtější dopravu stavebního materiálu po železnici, se může
pyšnit opravenou vlečkou. Železniční přeprava, která je šetrnější k životnímu
prostředí, a především k obyvatelům okolních obcí, tak bude zachována až do
konce životnosti lomu.
Kamenolom Zárubka, jehož historie sahá do poloviny 19. století, se nachází v
Pardubickém kraji, v katastru obcí Vrbatův Kostelec, Prosetín a Leštinka. Z horniny
granodiorit produkuje vysoce kvalitní drcené kamenivo, vhodné především pro výrobu
asfaltových směsí, betonů a pro konstrukce silnic a železničních tratí.
„Z důvodů zajištění budoucí využitelnosti a provozuschopnosti vlečky v kamenolomu
Zárubka bylo potřeba přistoupit v rámci údržby k většímu objemu prací, spočívajících
v opravě nebo výměně součástí výhybek, výměně pražců a nahrazení původního
štěrkového lože za nový v kolejích a výhybkách. Následně byla provedena směrová a
výšková úprava kolejí a výhybek,“ popsal práce manažer jakosti Ing. Miroslav Vurbal
ze společnosti Skanska. Samotné práce probíhaly za plánované výluky provozu v
zimní odstávce lomu v termínu od 4. do 26. března 2019.
Díky vlastní železniční vlečce má přeprava stavebního materiálu z lomu významný
pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí v regionu, zejména v oblasti snížení
emisních vlivů. Po železnici se z lomu Zárubka přepraví ročně až 60 tisíc tun kameniva.
„V současné době přepravujeme po železnici celou jednu třetinu vytěženého
stavebního materiálu a do budoucna bychom chtěli, aby se množství materiálu
přepravovaného ekologičtěji po železnici zvýšilo na více než polovinu z celkového
množství,“ nastínil plány společnosti Skanska Ing. Tomáš Zavřel, vedoucí oblasti
Lomy.
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Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti stavebnictví,
komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na vybraných trzích ve Skandinávii,
Evropě a USA působí více než 40 tisíc jejích zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a
slovenský trh v roce 1997, v současnosti působí jako Skanska Česká republika a Slovensko i na trzích
v Maďarsku a Rumunsku. Zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a
inženýrských sítí, vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. V oblasti developmentu se
zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem, kteří je obývají. Rezidenční i výrobní a obchodní
prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. Při výstavbě minimalizuje ekologickou
zátěž, využívá obnovitelných zdrojů a dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy
společensky odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické rovině.

