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Anotace: 

 Tato bakalářská práce je vytvořena na základě nabídky firmy Českomoravský štěrk, 

a.s. zpracovat práci na téma „Zvyšování kvality tvarového indexu kameniva v lomu 

Olbramovice“ s bližším vymezením na jeho využití ve speciálních betonech.  

 Cílem  bakalářské práce je ověřit funkčnost stávajících technologických postupů, 

technologických zařízení v kamenolomu Olbramovice, porovnat s technologií provozu Bílý 

Kámen a navrhnout změny týkající se technologie výroby na provoze Olbramovice. 

 V této práci je popsán vznik materiálů určených k úpravě a následné postupy 

vedoucí k jejich zušlechtění, nutné pro možné větší využití ve stavebnictví. 

 Při provádění veškerých prací týkajících se technologií, mobilních strojů, provozní 

dokumentace jsem tyto využívala se souhlasem společnosti Českomoravský štěrk, a.s. , a 

to na provozovně Olbramovice a Bílý Kámen . 

 

Klíčová slova: kamenivo, speciální betony, stavebnictví 

 

Annotation:  

 This baccalaureate work is created on the basis offers firm Českomoravský štěrk, a.s., 

a.with. work up work themed „ escalation qualities formative index aggregate in quarry 

Olbramovice" with near delimitation on his usage in special concretes.  

 Aim  baccalaureate work is verify functionality current technological progress, 

technological arrangement in quarry Olbramovice, compare with technology running white 

stone and suggest changes concerning technology of production on running Olbramovice. 

 In applying the provision all washing dealing with technology, mobile tool grinder and 

sharpener, operational documentation am these derive benefit from with the agreement of 

companies Českomoravský štěrk,a.s., a.with. , namely on workroom Olbramovice and Bílý 

Kámen . 

 

Key words: aggregate, special concretes, building industries 
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1.  ÚVOD 
 
 
 Účelem této bakalářské práce bylo ověřit správnost navrženého řešení 

rekonstrukce sekundárního a tercierního uzlu technologické linky kamenolomu 

Olbramovice, zejména v souvislosti s takto provedenou rekonstrukcí provozu Bílý 

Kámen. Po oslovení a následné konzultaci s provozním ředitelem akciové 

společnosti Českomoravský štěrk,a.s. , byla učiněna nabídka vypracovat práci na 

výše uvedené téma. 

 Konečným cílem této práce je navrhnout možná řešení změn 

v technologickém procesu, vedoucí ke zlepšení kvality výstupních finálních frakcí, 

především se zřetelem na  index finálních výrobků, a samozřejmě tyto změny by 

měly vést i k celkovému ustálení výrobního procesu. povede . Výsledným 

produktem musí být kamenivo v kvalitě požadované zákazníkem, v tomto případě 

jsou to firmy zabývající se výrobou betonových směsí, potažmo i speciálních betonů 

pro liniové stavby, mostové konstrukce a v neposlední řadě i různých  betonových 

výrobků.   

 

obr č 1 Dukovany 
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2.  Charakteristika lokalit Olbramovice, Bílý Kámen 

 
 

2.1. Základní údaje 

    Provozovna Olbramovice je situována asi 45 km jižně od Brna a asi 8 km 

východně od Moravského Krumlova s napojením na komunikaci Znojmo - Brno. 

Surovina se těží v pěti etážích a vyznačuje se značnou tvrdostí. Expedice kameniva 

je možná i po železnici, přičemž nakládka do železničních vagónů je realizována 

přímo na provozovně. Provozovna je významným dodavatelem materiálů pro oblast 

Znojma a Brna. 

     Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, 

prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, 

pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, 

MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další 

specifické použití. 

 

Obr č 2  Provoz Olbramovice 
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 Kamenolom Bílý Kámen se nachází 1 kilometr severovýchodně od obce Bílý 

Kámen, 8 kilometrů severozápadně od krajského města Jihlava. Komunikačně je 

napojena na silnici číslo 523 Jihlava – Humpolec. Kamenivo je dodáváno zejména 

pro výrobce betonů, betonářských výrobků, na výstavbu komunikací a dalších 

liniových staveb. Specifickým odběratelem je i provoz obalovaných směsí firmy 

Stavby silnic železnic, vybudovaný v areálu provozu. 

  

       

                  

obr.č 3 Provoz Bílý Kámen 

, 

 

           Hornická činnost je v kamenolomech Olbramovice a  Bílý Kámen  prováděna 

na základě vydaných POPD a jejich následných změn vyplývajících jednak ze změn 

legislativy, změn těžebních postupů, ale i výměny technologických zařízení, 

používání mobilních úpraven. 
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2.2  Charakteristika ložisek       

   

V současné době probíhá těžba na obou provozech ve 3 etážích, s výškou 

jednotlivých etáží mezi 16 a 18 metry. Vytěžitelné zásoby suroviny postačují 

k provozování obou kamenolomů v dlouhodobém časovém výhledu.  

       

2.3 Geologie  ložisek 

           Ložisko kamenolomu Olbramovice obsahuje tři stratograficky odlišné 

jednotky  - biotitické granity až granodiority tvořící vlastní ložisko, tak i jeho podloží, 

neogenní písky a kvarterní sutě a hlíny vytvářejí nadloží ložiska. 

           Ložisko včetně svého podloží je součástí brněnského masivu a je šedým až 

modrošedým, převážně středně zrnitým biotitickým granitem až granodioritem, který 

je většinou silně rozpukaný a místy až drcený. Pouze v místech intenzivnějšího 

nevětrávání má hornina rezavě šedou barvu. 

           Mocnost ložiska je dána morfologií terénu a pohybuje se v rozmezí od 20 m 

do 96 m. pro petrografické rozbory bylo odebráno celkem 22 ks charakteristických 

vzorků. Na základě provedených rozborů lza říci, že jde o horninu jednoho typu 

označenou jako biototický granit až granodiorit. 

 Ložisko granitu až granodiority je značně rozsáhlé a bylo 

předkládaným průzkumem sledováno na ploše asi 130 ha. 
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Obr č 4 Surovina lomu Olbramovice 

 

 

Ložisko kamenolomu Bílý Kámen je tvořeno dvěma základními petrografickými typy 

hornin:  

1. muskoviticko-biotitickou žulou, jež je šedé až šedomodré barvy, středně až 

drobně zrnitá, všesměrné textury s nepravidelným ostrohranným odlomem. 

2.  biotitická rula šedé až žlutohnědé barvy, většinou paralelní textury. 

           

   

 

3. Technologie dobývání,dopravy a úpravy kameniva 
 

 

3.1 Dobývací metody a způsob rozpojování hornin   

 Dobývání suroviny na provoze Olbramovice je prováděno v úrovni 3 

etáží, o průměrné výšce 16 m. 

 

 

 Těžba suroviny v kamenolomu Olbramovice probíhá ve třech etážích, o 

průměrné výšce těžebních stěn 16 metrů, tvořících samostatná pracoviště. 

Maximum těžby probíhá na druhé a třetí etáži, potažmo i na čtvrté etáži, kde se 
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nachází nejkvalitnější surovina.  Na  čtvrté etáži prozatím těžba není tak intenzivní. 

Výška lomových stěn umožňuje vhodné rozložení těžebních rozvalů, z hlediska 

používaných těžebních strojů, ale i z hlediska dobré kusovitosti rubaniny. Odpovídá 

také nárokům na bezpečnost práce. ( viz obrázek číslo 5 ) 

 

obr č 5 Těžební stroj 

 

 Trhací práce velkého rozsahu jsou prováděny pomocí clonových odstřelů, 

většinou je používáno čtvercové schéma. K vrtání svislých vývrtů jsou používány 

housenicové vrtací soupravy, průměr vrtů je 89 mm, celkový počet vývrtů je daný 

možným množstvím celkové nálože clonového odstřelu, je uvedeno v generálním 

technickém projektu. Průměrný počet vývrtů na provoze se pohybuje mezi 120 a 

150 vývrty. Vrtací práce jsou prováděny střediskem hromadné těžby, patřícím 

společnosti Českomoravský štěrk,a.s. trhací práce se provádí dodavatelsky.   
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Obr č 6 Vrtací souprava Atlas Copco 

 

 

  K sekundárnímu rozpojování jsou používány hydraulická bourací kladiva, 

jednak na pásových nosičích a jednak stabilně umístěná na primárním drtiči. 

( viz obrázek číslo 6 ) 

 

Obr č 6 Bourací kladiva 

 

    3.2  Těžba a transport rubaniny       

 Rozpojená rubanina je nakládána lopatovými rypadly E 302 o hmotnosti 110 

tun, s objemem lopaty 3,5 m3. Tyto elektrická pásová rypadla však vzhledem ke 

svému stáří a značné poruchovosti v současné době dosluhují.                                        

( viz obrázek číslo 7 ) 



Petra Ušalová: Zvyšování kvality tvarového indexu kameniva v lomu Olbramovice, pro 

speciální betony 

2008/2009   8 

 

Obr. č. 7  Lopatové elektrické rypadlo E 302 

 

 

            Jsou nahrazována pásovými podkopovými rypadly o hmotnosti 40 tun, 

s objemem lopaty 3 m3. Tyto rypadla mají dostatečný hodinový výkon, jejich další 

výhodou je daleko lepší pohyblivost  a velkou výhodou je možnost osazení 

hydraulickým bouracím kladivem používaným k sekundárnímu rozpojování. 

 

            Transport rubaniny od zavozvalu k primárnímu drtiči je zajišťován 

velkoobjemovými dumpery, na provoze Olbramovice se jedná o stroje Belaz  o 

nosnosti 42 tun a dále nový dumper Komatsu, který splňuje všechny nároky na 

moderní stroj využitelný v podmínkách kamenolomu. Stroje typu Belaz jsou 

zastaralé, mají velké náklady na opravy, a i pro obsluhu, její bezproblémové plnění 

pracovních úkolů jsou už nevyhovující. Pro vyvážení hotových výrobků na skládky 

jsou využívána dodavatelská vozidla, především čtyřnápravová, a to z důvodu jejich 

nosnosti, hodinového výkonu. 
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    3.3  Technologická linka na úpravu kameniva 

    

 Úprava suroviny je prováděna dle stanoveného výrobního postupu, a to 

konkrétně na tomto provoze formou třístupňového drcení.                                

 Primární podrcení materiálu v čelis´tovém drtiči V10-2N na požadované 

zdrobnění do 300 mm. Tento materiál jde dále na třídič HT 1500/4000, kde dojde 

k oddělení zahliněných částic, dle oítovíní třídiče, většinou na sítech do 22 mm.Za 

primárním drtičem jsou instalovány dva drtiče V 8-2N, kde dochází k podrcení na 

frakci 0/150, která je vynášena dopravním pásem na zemní skládku. 

 Ze zemní skládky je materiál dopravován k sekundárnímu drcení 

v odrazovém drtiči MAG 2400, ze zásobníku dále přes třídiče, zde je prováděno 

praní všech výsledných frakcí, do zásobníků finálních výrobků.Za třídiči jsou 

instalováno dehydrátory, tato zařízení slouží k oddělení jemných částic z praných 

materiálů. Ze zásobníků finálních frakcí je dopravován materiál jednak k expedici na 

auta, popřípadě na vagony. Další možností a nutností je doprava materiálů 

vybraných frakcí do tercierních drtičů, tří kuželových a jednoho odrazového. 

 Tercierně podrcený materiál je opět pásovými dopravníky pouštěn na finální 

úpravnu, finální třídírna má v sestavě 5 třídičů. 

 Zde je nutné zmínit, že odrazové drtiče mají schopnost dosáhnout u 

podrceného materiálu velmi dobrý tvarový index, jejich nevýhodou ale je velké 

procento výsledných frakcí v rozmezí 0 až 4 mm, což v současné době vůbec 

neodpovídá potřebám trhu. Tři kuželové drtiče SY a DKT jsou zastaralé konstrukce, 

mají velké náklady na opravy, energetickou náročnost, jejich ovládání a udržení 

stabilního chodu  v technologické lince je problematické.  

 Finální výrobky jsou ukládány do velkoobjemových zásobníků o kapacitě 80 

až 160 tun, popřípadě jsou vyváženy na zemní skládky. 
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Obr. č. 8 Zastaralé kuželové drtiče 

 

Obr č 9 Technologické schéma Olbramovice 
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    3.4  Skladba hotových výrobků, expedice    

 Provoz Olbramovice je zaměřen zejména na produkci drceného kameniva 

frakcí 4/8, 8/16, 11/22, 32/63 BI – tyto výrobky jsou určeny pro výrobu betonových 

směsí a drážní kamenivo pro výstavbu a opravy železničních tratí. V současnosti je 

jako téměř na všech kamenolomech problematický prodej drcené frakce 0/4, a to je 

na provoze Olbramovice prováděno praní tohoto materiálu, čímž je z hlediska 

jemných podílů daleko lépe využitelný, než neprané materiály frakce 0/4. Další 

výrobky jsou využívány pro silniční, vodohospodářské a jiné stavby, do nátěrů, 

podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stavební použití. 

Expedice hotových výrobků je zajišťována pomocí automatické nakládky ze 

zásobníků nebo kolovým nakladačem Volvo nebo Liebherr. Po naložení je 

odebírané množství materiálu zváženo na mostové váze a zaznamenáno  ve 

vážním programu pro následnou fakturaci. 

 

 

Obr č 10 Expediční nakladač Volvo 
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Skladba hotových výrobků: 

 frakce 0÷4 mm asfaltové směsi, zásypy 

 frakce 4÷8 mm betonové směsi, výrobky a obalované směsi 

 frakce 8÷16 mm betonové směsi, výrobky a obalované směsi 

 frakce 11÷22 mm    betonové směsi a obalované směsi 

 frakce 32÷63  mm pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo  

   pro kolejové lože 

 frakce 0÷32 mm pro stavby k silničních komunikací a koridoru 

 frakce 0÷63 mm      pro stavby k silničních komunikací 

 

V případě požadavků zákazníků je provoz schopen dodat finální výrobky dle 

konkrétních zadání, jedná se o různé varianty štěrkodrí, tříděného stavebního 

kamene a dalších specifických výrobků. 

 

 

4.  Technologický proces Olbramovice      

 

    4.1  současný stav výroby   

 Technologické linka provozu Olbramovice samozřejmě i provozovaném 

složení, sestavě strojů, produkuje kvalitní materiály, finální výrobky, odpovídající 

normám a požadavkům zákazníků. Provoz této sestavy je však náročný na energie, 

údržbu a stabilní výroba je velmi náročná na kontrolu a obsluhu strojů, což úzce 

souvisí s kvalitou finálních frakcí. Vzhledem k potřebám výroby maximálních 

množství drtí 4/8, 8/16 pro betonářské účely a minimalizaci výroby frakce 0/4, 

nejsou v současnosti používány odrazové drtiče. Kuželové drtiče však svojí 

kapacitou nedostačují a kvalita finálních výrobků je značně kolísavá. Specifikum 

provozu Olbramovice je sice možnost použití takzvaného malého provozu, ovšem 

tato technologie je stejně zastaralá jako základní technologická linka, kapacitně 

však nedostačuje potřebám prodeje, je využívána jako doplnění k velké lince, 

převážně je využívána k výrobě štěrkodrtí a speciálních požadavků zákazníků.          
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    4.2  Použitá technická zařízení 

           Kompletní technologická linka, včetně toku materiálů je znázorněna 

v technologickém schématu, které je jednou z příloh této bakalářské práce. Zde 

jsou pouze drtiče používané pro sekundární a terciarní zdrobnění vstupních 

materiálů. 1. odrazový drtič MAG 2400 

                 2. kuželový drtič DKT 1200/200 

                 3. kuželový drtič SY 1064 

                 4. odrazový drtič BARMAC 

 

obr č 11 Tech.linka 

 

      5. Technologický proces – Bílý Kámen    

  

  

    5.1  Současný stav výroby     

 V souvislosti se zvýšenými nároky na kvalitu finálních výrobků bylo 

přistoupeno v roce 2003 k částečné rekonstrukci technologické linky na provoze 

Bílý Kámen. Smyslem rekonstrukce bylo především zlepšení kvality tvarového 

indexu u výstupních materiálů, dále optimalizace toků materiálů při jejich úpravě a 

v neposlední řadě doplnění chybějícího článku v technologii, kterým bylo ohlinění 

primárně podrcené suroviny. 

           Základem rekonstrukce byla výměna kuželových drtičů DKT za modermí 

stroje Nordberg HP 300 a HP 200, pro sekundární a terciarní uzel. Významnou 

změnou byla instalace nových podavačů s plynulou regulací toku materiálu, což 
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umožňuje optimální složení vstupního materiálu v nově vybudované zásoníku před 

tercierním drtičem. Dosavadní neexistence zásobníku a potažmo i regulovatelných 

podavačů neumožňovala dosáhnout jednak zaplnění drtiče, ale také vstupní 

materiál v požadované křivce. 

           Zde je nutné zdůraznit, že v kuželovém drtiči dochází k podrcení jednak 

o drtící elementy stroje, ale co je důležité i vstupního materiálu o sebe, 

jednotlivá zrna tak dostávají požadovaný stupeň tvarového indexu. 

 

           Z mnoha prováděných provozních zkoušek vyplývá, že vhodný vstupní 

materiál je rozložen mezi frakce 8/30, jež nám vzniká už při operačním třídění , dále 

jsou přidávány frakce 32/63, 16/32 a někdy i frakce 11/22. Tuto vsázku řídí obsluha 

technologické linky na základě dat, která získává s ovládacího PC. Kontroluje 

úroveň drtící štěrbiny u strojů, hladinu materiálů ze vstupních zásobníků, dle 

aktuálního stavu koriguje nastavení podavačů. Podle dat o odběru energie 

vyhodnocuje nastavení tercierního a sekundárního drtiče na požadovanou úroveň.  
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Obr č 11  Ovládací PC 

    

 

 

    5.2  Použitá technická zařízení     

 Při rekonstrukci byly použity stroje dodané firmou Metso, podavače od firmy 

Techkon, montáž konstrukcí a strojních celků prováděla firma Podzimek. 

          Kuželové drtiče 1.  Norberg HP 200 - tercier 

                                    2.  Norberg HP 300 – sekunder 
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Obr č 11  Drtič HP 300 

 

        Podavače   Techkon VZP 060    – 4 ks 

                             Techkon VZP 0100 – 3 ks 

 

 

5.3 Sledování průběhu výroby   

          Průběh výroby je neustále se měnící proces, k pochopení nastavení a 

provádění změn, bylo nutné sledování výrobního cyklu slespoń během jedné 

pracovní směny. Ta začíná vizuelní kontrolou dopravních cest a samozřejmě i 

strojů, u kuželových drtičů je nutností pravidelná kalibrace stroje, a to z důvodu 

správného nastavení výstupní drtící štěrbiny. Po provedených kontrolách, případně 

provedené kalibraci, obsluha startuje přes ovládací počítat technologickou linku. Dle 

množství materálu v jednotlivých operačních  silech, může spustit celou technologii, 

nebo po jednotlivých uzlech – primární, sekundární a tercierní, každý samostatně.  
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Obr č 12  Technologické schéma Bílý Kámen 

  

Po zjištění stavu hladiny materiálu v zásobnících používaných pro terciarní drcení, 

obsluha provede nastavení podavačů z těchto zásoníků. Maximální podíl vstupní 

frakce 32/63 je cca 40 procent, dále jsou doplněny frakce 16/32 a 8/32 ve stejném 

procentním poměru. Protože po cca 2 hodinách došlo i z důvodu expedice 

k vyprázdnění zásobníku s frakcí 16/32, obsluha nahradila procentní podíl frakcí 

11/22 . Kvalita výstupního materiálu zůstala téměř nezměněna, pro nás jsou 

důležité změny hlavně u úzké frakce 4/8, po vizualní kontrole jsme konstatovali, že 

materiál kvalitou odpovídá, posléze bylo potvrzeno i zkouškami provedenámi 

v laboratoři firmy Betonách . Viz příloha protokol  o provedených zkouškách.  

 

 

 

V dalším průběhu pracovní směny  bylo ještě dvakrát nutno změnit nastavení 

vstupních materiálů, tak aby jejich složení odpovídala co nejlepšímu podrcení a 
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kvalitě výstupních finálních frakcí. 

          Velmi důležitým faktorem je také nutnost zaplnění drtiče materiálem nad 

drtícím kuželem. Při každém náběhu a samozřejmě i doběhu materiálu v samotném 

drtiči dochází k nerovnoměrnému podrcení, jednotlivá zrna se nedrtí o sebe, 

případně velmi sporadicky a okamžitě se mění tvarový index výstupních frakcí. 

Tento rozdíl může být nezřídka i 50 procentní. Proto je nutné udržet plynulost plnění 

drtiče, k čemuž nám slouží systém sond, které předávají informace do řídícího PC , 

kde je obsluha vyhodnocuje a upravuje nastavení. Z provedeného sledování 

výrobního procesu na terciarním uzlu vyplývají dva základní poznatky. Za prvé je 

nutné klást velký důraz na křivku vstupního materiálu, při každé větším odchýlení 

dochází ke změnám tvarového indexu u finálních frakcí, což je pro zákazníky 

nepřijatelné. Za druhé stejný problém nastává při nedostatečném zaplnění 

vstupního otvoru drtiče. 

 

Obr č 13  Podavač Techkon VZP 0100 
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6.  Navržené změny technologie Olbramovice 

 

    6.1  Stanovení primárního problému   

 Primárním problémem bylo označeno nevyhovující strojní zařízení 

instalované v technologické lince, zejména co se týká sekundárního a terciarního 

uzlu drcení, absence regulace vstupních materiálů, jak z hlediska zaplnění drtičů, 

tak z hlediska křiky. 

     

    6.2  Sekundární uzel  

 Z důvodu omezení nutnosti výroby velkého množství frakce 0/4 je první 

navrhovanou změnou výměna sekundárního odrazového drtiče Magoto MAG 2400, 

za kuželový drtič se vstupní štěrbinou cca 300 mm a výstupem do 75 mm . Tento 

drtič zajistí dostatečné množství materiálu pro tercierní uzel, při dobrém zaplnění 

bude schopen produkovat i finální výrobek frakce 32/63, 63/125. 

  

    6.3  Tercierní uzel        

 Po vysledovaném průběhu výroby na provoze Bílý Kámen, navrhujeme 

vyřadit z technologické linky drtiče DKT a SY, potažmo i nepoužívaný odrazový drtič 

BARMAC. Tyto stroje nahradit kuželovým drtičem Sandvik CH 440 a dále vhodně 

propojit se zásobníky jednotlivých frakcí určených k plnění tercierního drtiče. 

Nutností je také instalace podavačů, z důvodu regulace a násypky nad tímto  

drtičem, důvodem je udržení plynulého zaplnění drtiče. 
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obr č 14 Sandvik CH 440 

 

Obr č 15  Instalace drtiče 
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 6.4  Vliv tvarového indexu na speciální betony    

  

         Speciální betony jsou používány zejména v souvislosti s čerpáním betonů. 

U těchto betonů je nutné udržet poměrně nízký vodní součinitel, což samozřejmě 

zhoršuje čerpatelnost. Z důvodu udržení dobré čerpatelnosti je tedy nutné udržet co 

nejlepší tvarový index finálních výrobků,  je potřeba minimalizovat odpor kameniva 

při čerpání, v neposlední řadě má vliv i na množství použitého pojiva, tedy cementu 

a dalších speciálních přísad. 

 

  

            

7.  Vyhodnocení navržených změn 

     7.1 Teoretické vyhodnocení   

         Protože není možné sledovat a vyhodnotit přínos po fyzickém sledování 

průběhu výroby, prověřit výsledné materiály laboratorními zkouškami a provést 

detailní vyhodnocení, vychází toto vyhodnocení ze zkušeností a změn provedených 

na provoze Bílý Kámen. Navržené změny přinesou zlepšení tvarového indexu u 

požadovaných finálních frakcí, při dodržování technologických postupů 

aplikovaných na provoze Bílý Kámen. Důležitým faktorem je lidský činitel, kvalitní 

obsluha technologické linky, neustálá kontrola vstupních a výstupních materiálů, 

odborné nastavení parametrů při všech změnách probíhajících ve výrobním 

procesu .   

 

    7.2 Náklady na provedené změny     

         Vyčíslené nákladů na provedené změny nebudou zanedbatelné, ale přínos 

provedených změn je z dlouhodobého hlediska využívání ložiska transparentní. 

Přesná čísla jsou věcí obchodního tajemství společnosti Českomoravský štěrk,a.s.                       

Z ekonomického hlediska je nutné zmínit i následné úspory na energie a náhradní 

díly, jak je patrné, dojde k nahrazení čtyř zastaralých a nevyhovujících strojů, pouze 
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dvěmi novými. 

 

obr č 16  Finální produkty 

 

Výsledné produkty by bez provedené rekonstrukce nebyly tak dobře uplatnitelné na 

trhu, což je také potřeba brát na zřetel. 

 
 
 
 
8.  Závěr 

   

 Z důvodu stále větších a dodejme, že oprávněných nároků na kvalitu 

dodávaných materiálů pro zákazníky z řad stavebních firem, je výše uvedené 

navrhované řešení krokem správným směrem.   

           Posouzením a porovnáním stávajícího průběhu výroby na provoze Bílý 

Kámen, posouzením stávajícího strojního vybavení technologické linky v 

Olbramovicích, technických a ekonomických prostředků, které má společnost 

Českomoravský štěrk, a.s. k dispozici, bylo navrženo popsané řešení rekonstrukce 

provozu Olbramovice.    
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