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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá těžbou a využitím slévárenských písků v České 

republice. Předložená práce začíná charakteristikou slévárenských písků.  Další 

kapitoly popisují ložiska těchto surovin, těžební organizace a významnější 

slévárenské společnosti u nás.  

Ke konci práce jsou uvedeny ekonomické údaje související s těžbou, 

výrobou a prodejem těchto písků v letech 2007 - 2010. V diplomové práci jsou 

vypočteny celkové náklady, výnosy, hospodářský výsledek, rentabilita.  

Klíčová slova: 

slévárenský písek, těžba, ložisko, těžební organizace, slévárny 

SUMMARY 

 This thesis deals with the extraction and use of foundry sand in the Czech 

Republic. The first part of this thesis begins by a characteristic of foundry sands. 

Other chapters describe deposits of raw materials, mining organizations and 

prominent foundries in the Czech Republic.  

 At the end of this thesis there are presented economic data related to 

mining, production and sale of these sands in years 2007 – 2010. In this work are 

calculated the total cost, total revenue, profit, cost efficiency. 

Keywords: 
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1. Úvod 

Slévárenství je velmi staré řemeslo, které vzniklo asi 2000 – 2500 let před 

n.l. Vznik slévárenství je spjat s objevem kovu s nízkou teplotou tavení. Za 

počátek slévárenství u nás lze považovat období 600-800 let před n.l. Již tehdy se 

využívalo metody lití s vytavitelným modelem (odlitek bronzového býčka na Býčí 

skále v Moravském krasu).  

Jedná se o výrobní technologii, kdy roztavený kov je vléván do forem, jejichž 

dutiny mají tvar odlitků. Odlitky jsou tedy vyráběny odléváním tekutého kovu do 

forem. Nejstaršími formami ve slévárenství byly formy kamenné a kovové. 

V dnešní době existují formy: trvalé (kokily) – kovové (např. z mědi, oceli, 

grafitu atd.), do nichž můžeme odlít velký počet odlitků (250 i více); polotrvalé – 

zde lze odlít více než 1 kus odlitku, nedosahuje však životnosti trvalé formy; 

jednorázové – tato forma slouží pouze pro jedno odlití. 

Slévárenské formy se vyrábějí z formovací směsi, která obsahuje ostřivo, pojivo a 

někdy i vodu a přísady (jde o látky, které zlepšují vlastnosti dané směsi). Za pojivo 

se považuje látka organického či anorganického původu, která zaručuje vaznost a 

pevnost formovací směsi. Jako pojivo se využívá např. bentonit. Za ostřivo je 

považován materiál zrnitý, jehož velikost částic je větší než 0,02 mm. Tento 

materiál musí být zároveň žáruvzdorný. Těmto požadavkům vyhovují písky 

slévárenské. Ostřivo má hlavní objemové zastoupení ve formovací směsi, tvoří 

cca 98% její hmotnosti. Ostřivo tvoří materiálový skelet formy a jádra. Pokud jsou 

vyráběny náročnější odlitky, poté slévárny využívají ostřiv s vyšší žáruvzdorností a 

nižší reaktivitou s tekutým kovem, které jsou získány přirozenou cestou 

(zirkonové, olivínové či chromitové písky atd.) nebo cestou umělou (např. 

magnesit, šamot, chrommagnesit a jiné). 

Slévárenské písky jsou nejdůležitějším pomocným materiálem při výrobě 

odlitků. Jedná se o světle zbarvenou zrnitou horninu, která se používá k výrobě 

slévárenských forem a jader, a to buď přímo nebo po úpravě daného písku. Jako 

řada ostatních nerostných surovin, tak i slévárenské písky jsou těženy na území 

České republiky. Ložiska těchto písků se vyskytují samostatně, anebo doprovázejí 

písky sklářské. Slévárenské písky jsou těženy povrchově. 
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Má diplomová práce je tedy zaměřena na horninu zvanou slévárenský 

písek. V práci se budu zabývat těmito písky a jejich vlastnostmi. Dále popíši 

ložiska této suroviny nacházející se na území ČR, z nichž nejdůležitější náleží 

české křídové tabuli. Další kapitoly se budou věnovat společnostem, a to jak těm, 

které se těžbou této suroviny zabývají, tak i společnostem, které dále se 

slévárenským pískem pracují a využívají ho. Na závěr provedu analýzu 

ekonomické souvislosti těžby, výroby a prodeje této suroviny. 



 Bc. Michal Kubiczek: Těžba a využití slévárenských písků v ČR 

2012 3 

2. Slévárenské písky a jejich vlastnosti 

Slévárenské písky jsou světle zbarvené zrnité horniny, které se využívají 

jako pomocný materiál při výrobě odlitků. Slouží k výrobě slévárenských forem a 

jader. Přírodní křemenné písky najdou uplatnění nejen pro omítky, ale i pro 

dekorační účely (jsou obarveny anorganickými pigmenty). Slévárenské písky lze 

dělit na přirozené a syntetické křemenné. [10] 

Písky, které se vytěží z vrstev sedimentů, obsahují nečistoty, jež je potřeba 

odstranit, aby se daly použít pro slévárenské účely. Také je potřeba písky rozdělit 

z granulometrického hlediska – proto se drtí, zbavují kalů, prosévají a třídí vodním 

procesem. 

Přirozené (přírodní) písky lze využít přímo nebo po malé úpravě (mají 

výhodný charakter i obsah vyplavitelných látek). Tento písek obsahuje písek 

křemenný (ostřivo), jílové pojivo (kaolinit a illit) a vodu. Uplatňoval se hlavně při 

výrobě sušených jader a forem. V dnešní době se používají pouze na slévárnách 

neželezných kovů a také občas na slévárnách litin a ocelí. Poněvadž rostou 

nároky na povrchovou jakost odlitků, vysokou produktivitu výroby forem a jader, 

tak přirozené písky ustupují a jsou čím dál tím více nahrazovány syntetickými 

křemennými písky (téměř bez jílu, jsou míchány s bentonitovými a organickými 

pojivy; slouží jen jako ostřivo tzv. syntetických formovacích směsí).  

Abychom zvolili vhodný druh ostřiva (písku) pro přípravu směsi, musíme 

vycházet z těchto kritérií: 

- chemická povaha odlévané slitiny, 

- druh odlévané slitiny; obsah živců v písku, 

- druh pojivové soustavy, 

- tvarová složitost a tloušťka stěn odlitků (náchylnost k vadám odlitků jako 

jsou např. zapečeniny), 

- ekonomická dostupnost a cena směsi (rovněž musíme brát ohled na 

maximální pevnost s minimálním obsahem pojiva). [1] 

Kvůli těmto kritériím v dnešní době k nejpoužívanějším pískům na slévárnách patří 

syntetické písky křemenné. Křemen je nejrozšířenější minerál, který se vyskytuje 

v přírodě v přiměřeně zrnitém stavu, a jeho vlastnosti vyhovují běžným potřebám 
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sléváren. Při výrobě náročných velkých odlitků s vyšším bodem tavení jsou 

křemenné písky nahrazovány např. lupkem, šamotem, korundem, chromitem, kvůli 

jejich vyšší reaktivnosti s FeO, MnO a dalšími oxidy.  

To znamená, že kromě křemenných ostřiv se používají na slévárnách také ostřiva 

nekřemenná (olivín, šamotový lupek, zirkon, magnezit, chromit atd.). [1] 

2.1. Křemenné písky 

 Tyto písky jsou nejekonomičtější a nejpoužívanější ostřivo ve slévárnách 

pro přípravu syntetických směsí. Hlavním minerálem těchto písků je křemen 

(SiO2). Jeho tvrdost je 7 a měrná hmotnost od 2620 do 2660 kg/m3. Oxid křemičitý 

je základní surovinou formovacích hmot. Tento oxid má vhodnou zrnitost a jeho 

teplota tání je nad 1700°C (tedy vyhovuje výrobě forem k odlévání většiny 

slévárenských slitin).  

 Na slévárenské křemenné písky pro přípravu syntetických směsí jsou 

kladeny tyto požadavky: 

- tvar zrn musí být málo hranatý, vysoce pravidelný (ideální tvar koule – 

kulaté písky jsou vhodné pro organické pojiva – mají malý povrch, 

minimální spotřeba pojiva, ale jsou náchylnější k vadám a neodolávají tolik 

změnám teplot),  

- vysoce chemicky a mineralogicky čisté (SiO2  > 96%), 

-  neměly by obsahovat hrubší zrna (nad 0,5 až 0,6 mm) – pro masivní odlitky 

to neplatí, 

- minimální koncentrace jemných podílů, 

- písky pro ocel musí obsahovat minimum živců (asi do 1%) – ty mají nízký 

bod tavení a snižují teplotu spékání písků 

- povrch zrn musí být čistý bez povlaků a nalepených částic, také vysoce 

aktivní. 

Z těchto hlavních požadavků na jejich kvalitu vyplývá, že pro jejich rozhodnutí je 

důležitá geneze (jejich původ), protože další jejich úpravy jsou značně náročné a 

nákladné (praní, třídění a sušení písku). 
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Česká republika se řadí k těm nemnohým zemím, které mají bohatou 

zásobu vysoce kvalitních písků. Naše slévárny nejvíce využívají křemenných 

písků z těchto oblastí – křídové stáří (česká křídová tabule – lokality Provodín, 

Střelec, Srní), moravská křídová tabule (lokality Boskovice, Dolní Lhota, Svitavy), 

písky po plavení kaolinu (Hlubiny, Kaznějov) a písky váté (lokality Mostkový Les, 

Strážnice). 

2.1.1. Křemenné písky křídového stáří (česká křídová tabule – 

Provodín, Střeleč, Srní) 

Jedná se o písky chemicky i mineralogicky velmi čisté, málo znečištěné 

jílovými minerály a s malým procentem vyplavitelných podílů (pod 0,5%). Většinou 

mají pod 0,05% Fe2O3, který se váže na těžké minerály, kterých mají pod 0,8%. 

Znečištění povrchu zrn železitými sloučeninami je malé. Mají izometrická zrna se 

středním stupněm zaoblení hran. Tyto písky jsou bez živců a používají se na 

formovací směsi pro odlitky oceli.  

 

Obr. 1 Křemenný písek lokality Střeleč  [1] 

 

 

Obr. 2 Křemenný písek lokality Provodín  [1] 
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2.1.2. Písky moravské křídové tabule 

Svitavy 

 Písky obsahují asi 6% zemitého pojiva. Obsah živců je přibližně 3,5% a má 

podobu slabě rozložených zrn. Fe2O3 (0,13%) se zde váže na povrch zrn a na 

vlastní křemennou hmotu. Tyto písky nevyhovují slévárnám ocelí (0,69% alkálií). 

Dolní Lhota, Boskovice 

 Tyto křemenné písky nejsou tak čisté jako ty z Provodína a Střelče. 

Vyskytuje se u nich vyšší koncentrace Fe2O3 (0,07 – 0,16%). Fe2O3 vytváří 

limonitový povlak na zrnech. Obsah živců není vyšší než 1%. Tvar zrn je stejný 

jako u písků české křídové tabule. Používají se i pro ocelové odlitky.  

2.1.3. Odpadní písky po plavení kaolinu 

Hlubany 

            Písek je velmi porézní a to zvyšuje jeho nasákavost. Vyznačuje se 

vysokým podílem vyplavitelných podílů (zbytky kaolinu). Písek dává velmi nízkou 

pevnost směsi s organickými pojivy. Vyznačuje se kulatým zrnem i přesto, že 

obsahuje přibližně 10% zrn rozložených živců, které mají mléčně bílou barvu a 

nižší tvrdost než zrna křemene. Má dobré výsledky ve směsích skořepinových a 

furanových (nedochází k výronkům a pomerančové kůře), ale jeho spotřeba roste. 

Není moc vhodný pro organická pojiva. 

 

Obr. 3 Křemenný písek lokality Hlubiny  [1] 
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Kaznějov 

 Jedná se o písek odpadní obsahující vysokou hodnotu vyplavitelných podílů 

(křemen a kaolinit). Zrna jsou ostrohranná, velmi porézní (v pórech uložen zbytek 

kaolinu). Porózita způsobuje zvýšenou nasákavost. Z mineralogického hlediska 

shromažďuje skoro všechny nevýhody, které můžeme u písku najít. S organickými 

pojivy dosahuje ještě horších výsledků než písek z Hluban.  

2.1.4. Písky váté 

 Váté písky se nacházejí na moravsko-slovenském pomezí. Ve srovnání 

s křídovými písky je jejich povrch výrazně změněn. Tuto změnu zapříčinila eroze 

při vzdušném a vodním transportu ze značných dálek a obrušování. Proto jejich 

zrna se vyznačují vysokou kulatostí. 

2.1.5. Nevýhody křemenných písků 

Zvýšená reaktivnost za vysokých teplot s oxidy železa a jiných kovů. 

Křemen je kyselá sloučenina, která reaguje se zásaditými látkami za vzniku 

sloučeniny o snížené žárovzdornosti. Kvůli toho je snahou u masivních ocelových 

odlitků nebo legovaných ocelí používat ostřiva s jinou chemickou povahou 

(basická ostřiva),  s vyšší žárovzdorností. Důsledkem zvýšené reaktivnosti je vznik 

povrchových vad odlitků. 

Cristobalická expanze -  za přítomnosti mineralizátorů a vysokých teplot 

(nad 900 – 1000°C) se mění hexagonální mřížka α – SiO2 na krychlovou 

(cristobalit) – vznikají rozměrové změny forem a jader. 

Neplynulá tepelná dilatace – souvisí s malou rozměrovou přesností 

odlévaných odlitků. Díky ní také dochází k vzniku slévárenských vad z tepelného 

napětí, jako jsou výronky, zálupy, nárůsty a zadrobeniny. K účinným postupům 

proti předcházení vad z napětí je  výměna křemenného ostřiva za jiné - s nižší 

hodnotou tepelné dilatace (napětí).  

 Silikóza – jde o závažnou plicní nemoc, která vzniká ze zaprášení plic 

křemenným prachem. 
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Kvůli hlavním nevýhodám křemenných ostřiv slévárny také často využívají 

ostřiv nekřemenných i za předpokladu, že formovací směs bude nákladnější. 

2.2. Nekřemenná ostřiva 

Jedná se o minerály, které lze po úpravě využít jako slévárenský písek. 

2.2.1. Šamotový lupek 

 Má neutrální až slabě kyselý charakter. Lze ho získat vypalováním vysoce 

žárovzdorných břidličnatých jílů (lupků) v rotačních pecích nad 1100°C. Šamotový 

lupek je přeměna kaolinitického jílu na vysoce žárovzdornou formu aluminosilikátu 

mullit (bod tavení 1850°C). Úpravárenskými procesy dostaneme ostrohranné 

umělé ostřivo, které je vysoce odolné vůči zápalům. Pojí se vodním sklem, 

kaolinitickými jíly (šamotové směsi) a organickými pojivy (alkydové a fenolické 

pryskyřice). Šamotový lupek rozdílné hutnosti závisí na teplotě vypalování (1100 – 

1350°C).  Pro účely sléváren se využívá stékavějších jílů, které nemají tak vysoké 

požadavky na žárovzdornost jako na hutnost (nasákavost pod 3%). Chemické 

složení pálených lupků je následující – Al2O3 (41,5 – 43,5 hm%), SiO2 (55,3 – 

53,3), Fe2O3 (1,0 – 1,3), TiO2 (1,5 – 1,6), K2O (0,7 – 0,8), CaO (0,1 – 0,2), MgO 

(0,1 – 0,2), Na2O (0,03 – 0,07). 

České lupkové a uhelné závody (Nové Strašecí) jsou největším producentem 

pálených lupků pro účely sléváren.  

 

Obr. 4 Šamotový lupek  [1] 
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2.2.2. Elektrokorund (Al2O3)  

Obsahuje 52,91% Al, bod tavení 2050°C, tvrdost 9,0, měrná hmotnost mezi 

3300 – 4000 kg/m3. Elektrokorund se používá jako ostřivo pro přípravu směsí 

s jíly, vodním sklem a organickými pojivy pro speciální účely. Kvůli vysoké ceně 

není tak rozšířen.  

2.2.3. Olivín 

Olivínový písek je sopečného původu s vysokým obsahem magnesia. Jde o 

slévárenský písek s nízkou teplotní roztažností. Jde o roztok dvou křemičitanů – 

forsteritu (Mg2SiO4) a fayalitu (Fe2SiO4). Má neutrální až slabě zásaditou povahu. 

Chemické složení olivínového písku – MgO (49,7%), SiO2 (41,3%), Fe2O3 (7,3%), 

Cr2O3 (0,29%), Al2O3 (0,47%), NiO (0,32%), MnO (0,09%). Měrná hmotnost olivínu 

je 3200 – 3600 kg/m3, tvrdost 6,5 – 7,0, teplota tavení kolem 1870°C. Slévárny ho 

využívají pro přípravu formovacích směsí pojených jíly, vodním sklem, cementem 

a oleji. Přednost olivínového písku spočívá v lineární tepelné dilataci, která je nižší 

než u SiO2.  

2.2.4. Bazická ostřiva 

 Patří zde drcený bazický žárovzdorný materiál – magnesit (85% MgO), 

chrommagnesit (40% MgO, do 35% Cr2O3) a magnesitchrom (60% MgO, do 20% 

Cr2O3). Jde o materiál s vysokou odolností i vůči náhlé změně teploty -má nízký 

modul pružnosti, vysokou tepelnou vodivost, nízký koeficient lineární roztažnosti. 

Bod tavení čistého MgO je 2800°C. V 70.letech tyto materiály pojené s vodním 

sklem patřily k nejdokonalejším formovacím materiálům pro těžké ocelové odlitky. 

Nahradily šamotové směsi pro svoji vysokou odolnost proti zapékání a zápalům. U 

nás předčí drahé zirkonové směsi. Bazická ostřiva bohužel nelze pojit umělými 

pryskyřicemi a tvrditelnými kyselými katalyzátory (např. furany).  
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2.2.5. Chromit 

 Člení se na chromit s vysokým obsahem chromu (chromity chemické) a 

nízkým obsahem chromu (keramické chromity). Chromity keramické se používají 

pro slévárenské účely jako ostřiva. Toto ostřivo by mělo obsahovat alespoň 45 – 

48% Cr2O3 a maximálně 12% Fe. Obsah SiO2 by neměl přesahovat 2,5% (platí 

pro masivní ocelové odlitky). Tvrdost chromu je 5,5, hustota 4450 – 4650 kg/m3 a 

objemová hmotnost 2700 – 2900 kg/m3. Zrna chromitu se vyznačují tvarem 

polyedru (jsou hladká, černá až grafitová). Začínají se tavit při 1650°C. Chromité 

ostřivo se požívá v kombinaci s fenolickými a furanovými pojivy ve slévárnách 

ocelových odlitků z uhlíkových i legovaných ocelí.  

2.2.6. Zirkon 

 Jde o směs ZrO2,SiO2 a ZrO2. Chemické složení – 32,8% SiO2 a 67,2% 

ZrO2. Teplota tavení křemičitanů je 2100°C a ZrO2 2687°C, avšak psíků kolem 

1900°C. Proto kvalita písků zirkonu roste s koncentrací ZrO2. Tvrdost je 7,5, 

měrná hmotnost od 4560 do 4720 kg/m3. Pokud je srovnáme s písky křemennými, 

tak ty zirkonové skýtají řadu předností, např. mají podstatně vyšší ochlazovací 

účinnost; lineární tepelná dilatace je několikrát nižší než u ostatních běžných 

slévárenských ostřiv (mezi 20 – 1200°C); vysoká chemická netečnost vůči oxidům 

železa za vysokých teplot znamená značnou odolnost proti zapékání a penetraci. 

Kvůli kyselé reakci se nepoužívají pro Mn – oceli. Zirkonové písky můžeme pojit 

s kteroukoliv pojivovou soustavou. U nás se zirkonová ostřiva používají jen pro 

speciální formovací směsi kvůli jejich vysoké ceně, ale více se s ním můžeme 

setkat ve formě plniv slévárenských nátěrů. Vznik silikózy u zirkoniových písků 

nehrozí díky tomu, že Si02 je zde pevně vázán.  

Dále se ve slévárenství využívá těchto nekřemenných ostřiv : magnolit, 

malochit, grafit a uhlíková ostřiva, kovová ostřiva, speciální keramické ostřivo, 

serpentin, ostřiva pro odlitky z materiálu s vysokým bodem tavení… 
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3. Hlavní ložiska slévárenských písků 

Za nejvýznamnější zdroj slévárenských písků je považována oblast křídové 

tabule. Nejdůležitější částí křídové tabule je část severozápadní, ve které leží 

ložiska v okolí Provodína a Srní, dalším významným ložiskem je Střeleč v Českém 

ráji. Tato hlavní těžená ložiska slévárenských písků jsou křídového stáří a těžbu 

slévárenských křemenných písků kryjí z 50%. Podle vzniku a geologické stavby 

jsou všechna ložiska tohoto typu velice podobná. Navzájem se liší pouze 

technologickou kvalitou nerostné suroviny a odlišnými technicko – ekonomickými 

podmínkami využití. Z genetické stránky jde o sedimenty mělkého, dobře 

větraného moře, které vznikly v dosahu přínosových proudů. Občasné změny 

sedimentačních podmínek primárně ovlivnily kvalitu pískovců (obsah těžkých 

minerálů, změnu zrnitostního složení, chemickou čistotu křemenné složky). 

Minerální složení používaných kvádrových pískovců je následující: asi 95% zrn 

křemene, ojediněle zrna živců a slídy, akcesorický obsah těžkých minerálů, velmi 

nízké zastoupení základní hmoty (v níž jako jílového minerálu je uplatňováno 

kaolinitu).  

Ložisko Provodín se nachází jižně od České Lípy. Produktivní souvrství 

středně až hrubě zrnitých kvádrových pískovců středního turonu dosahovalo až 

mocnosti 200 metrů. Ložisko se vyznačovalo poměrně nízkým obsahem těžkých 

minerálů, avšak velká část zrn křemene byla znečištěna limonitickým povlakem. 

Chemické složení bělošedého, slabě nažloutlého středně zrnitého pískovce 

z Provodína – SiO2 (98,74%), Fe2O3 (0,084%), Al2O3 (0,61%), Cr2O3 (0,001%), 

FeO (0,01%), TiO2 (0,048%), CaO (0,02%), MgO (0,01%), MnO (stopy), Na2O 

(stopy), K2O (0,18%). [3] 

Ložiska sklářských a slévárenských písků v okolí Provodína (ložisko Srní 2 a Srní 

– Okřešice) v minulosti vznikla jako součást výplně české křídové pánve, do které 

se snášely nánosy sedimentů písků. Převažujícím minerálem, který zde byl 

přinesen, byl křemen. 

Ložisko Střeleč leží 12 km severozápadně od Jičína a tvoří ho souvrství 

kvádrových pískovců koniackého stupně vzniklých usazením sedimentů v mělkém, 

dobře větraném moři křídového útvaru druhohorního stáří. Těžba probíhá 
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povrchově v jámovém lomu. Toto ložisko je tvořeno pískovci zpevněnými 

kaolinickým pojivem s obsahem SiO2 nad 98,5%. Jeho horní poloha obsahuje 

žluté slévárenské pískovce (mocnost kolem 30 metrů) a pod ní se nachází 

bělošedé sklářské písky. Obě polohy odděluje červená mezivrstva, kterou tvoří 

jílové písky (silně limonitisované). Skrývka ložiska se skládá z hlíny a spraší a 

dosahuje mocnosti až 12 metrů. Písky tohoto ložiska se vyznačují vhodnou 

zrnitostí a chemickou čistotou (čistota písku je pozitivně ovlivněna nízkým 

obsahem Fe2O3, TiO2, Al2O3), a proto se kromě slévárenství a sklářství uplatňují i 

v jiných průmyslových odvětvích (stavební, elektrotechnický průmysl atd.) 

 

Obr. 5 Jámový lom Střeleč  [23] 

 Orlicko-žďárská oblast české křídové pánve je také významná. Leží zde 

v současnosti těžená ložiska v okolí Svitav a Voděrad.  

 Další ložisko slévárenského písku se nachází v jihovýchodní části křídové 

tabule. Jde o ložisko Dolní Lhota, které se těží ze dvou samostatných horizontů. 

První horizont zastupují glaukonitické pískovce mořského cenomanu, které 

dosahují mocnosti od 15 do 30 metrů. Převládá zde křemen, dále se zde vyskytují 

živce, slídy a úlomky hornin. Jíl zastupuje kaolinit a autigenní glaukonit (10 –20%). 

Druhý horizont vystupuje v podloží a tvoří jej křemenné pískovce sladkovodního 

cenomanu o mocnosti okolo 20 metrů. Jílovou složkou je opět kaolinit (3 – 5%). 
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Obr. 6 Ložisko Dolní Lhota  [16] 

Glacigenní písky ze severní Moravy (Polanka nad Odrou, Palhanec), 

eolické písky z jižní Moravy a Polabí a fluviální terasové písky ze středních, 

západních a jižních Čech se v současné době netěží. Důvodem je jejich náročná 

úprava a nízká kvalita. Slévárenské písky z Velkého Luhu mají pouze lokální 

význam. Ložiska slévárenských písků se těží povrchově. [10] 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet ložisek celkem 29 26 22 24 23 23 

    z toho těžených 12 10 10 10 10 11 

Zásoby celkem, kt 418 304 387 667 378 201 378 977 376 774 409 668 

    bilanční prozkoumané 138 304 137 955 134 964 134 202 133 071 129 561 

    bilanční vyhledané 81 956 81 907 80 465 80 455 97 066 133 470 

    nebilanční 197 528 167 805 162 772 164 320 146 637 146 637 

Těžba, kt 807 773 850 702 374 473 

Tab. 1 Počet ložisek; zásoby; těžba (údaje k 31.12.2010)  [11] 
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Obr. 7  Evidovaná ložiska a ostatní zdroje ČR  [11] 

Tučným písmem jsou uvedeny názvy těžěných ložisek 

 1  Nýrov 11  Babolky 21  Polanka nad odrou 

 2  Provodín * 12  Blansko 1-Jezírka 22  Rudka - Kunštát 

 3  Rudice-Seč 13  Blansko 2-Mošna 23  Velký Luh 1 

 4  Spešov-Dolní Lhota 14  Boskovice-Chrudichromy 24  Zahrádky-Srní 

 5  Srní-Okřešice * 15  Deštná-Dolní Smržov  

 6  Srní 2-Veselí * 16  Holany  

 7  Střeleč * 17  Lomnička u Plesné  

 8  Svitavy-Vendolí 18  Mladějov v Čechách *  

 9  Velký luh * 19  Načešice  

10  Voděrady 20  Palhanec-Vávrovice  

   

*  ložiska slévárenských a sklářských písků 
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4. Hlavní těžební organizace slévárenských písků 

Mezi hlavní těžaře těchto surovin patří:  

- Provodínské písky a.s. 

- Sklopísek Střeleč, a.s. 

- LB MINERALS, s.r.o. 

- Jaroslav Sedláček – SEDOS a.s. 

- Kalcit s.r.o. 

- PEDOP s.r.o. 

4.1. Provodínské písky a.s. 

 Předmětem činnosti této společnosti je těžba a úprava silikátových surovin, 

výroba sklářských, slévárenských, filtračních a speciálních technických písků a 

dále skrývkové práce a rekultivace těžbou dotčeného území. Hlavními výrobky 

společnosti jsou písky sklářské tavné pro obalové sklo, písky slévárenské (sloužící 

k výrobě forem) pro ocel a ocelolitinu, filtrační písky pro úpravu pitné a technické 

(napájecí) vody a písky stavební pro stavební chemii a speciální stavební výrobky. 

 Těžbou křemenných písků se zabývá od roku 1913. Společnost navázala 

na tradici firmy Wilhelm Schulz (prvního severočeského závodu na výrobu 

sklářských písků a pískovcových cihel). Po roce 1946 se tento závod jmenoval 

Severočeské pískovny. Poté se název společnosti několikrát změnil a od roku 

1962 dostala název Keramické a sklářské suroviny, národní podnik Karlovy Vary.  

 V současnosti je to společnost Provodínské písky a.s. sídlící v Provodíně a 

od roku 1992 patří do skupiny Quarzwerke GmbH. Provodínské písky a.s. 

disponuje třemi dobývacími prostory, na nichž těží povrchově sklářský a 

slévárenský písek. Jelikož dané pískovce jsou pevné, společnost využívá k jejich 

rozpojení trhací práce. Tento rozpojený pískovec je poté drcen ve 2-stupňovém 

drtiči, od kterého je dopravován na meziskládku, odkud putuje do moderní úpravny 

(upravuje se na vysoce kvalitní sklářský, slévárenský a filtrační písek). Vysoce 

kvalitní písky, které vyrábí tato společnost, najdou využití ve sklárnách, 

slévárnách, stavebnictví a dalších průmyslových odvětvích. Tento závod dodává 
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písky vlhké po praní nebo sušené (vhlkost sušených písků je do 0,2%, 

nesušených do 8%). Slévárenské písky od této společnosti se používají u výrobků 

ze šedé litiny, temperované litiny, oceli a neželezných kovů. 

V roce 2009 společnost Provodínské písky a.s. vytěžila 645 704 tun sklářských a 

slévárenských písků. 

4.2. Sklopísek Střeleč, a.s. 

 Akciová společnost Sklopísek Střeleč sídlící v Mladějově v Čechách se 

zabývá těžbou a úpravou sklářských, slévárenských, stavebních a technických 

písků mokrou i suchou cestou a výrobou mletého křemene a jílů. Společnost 

vznikla roku 1991 založením firmy EXIMOS, a.s. 

 Písky těží na ložisku ležícím 12 km od Jičína, které je považováno za 

největší a nejkvalitnější ložisko sklářských písků v České republice. Produkci 

společnosti tvoří zejména sklářské písky (80% produkce), poté písky slévárenské 

(15%) a zbylých 5% technické a ostatní písky. Výrobní kapacitou a objemem 

prodaných křemenných písků se řadí mezi největší dodavatelé ve střední Evropě. 

Písky, které jsou vyráběné společností Sklopísek Střeleč slouží jako základní 

surovina pro křišťálové, obalové, ploché sklo a pro výrobu skelných vláken. 

Rovněž se využívají ve slévárenství. Díky vhodné zrnitosti a chemické čistotě 

nacházejí uplatnění i v jiných oblastech průmyslu (gumárenský, stavební a 

elektrotechnický průmysl).  

 V roce 2009 tato společnost vytěžila a zpracovala 615 000 tun sklářských, 

slévárenských a ostatních písků. Počet zaměstnanců společnosti v roce 2009 činil 

80 osob, z toho 35 zaměstnanců tohoto podniku se podílelo na těžbě a úpravě 

písků. 

4.3. LB MINERALS, s.r.o. 

 LB MINERALS, s.r.o. patří do nadnárodní skupiny LASSELSBERGER 

Holding International, která patří k nejvýznamnějším dodavatelům surovin ve 

střední Evropě. Předmětem činnosti tohoto podniku je především těžba, úprava a 
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zpracování vytěžených kaolinů (jejich využití je zejména v keramickém 

průmyslu…), živců (slouží k výrobě skla, keramických dlaždic, porcelánu...), jílů 

(žáruvzdorné jíly se používají k výrobě keramických obkladů a dlažeb, pálených 

středních tašek atd.; slévárenské jíly sloužící jako součást formovací hmoty 

slévárenských forem; bělninové jíly jsou používány k výrobě porcelánu, 

elektroporcelánu a keramiky), kameniva a písků (jejich uplatnění je především ve 

stavebnictví). Tato společnost dále prodává další své produkty, kterými je filtrační 

křemelina, štuková omítka a stelivo.  

 LB MINERALS, s.r.o. spravuje těžební a zpracovatelské provozy téměř po 

celé České republice (Plzeňsko, Chebsko, Třeboňsko, Chodsko a Morava). 

Přesně spravuje 41 těžebních prostorů, na kterých v roce 2009 vytěžila  2 463 000 

tun surového kaolínu, 243 000 tun živců, 211 000 tun jílů,  48 000 tun sklářských a 

slévárenských písků a 424 000 m3 štěrkopísků za spotřeby 45 367,5 kg trhaviny a 

3341 ks rozbušek a celkově provedla 2925 m průzkumných vrtů. Do těžby bylo 

zapojeno 121 zaměstnanců LB MINERALS, s.r.o. a 97 pracovníků subdodavatelů. 

4.4. Jaroslav Sedláček – SEDOS a.s. 

 Tato společnost vznikla v roce 1989 a sídlí v Drnovicích. V současné době 

Jaroslav Sedláček – SEDOS, Drnovice spravuje akciové společnosti SEDOS 

doprava a SEDOS stavby. SEDOS doprava a.s. založená v roce 2011 je 

považována za nástupnickou firmu Jaroslav Sedláček – SEDOS. Firma zajišťuje 

nákladní dopravu, těžkou nadměrnou přepravu. Rovněž vlastní pískovnu, kde těží 

a zpracovává písky (konkrétně písek křemičitý, omítkový, zásypový tříděný, 

zásypový netříděný a skrývku). Společnost SEDOS stavby a.s. zajišťuje stavební 

práce. Jedná se o zemní práce, stabilizace zemin, demoliční práce, přesun hmot 

autodopravou. 

4.5. Kalcit s.r.o. 

 Společnost Kalcit s.r.o. sídlící v Brně byla založena v roce 2000. 

Předmětem činnosti tohoto podniku je těžba a zpracování vysokoprocentních 

vápenců, granodioritu a písků. V současnosti disponuje třemi provozovnami, a to 
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konkrétně Lomem Líšeň, Kamenolomem Vranov a Pískovnou Blansko Dolní 

Lhota. Kromě již zmiňované hlavní těžby vápenců podnik těží také slévárenské a 

stavební písky na povrchovém lomu v Dolní Lhotě a Spešově a dále je upravuje v  

Pískovně Blansko Dolní Lhota. Výrobky Pískovny zahrnují písky prané (křemičité, 

tříděné vodní cestou do 5 frakcí) a písky kopané (neupravené glaukonitické písky, 

upravený křemičitý písek a zásypový písek). Písky těžené touto společností 

najdou využití ve slévárenství (slouží k výrobě forem a jader), betonářské výrobě 

(dlažby, obrubníky atd.) na sportovišti, pro povrchovou úpravu kovů, pro filtrační 

zařízení vody (bazény), pro zahradnické substráty.  

4.6. PEDOP s.r.o. 

 PEDOP s.r.o. se sídlem v Lipovci působí u nás od roku 1999 a zajišťuje 

vnitrostátní a mezistátní nákladní dopravu. Společnost rovněž těží drcené 

kamenivo („Moravská droba“) v Kamenolomu Baldovec a vysokoprocentní 

vápenec na ložisku Holštejn v oblasti Moravského krasu, který má uplatnění ve 

slévárenském, sklářském, hutnickém a chemickém průmyslu, včetně využití 

v zemědělství. Podnik se také zabývá distribucí slévárenských, sklářských, 

stavebních písků a sklodolomitu. 

Těžební společnost Těžba za rok 
2009 (v tunách) 

Těžba za rok 
2010 (v tunách) 

Těžba za rok 
2011 (v tunách) 

Provodínské písky, a.s. 645 704 616 000 656 000 

Sklopísek Střeleč, a.s. 637 594 671 737 663 006 

LB Minerals, s.r.o. 48 000 45 000 33 000 

Kalcit s.r.o. 12 500 13 500 4 040 

PEDOP s.r.o. 7 280 8 730 7 300 

Jaroslav Sedláček - SEDOS 6 753 12 000 6 552 
Moravské keramické závody 
a.s. 5 500   

SETRA, spol. s.r.o. 876   

Celkem 1 364 207 1 366 967 1 369 898 

Tab. 2 Těžba sklářských a slévárenských písků v letech 2009 – 2011  [7,8,9] 
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Společnosti Moravské keramické závody a.s. a SETRA, spol. s.r.o. v letech 2010 

a 2011 písky netěžily. Celkový objem vytěžených sklářských a slévárenských 

písků za léta 2009 - 2011 činil 4 101 072 tun.  
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5. Hlavní slévárenské společnosti 

5.1. Slévárny Třinec, a.s.  

Třinecké slévárenství má dlouholetou tradici. První slévárna v tomto městě 

byla postavena v roce 1842. Společnost Slévárny Třinec, a.s. vznikla roku 1999 a 

je dceřinou společností Třineckých železáren – Moravia Steel. V roce 2012 

slévárenství v Třinci slaví 170 let.  

Slévárny Třinec, a.s. patří k nejvýznamnějším slévárnám v ČR a disponují 

slévárnami oceli (vyrábějí  se zde odlitky oceli uhlíkové, oceli žáruvzdorné, oceli 

otěruvzdorné, oceli nízkolegované, středně legované a oceli vysokolegované), 

slévárnami litin (vyrábějí odlitky z litiny s kuličkovým grafitem, odlitky s lupinkovým 

grafitem a odlitky z litiny legované), střediskem výroby neželezných kovů, 

střediskem opracování odlitků, vlastní dřevomodelárnou a kovomodelárnou.  

Třinecké slévárny vyrábějí  odlitky ze šedé litiny, z tvárné litiny a odlitky 

z oceli a nabízejí je v surovém stavu, základované, ohrubované a opracované na 

hotovo. Odlitky z  třineckých sléváren najdou uplatnění ve strojírenství, 

automobilovém průmyslu, zemědělství; rovněž vyrábějí  např. ocelárenské a 

kovárenské kokily; olejové vany, skříně, víka, součásti a příslušenství stavebních 

strojů (zuby rýpadel, desky pásů), opotřebitelné díly pro stroje na úpravu kamene 

a uhlí, hutní válce pro válcovací tratě atd. Tyto odlitky se uplatňují  v  různých 

odvětvích v zemích jako Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Nizozemsko, 

Švédsko, Finsko, Portugalsko, Švýcarsko a mnohých  dalších zemích Evropy.  

5.2. Vítkovické slévárny 

 Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se specializují na výrobu válců pro 

válcování kovů, tvarových odlitků z litin a oceli. Od roku 2004 se společnost 

zabývá také výrobou odlitků ze slitin mědi. V tomto roce také nastala privatizace 

společnosti a poté následovalo její sloučení se společností Slévárna barevných 

kovů, spol. s r.o. Spojením obou společností funguje společnost s názvem 

Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 
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 Vítkovické slévárny vyrábějí odlitky od roku 1828 a válce od roku 1910. 

V současnosti se řadí mezi přední evropské výrobce válců pro teplé válcovny 

plechů. Výroba válců je soustředěna do slévárny válců, jejichž roční výroba je 

mezi 6000 – 7000 tunami válců. Slévárna odlitků se zabývá výrobou gravitačních 

a odstředivě litých odlitků z neželezných kovů (uplatňují se ve strojírenství, hutní 

výrobě, při výrobě gumárenských lisů, v lodním průmyslu, při výrobě čerpadel), 

výrobou válců gravitačním litím do kokil a písků a kusovou a malosériovou 

výrobou tvarových odlitků ze šedé, tvárné litiny a oceli. Do výrobního sortimentu 

Vítkovických sléváren se řadí i vysoce legované oceli, včetně ocelí manganových. 

Kolem 50% objemu produkce odlitků společnost exportuje do zahraničí.  

5.3. FERAMO 

 Tato slévárna šedé litiny vznikla roku 1932 a její specializací byla 

topenářská technika. Mezi lety 1970 až 1990 proběhla její modernizace, která z ní 

udělala jednu z nejdůležitějších sléváren na území ČR. Roku 2008 se stala 

členem European automotive holdingu ACE Group.  

 Feramo sídlící v Brně exportuje své odlitky téměř do celé Evropy. Roční 

kapacita výroby této slévárny je 19 000 tun. Feramo dodává odlitky pro 

strojírenský průmysl, automobilový průmysl, průmyslová zařízení, elektrotechniku 

a hydrauliku a kolem 60% výnosů společnosti je z vývozu své produkce do 

zahraničí. 

5.4. Slévárna Dolní Benešov, s.r.o. 

 Slévárna vznikla roku 1885 se zaměřením na výrobu odlitků ze šedé litiny 

pro radiátory, kotle a armatury. Od roku 2003 jde o privátní slévárnu s názvem 

Slévárna Dolní Benešov, s.r.o. 

 V dnešní době je její výroba zaměřena na odlitky ze šedé litiny a tvárné 

litiny. Odlitky jsou využívány v různých odvětvích průmyslu. Téměř 60% produkce 

odlitků je exportováno do jiných evropských zemí.  
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5.5. KOVOLIS HEDVIKOV a.s. 

 Jedná se o tlakovou slévárnu hliníkových slitin s bohatou historií. V roce 

1996 založena společnost KOVOLIS HEDVIKOV a.s. V současnosti disponuje 

přibližně 550 zaměstnanci a roční objem produkce přesahuje 5000 tun. Hlavní 

část výroby je zaměřena na obrobené odlitky pro automobilový průmysl (brzdy, 

posilovače řízení, napínáky řemenů, kompresory klimatizací apod.) 

Mezi další významnější slévárenské společnosti patří např.: 

- BRANO a.s. 

- ČKD Kutná Hora,a.s. 

- DSB EURO s.r.o. 

- GIFF a.s. 

- JMA spol. s.r.o. 

- KRÁLOVOPOSLKÁ SLÉVÁRNA,s.r.o. 

- METAZ a.s. 

- MOTOR JIKOV Group a.s. 

- PILSEN STEEL s.r.o. 

- Podkrkonošská slévárna, s.r.o. 

- PROMET FOUNDRY a.s. 

- První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s. 

- SCB Foundry, a.s. 

- Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. 

- SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o. 

- Slévárna HEUNISCH a.s 

- Slévárna Heunisch Brno, s.r.o. 

- SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. 

- Slévárna Plzeň s.r.o. 

- SPOJENÉ SLÉVÁRNY s.r.o., závod SNK Krnov 

- Tafonco a.s. 

- ZPS – SLÉVÁRNA, a.s. 

- ŽDB GROUP a.s. – závod VIADRUS 

- NEMAK Czech Republic s.r.o., Havraň 
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6. Ekonomické souvislosti těžby, výroby a prodeje 

V této části diplomové práce se zaměřuji na ekonomické srovnání nákladů 

a výnosů v letech 2007 – 2010 a také na ekonomickou analýzu těžby vybrané 

suroviny. Většina ekonomických údajů použita v této kapitole je převzata 

z výročních zpráv společnosti Provodínské písky a.s. z let 2007 – 2010. Zde  jsem 

čerpal hlavně z výkazu zisku a ztrát (výsledovky) a některých dalších údajů. Další 

ekonomické údaje jsem dále odvodil. 

6.1. Přehled nákladů 

název položky 
Náklady za 
rok 2007 (v 

tis. Kč) 

Náklady za 
rok 2008 (v 

tis. Kč) 

Absolutní 
diference 
(v tis. Kč) 

Náklady vynaložené na prodej zboží 5551   -5551 

Výkonová spotřeba 178 524 176 587 -1 937 

Spotřeba materiálu a energie 41 076 45 713 4 637 

Služby 137 448 130 874 -6 574 

Osobní náklady 31 805 36 070 4 265 

Mzdové náklady 22 396 25 100 2 704 

Odměny členům orgánů společností a družstva 586 1533 947 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní  
pojištění 7921 8436 515 

Sociální náklady 902 1001 99 

Daně a poplatky 2528 3069 541 
Odpisy dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku 48 658 44 864 -3 794 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 408 17 -391 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku      0 

Prodaný materiál 408 17 -391 
Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období -755 -703 52 

Ostatní provozní náklady 4138 3453 -685 

Nákladové úroky 2933 3148 215 

Ostatní finanční náklady 3329 800 -2 529 

Daň z příjmů za běžnou činnost 13 384 12 555 -829 

NÁKLADY CELKEM 290 503 279 860 -10 643 

Tab. 3 Přehled nákladů za rok 2007 a 2008  [24] 
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Název položky 
Náklady za 
rok 2009 (v 

tis. Kč) 

Náklady za 
rok 2010 (v 

tis. Kč) 

Absolutní 
diference 
(v tis. Kč) 

Výkonová spotřeba 136 189 132 282 -3 907 

Spotřeba materiálu a energie 36 149 35 501 -648 

Služby 100 040 96 781 -3 259 

Osobní náklady 33 748 35 784 2 036 

Mzdové náklady 23 877 25 409 1 532 

Odměny členům orgánů společností a družstva 1 053 1 055 2 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 7 914 8 290 376 

Sociální náklady 904 1 030 126 

Daně a poplatky 2 110 2 475 365 
Odpisy dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku 44 893 35 242 -9 651 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 232 493 261 

Zůstat.cena prodaného dlouhodobého majetku    488 488 

Prodaný materiál 232 5 -227 
Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období -815 -4 550 -3 735 

Ostatní provozní náklady 2 458 2 939 481 

Nákladové úroky 2 873 1 161 -1 712 

Ostatní finanční náklady 3 556 1 069 -2 487 

Daň z příjmů za běžnou činnost 6 424 7 022 598 

NÁKLADY CELKEM 231 668 213 917 -17 751 

Tab. 4 Přehled nákladů za rok 2009 a 2010  [24] 

Z tabulek č. 3 a 4 můžeme vyčíst, že největší část celkových nákladů ve všech 

čtyřech letech tvoří položka výkonová - položka zahrnující spotřebu materiálu, 

energie a služby. Celkové náklady v roce 2007 dosáhly hranice 290 503 tis. Kč a 

postupně klesaly. V roce 2010 celkové náklady činily 213 917 tis. Kč, což je o 

76 586 tis. Kč méně, než v roce 2007.  
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6.2. Přehled výnosů  

Název položky 
Výnosy za 
rok 2007 (v 

tis. Kč) 

Výnosy za 
rok 2008 (v 

tis. Kč) 

Absolutní 
diference 
(v tis. Kč) 

Tržby ze prodej zboží 5807   -5807 

Výkony 328 050 312 787 -15263 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 328 615 311 956 -16659 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -565 831 1396 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 2172 86 -2086 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1677 17 -1660 

Tržby z prodeje materiálu 495 69 -426 

Ostatní provozní výnosy 647 91 -556 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 12 250 120 776 108526 

Výnosové úroky 6894 11 419 4525 

ostatní finanční výnosy 518 7535 7017 

VÝNOSY CELKEM 356 338 452 694 96356 

Tab. 5 Přehled výnosů za rok 2007 a 2008  [24] 

Název položky 
Výnosy za 
rok 2009 (v 

tis. Kč) 

Výnosy za 
rok 2010 (v 

tis. Kč) 

Absolutní 
diference 
(v tis. Kč) 

Výkony 243 869 237 536 -6 333 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 244 288 238 464 -5 824 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -419 -928 -509 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 2065 1457 -608 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 883 330 -553 

Tržby z prodeje materiálu 1182 1127 -55 

Ostatní provozní výnosy 124 110 -14 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 4750 7449 2 699 

Výnosové úroky 4231 209 -4 022 

ostatní finanční výnosy 2084 217 -1 867 

VÝNOSY CELKEM 257 123 246 978 -10 145 

Tab. 6 Přehled výnosů za rok 2009 a 2010  [24] 



 Bc. Michal Kubiczek: Těžba a využití slévárenských písků v ČR 

2012 26 

Z tabulky č. 5 a 6 lze vyčíst, že největší část celkových výnosů rovněž v letech 

2007 – 2010 tvoří položka výkony, která zahrnuje tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb (např. v roce 2009 tyto tržby činily 244 288 tis. Kč a konkrétně 

zahrnovaly tržby z prodeje písků v tuzemsku 151 871 tis. Kč, prodej písků 

v zahraničí 27 750 tis. Kč, tržby související s dopravou v ČR 43 331 tis. Kč, 

exportní dopravou 13 049 tis. Kč a ostatní tržby a služby 2463 tis. Kč; v roce 2010 

tyto tržby dosáhly hodnoty 244 288 tis. Kč a zahrnovaly rovněž tržby z prodeje 

písků v ČR 154 640 tis. Kč, prodej písků v zahraničí 29 006 tis. Kč, doprava v ČR 

42 709 tis. Kč, exportní doprava 14 501 tis. Kč a ostatní tržby a služby 3432 tis. 

Kč) a změnu stavu zásob vlastní činnosti. 

6.3. Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek přestavuje rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady. Pokud jsou výnosy vyšší než náklady, dosahuje podnik zisku, v opačném 

případě je ztrátový. [4] 

Hospodářský výsledek za všechny čtyři  roky dosáhl zisku. Největší zisk byl 

dosažen v roce 2008, a  to 172 834 tis. Kč. V roce 2009 a 2010 se projevily 

dopady hospodářské krize, což mělo za následek nejnižší zisky. Nejmenšího zisku 

podnik dosáhl v roce 2009, a to 25 455 tis. Kč, což je o 147 379 tis. Kč méně než 

v předchozím roce.  

 
 

Název 2007 2008 2009 2010 

Výnosy celkem (v tis. Kč) 356 338 452 694 257 123 246 978 

Náklady celkem (v tis. Kč) 290 503 279 860 231 668 213 917 

Hospodářský výsledek (v tis. Kč) 65 835 172 834 25 455 33 061 

Tab. 7 Hospodářské výsledky v letech 2007 - 2010 
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Graf 1 Celkové výnosy, náklady, hospodářské výsledky na 1 tunu v letech 2007 - 2010 

Dále zde uvádím výpočty výnosů na 1 tunu, nákladů na 1 tunu a hospodářské 

výsledky za jednotlivé roky. 

Název 2007 2008 2009 2010 

Hospodářský výsledek(v tis. Kč) 65 835 172 834 25 455 33 061 

Celková těžba v tunách 756 000 816 923 645 704 616 000 

Výnosy na 1 tunu (v Kč) 471,35 554,15 398,21 400,94 

Náklady na 1 tunu (v Kč) 384,26 342,58 358,78 347,27 

Hospodářský výsledek na 1 tunu (v Kč) 87,09 211,57 39,43 53,67 

Tab. 8 Hospodářské výsledky na 1 tunu v letech 2007 - 2010 

Z tabulky č.8 vyplývá, že nejvyššího hospodářského výsledku na 1 tunu podnik 

dosáhl v roce 2008. V tomto roce rovněž bylo vytěženo nejvíce tun sklářských a 

slévárenských písků a výnosy na 1 tunu byly nejvyšší.  

Název 2007 2008 2009 2010 

Hospodářský výsledek (v tis. Kč) 65 835 172 834 25 455 33 061 

počet zaměstnanců 66 64 63 61 

Hosp. výsledek na 1 zaměstnance (v tis. Kč) 997,50 2700,53 404,05 541,98 

Tab. 9 Hospodářský výsledek na 1 zaměstnance v letech 2007 - 2010 
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Z hospodářského výsledku a počtu zaměstnanců jsem vypočítal hospodářský 

výsledek na 1 zaměstnance. Ten byl nejvyšší v roce 2008 a činil 2 700 530 Kč a 

nejnižší v roce 2009, a to 404 050 Kč, což je téměř o 2,3 mil. Kč méně. 

V předchozím roce společnost zaměstnávala celkem 66 lidí, z toho 4 lidé měli 

pozici vedoucího pracovníka.  

Podle počtu prodaných tun a celkových tržeb za tento prodej lze vypočítat 

průměrnou cenu na 1 tunu. 

Název 2007 2008 2009 2010 

Počet prodaných tun 741 000 748 000 586 000 587 000 

Celkové tržby za prodané tuny (v tis.Kč) 236 000 234 000 183 000 179 000 

Cena za 1 tunu (v Kč) 318,49 312,83 312,29 304,94 

Tab. 10 Výpočet ceny za 1 tunu v letech 2007 - 2010 

Z tabulky č.10 lze vyčíst, že největší počet výrobků společnosti Provodínské písky 

a.s. bylo prodáno v roce 2008, přesně 748 000 tun písků (z toho 147 000 tun 

suchých písků) a tržby z prodeje písků v roce 2008 v tuzemsku činily 201 724 tis. 

Kč a 32 496 tis. Kč z exportu. Naopak nejnižší počet výrobků společnost prodala 

v roce 2009 (586 000 tun, z toho 135 000 tun suchých písků). Tržby z prodeje 

písků v tuzemsku v tomto roce činily 154 640 tis. Kč a 29 006 tis. Kč z exportu.  

Podle počtu prodaných tun a celkových tržeb za prodané tuny lze vypočíst cenu 

za 1 tunu. Bohužel mnou vypočítaná cena za 1 tunu je pouze orientační, protože 

počet prodaných tun v materiálech slučuje sklářské i slévárenské písky. Z ročenky 

surovinových zdrojů ČR jsem zjistil, že slévárenské písky v roce 2008 se 

prodávaly od 220 Kč. Ceny sklářských písků jsou vyšší.  

6.4. Rentabilita nákladů a výnosů 

 Ukazatel rentability nákladů (ROC) udává, jaká část zisku (nebo ztráty) 

připadá na jednu korunu nákladů. Čím vyšší je ukazatel rentability celkových 

nákladů, tím lépe jsou v podniku zhodnoceny náklady vložené do hospodářské 

činnosti a tím vyšší je procento zisku. [4]  
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Náklady v tabulce č.11 představují celkové náklady společnosti za dané období. 

Podle této tabulky náklady postupně klesaly. Rentabilita nákladů dosáhla nejvyšší 

hodnoty v roce 2008, a to 61,76% V roce 2009 byla tato rentabilita naopak 

nejnižší, přesně 10,99%. Což bylo o 50,77% méně. V roce 2010 se nepatrně 

zvýšila o 4,47%. 

Rok Zisk (Kč) Náklady (Kč) ROC (%) 

2007 65 835 000 290 503 000 22,66 

2008 172 834 000 279 860 000 61,76 

2009 25 455 000 231 668 000 10,99 

2010 33 061 000 213 917 000 15,46 

Tab. 11 Rentabilita nákladů v letech 2007 – 2010 

 Rentabilita výnosů charakterizuje míru zisku, která připadá na jednu korunu 

výnosů. Hodnota tohoto ukazatele by měla být co nejvyšší. Výnosy v tabulce č.12 

představují celkové výnosy Provodínských písků a.s. za dané období. Pokud 

srovnáme výnosy v roce 2008 s rokem 2009,  tak v roce 2009 rapidně klesly, a to 

o 195 571 tis. Kč. Rentabilita nákladů dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2008, 

přesně 38,18% a následující rok razantně klesla na hodnotu 9,90%. V roce 2010 

se poté nepatrně navýšila o 3,49%.  

Rok Zisk (Kč) Výnosy (Kč) ROS (%) 

2007 65 835 000 356 338 000 18,48 

2008 172 834 000 452 694 000 38,18 

2009 25 455 000 257 123 000 9,90 

2010 33 061 000 246 978 000 13,39 

Tab. 12 Rentabilita výnosů v letech 2007 - 2010 

 Společnost Provodínské písky a.s. prodává své výrobky v tuzemsku, dále je 

dodává do Chorvatska a zemí EU. V roce 2009 domácí trh pokryl této společnosti 

přibližně 85% tržeb za výrobky (písky), přesně 154 640 tis. Kč. Zbylých cca 15% 

tržeb za výrobky, přesně 29 006 tis. Kč bylo z exportu. Asi 10% bylo realizováno 

na trzích Evropské unie a zbylých cca 5% v Chorvatsku. V roce 2010 celkové 
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tržby za výrobky Provodínských písků a.s. pokryly  tuzemský trh přibližně 85% 

(tržby z tuzemského trhu měly hodnotu 151 871 tis. Kč). Dalších 15% tržeb - 

27 750 tis. Kč bylo jako v předchozím roce z exportu (cca 10% Chorvatsko a 5% 

trh EU). Konkrétní odběratelé svých výrobků mi společnost Provodínské písky a.s. 

neposkytla. 

V roce 2010 tento podnik vytěžil celkem 616 003 tun sklářských a 

slévárenských písků. Z toho v lomu Provodín - 35 955 tun, což je 5,84% 

z celkového počtu vytěžených tun, Srní – 387 273 tun (62,87%) a Okřešice – 

192 775 tun (31,29%). V tomto roce se dotěžily volné zásoby v lomu Provodín,  
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Graf 2 Počet vytěžených tun v lomech v letech 2007 – 2010  [24] 
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7. Závěr  

 Diplomová práce byla zaměřena na těžbu a využití slévárenských písků 

v České republice.  

 V úvodní části jsem se věnoval slévárenským pískům a jejich vlastnostem. 

Nejpoužívanějšími písky ve slévárenství jsou v současnosti syntetické křemenné 

písky, které jsou využívány jen jako ostřivo, proto se míchají s pojivy. Kromě 

křemenných písků slévárenské společnosti rovněž využívají nekřemenných ostřiv. 

Jedná se o minerály, které lze po úpravě využít jako slévárenského písku 

(šamotový lupek, olivín, zirkon apod.). Všechny tyto písky musí splňovat řadu 

požadavků, např. žáruvzdornost, velikost částic nad 0,02 mm, pevnost, zaoblenost 

zrn. Tyto písky slouží k výrobě slévárenských forem a jader, do kterých se odlévají 

tekuté kovy, z kterých pak vznikají odlitky.  

 Poté jsem se zabýval hlavními ložisky slévárenských písků na území ČR, 

Nejvýznamnější ložiska těchto surovin leží v oblasti české křídové tabule, a to 

ložiska v okolí Provodína (ložisko Provodín, Srní a Okřešice) a ložisko Střeleč 

v Českém ráji, které je považováno za nejvýznamnější ložisko sklářských a 

slévárenských písků u nás.  

 V následující kapitole jsou popsány těžební organizace zabývající se 

těžbou těchto surovin. Největšími těžebními podniky jsou Provodínské písky a.s., 

které mají k dispozici ložiska v okolí Provodína a Sklopísek, Střeleč, a.s., těžící 

ložisko Střeleč. Kromě slévárenských písků tyto společnosti těží také písky 

sklářské.  

 Další část práce je věnována slévárenským společnostem v ČR. Mezi 

nejvýznamnější slévárny u nás patří Slévárny Třinec, a.s., které mají dlouholetou 

tradici. Dalšími významnými slévárenskými společnostmi jsou Vítkovické slévárny, 

slévárny FERAMO a jiné. 

 Důležitou částí této diplomové práce je kapitola č.6, která se zabývá 

ekonomikou těžby a prodeje slévárenských písků. Výpočty vycházely z výročních 

zpráv společnosti Provodínské písky a.s. a jejich ekonomických údajů v letech 

2007 – 2010 a také z ročenek. Za nejlepší rok v letech 2007 – 2010 lze považovat 
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rok 2008, kdy společnost prodala nejvíce tun svých výrobků za dané roky a 

dosáhla největšího zisku. V následujících letech se projevily dopady ekonomické 

krize, což mělo za následek silně pokleslý zisk v následujících dvou letech. Zisk 

v roce 2009 poklesl přibližně o 85% oproti předcházejícímu roku.  

Společnost se trvale soustřeďuje na tuzemský trh, kde realizuje přes 85% tržeb za 

své produkty, zbylých 15% exportuje. 
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