FINSKÁ REVOLUCE VE VÝROBĚ
BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ V NYMBURCE
-nová unikátní technologie v ČR

Společnost BUILDING SP, spol. s r.o., se po deseti letech své působnosti v oblasti výroby
betonových prefabrikátů rozhodla vynaložit významné finanční prostředky do plně
automatizovaného technologického celku z Finska.
Firma BUILDING SP investovala do moderního automatizovaného technologického postupu, který
přinese zákazníkovi více užitku a kvalitnější servis. Jak uvádí jednatel společnosti Martin Slanina,
právě kvalita zboží a přístup k zákazníkovi jsou kritéria, která na současném trhu rozhodují. A právě
zaručenou kvalitu a vstřícný přístup nová výrobní linka MecMetal MEC-FC-140 prostřednictvím
zaměstnanců firmy BUILDING SP jistě klientům přinese.
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elektromechanickým řešením. To umožňuje přesnější plně automatizovanou výrobu kontrolovanou
počítači. Martin Slanina dodává: „Výběru technologie jsme se intenzivně věnovali osm měsíců.
Zvažovali jsme evropskou technologii či technologii ze Spojených států, která je již využívána
konkurenčními firmami v ČR. Nakonec však rozhodla jedinečnost plně elektrického vibrolisu finské
společnosti MecMetal Oy. V ČR je tato technologie unikátní.“ Obchodní spolupráce s MecMetal Oy
probíhala výhradně přes finskou obchodní kancelář při finském velvyslanectví FinPro Prague.
Tato jedinečná technologie umožňuje výrobu kvalitnějších produktů, ekonomičtější výrobní proces
z hlediska spotřeby energie, minimální prostoje a méně údržby. Veškeré výrobní parametry a
seřízení strojů je uloženo a kontrolováno počítačovým systémem. Automatizace výroby je
spolehlivější, jelikož teplota a vlhkost neovlivňují produkci a veškeré pohyby strojů jsou řízeny
nezávisle na lidském faktoru. Výrobní linka je vybavena mimořádným systémem rychlé výměny
formy a automatizací receptur a parametrů výroby.
Automatická linka se skládá z vlastního elektrického vibrolisu, dopravníků, dvou věžových zakladačů
hotových výrobků, přesuvny a satelitního vozíku, vyzrávacích komor (regálů), paketovací linky a
foliovacího prstencového stroje.
Společnost se rozhodla ukončit výrobu dlažby, svahovek, štípaných bloků, obrubníků apod.
Záměrem je totiž specializace výhradně na zdicí prvky, tzn. ztracené bednění, zdicí tvárnice a
příčkovky. Ve zkušebním provozu bylo do výroby zařazeno 9 produktů. Kapacita výroby činí přes
250 palet za směnu.
Na co je možné se u takto vyrobeného sortimentu spolehnout? Zejména na vysokou pevnost a
mrazuvzdornost, minimální nasákavost, nehořlavost, vysokou rozměrovou přesnost, ekologickou a
zdravotní nezávadnost.
Za rozhodnutím společnosti dále se nezabývat výrobou vstupní suroviny stála potřeba spolupráce
s provozovatelem betonáren. Stala se jím společnost TBG Čechy a Morava, a.s. (člen skupiny
HeidelbergCement Group), která zajistila výstavbu betonárny a tím i dodávku betonu do výrobní
linky BUILDING SP. Investice do celého výrobního závodu přesáhla 61 mil. Kč, přičemž 70% činil
podíl na technologii BUILDING SP a 30% byl podíl betonárny TBG.
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„Důležitým aspektem pro naši firmu je i nakládání s lidskými zdroji, neboť nejsme podnikem, který
by si nevážil poctivé práce vlastních zaměstnanců. Ani s nástupem nové technologie nepočítáme se
snížením počtu pracovních míst - přestože nároky na jejich kvalifikaci se pochopitelně změní,
celkový počet zaměstnanců podílející se na chodu výrobní linky nikoli“ uvádí Martin Slanina.
Společnost BUILDING SP byla založena v roce 1991. Její hlavní areál se nachází v Nymburce. Do
roku 2005 otevřela tři výrobní linky pro výrobu betonových prefabrikátů (POYATOS, CADONA,
PRESSAL). Od roku 2000 produkuje též suché maltové směsi. Na počátku svého působení spustila
těžbu štěrkopísku a kameniva ve výhradním ložisku pískovny Doubrava, která je doposud hlavním
zdrojem výrobní suroviny pro všechny závody. Mezi další činnosti patří i provoz stanice technické
kontroly a měření emisí pro osobní vozidla. V roce 2001 získala společnost certifikát ISO 9001:2001.
Obrat společnosti činil v roce 2001 148 mil. Kč a průměrný počet zaměstnanců se pohybuje okolo
85.
Dne 17. října 2006 proběhne slavnostní otevření nové výrobní linky betonových prefabrikátů a
výrobny transportbetonu. Pro společnost jde o zlomovou událost, které se zúčastní například finský
velvyslanec Mr. Jorma Inki, obchodní rada finského obchodního zastoupení FINPRO Mr. Jari
Makkonen, ředitel odboru evropských zemí MPO Ing. Milan Hovorka, obchodně technický ředitel
svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Václav Kulhánek, starosta města Nymburk pan Ladislav Kutík
a pochopitelně zástupci firem, které se na tomto projektu podílely. Výrobní linku společně slavnostně
otevřou BUILDING SP i TBG. Slavnostní chvíle se budou odehrávat v duchu “Staročeského
jarmarku“.

Údaje o nové výrobní lince:
Název objektu: Plně automatizovaná výrobní linka betonových prefabrikátů
Investor: BUILDING SP, spol. s r.o.
Realizátor: BUILDING SP, spol. s r.o. (subdodávky Zeman-Pem s.r.o., MecMetal Oy a další…)
Zastavěná plocha: 1250 m2
Počet pracovníků: 4-5
Zahájení a ukončení projekce a konstrukce: 09/2005 – 05/2006
Zahájení a ukončení výstavby: 05/2006 – 07/2006

Kontakt:
BUILDING SP, spol. s r.o.
Dopravní 2098
CZ-28802 Nymburk
T: +420 325 519068
F: +420 325 513433
M: +420 724 900 900
E: sekretariat@building.cz
http://www.TVARNICE.cz
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