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IPO - Exkurze č. 10 

Název subjektu: HASIT – Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice u 
Horažďovic 

Datum konání exkurze: 14. 5. 2014 

 

Exkurze se zúčastnili žáci SOŠ a SOU J. Hradec v rámci dílčí aktivity Zedník a žáci ZŠ Nová 
Bystřice, celkem 42 žáků. Exkurze začala prezentací produktmanagerem regionu závodu 
panem p. Panuškou, který nás po celou dobu provázel spolu s výkladem o výrobním závodě. 
První prohlídkou byl Vápencový lom Velké Hydčice-Hejná vzdáleném cca 1 km od 
výrobního závodu ve Velkých Hydčicích. Žáci byli seznámeni s těžbou v tomto lomu a 
dopravou pomocí dopravníku do výrobního závodu. Po prohlídce lomu pokračovala prohlídka 
samotného výrobního závodu. Žáci byli seznámeni s výrobou suchých maltových směsí a 
dalších produktů fa. Hasit, viděli, jak se drtí vápenec, poté jeho celou úpravu a výrobu 
produktů až po zabalení na palety a odvoz na sklad, odkud již probíhá expedice k odběrateli. 
Velice zajímavá byla návštěva tzv. velína, kde žáci měli možnost shlédnout řízení 
automatické výroby.  
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