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1 Kdo jsme
Název společnosti:

Sklopísek Střeleč, a. s.

Sídlo společnosti:
				
				

Újezd pod Troskami
Hrdoňovice 80
507 45 Mladějov v Čechách

Právní forma: 		

Akciová společnost

Hlavní předmět činnosti:
				

Těžba a úprava sklářských, slévárenských, technických a stavebních
písků mokrou i suchou cestou. Výroba mletého křemene a jílů.

Datum vzniku: 		

A. s. vznikla 5. prosince 1991 založením firmy EXIMOS, a. s.

				
				

K 1. únoru 1994 společnost koupila od Fondu národního majetku ČR
státní podnik Sklopísek Střeleč.

IČ:				

44795688

DIČ:				

CZ44795688

KDO JSME

Sklopísek Střeleč a. s. je všeobecně známá
a respektovaná společnost. Je spolehlivým
dodavatelem a seriózním partnerem.
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a hematitizovanými jílovými písky, které se
nehodí pro další zpracování a musí být vyklízeny.
Nejsvrchnější uloženiny představují kvartérní
hlíny a spraše dosahující mocnosti až 16 m. Toto
V roce 2010 si společnost připomněla 35. výročí jedinečné ložisko, které svou kvalitou nemá v naší
zahájení výstavby nového závodu. Ložisko republice obdoby, se nachází v obci Hrdoňovice.
sklářského a slévárenského
Dobývací prostor o rozloze
V roce 2010 si společnost
písku
Střeleč,
které připomněla 35. výročí zahájení 1 km2 se rozkládá na
se
nalézá
10
km
katastrálním území obcí
výstavby nového závodu.
severozápadně od Jičína, je
Střeleč, Mladějov a Újezd
největším a nejkvalitnějším ložiskem sklářských pod Troskami. Vyráběné písky jsou základní
písků v České republice.
surovinou pro křišťálové, obalové a ploché sklo,
a pro výrobu skelných vláken. Jsou vhodné pro
Vzniklo usazením sedimentů v poměrně mělkém širokou oblast využití ve slévárenském průmyslu.
moři křídového útvaru druhohorního stáří. Chemická čistota a příznivá zrnitost jsou ceněny
Sklářské písky jsou soustředěny v bílé poloze, v i v řadě jiných průmyslových oblastí, zejména v
horní, žluté poloze se vyskytují převážně písky průmyslu elektrotechnickém, gumárenském a
slévárenské nebo méně kvalitní sklářské písky. stavebním.
Obě polohy jsou od sebe odděleny tzv. červenou
polohou představovanou silně limonitizovanými

2 Historie těžby
1881 první písemná zmínka o těžbě pískovců hrabětem Šlikem
1885 otevření lomu na kvádrové pískovce v Hrdoňovicích hraběnkou Thurn-Taxisovou
1939 založil Prof. Dr. Ing. Stočes společnost „První česká úpravna sklářských písků“
1941 těžbu přebírá německá firma „Báňská hutní společnost“
1946 nese pískovna název“České závody pro těžbu kaolinů, jílů a lupků“
1948 pískovna přechází pod Severočeské pískovny, provozovna Střeleč
1959 výstavba několikapodlažního zařízení „Rheax“ (používáno do roku 1980)
1961 vznik nového komplexu těžařských firem se sídlem v Karlových Varech
1965 zahájení jednání o výstavbě nového závodu s Keramoprojektem Brno
1967 Keramické a sklářské suroviny, n. p. Karlovy Vary – Sedlec
1972 provozovna Střeleč se stává závodem 05 n. p. Karlovy Vary – Sedlec (KSNP)
1972 první použití elektromagnetické separace
1975 zahájení výstavby nového závodu
1980 zahájení provozu v novém závodě
1991 osamostatnění Sklopísku Střeleč jako státního podniku
1994 privatizací vzniká Sklopísek Střeleč – EXIMOS, a. s.
2002 přejmenování podniku na Sklopísek Střeleč, a. s.

HISTORIE TĚŽBY

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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Prof. Dr. Ing. Bohuslav Stočes
* 20. 8. 1890 Lhota u Příbrami,
+ 8. 6. 1969 Praha

HISTORIE TĚŽBY

Mineralog, petrograf, geolog, montanista a
pedagog. Po maturitě na táborské reálce složil
1913 druhou státní zkoušku z oboru horního
inženýrství na Vysoké báňské škole v Příbrami,
kterou neopustil a stal se asistentem Ústavu
mineralogie, geologie, paleontologie a nauky
o ložiskách. 1917 byl promován na doktora
báňských věd a 1919 se habilitoval jako soukromý
docent petrografie. 1920 byl jmenován
mimořádným a 1930 řádným profesorem Vysoké
školy báňské v Příbrami, kde působil do 1948,
kdy byl předčasně penzionován.
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Vypracoval velké množství posudků o odezvu a autor byl přizván k práci v Komisi pro
rudních, uhelných, naftových ložiskách, ale i systematiku dobývacích metod v NSR. Kniha
ložiskách nerudních stavebních a keramických „Wahl und Beurteilung der Abbauverfahren im
surovin. Věnoval se mimo
Bergbau“ (Stuttgart 1958) mu
Objevil ložisko sklářského
jiné i problematice vlivu
získala popularitu zvláště v
písku ve Střelči u Jičína
poddolování na povrchové
Německu.
objekty. Na konci svého působení na vysoké
škole vydal dvousvazkové dílo Nerostné suroviny Vypracoval nejméně 150 posudků a expertíz z
(1947). Věnoval se studiu středočeského plutonu, oblasti stavební a ložiskové geologie. Objevil
vztahy mezi geologií a hornictvím. Později se ložisko sklářského písku ve Střelči u Jičína.
soustředil více na hornickou problematiku, sem Působil ve funkci redaktora odborných časopisů,
patří především publikace „Základy hornictví“ podnikal studijní cesty po celé Evropě a po Africe
(vydání 1945, 1950 a 1951), přeložené do a byl členem velké řady vědeckých institucí. Po
angličtiny (1951) a do ruštiny (1957). V letech vzniku Československé republiky se podílel na
1954-1959 vydal celkem 8 svazků publikace návrhu pro vládu, aby byl zřízen Státní ústav
„Atlas dobývacích metod“, kde jsou zobrazeny geologický (dnes Česká geologická služba).
a kriticky zhodnoceny staré i nové dobývací
metody. Toto dílo mělo v zahraničí velkou

3 HLAVNÍ ÚSPĚCHY ROKU 2010
Obchodní politika:
Společnosti se podařilo udržet plné portfolio významných zákazníků, kteří oceňují kombinaci kvality
našich výrobků a souvisejících služeb. Sklopísek Střeleč, a. s. vstupuje do roku 2011 jako finančně
zdravá a kapitálově silná společnost s kvalitním lidským potenciálem.

Důležité investiční akce:

▪▪
▪▪
▪▪

Pytlování písku do 25 kg pytlů
Výtlačné potrubí
Rekonstrukce rozvodny

Ve dnech 20. – 24. 9. proběhla generální prověrka ČBU Praha. Společnost při kontrole úspěšně obstála. Úspěšný průběh prověrek je významný nejen pro orgány státní správy, ale je i oceněním práce,
která je prováděna v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

HLAVNÍ ÚSPĚCHY ROKU 2010

Kontrolní činnost:
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4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010
Leden – červen:

▪▪
▪▪

Odstoupení Luda Johannese Maria Van Ostaeyena z funkce dlouholetého člena představenstva
společnosti.
Volba Thomase Charlese Cutbushe za člena představenstva.

Červenec – prosinec:

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010

▪▪
▪▪
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Prověrky provedené Českým báňským úřadem Praha.
Dozorový audit norem ISO a normy OHSAS

Leden – 2011:

▪▪

Do vydání této zprávy nedošlo ve společnosti k žádné významné události.

Certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

5 ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI DO BUDOUCNOSTI

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

V dnešním komplexním světě podnikání je stále obtížnější dosáhnout konkurenční výhody.
Zvyšující se intenzita působení globálních vlivů vytváří nové prostředí, kterému se musíme
přizpůsobovat a hledat nové cesty k úspěchu.
Vůdčím strategickým záměrem společnosti do budoucna je dále zintenzivnit efektivní využívání
disponibilních zdrojů k dosažení trvale prosperující společnosti evropského významu, s trvalým
růstem své tržní hodnoty.
Budeme pokračovat v budování obchodních vztahů se zákazníky. Jejich spokojenost s našimi
výrobky nepovažujeme za konkurenční výhodu, ale za základní povinnost.
V konkurenčním boji o zakázky bude akciová společnost Sklopísek Střeleč jako hlavní zbraň
používat seriozní cenovou politiku a vstřícnost k požadavkům zákazníka, založenou na plném
garantování kvality.
Vedení společnosti připraví pro příští roky novou Vizi, Misi a Strategii pro další rozvoj firmy.

ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI DO BUDOUCNOSTI

▪▪

9

6 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení obchodní partneři,
Vážení zaměstnanci,
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výsledky roku 2010 mohu hodnotit mnohem
pozitivněji než rok 2009. Ekonomická krize sice
pomalu, ale určitě ustupuje. Výsledkem bylo
jisté oživení na trhu, včetně výrobců užitkového
skla. Společnost pokračovala v nastoupené cestě
z roku 2009, tj. v trvalé kontrole nákladovosti a
tím ve snižování všech druhů nákladů. Rok 2010
se tudíž ukázal jako rok, kdy naše společnost
opět nastartovala zvyšování své ekonomické
výkonnosti a zůstala finančně zdravá.
Velmi kladně hodnotím i výsledek Generální
prověrky Českého báňského úřadu, která
proběhla v měsíci září 2010. Cílem bylo
prověřit, jak je zajištěno hospodárné využívání
nerostného ložiska, bezpečnost a ochrana zdraví
při práci, bezpečnost provozu, prověření stavu
pracovišť, prováděných činností a provozovaných
technických zařízení. Český báňský úřad, až na drobná doporučení konstatoval, že kontrolované
oblasti a činnosti ve společnosti jsou zajištěny odpovídajícím způsobem.
Tímto mi dovolte, abych za dosažené výsledky roku 2010 všem poděkoval a zvláště pak našim
obchodním partnerům za dobrou dosavadní, ale i budoucí spolupráci. Zároveň blahopřeji i všem
zaměstnancům k výsledkům kontroly Českého báňského úřadu.

Ing. Jaroslav Přerost
předseda představenstva

7 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
7.1 Obchodní politika
Rok 2010 svými obchodními výsledky překonal krizový rok 2009. Díky aktivní obchodní politice se
podařilo udržet plné portfolio významných zákazníků a získat také zákazníky nové, a to především
zvýšením podílu práce „v terénu“.

Pozitivně také hodnotíme zimní období roku, kdy se nám podařilo, i přes nepříznivé klimatické
podmínky, zvládnout splnění všech objednávek. Slibně se vyvíjí jednání o nových akvizicích do
zahraničí, především na německý trh. Naším cílem je zvýšit podíl prodeje na zahraničních trzích.
V závěru roku úspěšně proběhly audity ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2008.
Potvrzení kvality Integrovaného manažerského systému podporuje obchodní úspěchy společnosti a
napomáhá prodeji výrobků, přesto pokračujeme v hledání nových řešení, která povedou k dalšímu
zvýšení kvality a včasnosti dodávek zákazníkům.
Ve skladbě odběratelů stále výrazněji zaznamenáváme nové obory použití křemenných písků: výroba
skel do solárních panelů, speciálních stavebních hmot, tmelů, lepidel, plniv do plastických hmot a
sportovních povrchů.
Díky inovativnímu myšlení vyvíjíme nové produkty a služby, což nás odlišuje od konkurence. Znamená
to, že můžeme podporovat naše zákazníky a partnery pomocí jedinečné kombinace technických
znalostí a vybavení.
Unikátní chemické složení a mohutnost zásob střelečských písků nám umožňuje, po provedení úprav
výrobní technologie, se zaměřit na rostoucí trh výrobců vysoce propustných skel do solárních panelů.
Výborná hodnocení získaná od našich zákazníků potvrzují schopnost společnosti uspokojovat
stále rostoucí požadavky na kvalitu dodávaných produktů i souvisejících služeb. Narůstá tak počet
zákazníků, kteří na základě provedených auditů, konstatují plnou spolehlivost naší společnosti
rušením vstupních kontrol námi dodávaných produktů, což posiluje náš kredit pro budoucnost.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Velice důležitým faktorem pro nás je, že nás zákazníci vnímají jako spolehlivého a seriózního partnera.
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7.2 Obchod
Sklopísek Střeleč, a. s. patří mezi moderní společnosti. V oblasti výrobní kapacity a objemů prodaných
křemičitých písků se řadí mezi největší dodavatele ve střední Evropě. Modernizace technologie a
vhodné surovinové zdroje nám umožňují vyrábět křemičité písky s nízkým obsahem oxidu železa,
které jsou nezbytné pro výrobu extrémně čistého skla. Jedná se o vysoce kvalitní sklářské písky s
obsahem Fe2O3 100 ppm a nižším.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Rok 2010 je možno charakterizovat z hlediska výrobního procesu, jako rok se zaměřením se na
zefektivnění využití potenciálu, nejen výrobních provozů, ale i pracovních sil.
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Na základě požadavků obchodního útvaru byly do výrobních procesů mokré a suché úpravny
promítnuty dříve nestandardní požadavky našich stávajících a nových zákazníků na rozdílnou nebo
úzce specifikovanou jakost našich běžných produktů. Za tímto účelem jsme úspěšně zvyšovali
flexibilitu jednotlivých výrobních linek, což v naprosté většině případů vyústilo ve schopnost
nabídnout zákazníkovi kvalitnější výrobek.
Jelikož obdobný vývoj požadavků očekáváme i v příštích obdobích, jsou našimi hlavními cíli investice
do technologie zaručující 100% kvalitu výrobků a zároveň vývoj nových produktů, s cílem reagovat
pružně na potřeby odběratelů.
(Společnost neprovádí na úrovni závodu výzkum a vývoj.)

7.2 Těžba
V roce 2010 byly těžební práce zaměřeny na výhody selektivní těžby, společnost tak mohla využít
všechny druhy sklářských i slévárenských písků s minimálními ztrátami. Postup skrývkových poloh
pokračoval v souvislém odkrývání jednotlivých skrývkových etáží.

Surovinová základna

▪▪

Při těžbě sklářských a slévárenských písků bylo nejvíce dbáno na maximální využití jejich
kvalitativních poměrů. Těžba se také zaměřila na důkladné ukládání skrývkových poloh na vnitřní
výsypku. Došlo k dotvoření rozpracovaných etáží a byla zabezpečena stabilita jednotlivých
stupňů. Průzkumná činnost poruchového pásma Skaříšovského zlomu byla v roce 2010 doplněna
o další monitoring.
Detailní znalost průběhu zlomu je důležitým faktorem pro dodržování zásad báňské technologie
a ochrany zdraví při provádění těžby sklářských a slévárenských písků v ložisku.

Měření hlučnosti a seismiky

▪▪
▪▪

Stálý monitoring seismických účinků trhacích prací nevykazuje překračování přípustných
hygienických předpisů stanovených pro sledované objekty dle ČSN 730040. Nadále se využívá
umístění stálého měřiče INSTANTEL MINIMATE +, který umožňuje přenášení naměřených
hodnot mobilním telefonem.
Monitoring hluku se provádí 2x ročně. Naměřené hodnoty hluku ve venkovním prostředí se
nezvyšují. Tím je splněna podmínka z povolení hornické činnosti.

Měření prašnosti

▪▪

Pravidelným mytím a údržbou komunikací a odstavných ploch v areálu závodu a v lomu je také
plněna jedna z podmínek povolení hornické činnosti a stálý monitoring prašnosti prováděný
autorizovanou firmou nevykazuje překračování stanovených limitů.

Ochrana podzemních a povrchových vod

▪▪

Subdodavatelská firma provádí stálý monitoring podzemních a povrchových vod v blízkém i
širším okolí ložiska. Cílem je schopnost prognózovat vývoj hladiny podzemní vody v objektech
pro zásobování obyvatelstva.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

▪▪
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Životní prostředí

▪▪

Kvalita odpadních vod vypouštěných do povodí Žehrovka a Libuňka nepřekročila limity stanovené
Vodoprávním odborem referátu Životního prostředí.

Činnost společnosti byla sledována těmito orgány

▪▪
▪▪
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

▪▪
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Obvodní báňský úřad v Trutnově provedl několik inspekčních prověrek zaměřených na BOZP a
dodržování podmínek povolení hornické činnosti.
Český báňský úřad v Praze zkontroloval v měsíci září činnost společnosti formou generálních
prověrek.
Evidence zásob na ložisku Střeleč byla zkontrolována Ministerstvem životního prostředí společně
s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Geofondem.

7.4 Rozvoj společnosti
Cílem naší společnosti je nabídka takových produktů na trh, které budou splňovat náročné požadavky
našich zákazníků a jejichž výroba je v souladu s politikou společnosti.
Veškerá činnost a působení společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. na okolní přírodu a blízké okolí je
podmíněna minimalizací negativních vlivů. Autorizované společnosti pravidelně monitorují hlučnost
a seismiku, probíhají také pravidelná měření prašnosti. Důsledně je také monitorována oblast
ochrany podzemních a povrchových vod. O našem šetrném přístupu k ochraně životního prostředí
svědčí certifikát ISO 14001.

Aktivně se věnujeme všestrannému rozvoji zaměstnanců jak po odborné, tak i zdravotní stránce.
Motivujeme zaměstnance k využití potenciálu, kterým disponují. Jejich zdravý rozvoj zvyšuje kvalitu
jejich života a přispívá k výkonnosti společnosti.
V oblasti bezpečnosti práce dbáme na důsledné dodržování všech norem a předpisů týkajících se
této oblasti. Zaměstnancům jsou vytvářeny vhodné pracovní podmínky a zajištěna zdravotní péče.
O naší činnosti v oblasti bezpečnosti práce hovoří statistika – tři roky bez pracovního úrazu.
Společnost aktivně podporuje činnost Sportovního klubu, který pořádá různé akce pro aktivní využití
volného času svých pracovníků.
Akce jsou zaměřeny na lyžování, cykloturistiku, poznávání různých míst a relaxaci. Členové klubu
úspěšně reprezentují naši společnost na sportovních kláních jako je Jizerská 50, Krkonošský MTB
maratón a pod. Tyto aktivity pomáhají k rozvíjení neformálních vztahů mezi zaměstnanci.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

7.5 Lidské zdroje

15

7.6 Vědomí odpovědnosti
Společnost si je plně vědoma, že svou činností mění tvář krajiny.
Formulace: Koncepce trvale udržitelného rozvoje vytyčuje rámec pro integraci ekologických zásad a
rozvojových strategií v širším smyslu, tzn. včetně ekologického, hospodářského a sociálního vývoje:

▪▪
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▪▪
▪▪
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Vycházíme ze snahy uspokojovat potřeby současnosti, aniž by byly omezovány možnosti
uspokojování potřeb v budoucnosti.
Péče o životní prostředí je neoddělitelnou součástí naší politiky.
Současné a budoucí potřeby harmonizujeme s využíváním zdrojů.

Prostřednictvím darů a reklamy podporujeme kulturní a sportovní život v regionu. Nedílnou součástí
této podpory je pomoc hendikepovaným dětem a práci s mládeží. Mezi ně patří:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Sdružení pro pomoc postiženým dětem APROPO.
Nízkoprahový klub pro děti a mládež.
Jičín město pohádky – 20. Ročník.
Skautské hnutí.
Sbory dobrovolných hasičů.
Tělovýchovné jednoty.

8 orgány a vedení společnosti

Ředitel a prokurista
Petr Hübner

Výrobní ředitel
Jiří Krupička

Obchodní ředitel
Pavel Štochl

Technický ředitel
Jaroslav Vitík

Organizační struktura
Ředitel

Představitel
managementu
pro jakost

Obchodní
ředitel

Výrobní
ředitel

Technický
ředitel

Hlavní
ekonom

Vedoucí
lomu

Představenstvo

Dozorčí rada

Předseda:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:

Předseda:
Člen:
Člen:

Jaroslav Přerost
Alain Speeckaert
Thomas Charles Cutbush
Otto Lorenz Hieber
Michel Joseph Georges Grandjean

Jiří Mašek
Ladislav Vostárek
Miloš Daňo

Jména a příjmení členů orgánů a. s. (stav k 31. prosinci 2010)
Sklopísek Střeleč, a. s. nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Vedoucí
laboratoře

ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti

17

ZPRÁVA AUDITORA

9 zpráva auditora
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