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Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner předal 15.6.2018 v sídle Senátu 
ve Valdštejnském paláci ceny a diplomy vítězům druhého ročníku celostátní soutěže 
Přeměna odpadů na zdroje. Soutěž, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
byla letos rozšířena na sedm kategoriích a zapojilo se do ní 171 účastníků. To je 
o čtyři desítky více než v loňském roce. V rámci slavnostního vyhlášení vítězů byl 
rovněž představen Katalog 
vítězných projektů, který 
mapuje ty nejlepší nápady 
účastníků této ekologické 
soutěže. 

„Chceme motivovat 
odbornou i laickou 
veřejnost ke kreativnímu 

přístupu k využívání odpadů, materiálů a výrobků, které 
ukončily svoji životnost. Jsem velmi rád, že se nám podařilo 
oslovit tolik podnikatelů, starostů, učitelů a především 
mladých lidí, kteří svými projekty a díly dokázali, že synergie 
techniky, kreativity a citu pro přírodu kolem nás přináší užitek, 
krásu a radost,“ uvedl ministr Tomáš Hüner. „Ověřit 
si pravdivost mých slov můžete v Katalogu soutěže, který 
nabízí spoustu vynikajících nápadů. Mé poděkování patří také 
podnikům a institucím, které pochopily význam soutěže 
a podpořily ji, protože vědí, že je to investice do budoucnosti 
naší země,“ dodal ministr Hüner. 

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED -
snižuje emise hluku a vibrací z kolejových drah, jak železničních, 
tak tramvajových. Jedná se o systém stavebnicových dílců 
uložených uvnitř a vně kolejí, které jsou vyrobeny zcela 
z recyklovaných materiálů z gumárenského a automobilového 
průmyslu, doplněný jak přírodními vegetačními povrchy, tak 
umělými trávníky.  

www.mpo.cz; 
https://druhotnasurovina.mpo.cz 
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 STATUTÁRNÍ ŘEDITEL BRENS EUROPE, a.s. JAN EISENREICH, DRUHÝ ZLEVA,  
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PPOOSSOOUUVVEEJJMMEE  VVĚĚCCII  DDÁÁLL,,  AALLEE  BBEEZZ  ZZÁÁTTĚĚŽŽÍÍ  PPRROO  PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍ  GGEENNEERRAACCEE  
Praha, 09/2018 

Nalézt v dnešní době jakoukoliv cestu, která povede k efektivnímu 

využití odpadních produktů, povětšinou končících na místech, odkud je budou 

muset někdy v budoucnosti odstraňovat příští generace, není vůbec snadný 

úkol. Takový přístup si žádá být vybaven nejen odbornou erudicí a dostatečně 

dlouhou praxí v oboru, ale chce to mít ve správný čas i trochu pověstného 

štěstíčka a v neposlední řadě i zcela nezbytné vizionářské nadšení s přirozenou 

snahou “posouvat věci dál”.  

 Firmě BRENS EUROPE, a.s. se v její dvacetileté historii podařilo 
všechny zmíněné předpoklady postupně pospojovat prostřednictvím týmu, 
který využívá propojení mnoha profesí, od projektantů, konstruktérů, 
technologů, stavbařů, výrobců, vědeckých pracovníků až po odborníky z řad 
posuzování vlivů na životní prostředí nebo legislativně a ekonomicky zdatných 
expertů. Díky spolupráci lidí s různým zaměřením se tak dostávají na český 
i zahraniční trh produkty, které již získaly nejedno ocenění za svoji kvalitu, ale 
také za ŠETRNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ!  

 Dnes tolik citované “environmentální aspekty” jsou pro nás zcela 
samozřejmou každodenní snahou v co největší možné míře šetřit přírodní 
suroviny a využívat vedlejší produkty z výroby, dosud většinou považované 
za pouhý odpad, k dalšímu zpracování, pro které byl již zaveden zcela nový 

pojem, a sice tzv. OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.  
 Když se podaří dát výrobku kromě jeho užitných technických 
parametrů a žádoucích vlastností i duši, aby dokázal plnit také ekologickou či 

hygienickou funkci, to je pak pro nás nejvyšší forma zadostiučinění za poctivě odvedenou práci, resp. za uskutečněnou 
snahu vyjít přírodě o trochu více vstříc. Naše produkty totiž dokážou velmi účinně snižovat hlučnost, tepelně izolovat, a 
tím šetřit energii, zadržovat vodu v prostředí, přinášet pocit vjemové pohody při pohledu na živou kvetoucí vegetaci či 
ozeleněné plochy, a dokonce některé z nich vytváří dobré životní podmínky pro půdní mikroorganismy a živočichy.  

 Trápí nás 
dokumentární snímky 
z moří a panenské přírody, 
znečišťovaných odpadními 
produkty lidské 
společnosti, zapříčiňujících 
útrapy pro obyvatele 
vodní říše, kteří podléhají 
dříve nepoznaným 
nástrahám lidské 

nezodpovědnosti 
či lhostejnosti. Snažíme se 
proto “přispívat svojí 
troškou do mlýna”, aby se 
daly věci do pohybu, a 
díky stále dokonalejším 

technologickým 
možnostem se dařilo 
dřívější pochybení lidské 
civilizace (v rámci 
dostupných řešení) 
co nejdříve napravit. 

Mgr. Tomáš Úlehla, ekologický poradce - EIA/SEA, posuzování zdravotních rizik, nakládání s odpady, člen BRENS TEAM 
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OOSSTTRRAAVVSSKKÁÁ  PPRREEMMIIÉÉRRAA  SSVVĚĚTTOOVVÉÉ  NNOOVVIINNKKYY  
Berlin, 09/2016; Ostrava, 08/2017 - 08/2018 

 Na největším veletrhu drážní techniky na 

světě INNOSTRANS 2016 v Berlíně mezi 

vystavovanými exponáty, nabízející prakticky vše 

pro současnou kolejovou dopravu, pod heslem 

"od špendlíku po lokomotivu", zaujala expozice 

RYCHLOST S TICHOSTÍ s produkty BRENS®. Zástupci 

města Ostravy a Dopravních podniků Ostrava se 

v expozici zajímali o kolejové absorbéry hluku s funkcí 

retence vody doplněné nízkou protihlukovou clonou 

zadržující vodu s vegetativním pokryvem a jejich 

uplatnění  v humanizaci městských aglomerací.  
 Firemní projekt RYCHLOST S TICHOSTÍ 
zahrnuje nová technická řešení pro městské 
a příměstské železnice a tramvaje a upřednostňuje 
aplikace využívající recyklované materiály snižující 
emise hluku, vibrací a které současně zadržují vodu ve vymezeném prostoru kolejové dráhy.  Z návštěvnosti expozice byla 
zřejmá aktuálnost řešeného problému a to v celosvětovém měřítku probíhajících klimatických změn.   

Jednání zainteresovaných stran v Ostravě následně vedla 
k rozhodnutí o zřízení zkušebního úseku a to v místě předmostí 
Frýdlantských mostů ve směru od zastávky Karolina.  

Tento úsek tramvajové tratě byl vybrán mimo jiné i z hlediska 
technické různorodosti trajektorie koleje (kolej je zde ve dvou 
protisměrných směrových obloucích s převýšením kolejnicových 
pasů), velkého podélného sklonu tratě s otevřeným kolejovým 
svrškem  a velmi intenzívní tramvajové dopravy (v dopravní špičce 
spoje v minutových taktech).  

Z vyhlášené mezinárodní veřejné soutěže na dodávku kolejového 
absorbéru hluku s funkcí retence vody  vzešla smlouva na dodávku 
dílců absorbérů s BRENS® - STERED® s vegetačním pokryvem 
z rozchodníků rodu SEDUM..   

 

APLIKACE KOLEJOVÉHO ABSORBÉRU HLUKU S FUNKCÍ RETENCE VODY V OSTRAVĚ 

 Zkušební úsek velmi provozované tramvajové tratě v Ostravě mezi zastávkami Karolina a Náměstí Republiky 
před realizací v květnu 2016.  
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MONTÁŽ - SRPEN 2017  

 

Montáž kolejových absorbérů probíhala pouze v nočních 
hodinách od 21,00 do 4,30 hodin při zachování plného 
nočního provozu tramvajových linek. 

První retenční voda do absorbéru byla dovezena 
cisternou. 

Předpěstované vegetační koberce s rozchodníky rodu 
Sedum byly pokládány ve dvou etapách. 

Dílce absorbérů kopírují příčný sklon kolejí v oblouku 
s převýšením kolejnicových pasů, prostor mezi kolejemi 
je vyplněn deskami syntetického recyklátu. 

Z naměřených hladin zvukové expozice byly 
průměrováním na energetickém základu vypočítány 
původní a snížení hodnoty zvukové expozice. 

 ∆LAE před úpravou 84.2 [dB] / po úpravě 78,90  [dB]  

 

Instalací kolejového absorbéru hluku s funkcí retence 
vody bylo dosaženo snížení emise hluku o 5,3  [dB]. 

 

Útlum emitovaného hluku v místě aplikace kolejového 
absorbéru hluku s funkcí retence vody je zcela slyšitelný 
lidským uchem a výrazně snížil hlukové expozice 
městského prostoru Nové Karolíny. 
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PROVOZ  - SRPEN 2017 - SRPEN 2018 

 
Srpen 2017, čerstvě položené předpěstované vegetační koberce s rozchodníky rodu SEDUM; 

mezikolejový prostor v místě převýšení kolejí je vyplněn deskami ze synetického recyklátu a překryt rozchodníky; 

plocha absorbérů v průběhu roku mění svoji barvu podzim, zima a jarní kvetení  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Eisenreich, BRENS EUROPE,a.s. / Ing.Richard Vreštiak,PhD., autorizovaný krajinný architekt, ARBOR Senec, SK - člen BRENS TEAM 
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   APLIKACE BRENS  
NA VŠECHNY TYPY  

KOLEJOVÉHO SVRŠKU 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stavebnicový systém dílců BRENS®-STERED® pro zdravý životní styl měst, velkých 

sídelních celků a průmyslových aglomerací. Udržení srážkové vody a její odpaření  

v místě spadu splňuje všechny parametry pro vodozádržná opatření programů 

vyhlášených orgány EU a Ministerstva životního prostředí ČR. 

 

 

 

 

 
 

 

VARIANTY POVRCHU 

 EXTENZÍVNÍ A INTENZÍVNÍ TRÁVNÍKY  
 ROZCHODNÍKY RODU SEDUM 

UMĚLÉ TRAVNÍ KOBERCE 
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POHYB ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK 

PŘI DĚŠTI, ZA SNĚHU  

I ZAPLAVENÍ KOLEJE 
A.  

 

 
 

 

 

 

 

 

100% podíl recyklovaných materiálů v dílcích BRENS®-STERED® 

přepracovaný odpad auto-mobilního průmyslu (výroba nových / likvidace 

starých automobilů) splňují všechna kritéria cirkulární ekonomiky ČR a EU. 

     

 

CIRKURÁLNÍ EKONOMIKA 

 100 M DVOUKOLEJNÉ TRAMVAJOVÉ TRATĚ: 

 16 500 KG SYNTETICKÉHO RECYKLÁTU  
 Z VÝROBY 5 555 NOVÝCH OSOBNÍCH AUT; 

 27 450 KG RECYKLOVANÉ  PRYŽE  
 Z LIKVIDACE 3 920 STARÝCH PNEUMATIK  

 
 
 
 



 

 
C. BRENSOVKY  - SPECIÁL 2018 A. 8 | S T R Á N K A   

 

 
 

 

 

 

 

RETENCE SRÁŽKOVÉ VODY  

100 M DVOUKOLEJNÉ TRAMVAJOVÉ TRATĚ  
AŽ 39 500 LITRŮ VODY PŘI 80 %  ÚHRNU   

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY absorberů 
 maximální retence vody po co nejdelší dobu v celém ekosystému horní části zelené tratě, 

 tlumení hluku a vibrací ze stojiny kolejnic pryžovými vodopropustnými bokovnicemi (až 6 dB), 

 vysoká pohltivost hluku materiálové báze syntetického recyklátu STERED® (až 14 dB), 

 jednoduché a dlouhodobě stabilní uložení horní části s možností demontáže bez rozsáhlé zemědělsko-

 stavební činnosti a zpětná montáž většiny vrstev, 

 adaptabilnost ekosystému pro konvenční kolej se štěrkovým ložem nebo pro konstrukce pevných jízdních 

 drah různých  tvarů  kolejnic,  

 100% podíl recyklovaných materiálů s možností jejich další recyklace,  

 minimalizace uhlíkové stopy při výrobě jednotlivých komponentů, 

 povrch s přírodními šlechtěnými trávníkovými koberci, 

 povrch ze suchomilných rozchodníků rodu SEDUM, 

 povrch s  extenzívními  smíšenými  trávníky,  

 rychlost kolejové dopravy do 160 km/h. 
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FFAARREEBBNNÁÁ  RROOZZMMAANNIITTOOSSTT    

RROOZZCCHHOODDNNÍÍKKOOVVÉÉHHOO  KKOOBBEERRCCAA    

PPOOUUŽŽIITTÉÉHHOO  VV  EELLEEKKTTRRIIČČKKOOVVOOMM  PPÁÁSSEE    

Senec, 10/2017 

 Vegetačný koberec aplikovaný na koľajových absorbéroch zvuku s 
funkciou retencie voda pozostáva z niekoľkých druhov rozchodníkov (Sedum). 
Hlavným dôvodom použitia viacerých taxónov je zabezpečenie rovnomerného 
zapojenia a vytvorenia súvislého vegetačného pokryvu, ktorý bude pevne 
spojený s koľajovým absorbérom. Jednotlivé druhy použitých rozchodníkov totiž 
rastú rôzne rýchlo.  

 Všeobecne platí pravidlo, že druhy, ktoré vedia rýchlo „vyrásť“ 
(vytvoriť zelenú hmotu - listy), nedokážu rovnako rýchlo vytvoriť aj dostatočnú 
koreňovú sieť a naopak. A preto sa pre tento účel nepoužil vegetačný koberec z 
jedného, ale z viacerých taxónov. Takáto rôznorodá skladba rozchodníkov je 

odolnejšia aj voči 
chorobám a škodcom. 

Použitie viacerých 
druhov so sebou prináša aj farebnú pestrosť, ktorá sa navyše v 
priebehu roku mení. Na jeseň sa začínajú listy väčšiny rozchodníkov 
prirodzene zafarbovať do žltých, hnedých a pri niektorých taxónov aj 
do červených odtieňov (S.spurium cv.). Táto jesenná farebná zmena 
je intenzívnejšia vo vlhkom a chladnejšom počasí a udrží sa prakticky 
celú zimu. 
Na jar 
začne mať 

koberec 
sýtejšie farby, pretože začnú vyrastať nové listy. Bude sa skladať 
s intenzívne zelených (S.album, S.sexangulare), modro zelených 
(S.reflaxum) a zeleno-červených (S,album cv.Murale, S.spurium 
cv.) plôch.  V lete, najmä v júni a júli začnú rozchodníky 
kvitnúť a farebná škála sa opäť zmení. Biela farba kvetov 
(S.album cv.) sa objaví vedľa žltej (S.sexangulare, 
S.reflexum) alebo ružovej (S.spurium cv.). Navyše 
niektoré taxóny (S.spurium) môžu kvitnúť ešte raz 
(remontovať) začiatkom jesene.  Tento „farebný 
kolotoč“ sa bude opakovať každý rok. 

 

ARBOR - OKRASNÉ A OVOCNÉ  ŠKÔLKY, s.r.o, SK-SENEC,  Ing.Richard Vreštiak,PhD., autorizovaný krajinný architekt -  člen BRENS TEAM 
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GGRREEEENN  TTRRAAMM  TTRRAACCKK  ==  CCIIRRCCUULLAARR  EECCOONNOOMMYY  AANNDD  AADDAAPPTTAATTIIOONN  

TTOO  TTHHEE  CCLLIIMMAATTEE  ==  BBRREENNSS  SSTTEERREEDD  TTRRAACCKK  NNOOIISSEE  AABBSSOORRBBEERR  

WWIITTHH  TTHHEE  FFUUNNCCTTIIOONN  OOFF  WWAATTEERR  RREETTEENNTTIIOONN  

Plzeň, 09/2018 

HUMANISATION OF URBAN SPACE 
 

 Transport constructions in the inner areas of cities 

(roads, railways,trams, car parks, storage and production 

facilities) have a significant impact on the city climate and the 

quality of the environment. They are a source of noise, vibrations 

and dust. Pavements, car parks, storage areas, production 

facilities, all this creates huge “heat accumulation storage tanks” 

in cities, radiating the retained heat back into space. The areas of 

city buildings create urban heat islands (UHI), which are a 

decisive factor of microclimatic changes. Provision of fast and 

safe road transport requires the construction of firm, flat and 

welldrained roads. Their use for the humanisation of city space is 

negligible. Train and tram transport requires long-term stable 

geometry of the tracks. This is ensured by technically well-constructed railway bottom and a top consisting of perpendicular 

raiload ties placed in gravel bed, or a slab track. The whole area 

between the tracks and outside of them is thus available for the 

return of the taken ground into the life cycle of the Earth and the 

humanisation of cities. 

 

ENTRY OF CIRCULAR ECONOMY INTO GREEN TRACK 

 

BRENS STERED, track noise absorber with the function of water 

retention, is made exclusively of processed production residue of 

automotive industry. The material basis is formed by processed 

synthetic textiles, used e.g. in the seats of vehicles, carpets, 

filters, etc., which thanks to the STERED technology of 

processing protected by patent acquire new functional characteristics. The other material basis consists of processed rubber 

waste coming from tyres and other products made from technical rubber. These input materials are compressed into 

individual sandwich-arranged sections of absorbers. 

  For the vegetation suface made of plants of the SEDUM family, a minimum amount of soil substrates incorporated 

in the growing textile is used. The BRENS STERED patent-protected track noise absorber with the function of water 

retention is so far the only known technical solution which is fully based on the principles of circular economy using only 

synthetic textiles and ground rubber; following the end of the absorbers’ lifetime, after about 20 – 25 years, the material  

bases will be technologically separated and ready for another pressing. During this recycling activity the absorbers will be 

further cleaned of all the mechanical impurities and dust which the parts absorb during the period of their exposition in the 

track. The actual lifetime of synthetic textiles and technical rubber exceeds 50 years and after the end of their lifetime they 

can be used further in industry as energetically valuable fuel. 

 

ADAPTATION TO EUROPEAN CLIMATE 
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The current climatic changes and the requirements for the environment in settlement units and large industrial 

agglomerations lead to necessary re-evaluation of the contemporary technologies of the classic green tracks with natural 

lawns and soils. It is apparent that the increasing areas of tracks constructed in this manner increase the need of sources of 

hygienic, non-toxic water for irrigation and likewise increase the financial costs for the maintenance of surfaces and 

vegetation cover. The contemporary deficit of rainwater, showing in all of Europe, further increases the sufficient amount of 

irrigation water necessary. In the case of a longer draught and hot days in a very short time occurs a total drying of the 

growing humus layer. Its thickness is small and it is conditioned by 

the construction of the railway; therefore, it is usually not larger 

than 16 – 18 cm. The subsequent dehydration of the lawn cover 

leads to its dying and irreversible loss of 

growth. The over-heated and dried-up soil in the track likewise 

loses the ability of immediate water retention and becomes 

vulnerable in heavy or torrential rains; its washing away or erosion 

occurs. Performed experimental measurements and operating 

conditions have shown that the track noise absorber with the 

function of water retention with vegetation cover consisting of 

SEDUM plants or with an artificial lawn is always capable of holding torrential rain and slowing down the drainage of water 

into canalisation system, that is providing a delay until the saturation of the absorber. It thus favourably de- 

Detail of rubber parts for the attentuation of noise coming from the track – Košice – February 2018 Assembling of parts of 

absorbers in Košice – February 2018 creases the size of the 

torrential wave in the given canalisation network. Water retention 

provided by the absorbers enables the decrease of the design 

profiles of new canalisation systems or a decrease of the coefficients 

of the drainage of surface water into the existing canalisation. The 

overall retention and the possible evaporation of rainwater by the 

tram tracks with BRENS STERED absorbers in the length of 1 km 

represents 41,800,000 litres of water in the course of 20 years, that is 

e.g. the volume of water sufficient to fill 18.61 swimming pools of 

Olympic dimensions. The yearly potential of the rainwater retention 

per 1 m of double-rail tram track is as much as 3,350 litres. 

DECREASE OF NOISE AND VIBRATIONS, DECREASE OF THE TEMPERATURE OF SURFACES AND HEAT 

ACCUMULATION 

The material itself that forms the basis of the STERED synthetic recyclate displays a very high sound absorption. The 

measurements of the sound and vibrations attenuation carried out on absorbers built in an operated track have displayed the 

decrease of noise emissions by 5 to 9 dB. Concrete panels or cobbles placed around the rails of the existing tracks are 

storages of heat from the sunshine, with one meter of double-rail track accumulating heat in the amount of about 2,500 kJ. 

Compared to that, one metre of doublerail track with BRENS STERED absorbents accumulates only about 173 kJ and a 

natural lawn with soil about 210 kJ. It is thus obvious that the accumulation of heat in the BRENS STERED noise absorbers 

is about 15x lower and dramatically decreases the temperature of air, especially at night. 

CONCLUSION 

The BRENS STERED track noise absorber with the water retention function was named “The Best Product of Secondary 

Raw Materials 2018” by the Minister of Industry and Trade of the Czech Republic in the competition Waste to Resources 

Conversion. This new and progressive technical solution will certainly find application in other European cities in the solution 

of the environment, humanisation of public spaces and adaptation to the climatic changes.  
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GGRRÜÜNNEE  SSTTRRAASSSSEENNBBAAHHNNBBAAHHNNAABBSSCCHHNNIITTTTEE  ==  

ZZIIRRKKUULLÄÄRRWWIIRRTTSSCCHHAAFFTT  UUNNDD  DDIIEE  KKLLIIMMAAAANNPPAASSSSUUNNGG  ==  

GGLLEEIISSLLÄÄRRMMSSBBSSOORRBBEERR  MMIITT  FFUUNNKKTTIIOONN  DDEERR  WWAASSSSEERRRREETTEENNTTIIOONN  

BBRREENNSS  SSTTEERREEDD  

Plzeň, 09/2018 

HUMANISIERUNG DES STADTRAUMES 

Die Verkehrsbauobjekte im Innenbereich der Städte 

(Autobahnen, Eisenbahnen, Straßenbahnen, Parkplätze, Lager- 

und Produktionsflächen) haben einen bedeutenden Einfluss auf 

das Stadtklima und die Umweltqualität. Sie stellen eine 

Lärmquelle, eine Vibrationsquelle und eine Staubquelle dar. Die 

Fahrbahnen, Parkplätze, Lagerräume, Produktionsbereiche 

bilden in den Städten riesige „Wärmeakkumulationsspeicher“. 

Die festgehaltene Wärme strahlen sie dann in den Raum zurück 

aus. Die Bauweise der Städte bildet Wärmeinseln (Urban Heat 

Island – UHI), die der entscheidende Faktor für mikroklimatische 

Änderungen sind. Die Sicherstellung eines schnellen und 

sicheren Autobahnverkehrs erfordert die Konstruktion fester, ebener und entwässerter Fahrbahnen. Ihre Verwertung zur 

Humanisierung des Stadtraumes ist minimal. Der Bahnoder Straßenbahnverkehr erfordert eine langfristige stabile 

Geometrie der Streckengleise. Diese wird durch den technisch 

gut bewältigten Streckengleisboden und einen Streckenbelag 

aus Querbünden im Kieslager oder eine feste Fahrbahn 

gewährleistet. Der gesamte Bereich zwischen den Gleisen und 

innerhalb der Gleise steht also der Rückkehr des 

eingenommenen Bodens in den Lebenszyklus der Erde und der 

Humanisierung der Städte zur Verfügung.  

 

DER EINSTIEG DER ZIRKULÄRWIRTSCHAFT IN DIE 

GRÜNEN BAHNABSCHNITTE 

 

Der Gleislärmabsorber mit der Funktion der Wasserretention BRENS STERED besteht ausschließlich aus überarbeiteten 

Produktionsabfällen aus der Automobilindustrie. Die Materialbasis bilden überarbeitete synthetische Textilien, die z. B. in 

den Fahrzeugsitzen, Teppichen, Filtern usw. verwendet werden, und die Dank der patentgeschützten 

Verarbeitungstechnologie STERED neue Nutzungseigenschaften bekommen. Die zweite Materialbasis bildet der 

überarbeitete Gummiabfall von den Autoreifen und weiteren Produkten aus technischem Gummi. Diese Eintrittsmaterialien 

werden in einzelne sandwichartig verlegte Absorber-Teile gepresst. Für die Vegetationsoberfläche aus Fetthennen der 

Reihe SEDUM wird eine Mindestmenge von in Anbautextilien verarbeiteter Bodensubstrate benutzt. Der patentgeschützte 

Gleislärmabsorber mit der Funktion der Wasserretention BRENS STERED ist die bislang einzige technische Lösung, welche 

komplett auf dem Prinzip der Zirkulärwirtschaft gegründet ist, die ausschließlich synthetische Textilien und Gummisplitt 

nutzt, wobei nach dem Ablauf der Nutzungsdauer der Absorber, nach ca. 20 – 25 Jahren, die Materialbasis technologisch 

getrennt und für ein neues Pressverfahren vorbereitet wird. Bei dieser Tätigkeit der Wiederverwendung werden von den 

Absorbern weiter die mechanischen Verschmutzungen und der Staub getrennt, die die Teile während ihrer Expositionszeit 

im Gleis absorbiert haben. Die eigentliche Nutzungsdauer synthetischer Textilien und des technischen Gummis übersteigt 
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50 Jahre und diese können dann nach dem Ablauf ihrer Nutzungsdauer in der Industrie weiter als energetisch wertvoller 

Brennstoff verwendet werden. 

 

DIE ANPASSUNG AN DAS EUROPÄISCHE KLIMA 

 

Die derzeitigen klimatischen Änderungen und Anforderungen an die Umwelt in den Siedlungskomplexen und großen 

Industrieagglomerationen führen zu einer notwendigen Umwertung der jetzigen Technologien der klassischen grünen 

Straßenbahnabschnitte mit natürlichen Grasflächen und Böden. Es ist 

offensichtlich, dass die auf diese Art und Weise immer größer aufgebauten 

Bahnabschnitte die Anforderungen auf hygienisch mangelfreie Wasserquellen 

zum Gießen erhöhen und ebenfalls die finanziellen Kosten für die Wartung 

der Oberflächen und die vegetative Bedeckung erhöhen. Das derzeitige 

Defizit an Feuchtigkeit was das Regenwasser betrifft, das in ganz Europa 

herrscht, erhöht weiter den Bedarf an die Gießzusatzwassermenge. Bei einer 

längeren Trockenperiode und in heißen Tagen kommt es während einer sehr 

kurzen Zeit zum völligen Abtrocknen der angebauten humosen Schicht. Ihre 

Dicke ist  klein und durch die Konstruktion des Bahnabschnittes festgegeben und ist meistens nicht größer als 16 – 18 cm. 

Die folgende Dehydratation der Grasfläche führt zu deren Absterben und einem unwiederbringlichen Wachsverlust. Die 

überwärmte und getrocknete Erde im Bahnabschnitt verliert ebenfalls die Möglichkeit einer sofortigen Wasserretention und 

wird bei starkem oder Sturzregen verletzlich, es kommt zu ihrer Abschwemmung oder Erosion. Die durchgeführten 

experimentellen Messungen und die Betriebsbedingungen haben nachgewiesen, dass der Gleislärmabsorber mit der 

Funktion der Wasserretention mit einer Vegetationsabdeckung aus 

Fetthennen der Reihe SEDUM oder mit Kunstgras immer fähig ist Sturzregen 

aufzufangen und den Wasserabfluss ins Kanalisationssystem mit einer 

Verzögerung zu mindern, d.h. erst nach Sättigung des Absorbers. Im 

gegenständlichen Kanalisationsnetz mindert er somit vorteilhaft die Größe 

der Flutwelle. Die in den Absorbern beinhaltende Wasserretention ermöglicht 

es die Entwurfsprofile der neuen Kanalisationsreihen oder die 

Abflusskoeffizienten der Oberflächenwässer in die bestehende Kanalisation 

zu verkleinern. Die Gesamtretention und mögliche Verdampfung des Regenwassers bei Straßenbahnabschnitten mit 

Absorbern BRENS STERED der Länge 1 km stellt in einer Zeitdauer von 20 Jahren 41.800.000 Liter Wasser dar, d.h. ein 

Wasservolumen zur Auffüllung von 18,61 Schwimmbecken mit Olympiamaßen. Das Jahrespotential der 

Regenwasserretention auf 1 m zweigleisiger Straßenbahnabschnitte beträgt bis zu 3.350 Liter. 

 

SENKUNG DES LÄRMS UND DER VIBRATIONEN, HERABSETZUNG DER OBERFLÄCHENTEMPERATUR UND DER 

WÄRMEAKKUMULATION. 

Die eigene Materialbasis des synthetischen Rezyklats STERED weist eine sehr große Lärmabsorption aus. Die  

durchgeführten Messungen der Lärmhemmung und Hemmung der Vibrationen bei den eingebauten Absorbern im 

betriebenen Bahnabschnitt wies eine Senkung der Lärmemissionen um 5 bis 9 dB nach. Die Betontafeln oder die 

Pflasterung der Gleise der bestehenden Bahnabschnitte bilden Wärmespeicher aus der Sonnenstrahlung, wobei ein Meter 

eines Zweigleisbahnabschnittes Wärme in einer Menge von ca. 2.500 kJ akkumuliert. Demgegenüber akkumuliert ein Meter 

eines Zweigleisbahnabschnittes mit den BRENS STERED Absorbern nur ca. 173 kJ und eine natürliche Grasfläche mit Erde 

ca. 210 kJ. Es ist also offensichtlich, dass die Wärmeakkumulation bei den Lärmabsorbern BRENS STERED ca. 15x kleiner 

ist und sie senken deutlich die Temperatur der Umgebung, vor allem in den Nachtstunden. 
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Humanizace bulváru sídliště Terasy Košice - segregovaná tramvajová trať s kolejovým absorbérem hluku s funkcí retence vody 
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JJSSEEMM  RRYYCCHHLLÁÁ,,  TTIICCHHÁÁ  ......  

              ......  AA  VVÝÝRRAAZZNNÁÁ  

 

 

TRAMVAJOVÁ TRAŤ 
S KOLEJOVÝM ABSORBÉREM HLUKU S FUNKCÍ 

RETENCE VODY 
 

BRENS EUROPE a.s.  
TEL:.+420 377 240 136; E-MAIL: eisenreich.jan@brens.cz;  www.brens.cz; www.brens-europe.com 
SÍDLO SPOLEČNOSTI: BARÁKOVA 28;  CZ – 326 00 PLZEŇ; IČO : 25292277; DIČ: CZ25292277.  
FIRMA JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM OBCHODNÍM SOUDEM V PLZNI, ODDÍL B, VLOŽKA 1058;           
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