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Anotace 
 

V předloţené práci jsou zpracovány důsledky recyklace skla na těţbu sklářských písků a 

na změny krajinotvorby. V první části práce je vypracován podrobný popis recyklace skla. 

Následuje výroba skla, kde je zdokumentována historie skla s návazností na výrobu skla 

v současnosti. V další části je vyhotoven popis těţby sklářských písků a problematika 

povrchové těţby. Na tuto část navazuje charakteristika krajiny, která je zasaţená těţební 

činností a následuje popis rekultivace krajiny v určitých povrchových lomech sklářských 

písků v České republice. Závěrem práce je zdůrazněno, jak recyklace skla ovlivňuje těţbu 

sklářských písků.  

 

Klíčová slova: recyklace skla, těţba sklářských písků, rekultivace 

 

Summary 
 
This thesis treats of an overview the glass recycle consequences on the glass sand 

extraction and ganges of landscaping. In the first part of the work there is a detailed 

description of glass recycling followed by glass production where the history of glass with 

connection of glass manufacture in the present is documented. In the next section you will 

find description of glass sand mining and surface mining issues. This part is followed by 

landscape characteristic that is affected by mining activities, then a description of land 

recultivation in specific open-cast quarries of glass sand in the Czech Republic. 

In a final section I have highlighted how glass recyclation influence glass sand mining. 

 

Key words: glass recyclation, glass sand mining, recultivation 
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1. Úvod 

Sklo je flexibilní obalový materiál, chrání dokonale obsah, odolává agresivním 

chemikáliím, nepropouští plynné látky a při přepravě udrţuje kvalitu i čerstvost.  Jeho 

největší výhodou je jeho 100 % recyklovatelnost. Recyklací šetříme přírodní zdroje 

surovin a energie, sniţujeme mnoţství odpadů a zlepšujeme ţivotní prostředí.  

Recyklace skla je definována zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech. V příloze č. 3 je 

stanoven poţadovaný rozsah recyklace a vyuţití obalového odpadu. Pro sklo je stanoven 

rozsah 70 % k datu 31.12 2011. 

V mé práci bych Vám chtěla přiblíţit proč je recyklace skla tak důleţitá jak pro 

nás, tak i pro naše ţivotní prostředí.  
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2. Recyklace a zpracování skleněných střepů 

 

Recyklace z anglického slova recycling – recirkulace, tzn. vrácení zpět do procesu, 

nakládání s odpadem tak, ţe je bez další úpravy nebo s úpravou znova vyuţit. Recyklace 

odpadů nám šetří obnovitelné i neobnovitelné přírodní zdroje a omezuje zatěţování 

prostředí škodlivými látkami. Recyklaci můţeme rozdělit na recyklaci přímou a nepřímou. 

Přímá recyklace znamená znovu vyuţití bez dalších úprav, např. automobilové součástky. 

U nepřímé recyklace se materiál z odpadu znovu zpracuje. (www.ekologie.xf.cz) 

Sklo je v přírodě dá se říci nerozloţitelné, odhady odborníků ukazují na číslo 3000 

let, kdy se, se sklem v přírodě můţe něco dít. Ale na druhou stranu je 100% recyklovatelné 

a dá se recyklovat donekonečna, coţ je pro nás výhodou.  Čím více se při výrobě nového 

skla pouţívá skleněných střepů, tím méně je potřeba přírodního materiálů a tím méně 

energie se spotřebuje k tavení. Zpracování skleněných střepů šetří i místa na skládce cca 70 

000 m³ ročně. 

Recyklací 500 g skla ušetříme energii, která vystačí na zajištění 60 W ţárovky na 

dobu 150 minut či energie ušetřená recyklací jediné láhve by mohla napájet počítač po 

dobu 25 minut, barevnou televizi 20 minut a pračku 10 minut. Při průměrné           

hmotnosti 263 g je moţno ušetřit 85 kWh na láhev. Celkově se můţe recyklací skla ušetřit 

67,5 mld. MJ primární energie ve srovnání s novou produkcí. (www.britglass.org.uk/) 

Významem je i pro ochranu klimatu. Recyklace skla sniţuje znečištění            

vzduchu o 20  % a znečištění vody o 50 %. Recyklace 2,5 mil. t skla v roce 2002 

znamenala sníţení emisí skleníkových plynů o 915 000 t oxidu uhličitého, tzn. úspora asi 

1,5 mil. t. klimaticky škodlivých skleníkových plynů.  (www.iris.env.cz) 

Zpracováním skla k výrobě skla nového se nejen šetří energie, ale také se 

zachovávají přírodní zdroje jako písek, soda či vápenec.   

Recyklace skla provozuje firma Vetropack Moravia Glass a.s. se sídlem v Kyjově. 

Sklárna Vetropack Moravia Glass a.s. vykupuje skleněné střepy z celé republiky, většinou 

je dodávají sběrací firmy či bývalé sběrné suroviny. Část střepů pochází od firem, které 

např. likvidují stará okna, nebo vyrábí okna nová. Ročně vykoupí sklárna 90 tisíc tun 

sběrového skla. Celková kapacita je 90 000 – 130 000 tun ročně. 
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Povinnosti recyklace se týká zákon o obalech č. 477/2001 Sb., jak uţ jsem zmínila 

v úvodu. Sklárna Vetropack Moravia Glass a.s. limit podle zákona o obalech plní, protoţe 

polovina jejich produkce je exportována. Sklárna ročně vyrobí 200 000 tun skloviny, čímţ 

100 000 tun skloviny je roční zatíţení tuzemského trhu. Čistě ze surovin je vyrobeno 

jenom 65 000 tun skloviny, z tohoto mnoţství je 30 % vratných, takţe nevratného je 

uvedeno na český trh pouze 45 500 tun. Na toto mnoţství je pouţito 35 000 tun skleněných 

střepů, coţ odpovídá recyklaci 77,77 %. 

2.1 Postup recyklace skla 

 

Průměrná česká domácnost vytřídí 26 kg skla, jsou to především rozbité skleničky, 

zavařovací skleničky či sklenice od nápojů. Recyklace skla začíná právě našim vytříděním. 

Sklenici, kterou vytřídíme do kontejnerů na sklo, můţe být zpět v oběhu během 70 dní. 

Po vytřídění v naší domácnosti, patří uţ nám nepotřebné sklo do kontejnerů, kde 

rozlišujeme třídění na sklo bílé a barevné. Na kaţdém výrobku je značení, které nám 

pomůţe sklo roztřídit. Bílé sklo je označeno GL 70, zelené sklo GL 71 a hnědé sklo GL 72. 

V České republice je rozmístěno na 66 652 kontejnerů s obsahem 1100 litrů a 

průměrná konečná hmotnost takovéhoto kontejnerů dosahuje 130 kg. (www.jaktridit.cz) 

Sklo z kontejnerů je naloţeno na svozová auta. Některá svozová auta musí mít 

otevřenou korbu pro tzv. zvonový kontejner. Tato auta mají výhodu,  neboť mohou vozit 

jak sklo barevné tak čiré, mají-li korbu rozdělenou. V České republice se sveze ročně 

z měst a obcí na 107 000 tun skla.  Sklo se sveze na překladiště svozové firmy, kde se 

vytřídí od velkých nečistot a uloţí do velkokapacitních kontejnerů. Dále se sklo odváţí na 

speciální třídící linky. (www.jaktridit.cz) 

Sklo z kontejnerů se dováţí k třídícím linkám, kde proběhne vstupní přejímka 

střepů (obr. 1), kde se sklo zváţí na váze a roztřídí se podle barvy (obr. 2). Dále je sklo 

vyloţeno do zásobníků, odkud je dávkováno na pás.  
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Obrázek 1: Přejímka skl. střepů. Foto autorka 2010       Obrázek 2: Vytříděné sklo. Foto autorka 2010 

 

V třídících linkách (obr. 3) na páse se ručně zbavuje velkých nečistot a příměsi 

jako například keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadla. Personál zde nachází především 

takový materiál, který vůbec do kontejnerů na sklo nepatří.  

 

Obrázek 3: Třídící linka. Foto autorka 2010 

 

Manuální vytřídění nečistot střídá podrcení skla na malé kousky. Jemně podrcené 

sklo pokračuje na páse k laserovým čidlům. Laserová čidla pracují tak, ţe kaţdý kousek na 

páse je prosvětlen (obr. 4). Předměty, které nelze prosvítit, není sklo a jsou z pásu doslova 

odfouknuty.  Celý tento proces je řízen a monitorován počítačem (obr. 5) 
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      Obrázek 4: Prosvětlování skl. střepů.    Obrázek 5: Počítačová kontrola.  

 

       Foto autorka 2010                   Foto autorka 2010 

 

Od skleněných střepů jsou odstraněny magnetické kovy a nemagnetické kovy, 

především Al a Cu. K odstranění kovového odpadu se pouţívá magnet. Znovu se sklo 

podrtí na velikosti zrn do 0,1 mm, tímto vzniknou pomleté střepy, které se přidávají do 

sklářského kmene k výrobě dalšího skla. K podrcení zrn na zrnitostní frakci do 0,1 mm 

slouţí rotační mlýn (obr. 6). V mlýnu dochází k intenzivnímu nárazovému drcení mezi 

bicími kladivy a ozubeným kruhovým pancířem. Obvodová rychlost rotoru a nastavitelná 

kruhová mezera určují stupeň rozdrcení. (www.has.cz) 

                                

Obrázek 6: Rotační mlýn. Foto autorka 2010    Obrázek 7: Nákres mlýnu. www.has.cz 

 

             

V České republice je 73 % skleněných obalů recyklováno a vyuţito a aţ 100 % 

recyklovatelného skla se objeví v novém výrobku.  

Tento průběh recyklace mi představili na exkurzi ve sklárně Vetropack Moravia 

Glass, akciová společnost, která sídlí v Kyjově. Denně zde projde moderní recyklační 
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linkou 30 tun skleněných střepů, které sklárna v Kyjově získává od svých zákazníků, např. 

pivovary, vinárny a lihovary.  

V roce 2006 se v Evropě recyklovalo 10 000 000 tun skla, z hlediska sníţení CO2 

to znamená, ţe by se ze silnic odstranilo 1 600 000 aut. 

Kaţdý svým chováním můţe přispět k zelenějšímu světu. Jsou jen 3 kroky 

k dokonalé recyklaci skla.  

1. Vhazování pouze skleněných nádob 

2. Nevhazovat jiný odpad 

3. Třídit podle barvy.  
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3. Výroba skla 

 

Lidé znají sklo uţ od pradávna, které vzniklo přírodními procesy, zejména 

vulkanickou činností. První zmínky o skle jsou tzv. fulgurity. Jedná se o bleskem ztavený 

písek. Blesk má teplotu ve vzduchu cca 30 000 °C, a jestliţe zasáhne písčitou půdu, 

dochází k roztavení křemene. Vznikne sklovitá hmota zvaná fulgurit neboli bleskovec  

(obr. 8). (www.indian-tom.com) 

 

          Obrázek 8: Fulgurit. www.indian-tom.com   

 

Jako nejčastěji uváděné přírodní sklo je obsidián, který vzniká rychlým ochlazením 

kyselé lávy.  Přesněji řečeno vzniká v okamţiku, kdy se láva střetne s vodním prostředím. 

Tento proces dává za vznik sklovité struktury. Jemná struktura zrna je dána rychlým 

utuhnutím. Mezi další charakteristické znaky obsidiánu patří lasturnatý lom, neprůsvitnost 

a různé zbarvení. Nejčastější barva je černá, ale vyskytuje se i v hnědé, šedivé, zelené, 

červené i krásně modravé. Průzračnost obsidiánu má za následek klesající obsah oxidu 

ţeleza. (geologie.vsb.cz) 

Před 9 000 lety v Mezopotámii lidé vyuţívali obsidián především k výrobě 

nástrojů, které jim slouţily k lovu, např. noţe, oštěpy či hroty.  Indiáni z Jiţní Ameriky si 

z obsidiánu vyráběli různé předměty a věřili, ţe je ochrání před zlými silami. V dnešní 

době je obsidián vyuţíván v lékařském oboru kardiochirurgie jako ostří skalpelů. 

Mezi přírodní skla řadíme i tzv. tektity, které vznikly roztavením sedimentárních 

hornin při dopadu meteoritu na zemský povrch. Tektity rozlišujeme podle místa, kde 

vzniknou, např. vltavíny – Moldavany (podle řeky Vltavy), irgizity, australity.  V České 
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republice byly první vltavíny objeveny v roce 1787 profesorem Karlovy univerzity 

doktorem Josefem Mayerem u Týna nad Vltavou. Vltavíny jsou dnes vyuţívány k výrobě 

šperků. (geologie.vsb.cz) 

3.1 Historie skla 

Abychom mohli porozumět současné výrobě skla, měli bychom se, se sklem jako 

takovým nejprve seznámit. Tato kapitola popisuje sklo od jeho počátku přibliţně kolem 

roku 3000 př. n. l. aţ po středověk – 11. – 15. století. Šíření skla do různých zemí můţeme 

vidět na obrázku 9. Výroba skla započal jako vedlejší produkt při výrobě keramiky a 

glazury, která pokrývala keramické nádoby a šperky. (Vondruška, 2002) 

 

Obrázek 9: Schéma šíření skla do různých zemí. Viktora, 1951. 

 

První zmínky o skle byly zjištěny okolo 3000 př. n. l. v Mezopotámii. Lidem tehdy 

sklo slouţilo jako amulet či šperk v podobě korálků nebo pouţívali i hliněné láhve, které 

byly ovinuté skleněným vláknem. Tyto láhve slouţily k naplnění vonnými oleji či jako 
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nádoby na pití. Byly velké cca 10 cm. Největší rozmach výroby skla byl v Egyptě, kde 

první skláři byli otroci přivedeni ze Sýrie faraonem Thutmosem III. Z Egypta se sklo dále 

vyváţelo na Kypr a Krétu. První skleněná miska  byla vyrobena v 9. stol. př. n. l. V době 

ţelezné se začaly vyrábět i skleněné nádoby formou vybrušování s velkého kusu skla nebo 

se objevila první mozaiková tvorba, kdy se vedle sebe zatavily střepy skla různých barev. 

Stolní sklo, které slouţilo k jídlu i pití bylo vyrobeno v 2. stol. př. n. l. v Itálii a Řecku. 

Metoda foukaného skla pouţíváním skleněných trubic byla objevena roku 40. př. n. l., 

která dala podklad pro foukání skla pomocí sklářské píšťaly.  Rozlišovat sklo na uţitkové – 

neodbarvené, nazelenalé a luxusní – křišťálové sklo se začalo za vlády císaře Augusta 

v období od 1. – 3. stol. n. l. První zasklívání oken skleněnými                                 

tabulemi o  velikosti 30 x 60 cm se datuje do 1. st. n. l. v římských Pompejích. V tomto 

období se také začaly vyrábět skleněné nádoby s víkem, které slouţily jako urny. Další 

významnou novinkou při výrobě skla byla výroba skleněných vitráţí v 8. – 10. stol. n. l. 

Tuto novinku přijali s nadšením mniši, kteří tak krásně zasklívali okna v klášterech.  Sklo 

bylo vyrobeno ze sodíku a vápníku, tudíţ bylo označováno jako sodnovápenaté sklo.  

(Vondruška, 2002) 

Středověké sklářství lze rozdělit do čtyř významných oblastí. První oblast byla 

vyhlášena výrobou skla benátského, v jiţním středomoří, především Itálie. Benátské sklo 

bylo známé tím, ţe patřilo mezi luxusní a drahé zboţí slouţící nejbohatším vrstvám, na 

rozdíl od skla českého či německého, které mělo uţitkový charakter. Severně od Alp, kde 

bylo nejznámější sklo české a německé je druhou oblastí. V třetí oblasti francko-iberské 

byla největší produkce skla francouzského. A poslední čtvrtá významná oblast byla 

jihovýchodní Evropa, která patřila k nejvyspělejším. Zde se zachovalo sklářství byzantské. 

(Vondruška, 2002) 

3.1.1 Sklo v českých zemích 

 

Sklo se do českých zemí dostalo kolem 2000 př. n. l. formou výměnného obchodu 

z Blízkého východu. Byly to převáţně perličky a korálky slouţící jako šperky. Výrobu skla 

v českých zemích zahájil opat Regnard z Francie, který se vyznal ve vytváření mozaiky. 

První skleněné vitráţe s náměty Starého a Nového zákona byly vyrobeny pro baziliku      

sv. Víta na Praţském hradě, který byl roku 1264 poškozen bouřkou. Výroba skleněných 
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oken se ve 14. století značně rozšířila. Vitráţe byly pouţity např. v augustiniánském 

kostele v Roudnici nad Labem, v klášteře v Třeboni či v zámecké kapli v Českém 

Krumlově. Významní skláři této doby byl sklář a malíř Martin, který byl členem praţského 

bratrstva sv. Lukáše a druhým významným malířem a sklářem byl Heinczlin z Brna.  

Nejkrásnější mozaika ze sodnovápenatého skla byla zhotovena českými skláři ve 

14. století, v letech 1370 – 1371. Jedná se o mozaiku Posledního soudu v katedrále sv. Víta 

v Praze.  

V roce 1400 byly také zhotovovány skleněné korálky pro růţence, kterým se říkalo 

páteříky od latinské modlitby Otčenáš – Pater noster. Páteříky byli velice módní a vyváţely 

se do celé Evropy. Jejich výroba vydrţela aţ do 18. století.  

V 2. polovině 14. století se začaly se skla vyrábět napodobeniny drahokamů, 

především safíru.  

Ve 14. – 15. století se začalo zhotovovat nápojové a stolní sklo. Číše byly velice 

objemné a bohatě zdobené.  

Renesanční sklenice v českých zemích byly širší, vysoké asi 30 – 50 cm, a k okraji 

se rozšiřovaly. Začala se pouţívat i emailová malba, kde nejčastějšími motivy jsou erby. 

Tento způsob zdobení skla se od 70. let 16. století velice rozšířil. 

V 17. – 18. století se začalo sklo upravovat rytím a broušením. Jako první řezač 

skla je uváděn Caspar Lehmann, který získal od císaře Rudolfa II. na tuto úpravu skla 

privilegium. S pojmem křišťál se setkáváme v 70. letech 17. století, kdy byla zaloţena 

první huť v Nových Hradech na výrobu křišťálového skla. Nejslavnější mistr výroby 

křišťálového skla byl Michael Müller (1639 – 1709), který ke zhotovení pouţíval sodné, 

draselné a vápenaté suroviny. Takto vyrobenému sklu se říkalo křídové sklo, které bylo 

krásně čiré a čisté s vysokým leskem a mělo poţadovanou tvrdost na rytí. Nejznámější 

oblastí rytí skla bylo okolí Nového Boru a Kamenického Šenova. Ryté sklo bylo populární 

do konce 18. století, kde mělo uţití uţ jen jako lázeňské kalíšky. 

České sklo na konci 19. století bylo s anglickým a francouzským sklem 

nejúspěšnější a ve 20. století byla nejvýznamnější produkce broušeného skla. Čeští skláři 

byli známí především svou zručností a kvalitním designem.  
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První automatická linka na výrobu nápojového křišťálového skla byla uvedena do 

provozu v roce 1972 v Novém Boru. (Vondruška, 2002) 

3.1.2 Historie skláren 

 

Dřívější způsoby tavení skla jsme byli schopni zjistit jen z různých 

archeologických vykopávek či nalezených dokumentů, spisů a kreseb. Nám nejstarší 

způsob tavení je na šesti hliněných hrncích, které měly v průměru přibliţně 13 cm a vysoké 

byly 18 cm (obr. 10). Mezi tyto hrnce byly vloţeny dvě pánvice hluboké 7,5 cm a jejich 

průměr činil 25 cm. V těchto pánvicích byla jemná směs tavena na tehdy ještě výrobu 

glazury. Takto sestrojené tavící zařízení pochází z roku 1600 př. n. l., a objeveno bylo ve 

starém Egyptě. (Viktora, 1951) 

 

Obrázek 10: Nejstarší způsob tavení glazury. Viktora, 1951. 

 

Jiný způsob tavení nám byl představen z kresby z roku 1023 pocházející z Itálie. 

Na obrázku 11 můţeme vidět, ţe pec má tři otvory, z nichţ šlehá oheň, kde uvnitř byly 

pravděpodobně tři pánvice na tavení skla. A z osoby sedící u pece je zřejmě, ţe sklo bylo 

do konečné formy zhotoveno foukáním.  
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Obrázek 11: Kresba sklářské pece. Viktora, 1951. 

 

Ve spise „De re metalica“ nám Jiří Agricola představuje typ sklářské pece 

kruhových základů o velikosti 1,8 m a šíři 1,2 m pouţívaných především v Benátkách a ve 

Francii z 15. století (obr. 12). Dokonalejší tavení skla představovala pec rozdělena na dva 

díly, kde ve spodní části bylo topeniště, a ve vrchní probíhal proces tavení. Vedle tavící 

pece se nacházela pec na chlazení výrobků (obr. 13). (Viktora, 1951) 

                      

 Obrázek 12: Tavící pec 15. st. Viktora, 1951.                      Obrázek 13: Tavící pec 16. st. Viktora, 1951. 

 

3.2 Výroba současného skla 

 

Pokud bychom chtěli vystihnout sklo jako látku či materiál, můţeme sklem nazvat 

kaţdou amorfní látku, která vznikla přechlazením taveniny, bez ohledu na chemické 

sloţení a teplotní pásmo, ve kterém ztuhla. Po ztuhnutí musí mít látka vlastnosti tuhých 
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těles. Přeměna z kapalného skupenství na tuhá musí být obousměrná. (Borec, Gazdík, 

1996) 

Výroba obalového skla je proces začínající získáním kvalitních surovin jako je 

křemičitý písek, vápenec, soda, dolomit a ţivec. Pro ušetření tohoto přírodního materiálu a 

krajiny zasaţené těţební činností se stále více vyuţívá k výrobě „nového“ skla, sklo 

„staré.“  Tento postup přetrvává ve sklářském průmyslu déle neţ 35 let. Recyklaci skla 

šetříme naši krásnou českou krajinu a sniţuje se také znečištění vzduchu, coţ je důleţité 

pro lidstvo.    Sesbírané suroviny jsou dále taveny při teplotě 1600 °C, kde vznikne ţhavá 

tekutá sklovina, která se dále tvaruje. Konečnou fázi zahrnuje chlazení výrobku, kontrola 

kvality a balení hotových výrobků k přepravě zákazníkům.  

 Plánování výroby 

Prvním krokem výrobního procesu je plánování výroby. Potřebné podklady 

k plánování výroby jsou rozpočty ročního prodeje, obsazenost linek a plánování kapacit. 

Ve výsledku se z potřebných podkladů stanoví průběţné měsíční výrobní plánování, 

provizorní výrobní plán a nakonec definitivní výrobní plán. Pro zajímavost mohu uvést, ţe 

sklárna Vetropack Moravia Glass se sídlem v Kyjově měla za rok 2008 obrat 2 142,5 

v mil. CZK a v roce 2009 činil roční obrat 2 101,8 v mil. CZK.  Procentuálně došlo ke 

sníţení o 1,9 %. 

Ve sklárně Vetropack Moravia Glass se za rok 2009 se prodalo 3,97 miliard kusů. 

V následujícím grafu můţeme zjistit, kde byl největší odběr výrobků ze sklárny v Kyjově.  
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Obrázek 14: Grafické znázornění prodeje výrobků. Firemní materiály - Vetropack Moravia Glass a.s. 

 

 

V roce 2009 se ve stejné sklárně vyrobilo 1 143 605 tun skla. Dominantní 

zastoupení má výroba pivních sklenic 32 % a nejméně ţádaná je výroba sklenic na ovocné 

šťávy 5 %.   

 Příprava výroby 

Druhý krok výroby skla je příprava výroby, kde probíhá příprava surovin, 

provozních prostředků, příprava forem, balícího materiálu, zkušebních návodů a personálu.  

Podle účinků, které mají sklářské suroviny ve výrobním procesu, se jejich význam 

obvykle hodnotí z hlediska výrobní ekonomiky, tj. podíl sklářských surovin ve výrobních 

nákladech. Z hlediska technologických funkcí, coţ znamená chování sklářských surovin 

v procesu tavení. A z hlediska ekologických vlivů. Jedním z ekologických vlivů je úspora 

surovin či produkce skla s minimální ekologickou zátěţí. (Kolektiv autorů, Sklářské 

suroviny, 1989) 

Hlavní vstupní surovinou jsou skleněné střepy, které mimo úspory sklářských 

surovin zlepšují proces tavby a zajišťují kvalitnější sklovinu. Podíl střepů můţe v případě 

zelené skloviny dosahovat i 70 %, kde tolik nezávisí na čistotě střepů. Ve Švýcarsku i 

Německu se při tavbě zeleného obalového skla pouţívá přídavek nad 80 % střepů. U 

hnědého skla se pouţívá přídavek 50 % střepů. U skla bílého jsou poţadavky na kvalitu 



Karin Šulcová: Důsledky recyklace skla na těţbu sklářských písků 

 

2011  15 

 

střepů nejvyšší, proto se přidává jen 40 % střepů. (Firemní materiály sklárny Vetropack 

Moravia Glass a.s.)  

Při výrobě skla jsou mimo sklářské střepy i základní suroviny jako křemičitý písek, 

soda, dolomit, vápno, ţivec, drobné komponenty, jejichţ podíl můţeme vyčíst 

s následujícího grafu. 

 

Obrázek 15: Grafické znázornění základních suroviny při výrobě skla. Firemní materiály - Vetropack 

Moravia Glass a.s. 

 

Sklářský písek: 

Sklářský písek se získává povrchovou těţbou. Jsou to zrnité světle zbarvené aţ bílé 

horniny obsahující oxid křemičitý (60 % – 80 %). Sklárna v Kyjově pouţívá pro výrobu 

barevného skla sklářský písek ze Slovenské republiky a pro výrobu skla čirého písek ze 

severních Čech – Provodínské písky, a.s. Sklářský písek se označuje podle jeho kvality. Na 

výrobu skla obalového je nejvhodnější písek značený TS4O. Čistotu písků ovlivňuje jejich 

nízký obsah barvících kysličníků Fe2O3, Al2O3 a maximální obsah  SiO2. 
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Na výrobu bílého písku poţadujeme toto sloţení v hmotnostních % (tabulka 1). 

 

Tabulka 1 Sloţení k výrobě bílého písku v hmotn.%. Firemní materiály sklárny Vetropack Moravia 

Glass a.s. 

SiO2 98,5 % 

Al2O3 min. 0,2 %, max. 0,6 % 

Fe2O3 max. 0,04 % 

 

Na výrobu barevného písku poţadujeme toto sloţení v hmotnostních % (tabulka 2). 

 

Tabulka 2 Sloţení k výrobě barveného písku v hmotn.%. Firemní materiály sklárny Vetropack 

Moravia Glass a.s. 

SiO2 min. 95 % 

Al2O3 max. 2,5 % 

Fe2O3 max. 0,3 % 

 

Granulometrie písku TS40 je do 0,1 mm. Tato zrnitostní frakce můţe být v písku 

obsaţena maximálně 3 %. Obsah zrnitostní frakce 0,1 mm – 0,63 mm je 96 %. Rozdíl je ve 

velikosti zrn při výrobě skla bílého a barevného.  

Bílé sklo:  0,63 mm – 0,8 mm - max. 1 % 

    0,8 mm – tato velikost zrn se nesmí objevit při výrobě 

Barevné sklo:   

0,1 mm – max. 2 % 

0,1 mm – 0,63 mm – min. 88 % 

0,63 mm – 0,8 mm – max. 10 % 

0,8 mm – max. 0,2 % 

(Firemní materiály sklárny Vetropack Moravia Glass a.s.)  
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Soda: 

Soda neboli uhličitan sodný je další důleţitou surovinou při výrobě skla, neboť 

podporuje proces tavby. V minulosti se soda získávala spalováním mořských řas. 

V současnosti se vyrábí ze solanky, coţ je nasycený vodný roztok NaCl. K výrobě 

vyuţíváme tzv. Solvayovův způsob, kdy se do solanky nasycené amoniakem (NH3) zavádí 

oxid uhličitý (CO2). Vznikne hydrogenuhličitan sodný, který se za teploty 150 °C rozloţí 

na uhličitan sodný, oxid uhličitý a vodu. (www.tabulka.cz) 

Dolomit: 

Dolomit CaMg(CO3)2 - uhličitan hořečnatovápenatý se začal uţívat k výrobě skla 

po roce 1945 a nahradil tím dříve uţívaný vápenec. Sklo vzniklé za pouţití dolomitu je 

čisté, snadno se upravuje a je levnější. (Vondruška, 2002) 

Vápno: 

Neboli oxid vápenatý CaO je přidáván k výrobě skla, aby se zlepšila odolnost skla 

vůči vodě a zlepšila se fyzikální vlastnost skla – tvrdost. (Vondruška, 2002) 

Ţivec: 

Pouţívá se jako tavivo k výrobě skla pro jeho nízký bod tání. Nahradil potaš, jehoţ 

výroba měla negativní vliv na těţbu dřeva. (Vondruška, 2002) 

Sklářské suroviny se musí před naloţením do pece smíchat a uloţit v kmenárně   

(obr. 14) v přesných váhových poměrech, které jsou stanoveny v počítači kaţdé sklárny. 

Vzniklý sklářský kmen je dopravníky dopraven do tavících sklářských van. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Uhli%C4%8Ditan_ho%C5%99e%C4%8Dnatov%C3%A1penat%C3%BD&action=edit&redlink=1
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Obrázek 16: Sklářský kmen v kmenárně. Foto autorka, 2010 

 Tavení skloviny a výroba  

Ve sklárně Kyjov je sklo vyráběno z čiré nebo barevné skloviny. Celý proces tavby 

skla lze rozdělit na tři fáze. První fáze, kde dochází ke zvyšování teploty, nazýváme tvorbu 

skla, v procesu čeření se dosahuje nejvyššího bodu tavící teploty a poslední etapa je sejití, 

kde probíhá ochlazování na pracovní teplotu.  

Tavení skloviny probíhá v tavících vanách, které jsou ve společnosti Vetropack 

Moravia Glass označeny vana č. 51 a č. 52 – typ Vetro-Melter. Vana s číslem 52 (obr. 15 a 

obr. 16) byla postavena za 99 dní v roce 2010, ale samotný projekt trval 2 roky. Jedná se o 

příčně plamenné rekuperační sklářské vany, s čelním zakládáním a dvojitou třístupňovou 

rekuperací, které jsou umístěné ve výrobním monobloku o rozměrech                            

2000 x 820 x 130 cm. Třístupňová rekuperace znamená, ţe v 1. a 2. stupni rekuperace 

dochází předehřívání vzduchu na teplotu cca 650 °C a v posledních 3. stupni předehřívá 

zemní plyn na teplotu 450 °C. Kapacita těchto zařízení je 680 tun utavené husté skloviny 

za den. Zdrojem energie pro chod sklářských tavících van je 12 párů hořáků na zemní plyn, 

které jsou umístěny v bočních stěnách, kde je do nich vháněn předehřátý vzduch i plyn. 

Spalování zemního plynu představuje 95 % dodávané energie a zbylých 5 % připadá 

elektrické energii, kde probíhá ohřev tyčovými elektrodami z molybdenu o průměru                
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50 mm. (Firemní materiály sklárny Vetropack Moravia Glass a.s., 

webcache.googleusercontent.com) 

 

 

Obrázek 17: Sklářská tavící vana č. 52. Foto autorka, 2010 

 

Sklářský kmen je při teplotě 1500 °C – 1600 °C roztaven na ţhavou tekutou 

sklovinu. Při tak vysokých teplotách musí být zabezpečeno i chlazení vzduchem. Ve dně 

sklářské pece je umístěn tzv. bubling, který představuje 12 vzduchových trysek, které 

vhánějí do skloviny tlakový vzduch, jenţ napomáhá protavení skloviny a homogenizaci. 

Podobný účel má i bariéra z ţáruvzdorného materiálu, který napomáhá také 

k homogenizaci skloviny a k promísení. Čistá vyčeřená sklovina odchází průtokem, který 

je umístěn u dna tavícího bazénu a je dopravena tzv. feedry do tvarovacích strojů. Místo, 

které spojuje vana s feedry je otápěná dvěma hořáky a slouţí k přípravě skloviny před 

jejich samotným vstupem do feedrů. Feedrové ţlaby splňují tři funkce. Funkci potrubí, kde 

dochází k přepravě skloviny do dávkovače a tvarovacího stroje. Další úkol feedru – 

výměník tepla, vychlazuje sklovinu na zpracovatelskou teplotu a poslední funkce 

ekvalizace, coţ znamená homogenizace skla při zpracovatelské teplotě. (Firemní materiály 

sklárny Vetropack Moravia Glass a.s., webcache.googleusercontent.com)  
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Ve tvarovacích strojích je přesně odstřihnutá kapka skloviny, která odpovídá tvaru 

vyráběného obalu. Za vanou č. 51, která vyrábí sklo bílé, jsou čtyři tvarovací stroje 

s číslem 511 – 514. Vana č. 52 vyrábějící sklo barevné, jsou tři stroje s číslem 521 – 523. 

Dávkovače skloviny nám dávají moţnost výběru jednokapkového, dvouklapkového a 

tříklapkového dávkování. Ve sklárně jsou pouţívány dávkovače Hartford 144, který je 

vybaven ţlabem dlouhým 4,5 m. Dávkovač je vytápěn drobnými hořáky na zemní plyn a 

chlazen je proudem vzduchu nebo větracími otvory. Roztavená tekutina je dávkována 

otvorem výtokové misky, kde je odstřihnutá pomocí nůţek. Kapka je dopravena 

k prvotnímu hrubému tvarování do předformy a následně dochází k definitivnímu 

tvarování skleněného obalu. Výrobek musí projít kontrolou, jestli je vše v pořádku 

pokračuje dalším procesem. V případě, ţe produkt neprošel kontrolou, je označen jako 

zmetek a vrací se zpět na začátek výroby v podobě skleněných střepů. (Firemní materiály 

sklárny Vetropack Moravia Glass a.s., webcache.googleusercontent.com)  

Mnoţství nateklé suroviny do tvarovacích strojů se reguluje hladinoměrem, teplota 

skloviny je kontrolována termočlánky v klenbě pece a regulace přetlaku v peci je upravena 

odtahovými klapkami z rekuperátorů. Celkový proces spalování je regulován pomocí 

kyslíkové sondy. Celý proces tavení a výroby skla kontroluje počítač, na který dohlíţí 

lidské oko. V tavící peci jsou i kamery, kde můţou technici kontrolovat výšku vpouštěného 

sklářského kmene. (Firemní materiály sklárny Vetropack Moravia Glass a.s., 

webcache.googleusercontent.com)  
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Obrázek 18: Schéma U-plamenné pece. Firemní materiály sklárny Vetropack Moravia Glass 

a.s. 
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 Horký pokov 

Téměř hotový výrobek ještě před opuštěním linky projde horkým pokovem. Horký 

pokov je prováděn v nanášecí komoře, kde dochází k napařování mikroskopické vrstvičky 

cínu na čerstvě vyrobený výrobek.  V komoře cirkuluje vzduch mezi 120 – 200 °C a její 

stálost udrţují radiátory. Nanesení vrstvičky organické sloučeniny cínu dochází ke zlepšení 

pevnosti výrobku. 

 Ochlazení výrobků 

Ochlazení výrobků je důleţitý proces, neboť příliš rychlé ochlazení by způsobilo 

pnutí materiálu, takţe skleněný obal by byl příliš křehký a tedy nepouţitelný. Ochlazení 

probíhá v pásových chladících pecích s vířivou atmosférou, které jsou otápěny zemním 

plynem a elektřinou. Pec je členěná ne sekce, které obsahují ventilátor a termočlánky 

k regulaci a měření teplot. Celý tento úsek je řízen počítačovým systémem.  

Ţhavé výrobky jsou ochlazovány postupně po dobu zhruba 60 minut a jejich 

konečná teplota dosahuje 100 – 200 °C. 

 Studený postřik 

Neboli studený pokov, spočívá v rozprašování vodního roztoku polymeru na vnější 

stěnu skleněných výrobku pro zlepšení jejích vlastností. Na vlastní kůţi jsem si mohla 

vyzkoušet sklenice bez a se studeným postřikem. Jestliţe jsem o sebe otřela dvě sklenice 

bez pokovu, zůstaly na povrchu výrobku drsné rýhy. Sklenice se studeným postřikem 

krásně po sobě sklouzly, jak to můţeme znát všichni z obchodů. 

 Kontrola výrobků 

Nově vzniklé obalové sklo se podrobí zkoušce v laboratoři, zda výrobky nemají 

trhlinky, deformace či jiné vady. Produkt dále putuje ke kontrole u pásové pece, dále 

přechází k automatické kontrole na lince (obr. 17) a poslední kontrola je statistická. Jestliţe 

všechny kontroly dopadnou pozitivně, můţe výrobek přejít k paletizaci. V opačném 

případě se produkt označí jako zmetek a je vyřazen. (Firemní materiály sklárny Vetropack 

Moravia Glass a.s.)  
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Obrázek 19: Automatická kontrola výrobků na lince. Foto autorka, 2010 

 

 Paletizace výrobků, etikování a smršťování palet 

Nové skleněné obaly se dodávají k zákazníkům srovnané na normovaných paletách 

a zatavené v ochranné fólii. Kompletace těchto vysoce hygienických skladovacích a 

přepravních jednotek je z velké části plně automatizovaná. Bezpečně zabalené palety 

výrobků jsou ukládány ve skladech hotových výrobků a na volných skladovacích plochách 

o kapacitě 78 000 palet. (Firemní materiály sklárny Vetropack Moravia Glass a.s.)  
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4. Těžba sklářských písků a problematika těžby 

 

Výroba skla závisí na dostupnosti a kvalitě výrobních materiálů. Získávání těchto 

surovin probíhá povrchovým dobýváním loţisek. Podle zákona o ochraně a vyuţití 

nerostného bohatství (Horní zákon) č. 439/92 patří sklářské písky mezi nerosty vyhrazené.  

Největší loţiska sklářských písků se nacházejí v pískovcových souvrstvích české křídové 

pánve, menší jsou soustředěna v pánvi chebské. Loţiska, která se nacházejí např. 

v Luţických horách, Českém ráji či Adršpašsko-teplických skalách, jsou z hlediska 

ochrany přírody neperspektivní. Přehled těţby sklářských písků je vyobrazeno 

v následujícím grafu.  

 

 

Obrázek 20: Grafické znázornění těţby sklářských písků v ČR. www.geology.cz 

 

 

Sklářské písky se těţí povrchovým dobýváním. Lomové dobývání je nejvýhodnější 

v tom, ţe ztráty dobývání uţitkové substance se pohybují mezi 2 – 5 %. To znamená, ţe 

výrubnost činí aţ 95 %. Tento způsob dobývání je i výhodný z hlediska efektivnosti, a to 

svými niţšími provozními náklady, vyššími těţebními výkony, krátkou dobou otvírky 

loţiska a tím i niţšími investicemi.  
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Způsob jakým je loţisko umístěno v zemské kůře, určuje jeho polohu. Loţiska 

můţeme členit z hlediska povrchového dobývání: 

a) na zemském povrchu 

 nad úrovní terénu bez nadloţí 

 v úrovni terénu bez nadloţí 

b) kryté loţisko nadloţím 

 stěnové lomy, které se vyskytují se nad úrovní terénu 

 úrovňové lomy – v úrovni terénu 

 jámové lomy – pod úrovní terénu 

(Slivka a kol.,2002) 

Systém lomového dobývání je těţba skrývky, coţ je nadloţí, které je nutno odtěţit 

pro následnou těţbu sklářských písků. Způsob jakým směrem se provádí přesun 

skrývkových hmot, dělíme systém lomového dobývání na příčný a podélný. V celé České 

republice se vyuţívá jen podélný systém přesunu, u něhoţ jsou rozpojené zeminy 

dopravovány podél front odklizu kolejovou, kolovou nebo pásovou dopravou. Z hlediska 

cykličnosti jednotlivých procesů jako dobývání, doprava a zakládání se v ČR nejvíce 

vyuţívá systém cyklický, kde všechny články pracují přetrţitě, např. lomové rýpadlo či 

kolová a kolejová doprava. V lomech, kde není moţno těţit suroviny jen pomocí rýpadel, 

se pouţívají trhací práce, které jsou v souladu se zákonem č. 61/1998 Sb. a vyhláškou ČBÚ 

č. 72/1998 Sb. o výbušninách. V lomech sklářských písků, které jsem navštívila, se 

uplatňují trhací práce malého rozsahu, coţ znamená, ţe jednotlivá náloţ je o hmotnosti          

50 kg a celková náloţ 200 kg. Překročení těchto parametrů se trhací práce označují jako 

trhací práce velkého rozsahu. 

Těţba sklářských písků je prováděna na loţiscích o mocnosti od několika metrů aţ 

do několika desítek metrů. Dobývání sklářských písků se provádí ve stupních – etáţích. 

Sklon lomových stěn je větší neţ 60 °. 

(Slivka a kol.,2002) 
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4.1. Ložiska sklářských písků v ČR 

 

V České republice je evidováno 6 loţisek s prozkoumanými zásobami 90,2 mil. t. 

Provodín, Srní 2 – Veselí, Střeleč, Velký Luh, Mladějov v Čechách a Srní – Okřešice. 

Těţena jsou loţiska 4, které jsou vyobrazeny na mapě ČR (obr. 18). 

 

 

Obrázek 21: Mapa ČR s vyobrazením loţisek sklářských písků. www.mapy.cz 
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Lom Střeleč 

Nejvýznamnějším loţiskem v České republice je jámový lom Střeleč, který leţí na 

katastru obce Střeleč a Mladějov, v těsné blízkosti obce Hrdoňovice (obr. 19). 

 

 

Obrázek 22: Letecká mapa lomu Střeleč. www.mapy.cz 

 

Těţba a průzkum zde probíhá od roku 1939.  Lom se vyznačuje vysokou čistotou 

křemenných písků, které jsou základní surovinou pro obalové, křišťálové a ploché sklo. 

Největší loţisko obývá plochu 1 km
2
 a mocné pískovcové těleso odkrývá do hloubky 75 m.  

Oblast loţiska náleţí do druhohorní křídové oblasti Hruboskalské výšiny. Souvrství 

křídových sedimentů zahrnující marinní uloţeniny svrchního cenomanu, turonu a coniaku, 

patří k sedimentačnímu prostoru rychlých faciálních změn. Loţisko je vázáno na 

svrchnokřídové souvrství kvádrových pískovců, které vystupuje na severním svahu 

hrdoňovického údolí. (Technická dokumentace lomu Střeleč)  
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Těţba a popis lomu 

 

Na loţisku Střeleč je uplatňován povrchová těţba v jámovém lomu, o etáţích o 

mocnosti 3 - 15 m (obr. 20). Výška jednotlivých etáţí je závislá na kvalitě suroviny, 

nutnosti selektivní těţby, na stupni zpevnění pískovců a tím na metodice provádění 

trhacích prací malého a velkého rozsahu. (Technická dokumentace lomu Střeleč)  

 

 

Obrázek 23: Pohled na lom Střeleč z obce Střeleč. Foto autorka, 2011 

 

Klasická těţba lámání a bagrování pískovce byla nahrazena hydrotěţbou, při které 

byla k rozpojování pískovců pouţita tlaková voda. Od tohoto způsobu těţby bylo upuštěno 

v roce 1980. Současný způsob těţby sklářských a slévárenských písků spočívá 

v minimalizaci trhacích prací.  

K těţbě na lomu Střeleč je vyuţíváno trhacím prací malého rozsahu, především na 

rozrušení písků slévárenských. Sklářské písky je moţné těţit bez pouţití trhacích         

prací, a to lţícovým rypadlem s hloubkovou lţíci. Pro vrtací práce jsou pouţity rotační 

soupravy se šnekovým vynášením. Rypadla a kolové nakladače slouţí k nakládání 

suroviny. Naloţená surovina putuje do drtírny (obr. 21) a po páse na úpravnu. (Technická 

dokumentace lomu Střeleč)  
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Obrázek 24: Drtírna suroviny. Foto autorka, 2011 

 

V nejvyšší části skrývkového řezu se nacházejí ţlutavé sprašové hlíny o mocnosti  

6 – 8 m. V předpolí lomu byla zjištěna mocnost těchto hlín kolem 12 m. Pod kvartérními 

hlínami vystupují křídové vápnité jílovce o mocnosti 3 m. V podloţí jílovců se nachází 

pískovce, které jsou podle barvy a technologických vlastností zařazeny do dvou hlavních 

poloh. Svrchní polohu tvoří ţluté pískovce, které jsou zbarvené limonitem o mocnosti      

15 – 35 m. Takto zbarvené pískovce jsou vhodné pro výrobu slévárenských písků. Spodní 

poloha je tvořena bílými pískovci s nízkým obsahem barvících oxidů, vhodné pro výrobu 

sklářských písků, která se vyskytuje v 290 m n. m. Tato spodní poloha patří k hlavnímu 

souvrství sklářské suroviny.  Tyto dvě polohy jsou od sebe odděleny tzv. červenou polohou 

o mocnosti 2 – 7 m, která je tvořena jemnozrnnými pískovci s vyšším obsahem goethitu a 

hematitu.  

Po těţbě pískovců jsou registrovány podzemní vody (obr. 22), zpravidla přitékající 

po tektonických liniích. Aby byly získány informace o velikosti přítoků, probíhá zde jejich 

pravidelné měření. Dobývací prostor je v okrajové části povodí Ţehrovky. Protoţe jsou 

v současné době důlní vody z lomu přečerpávány do jiného povodí – potok Libuňka, 
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probíhá nepřetrţité sledování průtoku Ţehrovky. Vliv těţební činnosti po sníţení vodní 

hladiny z původních 275 m n. m. na 250 m n. m., na reţim podzemních vod obou zvodní je 

monitorován sítí více neţ třiceti vrtů. (Řezáčová, 2010) 

 

Obrázek 25: Podzemní voda - lom Střeleč. Foto autorka, 2011 

 

 

Srní II. – Veselí, Srní – Okřešice, Provodín 

Druhou nejvýznamnější oblastí těţby sklářských písků je povaţována jiţní okolí 

České Lípy. Těţba provodínských křemenných písků se provádí jiţ od roku 1913. 

Společnost Provodínské písky a.s. vychází z tradice firmy První severočeské závody na 

výrobu sklářských písků a pískovcových cihel Wilhelm Schulz. Město Provodín leţí 70 km 

severně od Prahy směrem na Českou Lípu (obr. 23). 
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Obrázek 26: Letecká mapa - Provodínské písky. www.mapy.cz 

 

V roce 1946 existovala společnost jako národní podnik Severočeské pískovny a od 

roku 1992 nese firma jméno Provodínské písky a.s.   

 

Obrázek 27: Lom Srní II. - Veselí. Foto autorka 2011 
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Morfologicky není terén příliš členitý a je tvořen jen mírnými svahy. Nadmořská 

výška oblasti se pohybuje mezi 272 – 290 m n. m. Loţisko vzniklo před 130 milióny let 

v období křídy ve středním turonu a je komplexem křemenných kvádrových pískovců. 

Uloţení vrstev je subhorizontální jen místy mírně ukloněné. Tektonické poruchy se 

vyskytují jen ojediněle a jsou většinou bez výplní. Zřídka jsou vyplněny limonitem za 

přítomnosti těţkých minerálů. Zrnitostně jsou loţiska nesourodá a je potřeba těţit ze dvou 

míst současně a surovinu míchat do optimální zrnitosti. Křemenné písky se vyznačují 

obsahem křemene přes 98 % a dalekosáhlou homogenitou loţiska.  

Loţisko sklářských písků je těţeno ve dvou dobývacích prostorech.  Lom Srní 2 – 

Veselí (obr. 24 a obr. 25) je ve stádiu před dotěţením a zaujímá 71 ha. (Firemní materiály 

– Provodínské písky, a.s.) 

                         

Obrázek 28: Schéma lomu Srní II. - Veselí.        Obrázek 29: Lom Srní II. - Veselí.  

Firemní mat. - Provodínské písky, a.s.    Foto autorka, 2011 

 

Druhým otevřeným lomem je Srní – Okřešice (obr. 26), který je z hlediska těţby 

nejvýznamnější. Velikost lomu Srní – Okřešice činí 300 ha.  

                        

Obrázek 30: Schéma lomu Srní - Okřešice.                   Obrázek 31: Lom Srní - Okřešice.  

Firemní materiály - Provodínské písky, a.s.                              Foto autorka, 2011 
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V lomu Provodín o velikosti 62 ha byla těţba v roce 2010 ukončena a v současnosti 

zde probíhá rekultivace ploch (obr. 28, 29).  

 

                         

      Obrázek 32: Schéma lomu Provodín.              Obrázek 33: Lom Provodín. 

Firemní materiály - Provodínské písky, a.s.                   Foto autorka, 2011 

 

Těţba sklářských písků je prováděna 1,5 m nad hladinu spodní vody, tedy na výšku 

262,5 – 260 m n. m. Ve skrývce se jedná o 0,5 m mocnou vrstvu lesního humusu a spraše a 

pak většinou o 2 m mocnou vrstvu znečištěných terciérních, případně turónských pískovců. 

Výjimečně se v předpolí lomu vyskytují vrstvy kvartérních písků o mocnostech nad 3 m. 

Materiál ze skrývky je odváţen na plochy, které jsou určené k rekultivaci.  

Dobývání sklářských písků je prováděno metodou stupňovitého těţení 

s rozpojováním horniny trhacími pracemi malého rozsahu a následnou nakládkou 

pásovými rypadly nebo kolovými nakladači. Jednotlivé etáţe nepřekračují sklon 75 °. 

V dobývacím prostoru Srní 2 – Veselí je maximální výška etáţe 5 m. Šířka pracovní 

plošiny je 8 – 10 m a generální svah lomu je tvořen 3 – 4 etáţemi. Generální svah lomu 

znamená úhel, který svírá spojnice hlavy nejvyššího řezu a paty nejspodnějšího řezu 

s vodorovnou rovinou. (Slivka a kol., 2002) V dobývacím prostoru Srní – Okřešice činí 

výška etáţe 10 m. (Firemní materiály – Provodínské písky, a.s.) 

Postup těţby je v obou lomech paralerní nebo vějířovitý. Paralerní dobývání 

znamená dobývání, při němţ těţební řezy jsou rovnoběţné a jejich pracovní plošiny mají 

čtyřúhelníkový tvar. Vějířovitý způsob dobývání je dobývání, kdy se těţební řezy otáčejí 

při své postupu kolem otočných bodů a jejich pracovní plošiny mají trojúhelníkový tvar. 

K rozrušování pískovce jsou pouţity trhací práce malého rozsahu, které jsou řešeny 

plošnými odstřely a jen pro natřesení horniny. Rozmezí mezi vývrty se pohybují od 3,5 m 
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do 4,5 m. K vrtným pracím je pouţívána vrtací souprava SR 15 na podvozku Senebogen. 

Po odstřelení je narušená hornina nakládána pásovými rypadly CAT 345 a Volvo EC 460 

na nákladní automobily Tatra a odváţena na drtírnu (obr. 30), kde dochází k nadrcení 

písku. Drcení se provádí na dvou linkách.  

 

                       

          Obrázek 34: Drtička písku.                        Obrázek 35: Pásový dopravník.                                        

             Foto autorka, 2011                                                                             Foto autorka, 2011 

 

Na koncích obou linek je směšovací násypka, kde se písky z obou míst smísí a 

pásovými dopravníky (obr. 31) o délce 970 m jsou písky dopraveny na homogenizační 

hromady. Odtud je surovina odebírána tunelovým odběrem do úpravny. (Firemní materiály 

– Provodínské písky, a.s.) 

Velký Luh 

Loţisko Velký Luh je tvořeno pliocénními štěrkopísky chebské pánve, tzn. 

přeplavený materiál z kaolinicky zvětralé smrčinské ţuly. Vytěţená surovina z loţiska je 

vyuţívána pro výrobu písků keramických, vodárenských a technických, přitom většina 

suroviny je vyuţitelná jako stavební písek. V loţisku Velký Luh se neprovádí výroba 

sklářských písků, z toho důvodu, ţe výroba by vyţadovala náročnou úpravu. 

(Surovinové zdroje ČR, 2006) 

4.2. Problematika těžby 

 

Největší nevýhodou povrchové těţby sklářských písků je totální devastace krajiny 

a okolního prostředí. Krajina ztrácí své ekologické, zdravotně hygienické, produkční, 

rekreační a estetické funkce. Dochází k přímé likvidaci fytocenóz a zoocenóz a především 
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negativně ovlivňují biosféru. Těţba dále ovlivňuje kvalitu ovzduší, vody, půdy, zábory 

zemědělské a lesnické půdy. 

Krajinu vnímá kaţdý z nás svým způsobem, ale pro kaţdého má své kouzlo. Jinak 

bude krajinu vnímat architekt, historik, ekonom, přírodovědec, zemědělec či politik. S 

rozlohou krajiny je to obdobné. Sice většina z nás charakterizuje krajinu v řádech km
2
 aţ 

stovek km
2
, ale např. entomolog můţe o krajině uvaţovat jako o spletitých a jedovatých 

chlupech na povrchu listu, viděných očima hmyzu, který se snaţí list přelézt. (Sklenička, 

2003) 

Vliv povrchové těţby na: 

- biosféru 

-  litosféru 

- atmosféru 

- hydrosféru 

- pedosféru 

- hluk a vibrace 

(Štýš a kol., 1981) 

 

Biosféra 

Biosféra neboli ţivý obal Země poskytuje podmínky nezbytné pro ţivot organismů. 

Biosféru provází nepřetrţitý vývoj. Sukcese říkáme procesům, které nastávají při vývoji 

ekosystémů v určitém prostoru. Tento proces je postupem času zpomalován, aţ vede ke 

stádiu, kterému říkáme klimax.  

Těţba působí na biosféru přímými a nepřímými vlivy. K přímému narušení 

biosféry dochází kácením lesů i ostatních forem zeleně, které jsou refugiem pro mnoho 

populací rostlin a ţivočichů. Nepřímými vlivy dochází ke znehodnocování různých sloţek 

biosféry. Atmosféra je ovlivňována především plynnými emisemi, které působí negativně 

na všechny formy ţivota. Hydrosféra je poškozena vlivem celkového narušení vodního 

reţimu a kontaminace důlních vod. Nepřímým vlivem je i celkové poškození reliéfu, 

okolní krajiny a narušení horninového prostředí. (Štýš a kol., 1981) 
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Obrázek 36: Schéma povrchové těţby na biosféru. Štýs a kol., 1981 

 

Litosféra 

Povrchová těţba výrazně působí na změny reliéfu i na změny v horninovém 

prostředí. Vytváří konvexní a konkávní formy reliéfu. Vnitřní a vnější výsypky jsou 

označovány za tvary konvexní a konkávní tvary způsobují zbytkové lomy, které můţou být 

zavodněné či nezavodněné. Tyto nově vzniklé formy reliéfu podléhají morfogenetickému 

vývoji. Konvexní tvary jsou modelovány převáţně vodní erozí a svahovými sesuvy. 

Konkávní tvary mají za příčinu svahové sesuvy na okrajích svahů lomů a abrazí břehových 

částí lomových jezer. K destrukci původního horninového prostředí dochází dopravou, 

zakládáním a skrývkou. Jen v méně častých případech můţeme pozorovat shodu mezi 

horninovým prostředím původního území a nově vzniklé výsypkové krajiny. Při odklizu 

zemin dochází k promíchání zeminy, které jsou různého původu a stáří. (Štýš a kol., 1981) 
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Obrázek 37: Schéma povrchové těţby na litosféru. Štýs a kol., 1981 

 

Atmosféra 

 

Znečištění ovzduší je způsobeno především prašnosti při manipulaci a dopravě 

sypkých materiálů, provozem na dopravních cestách, prašnosti z povrchových dolů a při 

trhacích pracích.   

Výrazné jsou i změny mikroklimatické charakteristiky na ploše vlastních lomů a na 

výsypkách nepokrytých vegetací. Nezalesněné plochy jsou vystaveny intenzivnější 

sluneční radiaci, čímţ se zvyšuje výpar a sniţuje vzdušná vlhkost přízemních vrstev a 

vznikají inverzní situace.  

Rozlišujeme tři druhy limitů pro ovzduší. Prvním z nich je emisní limit, coţ je 

nejvýše přípustné mnoţství znečišťující látky vpouštěné do ovzduší přímo ze zdroje 

znečišťování. Druhým limitem je nazývám imisní limit, který stanovuje nejvýše přípustnou 

koncentraci znečišťující látky obsaţené v ovzduší. A poslední depoziční limit určuje 

nejvýše přípustné mnoţství znečišťující látky usazené po dopadu na jednotku zemského 

povrchu za jednotku času.  

Mezi hlavní znečišťující látky patří oxid siřičitý, který vzniká oxidací síry v palivu. 

Oxid siřičitý SO2 způsobuje acidifikaci prostředí a má podíl na tvorbě kyselých dešťů. 

Dalším znečišťovatelem ovzduší jsou uhlovodíky a těkavé organické sloučeniny, které se 
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do ovzduší dostávají z výfukových plynů. Oxid uhličitý vzniká při spalování fosilních 

paliv a podílí se na vzniku skleníkového efektu. (Štýš a kol., 1981) 

 

Obrázek 38: Schéma povrchové těţby na atmosféru. Štýs a kol., 1981 

 

Hydrosféra 

 

Povrchovou těţbou jsou narušeny reţimy vod a dochází ke kontaminaci vod. Těţba 

má za následek odkrytí zvodněných horizontů – drenáţí. Tímto dochází ke sniţování 

hladiny podzemní vody a k vysušování okolí a především ke ztrátě uţitkové a pitné vody. 

Původní horninové prostředí je nahrazováno výsypkami, které jsou většinou tvořeny 

nepropustnými horninami. Vlivem nepropustnosti hornin dochází k zamokřování pozemků. 

Vliv těţby na vodní reţim působí i kladně. Důlní vody se mohou v suchých oblastech 

vyuţívat k závlaze zemědělských kultur. Zavodněné lomy se dají vyuţít i rekreačně nebo 

zvýšením hluboko zapouštěné podzemí vody, kde dochází k výraznému zefektivnění 

stanovišť.  

Kontaminované důlní vody mají nízkou hodnotu pH, vyznačují se vysokou 

tvrdostí, obsahem ţeleza, zinku, mědi, olova a především mají nízký obsah organických 

látek. (Štýš a kol., 1981) 
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Obrázek 39 Schéma povrchové těţby na hydrosféru. Štýs a kol., 1981 

 

Pedosféra 

Vlivem těţby dochází k degradaci půdy, k zamokření nebo vysoušením v okolí 

suchých či zavodněných zbytkových lomů. Kontaminaci půdy má za následek imisní 

pozadí celé oblasti. Na nezalesněných místech dochází k vodní a větrné erozi, vlivem 

pohybu strojů a nákladních automobilů dochází ke zhutňování půdy. (Štýš a kol., 1981) 

 

 

 

Obrázek 40: Schéma povrchové těţby na pedosféru. Štýs a kol., 1981 
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Hluk a vibrace 

Zdrojem hluku jsou technologická zařízení pro těţbu, dopravu a zakládání. 

Specifickým zdroj hluku přináší i trhací práce při rozpojování hornin. Největší koncentrace 

hluku zůstává v rámci pracoviště, ale hluk se dostává i do okolí a obytných prostor.  

Příliš vysoký hluk působí na člověka i na okolní faunu v okolí lomu. Pro člověka 

podle Světové zdravotnické organizace je optimální, kdyţ je hluk pod hladinou niţší neţ            

50 – 55 dB ve dne a 40 dB v noci.  

Vibrace jsou způsobeny především vlivem trhacích prací, které se prostorem 

litosféry šíří od místa odstřelu a přenášejí aţ 60 % energie výbuchu do okolí. Vibrace 

negativně působí na chování lidí a fauny a na strukturu budov, kde se jejich vlivem sniţuje 

jejich pevnost, stabilita a ţivotnost. (Štýš a kol., 1981) 
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5. Krajina zasažená těžební činností a její rekultivace 

 

Povrchová těţba způsobuje mnoho „zranění“ naší krásné krajině. Zanechává 

nepřehlédnutelné stopy, které se snaţíme napravit její rekultivací.  

5.1. Legislativa 

 

- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

- Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady 

- Zákon č.44/1988 Sb. Federálního shromáţdění o ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství (horní zákon) 

- Vyhláška č.104/1988 Sb. Českého báňského úřadu o racionálním vyuţívání 

výhradních loţisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 

činnosti prováděné hornickým způsobem 

- Vyhláška č.172/1992 Sb. Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 

- Vyhláška č.175/1992 Sb. Českého báňského úřadu o podmínkách vyuţívání loţisek 

nevyhrazených nerostů 

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně Zemědělského půdního fondu 

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích  

- Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) 

- Zákon č. 17/1992 Sb., o ŢP 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŢP  

(Kryl, Fröhlich, Sixta, 2002) 
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Horní zákon ukládá těţebním společnostem provádět na celém těţbě dotčeném 

území, sanaci a rekultivaci, za kterou se povaţuje odstraňování škod na krajině.  

Těţba postihuje přírodní a sociálně ekonomické sloţky. Z přírodních sloţek 

postihuje reliéf, horninové prostředí, půdu, vodní reţim, biotu a ekosystémy, ovzduší a 

klima. Ze sociálně ekonomických sloţek těţba narušuje obytný a výrobní prostor, 

zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, dopravní a technickou infrastrukturu a objekty 

pro vyuţívání volného času. (www.uake.cz) 

Rekultivace je obnova postiţených ploch přirozenou nebo lidskou činností. 

Úkolem rekultivace je obnova krajinných funkcí. Postiţené území se uvede to takového 

stavu, aby zde mohl fungovat soběstačný ekosystém. 

Výsledný návrh rekultivace je dán výběrem motivu, jakou bude mít výsledná 

krajina funkci. Krajina má funkci produkční a mimoprodukční. Produkční funkce krajiny 

zahrnuje výrobu potravin a průmyslových surovin, těţba nerostných surovin a dřeva, 

výrobu energie a průmyslovou výrobu. Mezi mimoprodukční funkce krajiny patří 

ekologická stabilita a rovnováha jednotlivých ekosystémů, velká druhová rozmanitost, 

schopnost autoregulace, estetičnost krajin, retenční schopnost krajiny, pracovní moţnosti 

lidí, bydlení a rekreace lidí. (www.uake.cz) 

Bez ohledu na to, jakou krajina bude mít funkci, by měla rekultivovaná krajina být: 

- ekologicky a hydrologicky vyrovnaná – dostatečný prostor pro rozvoj ekologicky 

stabilních přírodních ekosystémů. 

- esteticky a rekreačně působivá – estetickou hodnotu zvýší rozptýlené výsadby 

skupin stromů a keřů, začlenění vodních ploch a trvalých travních porostů a mezí 

- zdravotně a hygienicky nezávadná – neboť rekultivovaná krajina můţe mít různé 

vyuţití, od rekreační aţ po průmyslové, proto je nutné vhodně tvarovat reliéf a 

pouţívat kvalitní rekultivační substráty. 

- efektivně i potencionálně produktivní – závisí na volbě hospodářského vyuţití 

(Stalmachová, 1996) 
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Rekultivovaná plocha ve vztahu k okolní krajině: 

- rekultivovaná plocha splyne s okolím  

- rekultivovaná plocha má vyniknout vůči okolí  

(Sklenička, 2003) 

Faktory ovlivňující volbu rekultivace: 

Geografická poloha – na geografické poloze závisí odlišnost světelných a 

sráţkových poměrů, které ovlivňují růstové podmínky 

Nadmořská výška – se stoupající nadmořskou výškou klesá teplota a stoupá 

mnoţství atmosférických sráţek.  

Reliéf terénu – na základě expozice (délka stínu, denní doba záření), svaţitosti 

(vodní eroze) a členitosti terénu (dynamické změny reliéfu) je limitován obsah i forma 

ţivin v půdě.  

Pedosféra – zeminy a horniny jsou rozděleny do 5 jakostních tříd, které jsou 

podrobněji rozepsány v zemědělské rekultivaci. 

Rekultivace je proces, který rozdělujeme do 3 etap: 

1. Přípravná etapa – je preventivní. Následná rekultivace je uplatněná jiţ při 

zpracování územně plánovací dokumentaci, která řeší zahájení a způsob těţby. 

2. Důlně-technická etapa – stanovují se opatření pro řešení následných rekultivačních 

opatření, např. vhodné tvarování výsypek, aby co nejlépe vyhovovaly zvolené 

formě rekultivace 

3. Biotechnická etapa – je rozdělena na rekultivaci technickou, ke které patří terénní 

úpravy a rekultivaci biologickou, která souvisí se zakládáním a údrţbou zelených 

ploch podle typu rekultivace (Sklenička, 2003) 

4. Postrekultivační fáze – zahrnuje období po ukončení rekultivačních prací a zařazuje 

rekultivované pozemky do běţného ošetřování a obhospodařování  

Technická rekultivace – účelem této rekultivace je zajistit předpoklady pro realizaci 

biologické rekultivace. Zajišťuje stabilita svahů, ochranu půdy před erozí, protisesuvná 

opatření, přístup lidí i strojů na vybraná místa po pozemních komunikacích a v neposlední 
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řadě řeší odtokové poměry v území. Technickou část nelze provádět bez podrobné znalosti 

cílového stavu a způsobu biologické rekultivace.  

Biologická rekultivace – je dokončení procesu zahlazení těţby v krajině. Hlavní 

cíle biologické rekultivace je vytvořit předpoklady pro vývoj nové půdy, zapojení 

antropogenního tvaru reliéfu do okolní krajiny a dosáhnout hospodářské vyuţitelnosti.  

Podle způsobu cílového vyuţití území rozdělujeme druhy rekultivace: 

- zemědělská rekultivace – kde cílem je vyuţít krajinu pro vinice, ovocné sady,  

- lesnická rekultivace – podle funkce lesa – lesy produkční a lesy zvláštního určení 

- vodní rekultivace  

- ostatní rekultivace – sportoviště, parky, rekreační a lesní parky, kempy 

(Sklenička, 2003) 

Biologická zemědělská rekultivace  

Pro tuto rekultivaci se vyuţívají rovné plochy a mírné svahy na výsypkách. Způsob 

zemědělské rekultivace záleţí na druhu sypaného materiálu na povrch výsypky a 

mnoţstvím a jakostí zeminy. Rozlišujeme 5 jakostních tříd. 

1. Zeminy velmi vhodné pro zemědělskou rekultivaci – černozemě, hnědozemě, 

spraše a sprašové hlíny.  

2. Zeminy vhodné pro zemědělskou rekultivaci – svahové hlíny, hlinité písky 

3. Zeminy vhodné k lesnické rekultivaci – hnědé lesní půdy, skeletové půdy 

4. Zeminy schopné zalesnění a vhodné pouze k ozelenění – písčité štěrky, ţluté jíly 

5. Zeminy nevhodné k rekultivaci (fytotoxické) – vysoký obsah fytotoxických látek 

znemoţňuje růst rostlin, pH pod 3,5 

(Stalmachová,1996. Sklenička, 2003) 

Biologická lesnická rekultivace 

Lesnická rekultivace je ovlivňována funkčním typem porostů. Pro lesy 

hospodářské je hlavní produkce kvalitní dřevní hmoty, pro lesy účelové – tzv. lesy 

zvláštního určení je hlavní prioritou ochrana a tvorba pedosféry, klimatických podmínek 
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území, tvorba přírodě blízkých typů ekosystémů a ochrana a tvorba vhodných klimatických 

podmínek. Lesy ochranné zahrnují lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích. 

Úspěšnost rekultivace zajišťuje správný výběr dřevin a keřů. Pro lesnickou 

rekultivaci jsou rozděleny dřeviny a keře do tří skupin: 

1. Dřeviny a keře s melioračním významem – Euonymus europaeus (brslen 

evropský), Sambucus nigra (bez černý), Rhamnus catharctica (řešetlák počistivý), 

Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), Robinia Pseudoacacia (trnovník akát) 

2. Dřeviny a keře s melioračním a částečně hospodářským významem – Cerasum 

avium (třešeň ptačí), Tilia cordata (lípa srdčitá), Alnus Glutinosa (olše lepkavá) 

3. Cílové dřeviny – tzv. dřeviny s hlavní funkcí produkce dřeva – Pinus Sylvestris 

(borovice lesní), Pinus nigra (borovice černá), Quercus rubra (dub červený), 

Quercus robur (dub letní), Pseudotsuga menziensii douglaska tisolistá) 

Na svazích nebo i na rovných plochách je vhodné vysadit bylinné patro, které má 

významný protierozní faktor. (Stalmachová, 1996) 

Vodní rekultivace 

Při vodní rekultivaci se budují vodní nádrţe a rybníky pro jejich příznivé zapojení 

do krajinné struktury nebo se budují vodní nádrţe jako zdroj uţitkové vody. Vodní 

rekultivace také upravuje a stabilizuje vodní reţim spodních a povrchových vod, či slouţí 

k odvodňování zamokřených půd. Po povrchové těţbě se vyuţívají nádrţe ve zbytkových 

jamách, které představují vysoké akumulační objemy. 

(Stalmachová, 1996) 

Ostatní rekultivace 

Slouţí k vyuţití volného času a regeneraci lidských psychických a fyzických sil. 

Rekreační lesy jsou zakládány především v příměstských oblastech, které vytváří lesní 

prostředí s rekreačním vybavením. Dalším typem jsou parkové lesy, ve kterých převládá 

mimoprodukční funkce, či cyklostezky a lovecké prostory. 

(Stalmachová, 1996. Sklenička,2003) 
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Pro výběr vhodných rekultivačních dřevin a keřů slouţí i dendrologická klasifikace 

dřevin a keřů pro rekultivační účely – Dimitrovský, 2001, kde jsou označeny dřeviny a 

keře vhodné, nevhodné, méně vhodné a nevhodné (obr. 37). 

a) dřeviny a keře velmi vhodné + 

b) dřeviny a keře vhodné ++ 

c) dřeviny a keře méně vhodné +++ 

d) dřeviny a keře nevhodné ++++ 
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Obrázek 41: Dendrologická klasifikace dřevin a keřů pro rekultivační účely. Dimitrovský, 2001 

 

Při biologické přípravě půdy vyuţíváme meliorační schopnosti rostlin, které 

vytvářejí vhodnější podmínky, pro růst hlavních dřevin.  

1. Rychlý růst v mládí 

Tyto druhy mají schopnost rychle zakrýt půdní povrch, coţ oceňujeme při 

vytváření mikroklimatu, poskytování opadu, drenáţovaní půdy, krytí a stabilizaci půdy.  

Tuto funkci plní Alnus glutinosa (olše lepkavá), Populus tremula (topol osika), 

Betula pendula (bříza bělokorá), Sorbus acuparia (jeřáb ptačí) aj. Rychle roste i Picea abies 

(smrk obecný), který můţe být krycí dřevinou pro Abies alba (jedle bělokorá) a Fagus 

sylvatica (buk lesní).  

2. Odolnost proti suchu 

Je nutné při zalesňování devastovaných ploch, v niţších oblastech s malými 

sráţkami a nízkou relativní vlhkostí vzduchu, při zalesňování písků a suchých ekotopů. 

Touto vlastností se vyznačují především Pinus nigra (borovice černá) a Pinus sylvestris 

(borovice lesní). 
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Tolerantní k nedostatku vody je do jisté míry i Betula pendula (bříza bělokorá). Do 

skupiny dřevin vhodných pro suchá stanoviště patří i Fraxinus ornus (jasan zimnář), Tilia 

tomentosa (lípa stříbrná). 

3. Rezistentní vůči přebytku vody  

Tuto vlastnost oceňujeme na zamokřených půdách, kde se neobejdeme bez 

biologického nebo kombinovaného odvodnění. K dřevinám s touto schopností řadíme 

Alnus glutinosa (olše lepkavá), Populus tremula (topol osika), Betula pendula (bříza 

bělokorá), částečně Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) i Picea abies (smrk obecný).  

4. Snášenlivost vůči mrazu  

Mrazy poškozují narušené sazenice a oslabují jejich růst. Záštitu, která dovede 

sníţit výkyvy a tlumit nízké teploty, vytváříme hlavně z Betula pendula (bříza bělokorá), 

Sorbus acuparia (jeřáb ptačí), Populus tremula (topol osika), ale i z dřevin hlavních – Pinus 

sylvestris (borovice lesní) a Pinus nigra (borovice černá). 

5. Obohacení půdy ţivinami 

Druhy, které svým dobře se rozkládajícím opadem obohacují půdu, aktivizují 

mikrobiální činnost, a zlepšují půdní reakci, by neměly v určitém zastoupení chybět v 

ţádném postupu. K těmto druhům řadíme Betula pendula (bříza bělokorá), Populus 

tremula (topol osika), Carpinus betulus (habr obecný), ale v případě potřeby i keře. Některé 

z těchto rostlin snášejí i stín, takţe je můţeme uplatnit i pod podrost. 

(Schneider, J. Rekultivace a úvod do problematiky.) 

 

5.2. Rekultivace lomů sklářských písků 

Provodínské písky 

Akciová společnost Provodínské písky Provodín na základě Horního zákona č. 

44/1988 Sb. klade důraz na to, aby vytěţené prostory byly v co nejkratší době 

zrekultivovány.  

Provodínské písky provádějí rekultivaci lesnickou. Na 1 ha vysadí 10 000 sazenic. 

Zkosení hran se provádí v poměru 1:3, coţ znamená, ţe konečně sklonové poměry svahů 

odpovídají úhlu 18°20´. Zábory lesních pozemků, na těţbu sklářských písků, se provádí jen 
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v rozsahu, který je nutný pro roční těţbu. Zalesnění se provádí na vytěţených pozemcích, 

jejichţ hlavním cílem je nezvětšovat odlesněné plochy. Pozemek, kde probíhá těţba je 

vyuţíván jen po dobu, která zajišťuje výrobní činnost podniku. Místa, která nejsou 

zrekultivována, zůstávají jen nezbytně pro manipulaci dopravních prostředků a dopravu 

surovin z lomů. (www.enviweb.cz) 

Lesnickou rekultivaci provádí odborná lesní firma, která se o rekultivovaný 

pozemek stará po dobu 5 let.  Pro rekultivaci jsou pouţity sazečky jehličnanu Pinus 

sylvestris (borovice lesní) (obr. 38) a z listnatých stromů je pouţit Quercus robur (dub 

letní).   

 

 

Obrázek 42: Pinus sylvestris. Foto autorka, 2011 

 

Pouţité stromy mají rády světlo, dobře snáší sucho a chudou půdu, proto dobře 

rostou na písčitých půdách, tudíţ jsou pro rekultivaci lomů nejvhodnější. Provodínské 

písky rekultivují z 80 % Pinus sylvestris (borovice lesní) a z 20 % Quercus robur (dub 

letní).   

Lom Provodín, na kterém byla těţba ukončena v roce 2010, je z 80 % 

zrekultivován. Druhý lom Srní 2 – Veselí je zrekultivován ze 70 % (obr. 40).  
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           Obrázek 43: Mapa rekultivací v měřítku 1:2000. Firemní materiály - Provodínské písky, a.s. 

 

Provodínské písky spolupracují s odborem ţivotního prostředí v České Lípě, neboť 

na vytěţených plochách v lomu Provodín, se vytvořily malé vodní plochy (obr. 43). Tyto 

místa umoţňují výskyt vzácných druhů ţivočichů a rostlin. (www.enviweb.cz) 

 
 

 
Obrázek 44: Rekultivace lomu Srní II. - Veselí. Foto autorka, 2011 



Karin Šulcová: Důsledky recyklace skla na těţbu sklářských písků 

 

2011  51 

 

 
Obrázek 45: Sazeničky Pinus sylvestris - lom Srní - Okřešice. Foto autorka, 2011 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 46: Rekultivace lomu Provodín. Foto autorka, 2011 
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Obrázek 47: Chráněné vodní plochy lomu Provodín. Foto autorka 2011 

 

Lom Střeleč 

 

Z původního prostoru se zmenšil objem horniny, odpovídající vytěţené a prodané 

surovině. Do současné doby činí toto mnoţství přibliţně 30 mil. tun, do konce ţivotnosti 

plánu bude zpracováno dalších 45 mil. tun písků. Konečných 75 mil. tun představuje téměř 

40 mil. m
3
 volného prostoru. V rámci rekultivace se skrývka a jílovina ukládá zpět do 

vytěţeného lomu, který lze rozdělit na dva základní prostory.  

První prostor činí 13,8 ha a skrývka je dosypána do výšky 344 m n. m. Z hlediska 

zemědělského půdního (ZPF) fondu je rekultivace na ploše o 3,2 ha a z hlediska lesního 

půdního fondu (LPF) činí rozměr 7,6 ha a ozelenění 3 ha. Druhý prostor pokračuje od sv. 

svahu lomu směrem k jihozápadu. Rekultivace je především zemědělská, kde zatravněná 

plocha činí 22,9 ha, na vrcholové části je ozeleněno 3,3 ha a pláţová linie kolem vodní 

plochy je rovněţ ozeleněna 2,3 ha.  

Po finálním vytěţení lomu vznikne jezero, jehoţ rozměr bude 31,8 ha a hloubku 

max. kolem 50 m. Bude vyplněno čistou pramenitou podzemní vodou, přičemţ ve 

východní části lomu bude voda trvale přitékat a v jihozápadní části odtékat ve směru 

pohybu hladiny podzemní vody vsakováním do pórovitých pískovců, případně 

vybudovaným přepadem.  
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Při záboru zemědělské, převáţně orné půdy, se provádí skrytí ornice a její uchování 

pro následnou rekultivaci. Podorničí je vytvořeno ze sprašových hlín, které jsou k tomuto 

účelu mimořádně vhodné. Na propustném písčitém podkladu vytvoří slabě propustnou 

vrstvu, která bude akumulovat dešťové sráţky a přebytečnou vodu propustí do podloţí. 

Terén je také moţno upravit do mírných sklonů, aby nedocházelo k vytváření depresí 

s louţemi vody.   

Zemědělskou rekultivace je třeba podle poţadavku OÚ Jičín uskutečnit                 

na min. 20 ha rovinných ploch, coţ lom Střeleč splňuje. 

Lesnická rekultivace je projektována na příkřejších svazích výsypek, ochranný les 

na svazích příkrých, podél jezera a v závěrných svazích lomu. 

Svahy výsypek jsou tvořeny převáţně kvartérními a sprašovými hlínami, případně 

jsou převrstveny lesním humusem. Svahy lomu zůstávají buď rozetáţovány, přičemţ rovné 

plochy je moţno převrstvit zúrodnitelným materiálem, nebo budou částečně nesvahovány 

do mírnějšího sklonu. Osázení zelení můţe být provedeno sazenicemi s balem Pinus 

Sylvestris (borovice lesní), hydroosevem, nebo přirozeným náletem (obr. 44 a obr. 45). 

(Technická dokumentace lomu Střeleč)  

 

                     
Obrázek 48: Lom Střeleč s osázenou plochou.     Obrázek 49: Pohled na zrekultivované 

             Foto autorka, 2011                plochy lomu Střeleč. Foto autorka, 2011 

 

5.3 Přirozená sukcese  

 

Vyvíjení společenstva můţe záviset na nahrazování populací určitých druhů 

populacemi druhů jiných. Tento proces označujeme jako ekologická sukcese. K tomuto 



Karin Šulcová: Důsledky recyklace skla na těţbu sklářských písků 

 

2011  54 

 

procesu dochází v případě, kdyţ se v prostředí objeví noví kolonizátoři vytlačující původní 

druhy, nebo původní druhy změní podmínky prostředí tak, ţe bude příznivější pro druhy 

jiné. Výměna populací různých druhů se v závislosti na čase zpomaluje. Postupné změny 

jiţ pak nejsme schopni zaznamenat. Takovému stádiu v případě rostlinných společenstev 

říkáme klimax.  

Na začátku ekologické sukcese vznikne místo, které lze postupně osídlovat. Po 

těţbě sklářských písků vznikne na lomech také nové místo, které zprvu osídlují R-

stratégové, kteří mají značnou produkci semen a schopnost rychlého růstu. Tyto druhy 

později nahrazují druhy, které jsou odolnější vůči stresu a jsou konkurenceschopnější, tzv. 

S-stratégové a C-stratégové. Prostředí, které je méně úţivné, převládnou S-stratégové a 

v prostředí bohatším na ţiviny se daří C-stratégům. Postupné zpomalení tempa ekologické 

sukcese souvisí s tím, ţe druhy, které převládají v konečných stadiích sukcese, mají delší 

ţivotní cykly, např. stromy. (Storch, Mihulka, 2000) 

Podle mého názoru je lepší ponechat poškozené části krajiny přirozené sukcesi. Jde 

o levnější a k přírodě šetrnější způsob, jak začlenit místo po těţbě zpět do krajiny. 

Přirozená sukcese pomáhá k snadnějšímu a rychlejšímu šíření druhů, coţ zvyšuje lokální 

biodiverzitu.  

Na pískovnách je přirozená sukcese ovlivněna výškou hladiny spodní vody, půdní 

texturou, makroklimatem, pH a důleţitou roli hrají také okolní polopřirozená společenstva.  

(Řehounková K. & Prach K, 2006) 

Na lom se semena či plody dostanou buďto ze vzdálenějšího okolí, či rostou na 

dané lokalitě od počátku. Pokud se loţisko nachází blízko místa ochranářského charakteru, 

je větší šance, ţe druhy z této lokality dokáţou na lom kolonizovat. 

Při nástupu rostlin na výsypky jsou to většinou jednoleté rostliny. Většina z nich 

jsou rostliny ruderální neboli rumištní. Typickými druhy jsou např. Melilotus alba 

(komonice bílá), Chamaenerion angustifolium (vrba úzkolistá), Tussilago farfara (podběl 

lékařský). Tyto druhy vymizí do 20 let. (www.ecn.cz) 

Na předchozí stádium navazují rumištní trávníky, které se udrţují asi prvních        

15 let. Jsou osídleny xerotermními trávníky a řídkými křovinami, např. Poa compressa 
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(lipnice smáčknutá), Arrhenatherum elativ (ovsík vyvýšený) a Calamagrostis epigejos 

(třtina křovištní). (www.ecn.cz) 

Navazující na rumištní trávníky jsou křoviny, které mají rády suché půdy.        

Např. Prunus fruticosa (třešeň křovitá), Crataegus (hlohy), Rosa (růţe). 

Závěr přirozené sukcese tvoří les, ve kterém roste např. Acer campestre (javor 

babyka), Acer pseudoplatanus (javor klen), Carpinus (habr), Fraxinus (jasan) a Populus 

tremula (topol osika). (www.ecn.cz) 

Při shrnutí jsou povrchové lomy typické pro růst teplomilných a suchomilných 

rostlin. 

Xerofyta – rostliny milující suché půdy. Mezi tyto rostliny patří např. Juniperus 

communis (jalovec obecný), Pinus sylvestris (borovice lesní), Pinus nigra (borovice černá), 

Quercus pubescent (dub pýřitý), Crataegus (hloh), Sorbus (jeřáb), Prunus fruticosa (třešeň 

křovitá), Rosa gallica (růţe keltská), Cornus mas (dřín obecný), Rosa pimpinellifolia (růţe 

bedrníkolistá). 

Přirozenou sukcesí můţe v jámových lomech vzniknout i mokřad. Na dně lomu 

vznikají jezírka vlivem podzemní vody, která vystupuje na povrch, a v okrajích se formují 

mokřadní společenstva, které představují nejohroţenější biotopy. Mokřady jsou stanoviště 

s vysokou biodiverzitou. Jsou stanovištěm spousty druhů organismů, výrazně ovlivňují 

koloběh vody a ţivin v krajině, kontrolují erozi půdy. Také jsou místem k rekreaci a ke 

vzdělávání. Nejběţnější druhy, které obývají mokřady, jako první jsou Typha angustifolia 

(orobinec úzkolistý), Typha latifolia (orobinec širolistý), Calamagrostis epigejos (třtina 

křovištní). (www.ecn.cz) 

Mokřady střední Evropy mají funkci mezipřistávacích stanic ptáků, kteří léto tráví 

na dálném severu a před příchodem polární noci táhnou přes naše kraje do teplejších 

končin. Přehlíţením mokřadů mohou být tito stěhovaví ptáci připsáni do Červené knihy.  

Půda mokřadů je trvale nasycena vodou, tím nezbývá místo pro vzduch a kořeny 

rostlin se s tím musí vyrovnat. Odumřelá rostlinná hmota se bez přístupu vzduchu 

pozvolna a nedokonale rozkládá. Mokřady jsou pro nás důleţité, jelikoţ udrţují vodu 

v krajině. Můţeme si je představit jako houbu, která je schopná vodu nasát a v případě 

nouze vodu opět uvolnit. (Martiš, 1988) 
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K mokřadům řadíme: 

 Mokré louky a prameniště 

 Říční nivy včetně luţních lesů 

 Rybníky a jejich břehová pásma – litorály 

 Rašeliniště 

 Podmáčené smrčiny 

 Umělé mokřady – kořenové čistírny odpadních vod 

Česká republika přispívá k ochraně mokřadů. Uţ v roce 1990 přistoupilo tehdy 

Československo k Ramsarské úmluvě – Convention on wetlands of International 

Importance, která byla dojednána v roce 1971 ve městě Ramsar v Íránu. Mezinárodní den 

mokřadů bývá kaţdým rokem 2. února. 

Na obr. 46 můţeme vidět značný rozdíl energií na ploše zásobované vodou a na 

ploše odvodněné. Na odvodněných plochách se sluneční energie mění v teplo. 

V porostech, které jsou dobře zásobovány vodou, se sluneční záření vyuţívá. Většina 

sluneční energie, která dopadá na mokřady, se spotřebovává evapotranspirací. Kde výpar 

vody z půdy nazýváme evaporací a výdej vody rostlinami – transpirace. Pouhé 1 % se 

vyuţívá fotosyntézou.  

Mokřady regulují toky sluneční energie a vyrovnávají tak teplotní rozdíly. Při 

devastaci mokřadů se mění charakter dešťových sráţek, zrychluje a mění se proudění 

vzduchu. Mokřady mají principiální význam pro tvorbu místního podnebí. 

(www.eamos.cz) 
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Obrázek 50: Význam mokřadů. www.eamos.cz 
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6. Vliv recyklace skla na těžbu sklářských písků 

 

Recyklace skla znamená uzavření ţivotního cyklu výrobku, počínaje jeho vznikem, 

přes všechny fáze jeho zpracování a uţití. Jeho navrácení zpět do procesu výroby je ve 

formě recyklovatelné suroviny. Recyklace skla je výhodnější pro nás i pro naše ţivotní 

prostředí. Pouţité výrobky nemusí díky kontejnerům na sklo končit na skládkách. Skládky 

výrazně sniţují estetický ráz krajiny a při provozu na skládkách jsou produkovány plynné 

emise nákladními automobily. Obyvatelstvo ţijící v blízkosti skládek si stěţují na zvětšený 

výskyt hlodavců a ptáků a při zvýšených povětrnostních podmínkách se lehké odpady 

dostanou i k těsné blízkosti jejich obydlí. Při výrobě skla je třeba pouţít materiály, které 

díky recyklaci můţeme ve velké míře ušetřit. Největší vliv má recyklace na těţbu 

sklářských písků. Povrchová těţba výrazně narušuje ráz krajiny, horninové prostředí a 

půdu, znečišťuje ovzduší i vodu. V neposlední řadě je těţba zdrojem hluku a vibrací. 

Dopravou sklářských písků do skláren dochází ke znečišťování ovzduší emisemi CO2.  

Vlivem recyklace skla ušetříme následující materiál, který se musí pouţít na 

výrobu 130 000 tun skloviny. Problematika spotřeby materiálu je sloţitější, protoţe sklárna 

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost, se sídlem v Kyjově některé suroviny 

pouţívá pro obě skloviny. Některé jenom specificky pro bílou nebo pro barevnou sklovinu. 

Skleněné střepy pouţívají pro různé skloviny v různém mnoţství, proto budu počítat 

úspory suroviny pro průměrnou sklovinu. 

6.1 Úspora surovin při výrobě skla 

 

Na 130 000 tun skloviny spotřebujeme: 

- 72 000 t písku 

- 24 000 t sody 

- 18 000 t dolomitu 

- 15 000 t ţivce 

- 10 000 t vápence 

- 2 200 t calumite 
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Suma těchto všech surovin je samozřejmě větší neţ 130 000 tun, protoţe se rozloţí 

uhličitany a vypaří se voda. Z výše uvedených surovin se vyhotoví 130 000 tun skloviny 

ročně, ale ve skutečnosti se ve sklárně v Kyjově vyrobí 200 000 tun skloviny, a to proto, ţe 

se k těmto surovinám přidá ještě 70 000 tun skleněných střepů. 

Na 1 tunu skloviny potřebujeme 72 000 tun písku. 

72 000 tun písku: 130 000 tun skloviny = 0,544 tun písku 

24 000 tun sody: 130 000 tun skloviny = 0,18 tun sody 

18 000 tun dolomitu: 130 000 tun skloviny = 0,13 tun dolomitu 

15 000 tun ţivce: 130 000 tun skloviny = 0,12 tun ţivce 

10 000 tun vápence: 130 000 tun skloviny = 0,08 tun vápence 

2 200 tun calumite : 130 000 tun skloviny = 0,017 tun calumite 

 

Kaţdá tuna pouţitých střepů nám tedy ušetří 0,554 tun písku, 0,18 tun sody, 0,13 tun 

dolomitu, 0,12 tun ţivce, 0,08 tun vápence a 0,017 tun calumite (obr. 51). 

 

Obrázek 51: Grafické znázornění úspory sklářských surovin (1 tuna) 
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Sklárna Vetropack Moravia Glass v současné době pouţívá 70 000 tun střepů   

(graf 5), to znamená, ţe ušetříme (obr. 52): 

1 tuna pouţitých střepů nám ušetří 0,554 tun písku – 70 000 tun střepů nám ušetří 38 780 

tun písku. 

1 tuna pouţitých střepů nám ušetří 0,18 tun sody – 70 000 tun střepů nám ušetří 12 600 tun 

sody. 

1 tuna pouţitých střepů nám ušetří 0,13 tun dolomitu – 70 000 tun střepů nám ušetří 9 100 

tun dolomitu. 

1 tuna pouţitých střepů nám ušetří 0,12 tun ţivce – 70 000 tun střepů nám ušetří 8 400 tun 

ţivce. 

1 tuna pouţitých střepů nám ušetří 0,08 tun vápence – 70 000 tun střepů nám ušetří 5 600 

tun vápence. 

1 tuna pouţitých střepů nám ušetří 0,017 tun calumite – 70 000 tun střepů nám ušetří 1 190 

tun calumite. 

 

Obrázek 52: Grafické znázornění úspory sklářských surovin (70 000 tun) 



Karin Šulcová: Důsledky recyklace skla na těţbu sklářských písků 

 

2011  61 

 

 

Sklárna Vetropack Moravia Glass a.s. má představu pouţít ročně aţ 120 000 tun střepů, 

čímţ se ušetřený materiál zvýší. Oproti stávající spotřebě sklárna, při pouţití 120 000 tun 

skleněných střepů, ušetří (obr. 53): 

120 000 tun skleněných střepů – 66 480 tun písků 

120 000 tun skleněných střepů – 21 600 tun sody 

120 000 tun skleněných střepů – 15 600 tun dolomitu 

120 000 tun skleněných střepů – 14 400 tun ţivce 

120 000 tun skleněných střepů – 9 600 tun vápence 

120 000 tun skleněných střepů – 2 040 tun calumite 

 

 

Obrázek 53: Grafické znázornění úspory sklářských surovin (120 000 tun) 

 

Následující graf nám porovnává úsporu sklářských surovin při vyuţití 70 000 tun 

skleněných střepů a 120 000 tun skleněných střepů.  
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Obrázek 54: Grafické znázornění úspory sklářských surovin (70 000 a 120 000 tun) 

 

 

Provodínské písky vytěţily v roce 2010 -  616 063 t sklářského písku. V grafickém 

znázornění na obrázku 55  je moţné porovnat pokles těţby sklářských písků při vyuţití 

různého mnoţství skleněných střepů. 
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Obrázek 55: Grafické znázornění poklesu spotřeby pouţití sklářských písků při vyuţití různého 

mnoţství skleněných střepů 

 

6.2 Doprava sklářských písků do sklárny Vetropack Moravia 

Glass. 

Sklárna v Kyjově odebírá bílý písek z Provodína, kde tohoto bílého sklářského 

písku spotřebuje přibliţně 48 000 tun ročně. Vzdálenost je přibliţně 347 km. Bílý písek se 

vozí ve vagónech, kdy jedna lokomotiva táhne vlak s 1020 tunami písku.  

Při výpočtu: 

48 000 tun bílého písku : 1020 tun písku ve vagónech = 47 vlaků/rok 

Barevný písek se dováţí ze Šajdíkových Humenců, společnost Kerkosand s.r.o. na 

Slovensku. Na trase Šajdíkové Humence – Kyjov musí kamion urazit přibliţně 61 km. 

Písek se vozí v kamionech, kdy 25 tun barevného písku je na jednom kamionu. Spotřeba je 

přibliţně 24 000 tun ročně. 

Při výpočtu: 

24 000 : 25 = 960 kamionů/rok 
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Jestliţe sklárna chce oproti stávajícímu stavu pouţít 60 000 tun střepů ročně navíc. 

Pouţili by 30 000 tun skleněných střepů do bílé skloviny a 30 000 tun skleněných střepů 

do barevné skloviny. Z toho vyplývá, ţe Vetropack Moravia Glass ušetří: 

30 000 tun skleněných střepů x 0,554 sklářského písku = 16 620 tun bílého a 

16 620 barevného písků. 

Z předešlých výpočtů na trase Provodín – Kyjov zjišťuji, ţe při pouţití o 30 000 

tun skleněných střepů více bude potřeba: 

16 620 tun : 1020 = 16 vlaků  

Na trase Šajdíkové Humence – Kyjov: 

16 620 tun : 25 = 665 kamionů 

Z těchto výpočtů lze vyčíst, ţe při zvýšení podílů střepů se sníţí počet vlaků a 

kamionů.  Přesněji - o 31 vlaků a 295 kamionů méně. 

 

Výpočet emisí kamionu vozící sklářský písek do sklárny Vetropack Moravia Glass 

a.s. 

Seznam látek znečišťující ovzduší, limity znečišťování, způsob mnoţství emisí je 

dán vyhláškou MŢP ČR č. 117/1997 Sb. (Slivka a kol., 2002) 

Kvalitu ovzduší výrazně ovlivňuje hustota obyvatelstva a automobilová doprava. 

V první polovině 90. let se automobilová doprava podílela 50 – 60 % na celkových emisích 

CO a Nox v zemích Evropské unie.  

Při provozu motorových vozidel vznikají znečišťující látky: 

1. Základní sloţky spalin – uhlovodíky, oxid uhelnatý a oxidy dusíku. Jejich přípustný 

obsah ve výfukových plynech je dán legislativou. 

2. Škodliviny, jejichţ emise jsou omezovány spotřebou paliva – emise CO2, obsahem 

síry – emise SO2 a obsahem olova – emise Pb v palivu 

3. Organické sloučeniny – benzen, formaldehyd, acetaldehyd. Jejich přípustný obsah 

ve spalinách není legislativou závazně stanoven. 

4. Organické sloučeniny, které jsou ve spalinách pouze ve stopových koncentracích – 

karcinogeny, mutageny. (envis.praha-mesto.cz) 
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Obrázek 56: Přehled emisí z dopravy v zemích EU. envis.praha-mesto.cz 

 

Počet km na trase: Šajdíkove Humence – Kyjov: 61 km 

Rychlost: 80 km/h 

Prázdný kamion – 14 tun 

Kamion se sklářským pískem - 39 tun  

(V celé EU je maximální hmotnost kamionu 40 tun – včetně nákladu) 

Spotřeba – 38 l /100 km 

Na 1l paliva ujede 2,6 km 

Palivo – motorová nafta = vznětový motor 
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Emisní limity pro motorová vozidla 

 

Obrázek 57: Emisní limity pro motorová vozidla 

 

 

Pro výpočet emisí kamionu na trase Šajdíkové Humence – Kyjov, jsem pouţila 

směrnice EU – EURO 4, neboť kamiony, které dováţí sklářské písky jsou vyrobeny před 

rokem 2009, kdy přišla v platnost směrnice EU – EURO 5.  Z výpočtu (tab. 3) lze vyčíst, 

ţe kamion vyprodukuje 133,4924 g CO a 97,8257 g NOx. Při intenzitě dodávky sklářských 

písků – 960 kamionů za rok činí emise CO 128 152,704 g a NOx 93 912,672 g. 

 
      Tabulka 3: Tabulkový propočet emisí. MEFA – www.mzp.cz 

 

Částice g/km g/61 km 

CO 2,1884 133,4924 

NOx 1,6037 97,8257 
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7. Závěr 

 

Po zpracování mé diplomové práce jsem došla k závěru, ţe význam recyklace skla 

je pro nás obrovský. Čím více budeme dbát na uloţení svých skleněných odpadů do 

kontejnerů tomu určených, tím více ušetříme mnoţství primárních surovin a energie. Proč 

nevyuţít tak skvělé schopnosti skla, vzhledem k recyklaci? Například v roce 2009 vznikly 

odpady ze skla o hmotnosti 188 086 tun a následná materiálová recyklace byla 133 902 

tun. V procentech vychází recyklace skla v roce 2009 na 71,2 %. Proces recyklace skla je 

jednoduchý, ale důleţitý koloběh, jehoţ tvůrci jsme my – lidé. 

Má diplomová práce poslouţí jako ucelený přehled vlivů recyklací skla na těţbu 

sklářských písků. 
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