PROFILY
PROFILES

TVO¤ÍME ZÁKLADY BUDOUCNOSTI
– HOLCIM (âESKO), A. S.
Holcim (âesko), a. s., je souãástí nadnárodní
spoleãnosti Holcim Ltd. se sídlem ve ·v˘carsku, která má zastoupení ve více neÏ sedmdesáti zemích svûta.
V oblasti stﬁední a v˘chodní Evropy bylo v roce 2002 zﬁízeno regionální centrum Holcim
Central Europe se sídlem v Bratislavû, které koordinuje ãinnost spoleãností na Slovensku,
v âeské republice, Maìarsku, Rakousku a Polsku.
Z pohledu celorepublikového je Holcim
Ing. Radovan Voda
(âesko) druh˘m nejvût‰ím dodavatelem ceregionální ﬁeditel
mentu, zaujímá pozici mezi deseti nejvût‰ími
transportbeton/kamenivo
v˘robci transportbetonu a téÏ prodej pískÛ
a kameniva nás ﬁadí mezi v˘znamné dodavatele v této komoditû (obr. 1).
Je vyuÏíván synergick˘ efekt (vertikální integrace) jednotliv˘ch
aktivit Holcim (âesko) s upﬁednostÀováním dodávek z vlastních
zdrojÛ.
Mimo vlastních v˘robkÛ dodává Holcim (âesko) na ãesk˘ trh
téÏ bíl˘ cement z v˘robny spoleãnosti Holcim (Slovensko) v RohoÏníku na Slovensku.
Prodej cementu z Prachovic zaujímá v˘znamnou pozici zvlá‰tû
v regionech Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Praha, Jihlava
a stﬁední âechy.
Spoleãnost Holcim (âesko) má téÏ vlastní transportní aktivity –
Transportcement Prachovice pﬁedstavuje spoleãn˘ podnik spoleãností Holcim (âesko) a Mu‰ka.
PRODUKTY
Holcim (âesko) smûﬁuje své aktivity do pûti základních komodit:
• cement – je dodáván v osmi druzích
• kamenivo – v˘robny DobﬁíÀ a âeperka
• transportbeton – stacionární i mobilní betonárny
• prodej bílého volnû loÏeného a baleného cementu
• prodej produktÛ Georoc – materiálÛ pro stabilizaci zemin
Ve‰kerá produkce je certifikována. Systém jakosti v závodû Prachovice je certifikován dle âSN EN ISO 9001 – 2001. ZodpoObr. 1 Mapa provozoven
Holcim (âesko)
Fig. 1 Dislocation of the
premises of Holcim
(âesko)
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vûdn˘ pﬁístup k Ïivotnímu prostﬁedí dokladuje rovnûÏ certifikát
ISO 14001 : 1996.
TRANSPORTBETON A TùÎENÉ KAMENIVO
Divize transportbeton a kamenivo je souãástí spoleãnosti Holcim
(âesko), a. s. âlenem koncernu je od srpna 2003, kdy do‰lo
k fúzi v‰ech spoleãností koncernu Holcim zab˘vajících se v˘robou cementu, transportbetonu a kameniva v rámci âeské republiky. Do uvedeného data byla tvoﬁena nûkolika dceﬁin˘mi spoleãnostmi, a to Holcim beton (vznikl˘ v roce 2002 na základû b˘val˘ch betonáﬁsk˘ch spoleãností Transportbeton Mosty a Transportbeton Pardubice), Holcim Kamenivo (dﬁíve Pískovna DobﬁíÀ)
a Písník âeperka.
Dnes tuto divizi tvoﬁí tﬁináct betonáren pÛsobících pﬁeváÏnû
v oblasti v˘chodních a stﬁedních âech (obr. 2), která je pﬁirozen˘m trhem cementu ze závodu Prachovice, a dále pískovny
v Dobﬁíni nedaleko Roudnice nad Labem a v âeperce (mezi Pardubicemi a Hradcem Králové).
Kvalita vyrábûného betonu a kameniva vãetnû nabízeného servisu je zabezpeãována dÛsledn˘m uplatÀováním systému ﬁízení
kvality v souladu s poÏadavky normy âSN EN ISO 9001 : 2001.
ZároveÀ je provádûna neustálá kontrola na‰í produkce prostﬁednictvím vlastní zku‰ební laboratoﬁe, která je od roku 2001 drÏitelem akreditace âeského institutu pro akreditaci, coÏ v praxi umoÏÀuje vyuÏití této zku‰ebny jako nezávislého arbitra pro ‰irokou stavební veﬁejnost.
Rozvoz ãerstvého betonu z betonáren je zaji‰tûn pﬁeváÏnû
vlastní dopravou, v jejímÏ autoparku postupnû narÛstá pﬁevaha
moderních domíchávaãÛ Cifa a Stetter na podvozcích Iveco
a Mercedes. Souãástí autoparku jsou i ãerpadla betonu znaãek
Putzmeister a Schwing s dosahem ramene od 21 do 36 m.
Kromû v˘stavby nov˘ch betonáren (Jihlava, Litomy‰l) prochází
v posledních letech v‰echny betonárny v˘raznou modernizací ãi
zásadní rekonstrukcí. Tento pﬁístup nám umoÏÀuje poskytovat
zákazníkÛm produkty a sluÏby na vysoké úrovni dle jejich kvalitativních i kvantitativních poÏadavkÛ. Garance dodávek dle norem
i za nepﬁízniv˘ch klimatick˘ch podmínek a ohleduplnost k Ïivotnímu prostﬁedí je samozﬁejmostí. Holcim vyrábí betony dle âSN
Obr. 2 Betonárna HavlíãkÛv Brod
Fig. 2 The mixing plant HavlíãkÛv Brod
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Obr. 4 Silniãní obchvat âáslav
Fig. 4 The by-pass âáslav
Obr. 3 Estakáda Hluboãepy-Barrandov
Fig. 3 Elevated road Hluboãepy-Barrandov

EN 206–1 v ‰irokém rozsahu pevností a skupin stupÀÛ vlivu prostﬁedí a to vãetnû betonÛ samozhutniteln˘ch. Specialitou na rozdíl od ostatních v˘znamn˘ch v˘robcÛ transportbetonu je vlastní
stavební stﬁedisko, které jiÏ více neÏ deset let realizuje na profesionální úrovni v˘stavbu prÛmyslov˘ch podlah.
Za dobu své existence se na‰e spoleãnost podílela na realizaci
mnoha v˘znamn˘ch staveb. Z technologicky a kapacitnû nároãn˘ch staveb dopravní infrastruktury jmenujme napﬁ. dálniãní
most pﬁes Ohﬁi v Doksanech, dálniãní estakádu ¤epy–Ruzynû
a tramvajovou estakádu Hluboãepy–Barrandov v Praze (obr. 3).
Spoleãnost Holcim (âesko) se rovnûÏ plnû osvûdãila pﬁi dodávkách betonu pro v˘stavbu v˘robních hal v˘znamn˘ch nadnárodních firem (napﬁ. Bosch, Foxconn, Panasonic, Toyoda atd.)
V˘roba transportbetonu se z velké ãásti opírá o vlastní surovinovou základnu. Vedle vlastního cementu ze Závodu Prachovice je
vyuÏíváno z vody tûÏené kamenivo z pískoven DobﬁíÀ a âeperka.
Obû pískovny dodávají na trh v‰echny bûÏné frakce kameniva,
pﬁedev‰ím pro betonáﬁské úãely. Surovinová základna v Dobﬁíni
umoÏÀuje dodávky vysoce kvalitního kameniva, splÀujícího pﬁís-

ná kritéria na obsah alkálií z hlediska alkalicko-kﬁemiãité reakce.
Potvrzením tûchto kvalit byly dodávky písku pﬁi opravách alkalicko-kﬁemiãitou reakcí po‰kozeného betonového krytu dálnice
D11. Oblast v˘chodních âech je pro potﬁeby Holcimu pokryta
dodávkami z âeperky, kde jsme v leto‰ním roce uvedli do provozu zcela novou technologickou linku.
Posláním divize transportbeton/kamenivo jsou spokojení obchodní partneﬁi. Uvûdomujeme si, Ïe tohoto cíle lze dosáhnout
jedinû aktivní spoluúãastí v‰ech zamûstnancÛ a vzájemn˘m respektováním.

Obr. 5 Betonárna Jihlava
Fig. 5 The mixing plant Jihlava

Obr. 6 Estakáda Hluboãepy-Barrandov, detail
Fig. 6 Elevated road Hluboãepy-Barrandov, the detail
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Ing. Radovan Voda
regionální ﬁeditel transportbeton/kamenivo
tel.: 466 647 006, e-mail: radovan.voda@holcim.com
Ing. Zdenûk Kadlec, obchodní manaÏer
tel.: 469 810 460, e-mail: zdenek.kadlec@holcim.com
oba: Holcim (âesko), a. s., ãlen koncernu
Tovární ul. 296, 538 04 Prachovice
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