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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá těžbou a využitím sklářských písků a výrobků 

v ČR. V první části je zaměřená na charakteristiku sklářských písků a jejích vlastností. 

 V druhé části se zabývá ložisky sklářských písků, těžebními organizacemi a 

hlavními výrobci sklářských výrobků. 

 Cílem této práce je seznámit se sklářskými surovinami a zhodnotit ekonomické 

souvislostí. 

 

Klíčová slova: ložisko, suroviny, písky 

 

Summary 

This thesis deals with the extraction and use of the glass sands products in the 

Czech Republic. The first part is focused on the characteristics of glass sands and their 

properties. The second part deals with glass sands deposits, mining organizations and 

major manufacturers of the glass products. 

 The aim of this work is the introduction of glass raw material's and the assessment 

of the economic contexts. 

Keywords: deposit, materials, sands 
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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je těžba a využití sklářských písků v ČR.  V první 

části se především zabývám charakteristikou sklářských písků, která popisuje jednotlivé 

složky sklářských písků a recyklovatelnost. Dále tato práce pokračuje rozdělením skel 

podle způsobu vzniku a to na přírodní (vzniklo samovolně v přírodě bez zásahu lidí) a na 

průmyslové, které vzniká smícháním křemenného písků a další suroviny. Skla průmyslová 

můžeme dělit podle sklářského kmene a to na oxidická skla, křemičitá skla, skla z oxidu 

hlinitého a boro-křemičitá skla.  

Druhou částí této bakalářské práce jsou hlavní ložiska sklářských písků v ČR a 

těžební organizace, což jsou zejména Sklopísek Střeleč, a.s., Mladějov, Provodínské 

písky, a.s., Provodín a LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza. Všechny tyto organizace 

nabízejí sklářské suroviny vhodné pro další zpracování a Sklopísek Střeleč, a.s., Mladějov 

také písky vhodné pro úpravu terénu na sportovištích. Zároveň nabízejí více typů surovin 

vhodné pro jiné využití, jako např. slévárenské suroviny. O sklářské suroviny mají dále 

zájem výrobci sklářských výrobků. Mezi hlavní výrobce patří: Glaverbel Czech a.s., 

Moravské sklárny Květná, Speglass s.r.o, Sklárna Heřmanova huť, Sklárny Kavalier 

a.s., Sklárna Slavia s.r.o., Nižborská sklárna RÜCKL CRYSTAL a.s., VITRUM, spol. 

s.r.o. Sklárna Janov. 

V poslední, třetí části se zabývám ekonomickou souvislosti těžby, výroby a prodeje 

a jak na jednotlivé těžařské organizace a hlavní výrobce působí zahraniční nabídky a to 

exportem nebo importem. A hlavně jak tyto společnosti ovlivňuje konkurence nabízejících 

materiál, služby a výrobky hlavním spotřebitelům, který tento materiál využívají pro své 

potřeby a to buď na úpravu terénu, nebo i pro konečný prodej výrobků. Zároveň se také 

zabývám otázkou ekonomické krize ve světě. Jak velký má vliv na českou ekonomiku, 

těžařské společnosti v ČR a na hlavní výrobce a zda je Česká republika vhodná pro 

zahraniční společnosti, kterým klesají výnosy z důvodu této krize. Na závěr jsem 

zhodnotila ceny sklářských surovin v ČR a v zahraničí a jejich růst za poslední čtyři roky a 

také ziskovost a tržby z prodeje společností Sklopísek Střeleč s.r.o. a Provodínské písky 

a.s.   
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2 Sklářské písky, jejich vlastnosti 

2.1 Charakteristika 

Sklářské písky jsou hlavní surovinovou základnou pro výrobu skla. Dominantní 

postavení zaujímá oxid křemičitý SiO2. Podle druhu vyráběného skla a podle požadované 

jakosti se také mění požadavky na jeho kvalitu. Nutné je zároveň snížit obsah barvících 

kysličníků a zvýšit obsah SiO2. Při výrobě skla se sklářské písky slučují s mnoha 

kovovými prvky (vápníkem, hliníkem, sodíkem, draslíkem, hořčíkem a železem). Potom je 

sklářský výrobek amorfní materiál vznikající z taveniny bez krystalické fáze, připravené 

z tekuté skloviny za vysoké teploty a vhodnou rychlostí zchlazený, který se po utuhnutí za 

přiměřené teploty stává pevným, pružným a křehkým. Pokud neobsahuje barviva, jedná se 

o bezbarvou hmotu, skládající se z kyseliny (křemičité nebo borité) a z nejméně dvou 

zásad.[1] 

- První zásada je alkalická (kysličník sodný nebo draselný) 

- Druhá je zemina (kysličník vápenatý nebo kovový – např. olovnatý, hlinitý, zinečnatý)  

Tato směs kyselin a zásad, důkladně umletá a promíchaná se všemi přídavnými 

látkami se nazývá sklářský kmen, který se používá pro výrobu plochého, obalového skla a 

také pro výrobu některých technických a užitkových skel. Využití je pak různorodé a to 

zejména ve stavebnictví, v domácnostech, i v různých odvětvích průmyslu jako nezbytné 

součástky strojů, přístrojů, výrobků, nádob a pomůcek v laboratořích, pro výrobu 

optických skel apod.[1] 

 

2.2 Recyklace skla 

Sklo jako konečný produkt, se zároveň využívá pro výrobu nového skla jako 

druhotná surovina a to tím, že se do výchozí směsi přidá směs ze střepů. Takto vzniká nové 

sklo, aniž by ztratilo své vlastnosti, které by mohli snížit její užitnost. Sklo se může 

recyklovat pořád dokola, v podstatě je recyklace nekonečná. Výhodou je, že nemusí být 

před znovupoužitím nijak náročně upravováno, pouze se rozdrtí na skelný písek. K tomu 

slouží moderní recyklační linka.[4], [7], [8] 

Recyklace skla šetří nejen energii při těžbě vstupních materiálů, ale také i množství 

primárních surovin. [4], [7], [8] 
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2.3 Sklotvorné suroviny 

Základní suroviny potřebné na výrobu skla nazýváme sklotvorné suroviny, které 

jsou např. sklářský jinak řečeno křemenný písek (oxid křemičitý), na jehož čistotě závisí 

kvalita skla, dále tavivo a poslední základní surovinou je vápenec. Tato hornina má funkci 

stabilizátoru a zároveň zabraňuje propustnosti vody ve vrcholné fázi. [1], [2], [4] 

Vedlejšími surovinami zlepšující vlastnosti a zvětšující objem skla jsou: oxid 

olovnatý, oxid boritý, křemen, živec a skleněné střepy. [1], [2], [4] 

Celkový přehled sklářských surovin, podle jejich funkce při výrobě skla uvádí tab.1 

 Minerály, sloučeniny Horniny 

Sklotvorné suroviny 

SiO2 Křemen, živce, nefelín Sklářský (křemenný písek 

Al2O3 Živce, nefelín, kryolit, 

hydroxid hlinitý 

Kaolín, fonolit, pegmatity, 

aplity 

B2O3 Borax, sassolin, kyselina boritá  

P2O5 Fosfáty – apatit, kostní moučka  

Stabilizátory 

CaO Kalcit, dolomit, fluorit Vápenec, dolomit 

MgO Dolomit, magnezit Dolomit, magnezit 

PbO Oxidy Pb3O4 nebo PbO, 

cerusit 

 

BaO Uhličitan nebo dusičnan 

barnatý 

 

ZnO Zinková běloba  

Taviva 

Na2O Soda, síran a dusičnan sodný, 

borax, plagioklasy, nefelín, 

kryolit 

Fonolit a další horniny 

K2O Potaš, ledek, draselné živce Fonolit a další horniny 

Li2O Sloučeniny Li  

B2O3 Borax, sassolin, kyselina boritá  

Barvící substance   

Fe
2+ 

, F e
3+

, Cu, Co, Ni, Cr, Au atd. 

Tabulka 1: Přehled sklářských surovin podle jejich funkcí a chemického složení (Gregerová 1996) [2], [15] 
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2.4 Přírodní a průmyslová skla 

2.4.1 Přírodní skla 

,,Skla, která vznikla přírodními procesy, a to nejčastěji vulkanickou činností nebo v 

souvislosti s jiným tepelným procesem v přírodě. Typickými představiteli přírodních skel 

jsou horniny ze skupiny vulkanických skel, které vznikají rychlým ochlazením kyselé 

lávy na zemském povrchu. V minulosti byl zejména obsidian využíván pro výrobu 

kamenné industrie, a to např. U středo a jihoamerických indiánských kultur. Kromě 

vulkanických skel patří k přírodním sklům také tzv. Tektity. Tektity jsou skla, která 

vznikla v souvislosti roztavením původních sedimentárních hornin v místě dopadu. Podle 

místa geografického výskytu se tektity označují jako vltavíny, austality, idočinity (javanity, 

filipínity), irgizity aj. Mají tvar disků, kapek, tyčinek, knoflíků s vrásčitým povrchem 

(skulptací) a barvu od zelené přes hnědou po černou. Vltavíny byly objeveny v r. 1787 

jako první z tektitů a dostaly svůj název podle řeky Vltavy“. (Bouška et al. 1987) [16] 

,,Nacházejí se v České republice (jižní Čechy, jižní Morava, okolí Chebu), méně v 

Německu (okolí Drážďan) a Rakousku (okolí města Horn). Jejich vznik bývá vysvětlován 

jako důsledek dopadu meteoritu do oblasti dnešního Bavorska před asi 14,7 mil. Let a s tím 

související vytvoření kráteru Ries. Používají se především jako šperkařská surovina“. 

(Bouška et al. 1987) [16] 

 

  

  

  

  

  

  

 

Obrázek 1: Obsidián - černé vulkanické sklo s 

typickým lasturnatým lomem. Island. Velikost 

vzorku 12,5×8,5 cm. Sbírky Geologického 

pavilonu VŠB-TU Ostrava. [2] 

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/sklo/obsidi%C3%A1n.JPG
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2.4.2 Průmyslová skla 

Průmyslová skla jsou taková skla, která vznikají tavením sklářského kmene, přísad 

a následným řízeným ochlazením bez krystalizace, nebo při spalování uhlí jako vedlejší 

produkt (úhelné tavné strusky, vysokoteplotní popílky). [2] 

Řadíme se např. Oxidická a křemičitá skla, skla z oxidu hlinitého a boro-křemičitá 

skla. [2], [5] 

 

Oxidická skla 

Oxidy mají vyšší korozní odolnost ve vodních roztocích než kovy. Rovněž 

mechanismus koroze se poněkud liší: dochází spíše k rozpouštění jednotlivých složek 

materiálu, nikoli k oxidačně-redukčním reakcím. Koroze skel zahrnuje tři současně 

probíhající děje: Vyčuhování pohyblivých složek skla, rozpouštění skla jako celku 

v důsledku štěpení vazeb a vznik sekundárních vrstev na povrchu skla v důsledku srážení 

složek roztoku. [2] 

 

Křemičitá skla 

Za křemenné suroviny se považují různé typy hornin s vysokým obsahem 

SiO2 (zpravidla min. 96 %). Jedná se o různé křemence, které jsou složené převážně 

z křemene a které vznikají silicifikací pískovců nebo stmelením křemenných písků 

křemitým tmelem (silicifikované pískovce, silicity, křemenné písky, valouny, žilný 

a pegmatitový křemen). Křemenné sklo je na rozdíl od křemene amorfní, má laboratorní a 

další využití ve sklářském průmyslu. Mnoho jeho odrůd je ceněno jako drahé a ozdobné 

kameny, které jsou dále používány ve šperkařském průmyslu a jako dekorace. [1], [2], [5] 

 

Skla z oxidu hlinitého 

 

Boro-křemičitá skla 

Tato skla spadají spíše do kategorie speciálních skel, neboť jsou vysoce odolná vůči 

chemické korozi a vůči teplotním změnám. Obsahují oxid boritý (B2O3) a více oxidu 

křemičitého než u ostatních typu skel. Typické složení je: 70-80 % B2O3, 4-8 % Na2O nebo 

K2O a 2-7% Al2O (oxid hlinitý). Jejich použití zahrnuje komponenty pro chemické 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emenn%C3%A9_sklo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amorfn%C3%AD_l%C3%A1tka
http://www.techblog.cz/technologie/sklo-z-oxidu-hliniteho.html
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procesy, laboratorní zařízení, farmaceutické obaly, svítidla, nádobí a okénka pro sporáky. 

Dále se tato skla používají k výrobě skleněného vlákna (přádelné nekonečné a izolační 

vlákno). [2] 

2.5 Stabilizátory 

Oxid vápenatý napomáhá při vyplavování nečistot do strusky.[2] 

2.6 Taviva 

Sklo nemá bod tání a jeho základní vlastností je dynamická viskozita, která je 

funkcí chemického složení a závisí především na teplotě. Mění se v širokých mezích při 

tavení a při chlazení, kdy je sklo prakticky tuhé. [1] 

V technické praxi se obvykle tavení rozděluje na 3 hlavní stádia: 

1. Vlastní tavení - Období chemických reakcí a období rozpouštění zbytku pevných 

látek. 

2. Homogenizace - Odstranění plynných uzavření a vyrovnání složení taveniny v celé 

hmotě. 

3. Ochlazení skloviny – Ochlazení na pracovní teplotu, při které se dá tvarovat. Pro 

tavení skloviny slouží plamenný regenerativní tavící agregát, který je vytápěný 

zemním plynem a předehřátým vzduchem.  

 

Při tavení paralelně nebo následně probíhají tyto děje: 

- Zahřátí sázky na tavící teplotu 

- Reakce mezi jednotlivými složkami 

- Čeření 

- Chemická homogenizace taveniny  

- Ochlazení skloviny na pracovní teplotu [2] 
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,,Viskozitní křivka představuje základní charakteristiku skloviny, která je důležitým 

předpokladem k zajištění optimálního procesu tvarování a tím bezporuchového procesu 

výroby. Pro proces tvarování je velmi důležitá znalost průběhu a rozložení teplotních polí 

ve vytvářeném výrobku. Rozložení teplot je ve značné míře určováno konstrukčním 

řešením, provedením a materiálem vytvářecích nástrojů (sklářských forem) a závisí také na 

způsobu provedení a parametrech chlazení.“ Graf. 1.  (Beroun 2009/2010) 

2.7 Pomocné látky 

2.7.1 Čeřící látky 

,,Čeřiva jsou látky, které se do sklářského kmene přidávají v malém množství, aby 

odstranily z roztavené skloviny bublinky a nečistoty a zároveň ji homogenizovaly. Často 

pomáhají také k urychlení tavících procesů a napomáhají k odbarvování skloviny. Jako 

čeřiva se používají sírany (sodný, vápenatý, barnatý) nebo dusičnany – ledky (draselný, 

vápenatý, barnatý) “ (Jirásek J., Vávro M. 2008) 

2.7.2 Kalící látky 

Tyto látky jsou využívány pro získání mléčného nebo kouřového skla, tak aby 

zůstaly průsvitné, ale neprůhledné. 

2.7.3 Způsob průmyslové výroby a použití 

Ploché sklo tažené 

,,Ploché sklo je nejrozšířenějším typem výrobků z kompaktní skleněné hmoty. 

Používá se ve stavebnictví pro zasklívání oken, dveří, přepážek, stěn, balkonů, výkladních 

Graf 1 viskozitní křivky (www.ksd.tul.cz) [1] 

http://www.ksd.tul.cz/
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skříní, případně i jako vnější fasádní obkladový materiál v kovových rámech“ (Jirásek J., 

Vávro M. 2008).[2] 

Ke sklům vyráběné taženým způsobem patří např.: 

- Skla matová a ledová 

- Zrcadlové sklo 

- Bezpečnostní sklo 

- Determální skla 

- Bezpečnostní a tvrzená skla 

 

Válcované sklo 

,,Příkladem válcovaných skel může být sklo s drátěnou vložkou. Float proces je 

zvláštní způsob tvarování skla, kdy proud skla vstupuje do komory s roztaveným cínem, na 

kterém se rovnoměrně roztéká a získává rovnoměrnou tloušťku a hladkou plochu. 

V současné době se plochá skla všech způsobů výroby používají také k výrobě izolačních 

skel, vytvořených ze dvou nebo více skel se vzduchovou dutinou nebo dutinou vyplněnou 

inertním plynem (tzv. izolační dvojskla nebo trojskla)“. (Jirásek J., Vávro M. 2008) [2] 

 

Tvarované sklo 

,,Jako tvarované sklo se označují stavební prvky, vyráběné buď jako duté, plné 

nebo korýtkovité tvarovky, skleněné tašky a trouby. Používají se na sklobetonové 

konstrukce stěn, stropů nebo kleneb, kdy mohou staticky spolupůsobit spolu s betonovou 

výplní nebo tvořit průsvitnou výplň.  Příkladem dutých tvarovek jsou např. tzv. luxfery, 

používané pro nenosné konstrukce vnějších i vnitřních stěn a jako výplně otvorů. Skleněné 

tašky se používají do půdních prostorů namísto střešních okýnek a vyrábějí se ve 

velikostech a tvarech totožných s keramickými pálenými taškami (bobrovkami, 

drážkovými taškami)“. (Jirásek J., Vávro M. 2008) [2] 

 

Foukané sklo 

Tento typ skla se tvarují pomocí sklářské píšťaly. Vyrábí se zejména umělecké a 

dekorativní skla, ale také technické a užitkové (stolní). [2] 
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Pěnové sklo 

,,Vstupní suroviny jsou stejné jako u výroby skla (křemičitý písek, živec, vápenec, 

soda, možné je i přidání odpadního skla). Připraví se skelná tavenina, která je extrudována 

a rozemleta na skelný prach. Zpěnění probíhá přidáním uhlíku a zahřátím na teplotu 

přibližně 1 000 °C. Izolační materiál je vyráběn ve formě kvádrových bloků. Po ochlazení 

lze materiál nařezat do podoby desek nebo skořepin“. (Srdečný K. 2008) [18] 

,,Pěnové sklo prakticky nepropouští páru a nevsakuje vlhkost. Koeficient 

rozpínavosti je přibližně stejný jako u oceli nebo betonu. Materiál je odolný vůči tlaku, 

kyselinám, škůdcům, a je tvarově stálý. Mechanickými účinky - jako například nárazy při 

montáži - může dojít k jeho poškození. Hraniční (maximální) teplota pro použití materiálu 

činí 430 °C“. (Srdečný K. 2008) [18] 

 

Tabulka 2: Orientační rozsahy vybraných vlastností pěnového skla (Svoboda et al. 2004) [17] 

 

 

 

 

VLASTNOST 

 

JEDNOTKA 

 

ROZPĚTÍ HODNOT 

objemová hmotnost kg·m
-3 

120 - 175 

pevnost v tlaku MPa 0,7 - 1,6 

pevnost v ohybu MPa 0,3 - 0,6 

modul pružnosti MPa 800 - 1500 

součinitel délkové teplotní roztažnosti K-1 8,3·10-6 - 9,0·10-6 

měrná tepelná kapacita kJ·kg
-1

·K
-1 

0,84 

měrná tepelná vodivost při 0 °C W·m
-1

·K
-1 

0,038 - 0,049 

měrná tepelná vodivost při 10 °C W·m
-1

·K
-1

 0,040 - 0,050 

faktor difuzního odporu - ∞ 

maximální teploty použití °C - 260 až + 430 
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Skleněná vlákna 

,,Skleněná vlákna se využívají především ve stavebnictví. Vyrábějí se taháním, 

odstřeďováním nebo rozfukováním roztavené skloviny. 

Používají se zejména jako tepelně a zvukově izolační materiál (např. výrobky 

Isover nebo Rotaflex). Skleněná vlákna mohou mít uplatnění také jako rozptýlená výztuž 

v betonech. Patent na rozptýlenou výztuž pochází již z roku 1874, k podstatnějšímu 

uplatnění skleněných vláken v betonech však dochází až od 90. let 20. Století“.  

,, Vláknitá výztuž především omezuje vznik trhlin  při smršťování betonu a zlepšuje 

pevnostní vlastnosti ztvrdlého betonu. Používá se jak v monolitickém, tak 

v prefabrikovaném betonu. Skleněná vlákna v betonech musejí především odolávat silně 

alkalickému prostředí cementového tmelu a kamene, čehož se dosahuje buď speciálním 

složením sklářského kmene (Na2O – SiO2 – ZrO2) nebo povrchovou lubrikací“. (Jirásek, 

Vávro et al. 2008)  
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3 Hlavní ložiska sklářských písků 

3.1 Ložiska sklářských písku v České republice 

Nejvýznamnější ložiska jsou v ČR soustředěna na severu Čech. Jedním z nich je 

Střeleč v jizerské faciální oblasti české křídové pánve. Druhou oblastí je jižní okolí České 

Lípy v lužické faciální oblasti křídové pánve. V současnosti jsou využívána ložiska Srní 2 

– Veselí a Provodín a v blízké budoucnosti budou nahrazena ložiskem Srní-Okřešice. 

Ložisko Velký Luh je tvořeno pliocenními štěrkopísky chebské pánve. Surovina je 

využívána pro výrobu technických, keramických a vodárenských písků. [2], [7] 

Mapa 1:  Ložiska sklářských surovin (www.geofond.cz) [7]  

 

Písky sklářské (slévárenské): 

1. Provodín 

2. Srní 2 – Veselí 

3. Střeleč 

4. Velký Luh 

5. Mladějov v Čechách 

6. Srní – Okřešice  

http://www.geofond.cz/
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4 Těžební organizace 

Těžařské organizace v České republice v roce 2010 vytěžily nejméně sklářských 

písku od roku 2005 – 2010 a to 888 kt. V roce 2008 vytěžily mnohem více a to 1 151 kt. 

[7] 

Tabulka 3: Těžba sklářských písků mezi lety 2005 – 2010 (www.geofond.cz). [7] 

Rok 
 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sklářské písky ČR kt 920 963 942 1 151 990 888 

 

 

4.1 Sklopísek Střeleč, a.s., Mladějov 

Sklopísek Střeleč se řadí mezi moderní společnosti. Z hlediska výrobní kapacity a 

objemů prodaných křemičitých písků patří do okruhu největších dodavatelů ve střední 

Evropě. Modernizace technologie a vhodné surovinové zdroje této společnosti umožňuje 

vyrábět křemičité písky s nízkým obsahem oxidu železa, které jsou nezbytné pro výrobu 

extrémně čistého skla. Jedná se o sklářské písky vysoké kvality s obsahem Fe2O3 100 ppm 

a nižším. [9] 

  

Tabulka 4: Přehled sklářských písků nabízející ve Sklopísek Střeleč a.s., Mladějov [9] 

Sklářské 

písky 

(Druh) 

Fe2O3 

(max %) 

Zrnitostní rozsah 

(mm) 

ST 08 0,008 0,10 - 0,63 

ST 10 0,01 0,10 - 0,63 

ST 12 0,012 0,10 - 0,63 

ST 15 0,015 0,10 - 0,63 

ST 21 0,021 0,10 - 0,63 

ST 25 0,25 0,10 - 0,63 

ST 40 0,04 0,10 - 0,63 

 

  

http://www.geofond.cz/
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Graf 2: Množství odtěžených sklářských písků ve společnosti sklopísek Střeleč a.s. Mladějov mezi lety 2008 - 2011 

(www.sklopisek.cz). [9] 

 

Množství odtěžených sklářských písků mezi lety 2008 – 2011 se pohybovalo mezi 

641 179 tun – 674 442 tun. Pouze v roce 2008, byla těžba sklářských písků na 928 860 

tunách, což je nejvíce mezi lety 2008 – 2011. [9] 

 

Tabulka 5: Ekonomické údaje - Sklopísek Střeleč s.r.o. [13] 

 

Rok 

 

Tržby (tis. Kč) Zisk/ztráta (tis. Kč) Aktiva celkem (tis. Kč) 

2007 548 816 134 447 866 265 

2008 564 281 131 157 934 865 

2009 382 779 49 792 913 443 

2010 426 270 65 701 884 547 

 

Zisk společnosti Sklopísek Střeleč s.r.o., uvedený v tabulce 10, od roku 2007, kdy 

byl na 134 447 tis. Kč. postupně klesal, a to do roku 2009. Od roku 2010 opět ziskovost 

stoupá a pohybuje se od 65 701 tis. Kč. [13] 
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4.2 Provodínské písky a.s., Provodín 

Provodínské písky a.s. dodává křemenný písek vysoké kvality odběratelům 

zaměřujících se na slévárenský a sklářský průmysl a na jiné odvětví. Typické údaje nám 

ukazuje přehled v tabulce č. 5. Písky se dodávají vlhké po praní a sušené – mohou být 

dodávány také balené, volně ložené, pro nakládku na nákladní automobily a vagóny. [10] 

 

Tabulka 6: Přehled sklářských písků nabízející provodinské písky a.s. [10] 

Sklářské písky 

(značka písku) 
Fe2O3 [%] Zrnitostní rozsah [mm] 

 PR 21  0,030 0,1 - 1,0 

 PR 23  0,030 0,1 - 0,5 

 PR 13  0,020 0,1 - 0,5 

 

 

 

 

Graf 3: Množství odtěžených sklářských písků ve společnosti Provodínské písky a.s., Provodín mezi lety 2008 – 

2011. [10] 

 

V roce 2010 zaznamenala společnost Provodínské písky a.s. největší pokles 

v odtěžených sklářských písků, kdy těžba klesla na 308 000 tun. Naopak největšího 

množství odtěžených sklářských písků došlo v roce 2008 a to 408 000 tun, což je o 

100 000 tun více než v roce 2008.[10] 
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Tabulka 7: Ekonomické údaje - Provodínské písky a.s. [14] 

 

Rok 

 

Tržby (tis. Kč) Zisk/ztráta (tis. Kč) Aktiva celkem (tis. Kč) 

2007 332 596 65 835 785 702 

2008 311 956 172 834 976 977 

2009 244 288 25 455 560 578 

2010 238 464 33 061 541 632 

 

Zisk společnosti Provodínské písky a.s. mezi lety 2007 - 2010 mělo v roce 2008 

nejvyšší zisk a to 172 834 tis. Kč, což je o 62 % více než v roce 2007. A v roce 2009 byl 

zisk pouze 25 455 tis. Kč. Od roku 2010 ziskovost opět stoupá. Poslední zaznamenaný rok 

je 2010, kdy byl zisk 33 061 tis. Kč. [14] 

 

4.3 LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza 

 

Mezi nejznámější produkty společnosti LB MINERALS patří kaoliny, které jsou 

využívány v keramickém průmyslu při výrobě obkladů, dlaždič a sanitární keramiky. Další 

známé použití kaolinu je např. při výrobě papíru, barev a laků, plastů, lepidel tmelů, ale 

také i léčiv ve farmaceutickém průmyslu. [11] 

Kromě kaolinů, které jsou dominantní části spektra výrobků této společnosti, jsou 

významné i jiné, jako jíly (žáruvzdorné jíly, které se používají ve výrobě keramických 

obkladů a dlažeb, pálených střešních tašek, elektroporcelánu, užitkové keramiky a 

komínových vložek). [11] 

Významnou úlohu ve spektru dodávaných surovin představují živce, které se 

používají při výrobě skla, keramických slinutých dlaždic, sanitární keramiky, porcelánu, 

glazur, smaltů, frit. [11] 
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Graf 4: Množství odtěžených sklářských písků ve společnosti LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza mezi lety 2008 – 

2011. [11] 

 

Množství odtěžených sklářských písků se mezi lety 2008 – 2011 pohybovalo od 

14 002 tun a to v roce 2009 do 29 982 tun v roce 2008. [11]  
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5 Hlavní výrobci sklářských výrobků 

 

Glaverbel Czech a.s.  - nyní AGC Flat Glass Czech 

- http://www.agc-glass.eu 

- Vyrábí ploché sklo, široký sortiment bezpečnostních skel lepených i kalených, skla 

protisluneční, tepelně izolační skla, skla s pokovenou vrstvou, protipožární skla 

apod. [12] 

Moravské sklárny Květná 

- http://www.moravskesklarny.cz/  

- Vyrábí sodno-draselné sklo tradičními metodami v pánvových pecích. Sortiment 

sklárny v Květné tvoří foukané, ručně tvarované výrobky. [12] 

Speglass s.r.o 

- http://www.speglass.cz/ 

- Produkuje speciální, především ohýbaná skla a různé typy bezpečnostních skel. 

[12] 

Sklárna Heřmanova huť 

- Vyrábí nápojová skla. [12] 

Sklárny Kavalier a.s. – nyní Kavierglass a.s. 

- http://www.kavalier.cz/ 

- Vyrábějí varné, technické a laboratorní sklo a borokřemičitá skla. [12] 

Sklárna Slavia s.r.o. 

- http://www.sklarna-slavia.cz/ 

- Zabývá se ruční výrobou skla. 

- 90% výroby vyváží do zahraničí. Především do USA, Indonésie, Čína, Austrálie, 

Kanada, Thajsko, Německo, Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Ázerbájdžán, Irán, 

Egypt, Malajsie, Itálie, Velká Británie, Katar, Španělsko, Indie, Saudská Arábie a 

Japonsko. [12] 

Nižborská sklárna RÜCKL CRYSTAL a.s. 

- http://www.ruckl.cz/ 

- Zabývá se výrobou olovnatého křišťálu zdobeného brusem 

- Vyváží převážně do USA, Země blízkého a středního východu, Japonska, 

Singapore a Ruska. [12] 

http://www.estav.cz/zpravy/nove/glaverbel-czech-agc-flat-glass.html
http://www.agc-glass.eu/
http://www.moravskesklarny.cz/
http://www.speglass.cz/
http://www.kavalier.cz/
http://www.sklarna-slavia.cz/
http://www.ruckl.cz/
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VITRUM, spol. s.r.o. Sklárna Janov 

- http://www.vitrum-sj.cz/ 

- Zaměřuje se na výrobu lisovaného, foukaného i ručně malovaného skla. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2: Rozmístění sklářského průmyslu v České republice [12] 

http://www.vitrum-sj.cz/
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6 Ekonomické souvislosti těžby, výroby a prodeje 

6.1 Počet ložisek, zásoby, těžba 

Tabulka 8: Počet ložisek, zásoby, těžba [12] 

 

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet ložisek celkem 6 6 6 6 6 

  z toho těžených 5 5 5 5 5 

Zásoby celkem kt 260 917 254 871 260 440 259 344 258 366 

  bilanční prozkoumané 92 382 91 391 90 231 89 378 88 415 

  bilanční vyhledané 25 947 25 892 25 781 25 538 25 523 

  nebilanční 142 588 137 588 144 428 144 428 144 428 

Těžba, kt 963 942 1 151 990 888 

 

Během 4 let, a to mezi roky 2006 – 2010 se v České republice celkový počet 

ložisek sklářských písků ani počet ložisek z toho těžených nezměnil. Pouze těžba v těchto 

letech postupně klesala a to až na rok 2008, kdy těžba stoupla až na 1 151 kt, což je o 22,2 

% více než v roce 2007. Nejnižší těžba byla ale v roce 2010 a to pouze 888 kt, [12] 

Podle mého názoru v roce 2009 zapříčinila pokles těžby ekonomická krize, která 

vedla ke snížení poptávky po sklářském materiálu a to hlavně ve stavebním průmyslu a 

zvýšení ceny nafty a benzínu, potřebné pro samotnou těžbu. [12] 

Od roku 2011 byla zaznamenána zvýšená poptávka po sklářských píscích a to 

hlavně kvůli ustupující ekonomické krizi. [12]. 

V tabulce č. 9. jsou uvedené zásoby a těžba sklářských písků na jedno těžené 

ložisko.  
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Tabulka 9: zásoby a těžba sklářských písků přepočteno na jedno těžené ložisko. [12] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Zásoby celkem kt 52 183,4 50 974,2 52 088 51 868,8 51 673,2  

  bilanční prozkoumané 18 476,4 18 278,2 18 046,2 17 875,6 17 683 

  bilanční vyhledané 5 189,4 5 178,4 5 156,2 5 107,6 5 104,6 

  nebilanční 28 517,6   27 517,6 28 885,6 28 885,6 28 885,6 

Těžba, kt 192,6 188,4 230,2 198 177,6 

 

6.2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Tabulka 10: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mld. Kč). [12] 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
index 

10/09 

              (%) 

Ploché sklo 15,86 15,99 17,76 18,17 13,96 14,09 100,9 

Obalové sklo 4,96 4,75 4,84 4,33 3,71 3,42 92,2 

Ostatní sklo 13,33 12,7 12,39 11,14 9,63 7,05 73,2 

Skleněná 

vlákna 
4,23 4,53 5,42 4,39 4,74 5,11 107,8 

Užitkové sklo 5,3 5,38 5,77 5 1,78 2,34 131,5 

Sklo celkem 43,68 43,35 46,18 43,03 33,82 32,01 94,6 

 

Mezi lety 2005 – 2010 byla největší tržba za zpracování plochého skla, ze kterého 

se vyrábí zrcadlové, bezpečnostní, tvrzené, determální, matové či ledové sklo, a ostatní 

sklo, u kterého se tržba v roce 2005 pohybovala na nejvyšší částce a to na 13,3 mld. Kč a 

na nejnižší v roce 2010 a to na 7,05 mld. Kč. [12] 

Celková tržba za všechny typy skel od roku 2005 – 2010 klesala, až na rok 2007, 

kdy tržba stoupla na 46,18 mld. Kč. Tím pádem klesala i produkce těchto skel a to hlavně 

kvůli nižšímu zájmu o tyto produkty. [12] 

Nejnižší tržba za prodej uvedených skel byla mezi lety 2005 – 2010 u obalového 

skla. Toto sklo zaznamenalo největší pokles za tržby z prodeje v roce 2010, a to na 3,42 

mld. Kč. Největší růst byl zaznamenán v roce 2005 a to na 4,96 mld. Kč. [12] 
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Po roce 2010 se produkce skla znovu zvýšila ve všech oborech (kromě ostatního 

skla) a to hlavně z toho díky zahraniční poptávky, především z Německa. 

 

6.3 Ceny domácího trhu z roku 2010 

Ceny daného výrobků se určují z hlediska požadavků kladených na kvalitu. Ceny 

sklářských písků v České republice se pohybovaly od 300 do 600 Kč/t ve vlhkém stavu, 

sušené volně ložené stály 800 – 1050 Kč/t a pytlované mezi 1300 – 1660 Kč/t. [12] 

Tabulka 11: Ceny domácího trhu z roku 2010 – sklářské písky [12] 

Ceny domácího trhnu z roku 2010 

sklářské písky ve vlhkém stavu sušené volné ložené 

 

Pytlované 

 

 

300 - 600 Kč/t 800 - 1050 Kč/t 1300 - 1660 Kč/t 

  

Ceny mikromletých písků se podle kvality pohybovaly mezi 3 000 a 4600 Kč/t. 

Filtrační písky byly prodávány vlhké za 530 – 690 Kč/t, sušené za 1 050 – 1 350 Kč/t. [12] 

Tabulka 12: Ceny domácího trhu z roku 2010 - Mikromleté a filtrační písky. [12] 

Mikromleté písky 3000 - 4600 Kč/t 

   Filtrační písky Vlhké Sušené 

 

530 - 690 Kč/t 1050 - 1350 Kč/t 

0

5

10

15

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
(mld.Kč) 

Ploché sklo

Obalové sklo

Ostatní sklo

Skleněná vlákna

Užitkové sklo

Graf 5: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mld.Kč). [12] 
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7 Závěr 

Z uvedených údajů o těžbě sklářských písků jednotlivých těžařských společností 

vyplývá, že těžba od roku 2008 do 2011 postupně klesala. Ale i přesto se společnost 

Sklopísek Střeleč v roce 2011 udržela na prvním místě v množství odtěžených sklářských 

písků, což je 665 542 tun. 

Nejméně sklářských písků odtěžila společnost LB minerals s.r.o. a to v roce 2009, 

kdy těžba klesla na 14 002 tun a nejvíce odtěžila v roce 2005 a to 29 982. A to proto, že se 

tato společnost zabývá těžbou více druhů minerálů a tím určuje důležitost těžby dané 

suroviny v určitém roce. 

 

Graf 6: Těžba sklářských písků jednotlivých těžařských společnosti mezi roky 2008 – 2011. [12] 

 

Hlavní konkurenční výhodou společnosti sklopísek Střeleč, by měl být typ 

odtěžených písků s extrémně vysokým obsahem SiO2. Tyto typy písků jsou vhodné pro 

sklářský průmysl, pro výrobky silikátové chemie a v dalších oblastech průmyslu. 

Sklopísek Střeleč, podle článku uvedeného na webových stránkách 

www.aktualne.cz od Tomáše Franka na téma “Sklářská cesta z pekla. Tajemný boháč 

oživuje Preciosu“ podle výsledku hospodaření, loni překonala vliv hospodářské krize a 
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zvýšila tak zisk meziročně o 32 % na 66 milionů korun. Tržby se tak zvýšily o 11 % na 

426 milionů korun.  

Vypadá to tedy, že ekonomická krize pomalu ustupuje a těžařské společnosti a 

hlavní výrobci tak opět mohou rozšiřovat svou produkci a zaměstnávat větší počet lidí. 

Sklárny a porcelánky zkrachovalé skupiny Bohemia Crystalex Trading (BCT) a 

Porcela Plus jsou nyní také ziskové, i když jejich zisky nejsou tak vysoké jako kdysi. Také 

sklárny Kavalierglass, které se dříve jmenovaly Kavalier v Sázavě na Benešovsku také 

mohly v minulých měsících zhruba 150 pracovníků nabrat zpátky. Ostatní sklárny jako 

Sklo Bohemia ve Světlé nad Sázavou, která nyní funguje pod názvem Crystalite Bohemia, 

stále roste a provozuje čtyři pece, což je stejný počet jako bývalé sklárny před krachem. 

Tato sklárna pánuje do budoucna stavbu páté pece a příbytek dalších pracovních míst. A 

sklárna Crystal Bohemia v Poděbradech stále nabírá.  

V posledních letech Česká výroba sklářských produktů zaznamenala růst o tradiční 

výrobky a to hlavně z toho důvodů, že se mezi lidmi zvýšil zájem o tradiční české 

produkty a českou kvalitu. Tudíž dávají přednost kvalitě nad kvantitou. 

Ziskovost společností Sklopísek Střeleč s.r.o. a Provodínské písky a.s. v roce 2009 

výrazně klesla a to zapříčinilo i výrazné propouštění zaměstnanců těchto společností. 

Velký pokles zaznamenala hlavně společnost Provodínské písky a.s., u které ziskovost 

klesla až na 25 455 tis. Kč.   

Tabulka 13: Ekonomické údaje v roce 2009 [13], [14] 

  Rok 

Tržby 

 (tis. Kč) 

Zisk/ztráta 

(tis. Kč) 

Aktiva celkem 

 (tis. Kč) 

Provodínské písky a.s. 2009 244 288 25 455 560 578 

Sklopísek Střeleč s.r.o. 2009 382 779 49 792 913 443 

 

Tržby z prodeje u společnosti Provodínské písky a.s. mezi lety 2007 – 2010 

postupně klesaly a v roce 2010 se dostaly k nejnižší částky, a to 238 464 tis. Kč. Naopak 

největší tržby dosáhly v roce 2007, kdy Tržby z prodeje činily 332 596 tis. Kč. 

U společnosti Sklopísek Střeleč s.r.o. byly tržby z prodeje mezi lety 2007 – 2010 

mnohem větší. Největší tržby dosáhly v roce 2008, a to 564 281 tis. Kč., a nejnižší v roce 

2009, kdy činily 382 779 tis. Kč. 
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V roce 2010 byl zaznamenán růst zisku a to minimálně o 25%. Tržby v roce 2010 u 

Sklopísku Střeleč s.r.o. stouply na 426 270 tis. Kč. 

Tabulka 14: Ekonomické údaje v roce 2010 [13], [14] 

  Rok 

Tržby  

(tis. Kč) 

Zisk/ztráta 

(tis. Kč) 

Aktiva celkem 

(tis. Kč) 

Provodínské písky a.s. 2010 238 464 33 061 541 632 

Sklopísek Střeleč s.r.o. 2010 426 270 65 701 884 547 

 

Na závěr bych chtěla dodat, že z mého pohledu na sklářský průmysl a to s ohledem 

na státy nacházející se v evropské unii, jak z ekonomické stránky, tak z pohledu člověka 

žijícího v jiném státě EU, musím uznat, že česká ekonomika, těžba sklářských písků, 

výroba sklářských produktu a také zaměstnanost v tomto odvětví se pohybuje na velmi 

dobré úrovni. V posledních dvou letech se naše ekonomika posouvá ke kladným číslům, 

což přináší plusy pro společnosti zabývající se sklářstvím, pro těžařské společnosti, a také 

pro zaměstnance. Růst je sice jen malý a to hlavně z toho důvodu, že ve stavebním odvětví 

je stále malá poptávka, ale i to je velkým plusem pro sklářské odvětví, neboť se mohou 

odrazit ode dna. Češi nyní upřednostňují české výrobky, neboť disponují požadovanou 

kvalitou. Mnoho ostatních výrobků z jiných zemí nesplňují požadovanou kvalitu nebo se 

pohybují v takové výši ceny, že si je běžný zákazník nemůže dovolit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ludmila Veselá: TĚŽBA A VYUŽITÍ SKLÁŘSKÝCH PÍSKŮ V ČR 

 

2012 25 
 

8 Použitá literatura 

[1] Prof. RNDr. Jiří Konta DrSc.: Keramické a sklářské suroviny. Praha : Univerzita 

 Karlova v Praze, 1982. 

[2] Jirásek Jakub a Martin Vávro. Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: 

 Vysoká škola báňská - Technická univerzita. ISBN 978-80-248-1378-3-. 

[3] Beroun. S.: (2009/2010) Úvod do strojírenství. [online]. Katedra vozidel a 

 motorů – Technická univerzita v Liberci. [cit. 2011-09-09]. Dostupné z  

 www.ksd.tul.cz 

[4] Semerád J, et al. (2012): Křišťálové sklo [online]. Europrofiglass. [cit. 2012-12

 03]. Dostupné z http://www.europrofiglass.cz/cz/clanky-o-skle 

[5] Recyklace [Online]. Odpady. - Moravskoslezský kraj - Krajský úřad. [cit. 2012-04-

 10]. Dostupné z http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/odpady/trideni/co-je-to-

 recyklace--334/ 

[6] Sklářské a keramické stroje [Online]. Katedra vozidel a motorů. - Technická 

 univerzita v Liberci: [cit. 2012-15-02]. Dostupné z 

 http://www.ksd.tul.cz/studenti/texty/uvod_do_strojirenstvi/UdS-11pr.pdf. 

[7] Ročenka nerudy [Online]. Geofond: [cit. 2012-10-01]. Dostupné z 

 http://www.geofond.cz/cz/o-nas/dokumenty/rocenka-surovinove-zdroje-cr-

 nerostne-suroviny  

[8] Recyklace skla [Online]. SPL Recycling a.s.: [cit. 2011-10-07]. Dostupné z

 http://www.splrecycling.com/recyklace_skla_a_jeji_vyznam.html       

[9]     Výroční zpráva [Online]. Sklopísek Střeleč, a.s.: [cit. 2012-10-04]. Dostupné z 

 http://www.glassand.eu/files/vyr_zprava2010.pdf 

[10] Sklo [Online]. Provodínské písky, a.s .: [cit. 2012-03-29]. Dostupné z 

 http://www.pisky.cz/index1.htm  

[11] O společnosti [Online]. LB MINERALS s.r.o.: [cit. 2012-03-12]. Dostupné z 

 http://www.lb-minerals.cz/cz/o-spolecnosti 

[12] Výroční zpráva 2010 [Online]. Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 

 [cit. 2012-03-07]. Dostupné z http://www.askpcr.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-

 zprava-2010/vyvoj-sklarskeho-a-keramickeho-prumyslu-v-obdobi-2005---2010/ 

http://www.europrofiglass.cz/cz/clanky-o-skle
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/odpady/trideni/co-je-to-
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/odpady/trideni/co-je-to-
http://www.geofond.cz/cz/o-nas/dokumenty/rocenka-surovinove-zdroje-cr-%09nerostne-suroviny
http://www.geofond.cz/cz/o-nas/dokumenty/rocenka-surovinove-zdroje-cr-%09nerostne-suroviny
http://www.splrecycling.com/recyklace_skla_a_jeji_vyznam.html
http://www.glassand.eu/files/vyr_zprava2010.pdf
Sklo%20%5bOnline%5d.%20Provodínské%20písky,%20a.s%20.:%20%5bcit.%202012-03-29%5d.%20Dostupné%20z%20%09http:/www.pisky.cz/index1.htm
Sklo%20%5bOnline%5d.%20Provodínské%20písky,%20a.s%20.:%20%5bcit.%202012-03-29%5d.%20Dostupné%20z%20%09http:/www.pisky.cz/index1.htm
http://www.lb-minerals.cz/cz/o-spolecnosti
http://www.askpcr.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-%09zprava-2010/vyvoj-sklarskeho-a-keramickeho-prumyslu-v-obdobi-2005---2010/
http://www.askpcr.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-%09zprava-2010/vyvoj-sklarskeho-a-keramickeho-prumyslu-v-obdobi-2005---2010/


Ludmila Veselá: TĚŽBA A VYUŽITÍ SKLÁŘSKÝCH PÍSKŮ V ČR 

 

2012 26 
 

[13] Hospodářský výsledek -  Sklopísek Střeleč s.r.o. [Online]. Podnikatel.cz.: 

 [cit.2012-04-16]. Dostupné z 

 http://www.podnikatel.cz/hospodarskevysledky/44795688/ 

[14] Hospodářský výsledek – Provodínské písky a.s. [Online]. Podnikatel.cz: [cit. 

 2012-04-16]. Dostupné z 

 http://www.podnikatel.cz/hospodarskevysledky/46709053/  

[15] Gregerová, M.: Petrografie technických hmot. Vydání. Brno: skripta PřF 

 Masarykovy  univerzity v Brně, 1996. 139 s.  

[16] Bouška, V. et al.: Přírodní skla. Praha: Academia, 1987, 264 s. 

[17] Svoboda, L. et al.: Stavební hmoty. Bratislava: Jaga, 2004. 471 s.  

 ISBN 80-8076-007-1 

[18] SRDEČNÝ, K.. Co je pěnové sklo?. In: Wikipedia: the free Encyclopedia   

 [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.  2012-04-26]. 

 Dostupné z: 

 http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=stavby:co_je_to_penove_sklo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podnikatel.cz/hospodarskevysledky/44795688/
http://www.podnikatel.cz/hospodarskevysledky/46709053/


Ludmila Veselá: TĚŽBA A VYUŽITÍ SKLÁŘSKÝCH PÍSKŮ V ČR 

 

2012 27 
 

9 Obsah obrázků, tabulek a grafu 

9.1 Seznam obrázků 

Obrázek 1: Obsidián .............................................................................................................. 4 

 

Mapa 1:  Ložiska sklářských surovin .................................................................................. 11 

Mapa 2: Rozmístění sklářského průmyslu v České republice ............................................. 18 

 

9.2 Seznam tabulek 

Tabulka 1: Přehled sklářských surovin podle jejich funkcí a chemického složení ............... 3 

Tabulka 2: Orientační rozsahy vybraných vlastností pěnového skla ..................................... 9 

Tabulka 3: Těžba sklářských písků mezi lety 2005 – 2010 ................................................. 12 

Tabulka 4: Přehled sklářských písků nabízející ve Sklopísek Střeleč a.s., Mladějov ......... 12 

Tabulka 5: Ekonomické údaje - Sklopísek Střeleč s.r.o. ..................................................... 13 

Tabulka 6: Přehled sklářských písků nabízející provodinské písky a.s ............................... 14 

Tabulka 7: Ekonomické údaje - Provodínské písky a.s. ...................................................... 15 

Tabulka 8: Počet ložisek, zásoby, těžba .............................................................................. 19 

Tabulka 9: zásoby a těžba sklářských písků přeočteno na jedno těžené ložisko ................. 20 

Tabulka 10: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mld. Kč). ................................... 20 

Tabulka 11: Ceny domácího trhu z roku 2010 – sklářské písky .......................................... 21 

Tabulka 12: Ceny domácího trhu z roku 2010 - Mikromleté a filtrační písky. ................... 21 

Tabulka 13: Ekonomické údaje v roce 2009 ....................................................................... 23 

Tabulka 14: Ekonomické údaje v roce 2010 ....................................................................... 24 

 

9.3 Seznam grafů 

Graf 1 viskozitní křivky (www.ksd.tul.cz) ............................................................................ 7 

Graf 2: Množství odtěžených sklářských písků ve společnosti sklopísek Střeleč a.s. ......... 13 

Graf 3: Množství odtěžených sklářských písků ve společnosti Provodínské písky a.s ....... 14 

Graf 4: Množství odtěžených sklářských písků ve společnosti LB MINERALS, s.r.o ....... 16 

Graf 5: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mld.Kč) ............................................ 21 

Graf 6: Těžba sklářských písků jednotlivých těžařských společností ................................. 22 

  

file:///C:/Users/Liduska/Desktop/škola/VYSOKÁ%20ŠKOLA%20BÁŇSKÁ.docx%23_Toc319583681

