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Proﬁl
Sklopísek Střeleč a. s. je významná společnost v českém a středoevropském prostoru.
Je spolehlivým dodavatelem a seriózním partnerem pro dodávky jakostních písků pro
široké spektrum použití.

Areál ﬁrmy se nachází 10 km severozápadním směrem od města Jičín. Výrobní závod byl
vybudován na katastru obce Újezd pod Troskami v osadě Hrdoňovice a je vybaven nejmodernější technologií. Těžební prostor se nachází v katastru obce Střeleč na rozloze 1,7 km2. Těžební prostor je největším a nejkvalitnějším místem pro těžbu vysoce jakostních písků v České republice.
Vyráběné písky jsou základní surovinou pro křišťálové, obalové a ploché sklo a pro výrobu
skelných vláken. Jsou vhodné pro širokou oblast využití ve slévárenském průmyslu. Chemická čistota a příznivá zrnitost jsou ceněny i v řadě jiných průmyslových oblastí, zejména
v průmyslu elektrotechnickém, gumárenském a stavebním.
Z historického pohledu se ložisko dělí na sklářské a slévárenské písky. Tento pohled je z výrobního i obchodního pohledu v současné době nevyhovující, protože nereﬂektuje dynamické rozšíření písků do všech oblastí moderní průmyslové výroby. Tato změna zatím do horního
zákona nepronikla a následující popis vychází z historického pohledu.
Ložisko písků vzniklo usazením sedimentů v poměrně mělkém moři křídového útvaru druhohorního stáří. Sklářské písky jsou soustředěny v bílé poloze, v horní, žluté poloze se vyskytují převážně písky slévárenské. Obě polohy jsou od sebe odděleny tzv. červenou polohou
představovanou silně limonitizovanými 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.

„Umožňujeme ostatním stát se jedinečnými“
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Uplatnění produktů …
Automobilový průmysl
Skleněné výplně, zrcátka, plast – zvýšení otěruvzdornosti, žárovky, zapalovací svíčky, brzdové obložení, formy pro odlitky – slévárenství, světlomety (mohou být i plastové), výfuky se
systémem DPF.

Výpočetní technika a zobrazovací technika
Polovodičový průmysl, zobrazovací displeje, komponenty tmelů, procesory (nutná 100% čistota), optická vlákna – světelný signál.

Bytová výstavba a dům
Skleněné výplně – okna, dveře, vitríny, atd., moderní konstrukční materiál pro opláštění budov,
konstrukční beton, izolace, kopaný (nepraný) písek pro široké použití, optická vlákna – stavební
komponenty, maltové směsi, podlahové směsi, lustry, osvětlovací tělesa, žárovky, zrcadla, obrazy, užitkové sklo, křišťálové sklo, posypy lepenek, umělecká výzdoba, nátěrové barvy, ﬁltrační
písek do bazénů, výplň dveří automatických praček, top dressing trávníků, zásypové písky (výkopy, dlažby, zimní posyp), solární panely, glazury obkladaček, dlažby, střešní tašky.

Osobní použití
Šperky, skleněné ozdoby, brýle, osobní a hvězdářské dalekohledy, zaměřovací optika, optika
fotoaparátů kamer a projektorů, varné sklo, zubní pasta, komponenty pro zubní laboratoře,
skleněné ﬁgurky.

Sportoviště - zábava
Beach volejbal, fotbalová hřiště, golfová hřiště, optika loveckých zbraní, tenisové kurty, dětská hřiště, kolbiště pro koně, bezpečnostní skla ve výběhu zvěře v ZOO, terária, akvária.

Slévárenství – formovací směsi
Kolejová doprava, armádní technika, armatury, konstrukční prvky, ovládací prvky – kola, páky,
těžký průmysl, lehký průmysl.

Průmysl - ostatní
Tryskací materiál, barvy, skleněná průmyslová potrubí, laboratorní sklo, těžební průmysl –
břidlicový plyn, ochranné a protihlukové stěny kolem silnic, komponenty pro výrobu umělého kamene, obalové sklo, zátky lahví.

„Jsme nedílnou součástí života“
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Mezníky roku
1. ledna 2013 zahájila společnost používání nového loga spojeného se změnou korporátní
identity.

Leden
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy.

Květen
Návštěva nového člena představenstva Mr. Birgera Solberga. V průběhu návštěvy si prohlédl
areál závodu a seznámil se s fungováním ﬁrmy.

Září
24. 9. proběhlo jmenování nového člena představenstva Ing. Pavla Šedlbauera, který nahradil
Michela Josepha Georgese Grandjeana.

Říjen
Úspěšný dozorový audit norem ISO 9001, ISO 14001 (environment) a normy OHSAS 18001
(bezpečnost práce).

Významné investiční akce
Paletizační a balicí linka. Zahájení investice Magnetická separace. Zahájení implementace nového ERP.

Dozorová činnost státních orgánů
Probíhaly pravidelné inspekční kontroly – Obvodního báňského úřadu Královéhradeckého
a Pardubického kraje. Bylo určeno 8 prověrkových komisí a cílem bylo provést důkladnou
kontrolu určených objektů se zaměřením na předepsanou dokumentaci a fyzický stav pracovišť.

Závěrem
Společnosti se daří udržet plné portfolio významných zákazníků, kteří oceňují kombinaci
kvality výrobků a souvisejících služeb.

Sklopísek Střeleč, a. s. vstupuje do roku 2014 jako ﬁnančně zdravá a kapitálově silná
společnost s kvalitním lidským potenciálem a plány na budoucí rozvoj.
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Slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři,
Vážení obchodní partneři,
Vážení zaměstnanci,
hodnocení roku 2013 je v naší společnosti pozitivní. Ekonomická krize v některých
odvětvích ještě neskončila a stále se týká
i některých našich odběratelů. Jde zejména
o oblast slévárenství. Naopak sklářský průmysl postupně navyšuje své kapacity a zákazníci se na nás obrací s požadavky jako na
významného dodavatele sklářských písků.
Tato situace pomohla k tomu, že ekonomická výkonnost naší společnosti se v roce 2013
opět zvýšila.
Trvalá pozornost je ve společnosti věnována
kvalitě produkce, novým výrobkům a zákazníkům. Důležité jsou každoroční programy
na redukci všech druhů nákladů. Na přední
místo stavíme bezpečnost práce, vzdělávání
pracovníků a týmovou práci.
Koncem roku 2013 se po důkladné přípravě
podařilo postupně nastartovat nový informační systém a připravujeme též významnou modernizaci výrobních kapacit.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat
našim akcionářům a obchodním partnerům za velmi dobrou dosavadní i budoucí
spolupráci. Za dobře odváděnou práci patří
poděkování managementu a všem zaměstnancům.

Jaroslav Přerost
předseda představenstva
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Vize
Využitím jedinečné surovinové základny se chce společnost prosadit s kvalitními písky ve
všech oblastech průmyslu ve střední Evropě a vyhovět náročným požadavkům našich zákazníků.
Snahou společnosti je být dobrým příkladem v přístupu k životnímu prostředí a významným
partnerem pro obce a organizace v regionu.

Mise
Společnost plní předsevzetí intenzivně využívat disponibilní zdroje k dosažení trvale prosperující společnosti evropského významu. Využívání těžebního prostoru je pečlivě monitorováno.
Promyšlenými investicemi do výroby se neustále zvyšují možnosti využití suroviny při jejím
zpracování. Společnost pomáhá společenským a neziskovým organizacím a soustředí se na
péči o vytěžené území.

„Globální výzvy nejsou hrozby, ale příležitost k dalšímu rozvoji“
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Strategie
Prioritou managementu společnosti je hledání nových obchodních příležitostí.
V konkurenčním boji o zakázky bude akciová společnost Sklopísek Střeleč jako hlavní nástroj používat seriózní cenovou politiku a vstřícnost k požadavkům zákazníka, založenou na
plném garantování kvality a vzájemném respektu. Spokojenost s výrobky se nepovažuje za
konkurenční výhodu, ale za základní povinnost.
Pro dosažení strategického cíle vzdělávání se společnost zapojila do dotačních programů
Evropské unie.

Veškerá činnost a působení společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. na blízké okolí je podmíněna minimalizací negativních vlivů. Autorizované společnosti pravidelně monitorují hlučnost
a seismiku, probíhají také pravidelná měření prašnosti. Neméně důsledně je monitorována
oblast ochrany podzemních a povrchových vod. O šetrném přístupu k ochraně životního
prostředí svědčí certiﬁkát ISO 14001.

Rozvíjení spolupráce probíhá v širokém spektru aktivit.

Nedílnou součástí strategie je zefektivňování výtěžnosti prostřednictvím zlepšování technologií a technologických procesů.
Bezpečnost je na prvním místě a provází všechna rozhodnutí. Monitoring a kontrola bezpečnosti je externě zajištěna normou OHSAS 18001 a pravidelnými kontrolami Báňského úřadu.

„Pomocí strategií zajišťujeme růst hodnoty ﬁrmy“
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Zpráva o podnikatelské činnosti
Lidské zdroje
Společnost se aktivně věnuje všestrannému rozvoji zaměstnanců jak po odborné, tak i zdravotní stránce. Motivuje zaměstnance k využití potenciálu, kterým disponují. Jejich zdravý
rozvoj zvyšuje kvalitu jejich života a přispívá k výkonnosti společnosti.

Významným mezníkem loňského roku je zahájení čerpání prostředků na vzdělávání
z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu.

V oblasti bezpečnosti práce se dbá na důsledné dodržování všech souvisejících norem
a předpisů. Zaměstnancům jsou vytvářeny vhodné pracovní podmínky a odpovídající zdravotní péče. O činnosti v oblasti bezpečnosti práce hovoří statistika – devět let bez vážného
pracovního úrazu.
Společnost aktivně podporuje činnost Sportovního klubu, který pořádá různé akce pro aktivní využití volného času svých pracovníků.

„Děláme, co nás posiluje“
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Těžební činnost
V roce 2013 pokračovaly těžební práce selektivním odkrýváním a těžbou pod hladinou podzemní vody. Postup skrývkových poloh pokračoval dle platného plánu otvírky, přípravy a dobývání.

Surovinová základna
Při těžbě sklářských a slévárenských písků byla věnována pozornost na optimální využívání
suroviny dle obsahu Fe2O3 a velikosti středního zrna. Vhodně zvolený typ suroviny pro danou
výrobu je základním prvkem, jak zvýšit životnost a využití veškerých sklářských i slévárenských písků na ložisku.

Měření hlučnosti, seismiky a prašnosti
Stálý monitoring seizmických účinků trhacích prací nevykazuje překračování přípustných hygienických předpisů stanovených pro sledované objekty dle ČSN 730040. Probíhá celoroční
měření hluku a naměřené hodnoty hluku ve venkovním prostředí se nezvyšují. Pravidelným
mytím a údržbou komunikací a odstavných ploch v areálu závodu a v lomu je plněna další
z podmínek povolení hornické činnosti. Stálý monitoring prašnosti prováděný autorizovanou
ﬁrmou nevykazuje překračování stanovených limitů.

Ochrana podzemních a povrchových vod
Subdodavatelská ﬁrma zajišťuje 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.

„Myslíme ekonomicky a chováme se šetrně ke krajině“
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Technická podpora

Oblast technické podpory výroby a optimalizace cyklů oprav a údržby je součástí každodenního života ﬁrmy. Prioritou je neustálé hledání cest ke snížení nákladů na servis a opravy tak,
aby byla zachována odpovídající technická a technologická úroveň zařízení.

Nedílnou součástí práce společnosti je ochrana životního prostředí.

Společnost se díky investicím udržuje na špičce ve svém oboru, neustále rozvíjí nové možnosti optimalizace výrobních procesů.

„Neustále přemýšlíme o snížení nákladů“
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Výrobní produktivita
V oblasti výrobní kapacity a objemů prodaných křemenných písků se Sklopísek Střeleč, a. s.
řadí mezi největší dodavatele ve střední Evropě. Neustálá modernizace umožňuje vyrábět
křemičité písky s nízkým obsahem oxidu železa, které jsou základním elementem pro výrobu
extrémně čistého skla.
Tak jako v minulých letech i v roce 2013 se společnost věnovala hledání nových možností
pro zvýšení účinnosti výrobního procesu, posílení kvality, maximálnímu využití surovinové
základny a uspokojení nároků zákazníků. Úspěšně si poradila s optimalizací třídících procesů.
Pro tyto účely byla v loňském roce uskutečněna drobná vylepšení a investiční projekty.
I nadále bylo snahou společnosti splnit maximální objem nejen běžných, ale i nestandardních požadavků stávajících a nových zákazníků na rozdílnou nebo úzce speciﬁkovanou kvalitu produktů. Úspěšně se zvýšila ﬂexibilita jednotlivých výrobních linek a zákazníkovi se může
nabídnout kvalitnější výrobek dle speciﬁckých požadavků.
Tento vývoj se stal standardem i pro příští období. Nadále se bude investovat čas i peníze do
technologií a optimalizace pracovních postupů. Cílem společnosti je umět rychle reagovat
na měnící se potřeby zákazníků.
Společnost neprovádí na úrovni závodu výzkum a vývoj ve smyslu daňových zvýhodnění ze
zákona o dani z příjmu. Provádí se výzkum a vývoj jako náplň práce všech zainteresovaných
zaměstnanců s cílem neustále snižovat náklady, zvyšovat výkonnost a optimalizovat procesy.

„Moderní výrobou šetříme zdroj suroviny“
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Obchodní politika
Rok 2013 svými obchodními výsledky potvrdil vysoký potenciál společnosti. Přestože se nepodařilo splnit obchodní plán roku, dosáhla společnost díky aktivní obchodní politice a díky vývoji ekonomické situace u odběratelů, lepších výsledků než v předcházejícím roce. K
tomuto výsledku přispěl významnou měrou nárůst prodeje produktů s vyšší přidanou hodnotou a také fakt, že se podařilo udržet plné portfolio významných zákazníků a získat nové
zákazníky napříč hlavními průmyslovými obory.

Významným hodnotícím faktorem postavení na trhu je skutečnost, že akciová společnost Sklopísek Střeleč je zákazníky vnímána jako spolehlivý a seriózní partner, což se
potvrdilo například v zimním období roku, kdy se podařilo i přes nepříznivé klimatické
podmínky zvládnout splnění všech objednávek.

Pozitivně se hodnotí také nové akvizice v zahraničí, především na polském trhu, kde se podařilo získat nové zákazníky z oblasti sklářského průmyslu. Ve skladbě odběratelů se stále
výrazněji zaznamenávají nové obory s použitím křemenných písků: speciální stavební hmoty,
tmely, lepidla, plniva do plastických hmot, přesné odlitky, průmyslové podlahy a sportovní
povrchy. Díky inovativnímu myšlení se vyvíjí nové produkty šité na míru zákazníkům. Rozšiřují
se a zdokonalují další varianty typů balení tak, aby se pokryly požadavky trhu.

„Děláme vše pro spokojenost zákazníka“
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Vědomí odpovědnosti
Společnost usiluje o trvale udržitelný rozvoj, vykonávaný s citlivým přístupem k životnímu prostředí a přírodě. Zajišťuje potřeby zákazníků v souladu s příslušnou legislativou, co nejšetrnějším přístupem k přírodě a s maximálním ohledem na zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Svoje úsilí o trvale udržitelný rozvoj společnost směřuje zejména do těchto oblastí:







maximálně efektivní využití jedinečné surovinové základy,
rekultivace území dotčeného těžbou v souladu s příslušnými plány,
modernizace provozu s cílem snižovat energetickou náročnost,
zavádění opatření pro snižování hluku pocházejícího ze závodu,
hledání nových cest ke snižování nákladů,
budování dobrých partnerských vztahů s veřejností z okolních obcí.

Prostřednictvím darů a reklamy společnost podporuje kulturní a sportovní život v regionu.
Významnou součástí této podpory je pomoc hendikepovaným dětem a neziskovým organizacím pracujícím s mládeží.
K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad
na účetní závěrku k 31. prosinci 2013.

„Odpovědnost je průsečíkem činností společnosti“
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Vedení Společnosti
Stav k 31. prosinci 2013:

Představenstvo

Dozorčí rada

Předseda:
Člen:
Člen:
Člen:

Předseda: Jiří Mašek
Člen:
Ladislav Vostárek
Člen:
Miloš Daňo

Člen:
Člen:

Jaroslav Přerost
Otto Lorenz Hieber
Thomas Charles Cutbush
Michel Joseph Georges Grandjean
(do 25. října 2013)
Pavel Šedlbauer
(od 24. září 2013)
Birger Solberg

Management

Petr Hübner
ředitel

Jiří Krupička
výrobní ředitel

Zdeněk Novotný
obchodní ředitel

Zdeněk Müller
technický ředitel

Jiří Veselka
hlavní ekonom

Sklopísek Střeleč, a .s. nemá organizační složku v zahraničí.
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