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80 let
těžby písku

MYSLÍME NA OKOLÍ - PODPORUJEME
JSME MODERNÍ FIRMA - INVESTUJEME

Náš písek
všude kolem nás

BYLI JSME TU S VÁMI A PRO VÁS | FOTOGALERIE | POSTŘEHY

Den otevřených 
dveří ve Sklopísku



Editorial
Vážení čtenáři našeho mimořádného vydání 
firemního časopisu „Pískovák“, v letošním 
roce je to již 80 let, kdy byla zahájena 
průmyslová těžba písku. Zakladatel firmy  
p. Bohumil Stočes by byl jistě potěšen, kdyby 
měl možnost vidět, kam se dříve převážně 
manuální práce vyvinula. Naše firma  
v současnosti pracuje s moderní technikou  
a technologií, která nezaostává za světovými 
leadery v oboru. Díky tomu se produkty firmy 
prosazují v mnoha oblastech průmyslu. Tím 
nejdůležitějším použitím písku je stále výroba 
skla. Při tavení skla se používá 40-85 % písku, to 
podle způsobu použití skla. Náš písek můžete 
najít v plochém skle, v lahvích, ve skleněných 
vláknech, ve varném skle a samozřejmě  
i v nápojovém skle nejvyšší kvality. 

S růstem požadavků na kvalitu výrobků musí 
i Sklopísek držet krok a nabízet zákazníkům 
to, co pro své výrobky potřebují. Proto se 
zaměřujeme na stále dokonalejší třídění 
písku podle zrnitosti, snižujeme obsah 
železa v písku a vyrábíme více jemných a 
mikromletých písků. Možnosti pro další vývoj 
kvality stále jsou a písku je v našem lomu na 
mnoho dalších desetiletí.

Samozřejmě firma nezapomíná ani na 
další oblasti důležité pro život firmy. Naši 
zaměstnanci mají široký benefitový program, 
pravidelná školení, výborné sociální zázemí 
a velký důraz dáváme i na jejich bezpečnost 
při práci. Naše činnost se samozřejmě dotýká 
životního prostředí. Jsme si toho vědomi  
a dáváme nemalé prostředky na zlepšování 
jednotlivých oblastí, snižujeme hlučnost  
a prašnost, recyklujeme technologickou vodu 
a myslíme i na světelný smog. 

O tom, co vše se ve firmě děje, se občané 
mohli přesvědčit na dni otevřených dveří  
22. 6. 2019. Nejsme uzavřená firma, a proto  
i v příštích letech umožníme zájemcům si 
areál firmy opět prohlédnout.

Za vedení firmy Vám přeji zajímavé čtení 
a vše dobré.

Ing. Petr Hübner, ředitel

Jsme mediálně vidět
Pokud vás zajímají odkazy v médiích, reportážích nebo 
v  TV spotech, můžete se podívat zde: 
glassand.eu/o-nas/my-a-media

Naším cílem je budovat takové pracovní prostředí, kde se prosazuje 
zdraví, bezpečnost a duševní pohoda. Spokojení zaměstnanci jsou naším 
prvořadým cílem. Personální politika poskytuje všem zaměstnancům 
dlouhodobou perspektivu. Nabízíme vzdělávací a karierní růst, motivační 
programy a benefity. 

  Glassand.eu/o-nas/kariera

Výjimečná publikace

80 let
SkloPíSku Střeleč
Nyní k dostání 
na Infocentru v Sobotce. Novinky v naší firmě

Není dopravník jako dopravník!
V roce 2018 jsme se dočkali premiéry nového typu dopravníku ve Sklopísku. Celkem byly instalovány 2 kusy trubkového 
dopravníku pro dopravu sušených písků do expedičních sil. Přidaná hodnota tohoto typu dopravníku je i ve významném snížení 
prašnosti a hlučnosti při provozu. 

oprava prostor údržby
Údržba ve Sklopísku za roky zpět doznala významných změn, jednak z hlediska zaměstnanců a dále pak z hlediska pracovních 
prostorů. Z původně externích dodavatelů se stali kmenoví zaměstnanci, což změnilo nejen jejich ohodnocení, ale i péči o ně. 
Od roku 2013 se v rámci oprav stávajících prostor údržby podařilo vytvořit důstojný a slušně vybavený prostor pro strojní údržbu  
a elektroúdržbu. V minulém roce obdržela budova údržby a laboratoří opravenou fasádu  v souladu s okolním prostorem, letos 
bude dokončení projektu završeno opravou podlahy dílny. 

Nový řídicí systém ve Sklopísku
Od roku 2015 pracujeme na změně řídicího systému výrobní technologie, což jednoduše řečeno znamená nahrazení stávajícího 
systému novým tak, aby zejména jeho obsah byl transparentní a jeho správa jednodušší a efektivnější. Program byl poprvé 
nainstalován na mokré úpravně, po jeho úspěšném odzkoušení došlo k jeho rozšíření na ovládání sil se sušeným pískem  
a nakládku kamionů. Další projekty na implementaci pro technologii sušení jsou před schválením.

Nová technologie třídění na provoze Dehycentra
V současné době probíhají dokončovací práce na uvedení do provozu síťového třídiče sušených písků sušárny Dehycentra. 
Byl vybrán třídicí stroj, který je vlajkovou lodí třídičů ROTEX. Díky velikosti třídicí plochy budeme schopni zabezpečit dokonalé 
odseparování větších zrn, a to bez zbytečných ztrát naší suroviny. V tomto okamžiku se stane tento provoz bezodpadním,  
se snížením prašnosti. A i to je náš cíl.

Víte, kde všude se 
použije náš písek?
Každý z nás někdy slyšel, že sklářské písky jsou používány k výrobě skla. Písky z naší produkce jsou používány i v řadě 
průmyslových oborů. Největší část směřuje do zmiňované sklářské výroby, což prezentuje cca 70 % našich prodejů, ale už 
málokdo si uvědomuje, že se s naším pískem setkává každý den. 

kde všude se potkáte s naším pískem:
nápojové sklo, sklenky na víno, karafy, lahve, mísy, lustry, zapékací mísy při vaření, laboratorní sklo (zkumavky, kádinky, pro 
lékařské účely),  česká bižuterie v podobě korálků, šperků a různých suvenýrů, velké moderní budovy se skleněnou fasádou,  
skla v našich autech, autobusech a nákladních automobilech jsou vyráběna z našeho písku, varné sklo v domácnostech 
pro trouby a sporáky, perlinky a skleněná vlákna ve stavebnictví, asfaltové pásy a lepenky, betonové tašky jako krytina na 
našich domech, kuchyňské desky z umělého kamene, vysoko pevnostní beton či dekorativní betonové výrobky, šamotové 
výrobky pro vyzdívky pecí, keramika, elektro keramika – výroba vodičů a izolátorů, ve slévárenství, brusné papíry a kotouče, 
vodní sklo, které je přísadou pracích prostředků, zubní a mycí pasty, sirky, přísada do hnojiv, pastelky pro děti, ve sportu na 
volejbalových, fotbalových a golfových hřištích, v umělých trávnících, filtrace v bazénech, doskočiště pro koně.

Krátce o historii firmy
Sklopísek Střeleč, a.s. slaví významné výročí - 80 let. Nicméně 
první zmínka o těžbě v této lokalitě pochází již z konce  
19. století, kdy v roce 1885 zahájil tehdejší majitel pozemků hrabě 
Schlik těžbu stavebního kamene. Výjimečné vlastnosti zdejšího 
písku pro průmyslovou výrobu objevil Dr. Stočes, který v roce 1939 
založil První českou úpravnu sklářských písku ve Střelči. 
od této doby se datuje naše historie.

2 3



Součástí programu slavnostního večera bylo i nové 
video o tom, jak by mohl s nadsázkou vapadat běžný 
pracovní den vedoucích manažerů společnosti. Zde jsou 
jednotlivé postřehy z neopakovatelného natáčení: 

„V mém video vystoupení jsem rozpracoval myšlenku 
své ženy, která tvrdí, že si stále jen hraju na písku. Potom 
jsem si už jen půjčil od dětí hračky na pískoviště a šel na 
věc...,“ říká vedoucí útvaru těžby, pan lukáš Horák, 
který dodává, že byl naprosto uchvácen spontánností, 
zábavou a rychlostí při tvorbě spotu. „Mám radost ze 
své práce, a to především kvůli výbornému kolektivu, 
se kterým dokážeme výborně spolupracovat. V dnešní 
době se občas vytrácí lidskost a důvěra mezi lidmi. U nás 
ve Sklopísku ctíme a rozvíjíme tyto hodnoty a já pevně 
věřím, že tímto příkladem změníme svět.“

Pan Jiří Veselka, vedoucí ekonomického oddělení 
závodu, měl „velký náskok před ostatními kolegy“, jak 
sám řekl, protože „už jednou ve filmu hrál, takže to nebyl 
problém. Do role jsem se vlomil tak, že jsem své rekvizitě 
- traktůrku - ulomil kolečko,“ dodává s úsměvem na tváři. 
Pan Veselka řekl, že celkové oslavy 80 let dopadly podle 
očekávání skvěle, protože všemu předcházela precizní 
příprava. 

Pan Zdeněk Müller, vedoucí technického útvaru,  
si velmi váží svých podřízených zaměstnanců, kteří pečlivě 
dbají na maximální technickou připravenost celého závodu  
a také na bezpečnost všech zaměstnanců. Je a jejich 
perfektní práci měl na mysli při natáčení celého spotu i při 
samotných oslavách výročí. Řekl, že „postava filmového 
technika byla pro něj jasná volba, protože přímo souvisí  
s jeho útvarem.“

Vedoucí výrobního útvaru, pan Pavel Novák, vnímal velmi 
přátelskou atmosféru Oslav s mnoha rodinnými příslušníky. 
Díky 20 letům zkušeností v podniku věří, že se firma bude 
neustále posouvat díky moderním technologiím, které jsou 
stále zaváděny.

„Spontánnost a uvolněnost. Hrdost zaměstnanců, že patří do 
Sklopísku.“ Tak hodnotí oslavy vedoucí obchodního útvaru, 
pan Zdeněk Novotný, který se také zhostil velice originálně 
své role ve videospotu:

„Jelikož jsem z obchodu, Horst Fuchs byla i pro mě jasná 
volba. Lehce jsem si prostudoval jeho akční nabídky a poté 
jsem už jen prodával písek, jako to dělám stále.“ Natáčení 
si nesmírně užil a překvapila ho profesionalita a skvělá 
připravenost firmy Videostudio PP.

krátké shrnutí programu:
•	 Proslovy
•	 Módní přehlídka - do výrobků z písku se dá i obléct
•	 Neformální představení managementu
•	 Písková animace - zjistili jsme, že se dá pískem i úžasně kreslit
•	 2. část módní přehlídky
•	 Zdravice starosty obce Mladějov a prezidenta asociace 

skla a keramiky čR
•	 Předávání šeku ve výši 80 000 kč APRoPo v Jičíně
•	 Na začátku a na konci oficiální části ozdobila večer videa  

o historii a současnosti firmy
•	 Závěr večera osvěžil koncert olympicu s nestárnoucím  . 

Petrem Jandou

„Když se podíváte dnes, jak firma vypadá – čistota, 
tlak na bezpečnost. To je něco opravdu úžasného.  
Já jsem vždy rád, když sem přijedu, protože vidím zase 
kus další práce. A co je pro mě ještě podstatnější je, že 
vy jako zaměstnanci a vedení firmy stále prezentujete 
nové projekty. Čili vlastně zajišťujete budoucnost téhle 
firmy do budoucna.“ Tak k nám hovořil předseda 
představenstva, pan Ing. Pavel Šedlbauer.

„Kvalita nestačí. Je tu něco, co je stejně důležité jako 
kvalita – bezpečnost. Bezpečnost je nejdůležitější 
hodnotou naší společnosti a měla by být první věcí  
v naší mysli, než začneme naši každodenní práci. 
Nic není důležitějšího, než abychom se vrátili 
každý večer bezpečně domů.“ Tak uvedl na oslavě  
80 let v Jičíně člen představenstva, pan Felix Moreno.

Modní přehlídka

80 let
ve znamení osmdesátek

Písková animace

Pavel Šedlbauer

Felix Moreno

ROZHOVORY/REPORTÁŽE
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Letecký pohled 
na areál firmy

Zdeněk Müller



Ještě nikdy
nebylo ve Sklopísku
tak bezpečno...
Kvalita a vyspělost firmy není 
definována jenom výkonem  
a ziskem, ale především prioritou 
bezpečného pracovního prostředí 
a ochranou zdraví zaměstnanců při 
práci. Tento zájem je ve Sklopísku 
Střeleč, a.s. kladen na první místo.

Profesionalita zaměstnanců je 
neustále zvyšována  formou školení, 
která jsou nejen teoretická, ale  
i praktická. Používání předepsaných 
OOPP (osobních ochranných 
pracovních prostředků) je  
u nás samozřejmostí. Vedoucí 
zaměstnanci se pravidelně 
školí na speciálních kurzech  
a seminářích ve způsobech, jak 
efektivně předcházet všem rizikům 
spojeným s prací na pracovišti. 

Byla zavedena kniha návštěv, 
do které se po seznámení se  
s bezpečnostními pravidly  
v naší společnosti návštěvy zapíší.  
Byly přepracovány a aktualizovány 
podnikové směrnice požární 
ochrany, havarijního plánu, 
monitorování, měření a pracovně- 

lékařských prohlídek, dopravního 
řádu, transportního řádu  
a pohotovostní inspekční 
služby. Z dalších důležitých 
věcí jmenujme zavedení 
knihy pohotovostní inspekční 
služby, knihy mimořádných 
událostí a pracovních úrazů, 
sjednocení Organizačního  
a Odpovědnostního řádu. 

A výsledky? Můžeme si 
gratulovat. V posledním 
roce jsme měli jen 
několik drobných úrazů. 
V žádném případě nedošlo nikdy  
k porušení BOZP a vždy byla 
učiněna dostatečná osvěta  
a školení, jak těmto úrazům 
předejít. 

Bezpečnost, zdraví a životní 
prostředí jsou u nás na 
prvním místě. Naše společnost 
splňuje normu OHSAS 18001, 
kterou v příštím roce budeme 
recertifikovat na nejnovější ISO 
45001.

V souladu
s přírodou
Zachování životního prostředí 
budoucím generacím. Všechno, 
co děláme, děláme s vědomím plné 
zodpovědnosti k ochraně okolní 
krajiny. Naše výroba probíhá bez 
použití chemických prostředků a je 
maximálně ohleduplná k přírodě. 
Činnosti při těžbě, zpracování, 
uskladnění a při expedici písků, 
jsou pod nepřetržitou kontrolou 
našich odborníků a dozorujících 
kontrolních orgánů. Průběžně 
provádíme rekultivace vytěžených 
ploch. Dodržujeme nařízení 
a pravidla, která se nás týkají. 

„Při původním zadání jsme si mysleli, že budeme natáčet 
nezáživné video-medailonky, kde budou hovořit upnutí 
pánové v kravatách. To jsme se ale přepočítali. Manažeři 
společnosti Sklopísek Střeleč jsou kluci, kteří nepokazí 
žádnou legraci. Překvapením pro nás byl samotný 
Fantomas (pozn. pan ředitel Petr Hübner), který přes svou 
kamennou tvář ukázal velký smysl pro humor, když nechal 
vzniknout tento krátký film.

Naše VideoStudio PP se převážně věnuje tvorbě firemních 
(promo) a reklamních videí už přes 20 let. Projekty 
filmového charakteru, kde můžeme být kreativní, jsou 
ale pro nás vždy výzvou a hodně nás baví. Stejně tak jako 
tomu bylo i u tohoto netradičního projektu pro Sklopísek 
Střeleč. Díky pánové, byli jste skvělí!“ Tak hodnotí celé 
natáčení paní Pavlína Podobská. 

A jak hodnotí spot samotný ředitel závodu, pan Petr 
Hübner? „Přáli jsme si vytvořit něco netradičního. 
Víme, jak jednotvárná dokáží být firemní videa 
prezentující společnost a chtěli jsme se vydat svěží  
a jedinečnou cestou, která by více odrážela naše kvality  
a přednosti. A to se nám, myslím, naprosto povedlo, o čemž 
svědčí i reakce našich partnerů a klientů. Osa natáčení 
byla taková, že jsme se v pondělí dohodli na základním 
schématu, poté měli kolegové 24 hodin na přípravu.“

Video splnilo očekávání na samotném galavečeru 
oslav. odehrání spotu ještě více osvěžilo atmosféru 
večera. Náš cíl byl splněn: galavečer byl velmi 
příjemný, plodný a utvrdil nás všechny v tom, že 
jsme všichni jedna velká rodina a že směřujeme 
všichni stejným směrem.

Lukáš Horák

Zdeněk Novotný

Jiří Veselka

Petr Hübner

Pavel Novák
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Den 
otevřených dveří
u příležitosti oslav 80 let proběhl v sobotu 22. června Den otevřených dveří. Naši pískovnu navštívilo více než 
1000 návštěvníků. Všem děkujeme za podporu, kterou nám svým příchodem vyjádřili. 
Z pohledů, dotazů a chování všech účastníků bylo patrné, že se celá akce náramně líbila. Díky perfektní připravenosti 
všech zaměstnanců zapojených do akce probíhaly veškeré aktivity hladce a byly velmi přínosné. 
Návštěvníci měli zájem dozvědět se o všech detailech spojených s těžbou a úpravou našeho přírodního bohatství. Vždy 
přišel uspokojivý výklad problematiky, a tak probíhala skutečná osvěta. Zkušení průvodci seznamovali všechny účastníky 
i s méně známými provozními skutečnostmi, s historií podniku i s budoucím vývojem a péčí o životní prostředí. 
Vysoká míra propracovanosti a ohleduplného zacházení s přírodním bohatstvím lomu překvapilo nejednoho návštěvníka. 
Všichni zaměstnanci podniku se těší zase někdy na viděnou! 

Příroda nám nadělila dar v podobě sklářského písku, naši předchůdci a kolegové nás naučili, 
jak s ním hospodařit. A naše rodina jménem Sklopísek pokračuje a rozvíjí společnost pro další generace.

Fotografie: Sklopísek Střeleč, a.s. | Redakční úpravy, grafika, sazba a zlom: 4.PROSTOR, s.r.o. | Ekologický tisk: Nordic Swan & GreenGuard 

Jsme odpovědní k našemu okolí
Společnost usiluje o trvale udržitelný rozvoj. Tato vize je uskutečňována prostřednictvím finanční podpory  
a spolupráce s okolními obcemi a neziskovými organizacemi. Konkrétně podporujeme hasičské sbory, sportovní 
organizace, hendikepované děti a řadu konkrétních akcí, které obyvatelům v regionu usnadňují život. A jaký je 
výhled? Působit i nadále v harmonii s okolím a okolní přírodou. Rozvíjet firmu a její činnost tak, abychom ji zachovali 
po co nejdelší možnou dobu našim budoucím generacím… 


