
Průvodce provozovnou 

O provozovně

Produkty

Kompletní sortiment 
nabízeného kameniva je 
k dispozici v ceníku.

Doprava a expedice

Jak se 
k nám 
dostanete?

Webové 
stránky 

provozovny

Suchdol nad Lužnicí

Štěrkopískovna Suchdol nad Lužnicí se nachází 
v Jihočeském kraji, 15 km jižně od města 
Třeboň a 1 km na sever od města Suchdol nad 
Lužnicí.

Těžená surovina je štěrkopísek.

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 podsypů 
a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další 
specifické použití. Výrobky jsou certifikovány.

Na pískovně dlouhodobě zkoumá biologické 
procesy Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích. S CHKO Třeboňsko 
spolupracujeme na udržování pískové stěny pro 
hnízdění břehule říční a na podpoře 
rozmnožování ropuchy krátkonohé tvorbou 
a péči o tůně na jezeře Cep I. Současně 
spolupracujeme se sdružením Calla, z.s., CHKO 
Třeboňsko a Lesy ČR na formování litorálních 
a břehových pásem okolo jezera Cep II. 

Doprava (odvoz) je možná pomocí nákladních 
automobilů.
Na této provozovně lze platit v hotovosti i kartou.

378 06 Suchdol nad Lužnicí
Tel.: +420 384 781 330
expedice.suchdol@cmsterk.cz

Aktuální otevírací dobu si, prosím, ověřte na 
provozovně.
Pro dodávky do 30 tun kontaktujte expedici.

Provozovna Suchdol nad Lužnicí nabízí 
množství frakcí těženého kameniva, typicky 
frakci 0/4 mm do betonu. 

Vybrané frakce kameniva:



Rybářský revír Tovačov
Společnost Českomoravský štěrk, a.s., od roku 
2005 obhospodařuje Rybářský revír Tovačovská 
jezera. 

Bližší informace o možnostech rybaření 
v lokalitě Tovačovská jezera včetně ceníku 
povolenek jsou uvedeny na webových stránkách 
https://www.heidelbergcement.cz/cs/
o-nas/cms/revir-tovacov. 

Kvalita a služby
Dozor nad kvalitou kameniva zabezpečuje 
akreditovaná zkušební laboratoř Betotech.

Na www.cmsterk.cz v sekci Dokumenty ke stažení
jsou k dispozici následující dokumenty:

 Ceník
 Průvodce provozovnou
 Alkalická rozpínavost kameniva 
 Certifikáty Systému řízení výroby
 Obchodní podmínky
 Osvědčení SŽDC
 Prohlášení o shodě
 Radionuklidy
 Zprávy o dozoru.

Na vybraných provozovnách je možná ukládka 
zeminy. Pro více informací o nabízených službách 
nás kontaktujte. 

Standardy BOZP
Základní prvky osobních ochranných pracovních 
prostředků, tedy ochranná pracovní přilba, 
ochranné pracovní brýle, pracovní obuv 
a reflexní výstražný oděv III. třídy podle
ČSN EN ISO 20471, musejí být řádně 
používány.

Zlatý Permon
Ocenění je každoročně udělováno 
Českým báňským úřadem v Praze za 
dosažení vynikajících výsledků v oblasti 
bezpečnosti práce.

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., 
toto ocenění získala čtyřikrát, a to za 
roky 2006, 2012, 2015 a 2019. 

Medolomy a Včely v lomu
Projekty podporují vzdělávání školou povinných 
dětí formou včelařského kroužku vedeného 
zástupcem Českého svazu včelařů.

Teoretické znalosti děti získávají na své škole, 
praktickou výuku mají na včelínech v Tovačově, 
Opatovicích a Hrabůvce u Hranic.

V rámci projektu Včely v lomu byly nakoupeny 
úlové váhy pro všechny včelařské kroužky. 

Více na www.nase-biodiverzita.cz.

Soutěž Quarry Life Award
Soutěž je vyhlašována každé 3 roky skupinou 
HeidelbergCement ČR. 

Soutěží se ve 2 kategoriích –
veřejně-komunitní a vědecko-výzkumná. 

Více na www.quarrylifeaward.cz.
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Naše biodiverzita
Webová stránka Naše biodiverzita prezentuje 
úspěšné projekty v oblasti biodiverzity 
a ochrany životního prostředí v průběhu i po 
ukončení těžby na provozovnách skupiny 
HeidelbergCement v České republice. 

Více na: https://www.nase-biodiverzita.cz.

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., patří mezi 
největší výrobce kameniva v České republice. 

Ve 15 kamenolomech, 9 pískovnách 
a v 1 prodejním terminálu nabízíme široké 
spektrum frakcí kameniva použitelných ve všech 
oblastech stavebního průmyslu. 

Díky moderním výrobním technologiím můžeme 
vyrábět frakce určené přímo pro potřeby 
konkrétního zákazníka a konkrétní stavby. 

Na trhu nabízíme i tzv. balené kamenivo pro 
stavební účely (Big Bag).

Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá 359
664 04 Mokrá-Horákov
Tel.: +420 544 122 111
E-mail: cmsterk@cmsterk.cz
www.cmsterk.cz
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Certifikace BOZP
Českomoravský štěrk, a.s., je držitelem 
certifikátu ČSN ISO 45001 Systémy 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.


