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Anotace 

V předložené diplomové práci je zpracován návrh na postup při rozšíření dobývání 

sklářských a slévárenských písků na ložisku Střeleč. V diplomové práci jsou 

zpracovány údaje o ložisku Střeleč. Je zde popsán a vyhodnocen důvod rozšíření 

dobývání. Práce obsahuje vyhodnocení předpokládaných těžitelných zásob 

sklářských a slévárenských písků, množství skrývkových hmot nutných k odklizu  

a ekonomické zhodnocení. Cílem práce je popsat procesy, které jsou řešeny před 

samotným povolením k dobývání, a poukázat na jejich problematiku. 

Klíčová slova: Střeleč, sklářský a slévárenský písek, střety zájmů, POPD, 

dobývání 

Summary 

The submitted thesis deals with a proposal on how to proceed with the extension 

of the extraction of glass and foundry sands in the sand deposit of Střeleč.        

The thesis includes data describing the sand deposit of Střeleč as well as            

an assessment of the reason for extending the extraction. The work covers         

an evaluation of possibly gained supplies of glass and foundry sands, the quantity 

of overburden materials necessary for clearance and economic appraisal.         

The works is aimed at describing the procedures that are dealt with before         

the actual mining permit and highlighting issues related to them.  

Key words: Střeleč, glass and foundry sand, conflict of interests, POPD, minig 
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1. Úvod 

Těžební společnost Sklopísek Střeleč, a. s. provádí dobývání na jediném ložisku, 

a to na výhradním ložisku Střeleč (č. 3090100). Vyskytují se zde vyhrazené 

nerosty písků sklářských a slévárenských, které patří k nejkvalitnějším na našem 

území a v celé Evropě.  

Cílem diplomové práce je zpracování podkladů, které budou nápomocny             

při eventuálním rozšíření dobývání na ložisku Střeleč. Práce stručně shrnuje 

důvody rozšíření dobývání společně s výpočtem zásob sklářských                         

a slévárenských písků. Hlavním důvodem zpracování práce je poukázat              

na problémové situace, které se mohou vyskytnout, charakterizovat jejich vyřešení    

a vyhotovit tak komplexní materiály pro budoucí podání žádosti na rozšíření 

dobývání ložiska Střeleč. 

 

Obr. č. 1: Pohled na ložisko Střeleč od Střelečské hůry [foto Horák] 

1.1 Geografie 

Ložisko Střeleč je strategicky nejvýznamnějším výhradním ložiskem sklářských 

a slévárenských písků. Jeho největší předností je kvantitativní výskyt 
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výhradního nerostu a především kvalitativní zastoupení nejkvalitnějších 

sklářských písků.  

Ložisko je situováno v Královéhradeckém kraji v okrese Jičín a zasahuje        

do katastrálního území dvou obcí, a to Mladějov a Střeleč.  

Z geomorfologického hlediska se nachází ve Vyskeřské vrchovině, která se 

vyznačuje značnou morfologickou členitostí skalních měst, hlubokých 

kaňonovitých údolí a soutěsek. Nejvyšším bodem terénu v širším okolí jsou 

Trosky (488,1 m n. m.) na severu a Velká Střelečská hora (455,8 m n. m.)      

na jihovýchodě. [1] 

Ložisko je velmi dobře přístupné díky vlastní účelové komunikaci, která je 

napojena na hlavní tahy směrem Jičín – Liberec a Jičín – Praha. Z areálu 

společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. je možná expedice sklářských                    

a slévárenských písků po železniční vlečce. Tato vlečka vede do stanice Libuň, 

kde umožňuje napojení na hlavní trať Jičín – Turnov – Liberec – Praha. 

Poblíž výhradního ložiska Střeleč (č. 3090100) se nachází výhradní ložisko 

sklářských a slévárenských písků Mladějov (č. 325790). Na tomto ložisku se 

s těžbou nepočítá zejména kvůli vysokým mocnostem skrývkových hmot.     

Pro toto ložisko nebylo zatím stanoveno chráněné ložiskové území. 

Území náleží do povodí Jizery a leží mezi vodotečemi Žehrovka                       

a bezejmenným potokem.  

1.2 Geologie 

Na ložisku se vyskytují křídové sedimenty teplického až březenského 

souvrství. Hlavní surovinovou polohu tvoří křemenné pískovce teplického 

souvrství. Podloží tvoří jílovitovápnité pískovce teplického souvrství. Nadloží  

se skládá z vápnitých jílovců březenského souvrství a z kvartérních sedimentů 

tvořených převážně sprašemi. [3] 

Nejvýše je položena žlutá poloha slévárenských písků o mocnosti 20 – 30 m. 

V této poloze se v její nejvyšší a střední části a na její bázi vyskytují polohy 

hnědočerných až fialových, železem bohatých pískovců. Jedná se                    
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o tzv. červenou polohu, která je nevhodná k dalšímu zpracování a je dobývána    

a odvážena na vnitřní výsypku.  Pod těmito polohami se nachází nejdůležitější 

poloha ložiska, tzv. bílá poloha sklářských písků. Je tvořena nejkvalitnějšími 

křemennými pískovci a představuje mocnost 35 – 50 m. pod těmito sklářskými 

písky se opět nalézá žlutá poloha jílovitoprachovitých pískovců. 

 

Obr. č. 2: Typy poloh na ložisku Střeleč [foto Horák] 

Vlivem dobývací činnosti došlo na ložisku k vytvoření umělé drenážní báze, 

která ovlivnila činnost proudění podzemních vod. Hladina důlních vod byla kvůli 

dobývací činnosti snížena z 275 m n. m. na stávajících 247,5 m n. m. Důlní 

vody jsou shromažďovány v hlavní čerpací jímce a odčerpávány. Průměrně je 

z lomu odčerpáváno 60 l.s-1.  

1.3 Jakostní a technologická charakteristika 

Užitkovou složkou ložiska Střeleč jsou křemenné pískovce s obsahem 

křemenných zrn nad 98 %. Zrna jsou u velikosti nad 0,6 mm průsvitná až 

neprůhledná, mléčně zakalená nebo barevná. V této surovině jsou také 

obsaženy slídy, v nepatrném množství v těžkých frakcích nebo prachových 

podílech.  
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Zdrojem sklářských písků jsou křemenné pískovce s maximálním obsahem 

Fe2O3 0,040 %. Tato surovina splňuje podmínky stanovených technologických 

tříd ST15, ST21, ST25, ST40. Uvedené třídy jsou hlavní složkou sklářského 

kmene pro všechny druhy skel. Na ložisku se vyskytuj i sklářské písky, které 

obsahují minimální množství Fe2O3. Tyto sklářské polohy se používají            

na výrobu produktů s obsahem Fe2O3 pod 0,008 % a používají se k výrobě 

nejkvalitnějších optických skel. Na žádném ložisku v České republice nelze 

takovou kvalitu získat. 

 

Obr. č. 3: Nejkvalitnější sklářská poloha [foto Horák] 

Nejčastěji zastoupenou zrnitostní velikost v surovině zaujímají zrna o velikosti 

0,1 – 0,6 mm (70 – 80 %), která se používají pro výrobu sklářských                    

i slévárenských písků. Dále jsou využívány i velikosti ostatní, hlavně podíl nad 

0,6 mm (15 – 25 %), ze kterého jsou vyráběny hrubé slévárenské písky a písky 

technické. Zrnitostní podíl pod 0,1 mm (5 %) je odváděn potrubním systémem 

do dvou nádrží a po zahuštění do odkalovacího rybníku. 
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2. Ložisko Střeleč 

2.1 Stav zásob dle platného POPD 

Pro níže uvedený stav zásob byly použity roční výkazy o pohybu zásob 

výhradních ložisek nerostných surovin za rok 2013 (Geo (MŽP) V 3-01, 

zpracované organizací Sklopísek Střeleč, a. s. 

Tab. č. 1: Stav zásob sklářských písků na ložisku Střeleč k 1. 1. 2014 

Písky sklářské 

Bilanční zásoby volné Prozkoumané 23 603 000 tun 

Vyhledané 15 968 000 tun 

Celkem 39 571 000 tun 

Bilanční zásoby vázané Prozkoumané 12 261 000 tun 

Vyhledané 6 964 000 tun 

Celkem 19 225 000 tun 

Nebilanční zásoby volné Prozkoumané 7 094 000 tun 

Vyhledané 10 128 000 tun 

Celkem 17 222 000 tun 

Nebilanční zásoby vázané Prozkoumané 3 716 000 tun 

Vyhledané 4 803 000 tun 

Celkem 8 519 000 tun 

Celkové geologické zásoby  84 537 000 tun 

Z výše uvedeného stavu zásob je patrné, že v současném povolení dobývání 

bylo k datu 1. 1. 2014 vyhodnoceno celkem 23 603 000 tun písků sklářských 

(bilančních prozkoumaných). 
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Z níže uvedeného stavu zásob je patrné, že v současném povolení dobývání 

bylo k datu 1. 1. 2014 vyhodnoceno celkem 3 122 000 tun písků slévárenských 

(bilančních prozkoumaných). 

Tab. č. 2: Stav zásob slévárenských písků na ložisku Střeleč k 1. 1. 2014 

Písky slévárenské 

Bilanční zásoby volné Prozkoumané 3 122 000 tun 

Vyhledané 3 894 000 tun 

Celkem 7 016 000 tun 

Bilanční zásoby vázané Prozkoumané 2 769 000 tun 

Vyhledané 2 239 000 tun 

Celkem 5 008 000 tun 

Nebilanční zásoby volné Prozkoumané 109 000 tun 

Vyhledané 46 000 tun 

Celkem 155 000 tun 

Nebilanční zásoby vázané Prozkoumané 408 000 tun 

Vyhledané 234 000 tun 

Celkem 642 000 tun 

Celkové geologické zásoby  12 821 000 tun 

Celkový stav zásob sklářských a slévárenských písků na ložisku STŘELEČ 

v platném plánu otvírky, přípravy a dobývání byl vyhodnocen k datu 1. 1. 2014 

na 26 725 000 tun (bilanční prozkoumané). 
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Obr. č. 4: Současné povolení k dobývání [zdroj www.mapy.cz, úprava Horák] 

2.2 Porovnání těžby vyhrazeného nerostu a skrývek 

Z hlediska včasného plánování rozšíření těžby na zmiňovaném ložisku je 

velice důležitý přehled roční těžby sklářských a slévárenských písků. 

V podrobném vyhodnocení jsou zásoby děleny nejen na písky sklářské            

a slévárenské, ale také do kategorií podle kvalitativních požadavků. Zejména 

se jedná o velikost středního zrna a obsah Fe2O3, TiO2. Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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Tab. č. 3: Přehled roční těžby vyhrazeného nerostu 

Rok 
Slév. 

písky 

Sklářské písky Sklářské 

písky - 

celkem 

Výhradní 

nerosty - 

celkem ST 12 ST 15 ST 52 ST 21 ST 25 ST 40 

2009 152501 65869 246700 - 78181 74515 19828 485093 637594 

2010 165578 61597 249561 - 107708 53601 33692 506159 671737 

2011 117875 69569 315005 - 61651 85391 13516 545132 663007 

2012 125337 79056 244471 - 105187 48202 14784 491700 617037 

2013 90644 75860 141644 59054 107261 103659 72312 559790 650434 

Celkem 651935 351951 1197381 59054 459988 365368 154132 2587874 3239809 

* údaje jsou uvedeny v tunách 

Z důvodu zajištění všech druhů sklářských a slévárenských písků je důležité 

včasné odkrývání skrývkových poloh a výklizů. 

Tab. č. 4: Přehled roční těžby skrývek 

Rok Skrývka na 

deponii 

Horní skrývka Tvrdá a červená 

poloha 

Celkem skrývky 

2009 2705 130597 203433 336735 

2010 594 92054 201195 293843 

2011 4690 124732 173203 302625 

2012 951 135159 155220 291330 

2013 4809 102870 163383 271062 

Celkem 13749 585412 896434 1495595 

* údaje jsou uvedeny v m3 



Bc. Lukáš Horák: Postup při rozšíření těžby na ložisku Střeleč 

 

2014   9 

 

3. Návrh rozšíření těžby 

3.1 Popis a důvod rozšíření 

V předchozí části jsou spočítány zásoby bilančních zásob vyhrazeného 

nerostu v současném plánu otvírky, přípravy a dobývání. Také je uveden 

přehled roční spotřeby sklářských a slévárenských písků a množství skrývek, 

které blokují zásoby. 

Z těchto výsledků se může zdát, že zásoby jsou dostačující, ale musí být 

zmírněna rizika oddalování včasného rozšíření ložiska. Výčet důvodů, proč je 

nutné zahájit rozšíření ložiska, je následující: 

 Značné množství skrývkových poloh znamená nutnost dřívějšího odkrývání. 

 Jednotlivé druhy sklářských i slévárenských písků jsou uloženy 

nepravidelně v celé ploše ložiska, a proto se musí uplatňovat selektivní 

dobývání, která znamená potřebu včasného odkrytí jednotlivých typových 

poloh. 

 V dnešní době samotný proces získání nového povolení hornické činnosti je 

velmi časově i finančně náročný. 

 Omezení bilančních zásob vyplývá z podmínky zachování závěrného svahu 

ve výšce 310 m n. m. (jižní část dobývacího prostoru). 

 Kvalita sklářských písků na ložisku Střeleč je velice výjimečná a společnost 

Sklopísek Střeleč, a. s., tak pokrývá poptávku svých produktů nejen 

v České republice, ale také v zahraničí. 

 Ekonomická náročnost a nároky na veškeré přípravné práce se rok od roku 

zvyšují.  

 Současné vztahy organizace Sklopísek Střeleč, a. s. s okolními obcemi, 

zájmovými sdruženími, chráněnou oblastí Český ráj atd. jsou na velice 

dobré úrovni. 
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Obr. č. 5: Návrh plošného rozšíření dobývání [foto Smutek, úprava Horák] 

3.2 Vyhodnocení množství zásob a skrývkových poloh 

V posledních letech (2009 – 2013) se průměrná roční těžba sklářských            

a slévárenských písků na ložisku Střeleč pohybovala v množství cca 650 000 

tun. Z tabulky č. 5 je patrné, že množství zásob získaných tímto návrhem bude 

znamenat prodloužení životnosti ložiska Střeleč o dalších cca 51 let. [2] 

Tab. č. 5: Množství zásob a skrývek získaných při rozšíření dobývání 

Blok Zásoby Skrývka + výklizy 

č. tun m3 

6 5 277 068 1 799 331 

8 3 081 678 733 191 

9 6 121 849 1 468 908 

7 18 868 904 5 362 394 

Celkem 33 349 499 9 363 824 

Stav zásob v platném POPD k 1. 1. 2014 26 725 000 tun  = 41 let 

Stav zásob v navrhovaném řešení  33 349 499 tun = 51 let 
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4. Ověření zjištění rozsahu dotčených práv a zájmů 

4.1 Průzkumné území 

Rozsáhlý geologický průzkum je datován do padesátých let minulého století. 

Vrtnými pracemi byly ověřeny zásoby sklářských a slévárenských písků, které 

byly schváleny výměrem komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných 

surovin č. j. 998/120f – 05/147 – 58 ze dne 25. 3. 1958. Dne 1. 6. 1959 národní 

podnik Severočeské pískovny Provodín podal návrh na stanovení dobývacího 

prostoru Střeleč s plošným rozsahem 357 500 m2. Tento návrh byl schválen 

rozhodnutím tehdejšího Odborového sdružení Keramických surovin v Praze 

pod č. OSKS zn. 121/inž.Ko ze dne 18. 4. 1960. 

V období let 1963 – 1965 proběhl v dobývacím prostoru a jeho širším předpolí 

intenzivní a rozsáhlý geologický průzkum pomocí jádrových vrtů. Tyto výsledky 

jsou dodnes základním podkladním materiálem pro hodnocení celého ložiska. 

Vrty byly ukončovány hluboko pod bází ložiska po provrtání bílé polohy 

sklářských písků, prvé a druhé polohy písků slévárenských a většinou dosáhly 

podloží jílovců často až pod kótou 200,0 m n. m. Vzorky byly odebírány velice 

podrobně. Z každé různé polohy byly prováděny zrnitostní analýzy v celém 

rozsahu, včetně výpočtu průměrných zrnitostí a chemické analýzy užitkových   

i škodlivých sloučenin. Díky těmto výsledkům geologického průzkumu byly 

vypočítány zásoby písků sklářských v množství 144,7 mil. tun a písků 

slévárenských 55,1 mil. tun. Tyto geologické zásoby byly schváleny               

na 4. zasedání komise pro klasifikaci zásob dne 7. 3. 1966 rozhodnutím           

pod č. j. 315 – 05/21 – 66, vydaném dne 19. 4. 1966. 

Výsledkem bylo schválení ložiska Střeleč jako výhradního ložiska sklářských   

a slévárenských písků, číslo ložiska 3090100.  

Na výše uvedený geologický průzkum navazoval další průzkum provedený      

v roce 1971. Ten se zaměřil na průzkum slévárenských poloh a byl ukončen  

na skrývkovém sedimentu – hlavní červená poloha. V roce 1976 byla 

provedena 4. etapa geologického průzkumu a jejím cílem bylo ověřit průběh 
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tzv. tvrdých poloh. V roce 1991 byla ukončena 5. etapa, tentokráte s cílem 

převést zásoby z kategorie vyhledaných do kategorie prozkoumaných. 

Poslední etapa těžebního průzkumu byla provedena v roce 2005 a následně 

byl proveden přepočet geologických zásob ložiska. 

 

Obr. č. 6: Odběr vzorků – RNDr. Chvátal [foto Horák] 

K poslední změně stavu zásob došlo v roce 2007, kdy byly přehodnoceny 

nebilanční zásoby pod stanovenou těžební bází 248,0 m n. m. v místech 

současně těžených bloků č. 1 a 2. Byl podán návrh na odpis těchto zásob, 

který byl projednán na 76. zasedání komise pro odpisy zásob výhradních 

ložisek na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 13. 12. 2007. Celkem bylo 

odepsáno 5 210 000 tun nebilančních zásob. 

Organizace v roce 2010 nechala vyhotovit tři průzkumné vrty v blokách zásob 

č. 3 a 4. Tato průzkumná díla potvrdila požadovanou kvalitu zásob v předpolí 

lomu a jejich výsledky byly zahrnuty k ostatní dokumentaci o ložisku. 

Z výše uvedených skutečností je patrné, že průzkum celého ložiska je 

dostačující a není potřeba dalších průzkumných prací. 
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4.2 Chráněné ložiskové území 

Chráněné ložiskové území pro ložisko Střeleč nebylo stanoveno. Hranice  

CHLÚ jsou ze zákona zcela totožné s hranicemi stanoveného dobývacího 

prostoru. Omezující a zvláštní technické podmínky, které obsahuje rozhodnutí 

o dobývacím prostoru Střeleč, se tím pádem vztahují taktéž na chráněné 

ložiskové území. 

 

Obr. č. 7: Hranice CHLŮ + DP [zdroj www.mapy.cz, úprava Horák] 

Předchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru 

Jelikož nebude třeba žádat o stanovení nového dobývacího prostoru nebo 

úpravu stávajícího dobývacího prostoru, není tedy nutné žádat o vydání 

předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru. 

4.3 Dobývací prostor 

Pro dobývání ložiska Střeleč byl stanoven dobývací prostor Střeleč 

rozhodnutím Generálního ředitelství Československých keramických závodů 

http://www.mapy.cz/
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pod názvem Střeleč, č. j. 184/66 – ČKZ ze dne 23. 8. 1966 a zaevidován       

na Českém báňském úřadě v Praze pod č. j. 0130 – ZO/66 ze dne 20. 8. 1966 

v dílu 6, folio 41 (06041). Stanoven je pro dobývání písků sklářských                

a slévárenských, jiná průmyslově dobyvatelná ložiska nerostů jiných surovin 

nebyla v dobývacím prostoru zjištěna. 

Rozloha dobývacího prostoru činí 1 706 304 m2 a nalézá se ve dvou 

katastrálních územích. 

Tab. č. 6: Rozloha dobývacího prostoru 

Katastrální území Výměra v m2 Podíl v % 

Mladějov v Čechách 1 627 454 95,38 

Újezd pod Troskami 78 490 4,60 

Troskovice 360 0,02 

celkem 1 706 304 100,00 

Úhrada za dobývací prostor se provádí v souladu s horním zákonem, a to      

ve výši 100 Kč za každý i započatý hektar pozemku. To znamená roční úhradu 

17 100 Kč (171 ha x 100 Kč). 

Ve výše uvedeném povolení bylo stanoveno celkem 9 podmínek. Pokud bude 

záměr rozšíření otevřen, nemusí být povinnosti plynující z podmínek 

stanovených v tomto rozhodnutí o dobývacím prostoru řešeny (§ 33, odst. 2 

zákona ČNR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství,           

ve znění pozdějších předpisů). 

Seznam stanovených omezujících a technických podmínek, které jsou platné 

pro stávající dobývací prostor: 

 Dodržení zákonných ustanovení pro ochranu zemědělského půdního fondu 

a lesního půdního fondu. 

 Zpracování generelu postupu těžby a rekultivace se zemědělskými orgány, 

projednání a odsouhlasení. 

 Přeložení linky elektrického vedení 110 kV. 
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 Řešení likvidace osady Skaříšov podle postupu dobývání. 

 Dodržení ochranného pásma silnice II. třídy v šíři 25 m od osy silnice. 

 Odkrývání skrývkových poloh vést po dohodě s orgány státní ochrany 

přírody. 

 Dodržení ochranného pásma železniční tratě Libuň – Dolní Bousov. 

 Při vypouštění důlní vody do veřejných toků se řídit platnými 

vodohospodářskými předpisy. 

 V případě narušení vodních zdrojů, okolním obcí zajistit náhradní vodní 

zdroj. [4] 

4.4 Oprávnění a povolení hornické činnosti 

Oprávnění k hornické činnosti 

Organizace Sklopísek Střeleč, a. s. vlastní oprávnění k hornické činnosti 

podle § 2, písm. b, c, d, e, zákona ČNR č. 61/88 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Oprávnění bylo vydáno OBÚ v Trutnově dne 20. 7. 2010, pod č. j. 

2722/10/09/1. 

Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem 

Organizace je také držitelem oprávnění k činnosti prováděné hornickým 

způsobem, vydaném OBÚ v Trutnově dne 16. 4. 2008, pod č. j. 1491/I/08. 

Povolení hornické činnosti 

Dne 20. 10. 1998 OBÚ v Trutnově podle § 10, odst. 1 zákona ČNR č. 

61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,     

ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb.                

o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 

hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem,   

ve znění pozdějších předpisů povolil hornickou činnost – otvírku, přípravu    

a dobývání prostoru Střeleč pro akciovou společnost Sklopísek Střeleč, a. s. 

pod č. j. 1861/II/98/Ši/So. [3] 
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Hornická činnost byla povolena na základě předloženého Plánu otvírky, 

přípravy a dobývání výhradního ložiska Střeleč. Zároveň bylo OBÚ 

v Trutnově schváleno vytváření finančních rezerv pro vypořádání 

předpokládaných důlních škod a k zajištění sanace a rekultivace pozemků 

dotčených dobýváním v lomu Střeleč, a povoleno provádění trhacích prací 

malého a velkého rozsahu. 

Ve výše uvedeném rozhodnutí o povolení hornické činnosti bylo stanoveno 

24 limitujících podmínek, které řeší převážně trhací práce malého a velkého 

rozsahu, výsypkové hospodářství, měření hodnot hluku a polétavého 

prachu, monitoring a vyhodnocení vedlejších účinků trhacích prací               

a vytváření finančních rezerv pro vypořádání předpokládaných důlních škod 

a k zajištění sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním            

(viz příloha č. 3). 

4.5 Povolení k trhacím pracím  

Trhací práce v DP Střeleč jsou pro organizaci Sklopísek Střeleč, a. s. 

prováděny na základě smlouvy s dodavatelskou firmou MENFIS s. r. o., která 

vlastní všechna potřebná oprávnění k provozování hornické činnosti. 

Organizace MENFIS s. r. o. vlastní povolení k nakládání s výbušninami            

a skladuje nabyté výbušniny v pronajatém skladu výbušnin, který je majetkem 

organizace Sklopísek Střeleč, a. s. 

4.6 Výsledek zjištěného rozsahu dotčených práv a zájmů 

Průzkum celého ložiska byl již proveden a stávající dobývací prostor byl 

stanoven na celé ložisko výhradního nerostu. Organizace Sklopísek Střeleč,   

a. s. spolu s dodavatelskou organizací MENFIS s. r. o. vlastní potřebná 

oprávnění nutné k provozování hornické činnosti. 

Ložisko výhradního nerostu je situované mimo chráněnou krajinnou oblast       

a jako stěžejní úkol při žádosti o povolení hornické činnosti budou níže 

uvedené pravděpodobné střety zájmů. 
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Z těchto důvodů se jeví jako nejvhodnější varianta zachování stávajícího 

POPD a na rozšíření ložiska navrhnout nový plán OPD. 
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5. Střety zájmů 

Pokud budou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné 

podle zvláštních předpisů, je povinnost řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, 

který umožní hospodárné využití výhradního ložiska. [5]  

V návaznosti na § 33, odst. 1 zákona 44/1988 bylo zjišťováno, jaká práva ochrany 

zájmů mohou být činností dotčena. 

5.1 Shrnutí možných střetů zájmů 

Pozemky 

Pro plánované rozšíření ložiska je nutné vyřešit zejména majetkoprávní vztahy 

k pozemkům. V příloze č. 2 jsou znázorněny vlastníci pozemků. U těchto 

pozemků budou před podáním žádosti řešeny majetkoprávní vztahy odkupem 

či dlouhodobý pronájmem. 

 

Obr. č. 8: Situační nákres vlastníků pozemků [Horák] 

Rozlohou největší oblastí se jedná o pozemky ve vlastnictví státního podniku 

Lesy ČR. Dalšími samostatnými celky, se kterými se bude jednat, je soukromá 

osoba Gabriela Hamacherová a obec Mladějov. V neposlední řadě, a zřejmě 
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nejnáročnější, bude jednání a vyřešení střetů zájmů u mnoha vlastníků, kteří 

jsou majiteli menších výměr pozemků. 

Součástí navrhovaného řešení bude získání souhlasného stanoviska na trvalé 

odnětí ze zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu.   

Z hlediska vyřešení vlastnictví pozemků se jedná o finančně nejnáročnější        

i časově velmi náročnou etapu, která musí být řešena před podáním žádosti  

na příslušný obvodní báňský úřad. 

Pokud by došlo k odkupu lesních pozemků, musí být zajištěno hospodaření   

na těchto plochách dle platného zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně   

a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Tím by samozřejmě došlo               

i k částečné kompenzaci nákladů organizaci, a to díky možnosti hospodaření 

s lesním porostem. 

Tab. č. 7: Pozemky pro rozšíření dobývání 

Katastrální území Číslo 

parcely 

Výměra 

[m
2
] 

LV Vlastník 

pozemku 

Druh 

pozemku 

Mladějov v Čechách část 803 82 259 308 ČR, Lesy ČR, s.p. lesní pozemek 

Mladějov v Čechách 804 892 308 ČR, Lesy ČR, s.p. lesní pozemek 

Mladějov v Čechách část 

805/1 

114 792 308 ČR, Lesy ČR, s.p. lesní pozemek 

Celkem Lesy ČR = 197 943 m
2
 

Mladějov v Čechách 588 255 533 Gabriela 

Hamacherová 

lesní pozemek 

Mladějov v Čechách 886/2 412 533 Gabriela 

Hamacherová 

ostatní plocha 

Mladějov v Čechách 746/5 32 078 533 Gabriela 

Hamacherová 

lesní pozemek 

Mladějov v Čechách 745 511 533 Gabriela 

Hamacherová 

lesní pozemek 

Mladějov v Čechách 736 111 533 Gabriela 

Hamacherová 

lesní pozemek 
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Mladějov v Čechách 886/1 3 566 533 Gabriela 

Hamacherová 

ostatní plocha 

Celkem Gabriela Hamacherová = 36 933 m
2
 

Střeleč 878 1 295 10001 Obec Mladějov ostatní plocha 

Střeleč 440/1 291 10001 Obec Mladějov ostatní plocha 

Střeleč 440/2 953 10001 Obec Mladějov ostatní plocha 

Střeleč 864/4 1 143 10001 Obec Mladějov ostatní plocha 

Střeleč 885/5 1 013 10001 Obec Mladějov ostatní plocha 

Celkem obec Mladějov = 4 695 m
2
 

Střeleč 229 5 535 24 Soňa Koláčná, 

Michal Koláčný 

lesní pozemek 

Střeleč 228/1 1 214 119 František Šuba, 

Alena Šubová 

lesní pozemek 

Střeleč 230/1 6 460 20 Miloš Najman lesní pozemek 

Střeleč 232 1 471 20 Miloš Najman lesní pozemek 

Střeleč 278/8 2 384 24 Soňa Koláčná, 

Michal Koláčný 

trvalý travní 

porost 

Střeleč 234 2 018 24 Soňa Koláčná, 

Michal Koláčný 

lesní pozemek 

Střeleč 236 1 209 24 Soňa Koláčná, 

Michal Koláčný 

lesní pozemek 

Střeleč 230/2 155 24 Soňa Koláčná, 

Michal Koláčný 

lesní pozemek 

Střeleč 278/9 101 24 Soňa Koláčná, 

Michal Koláčný 

trvalý travní 

porost 

Střeleč 231/1 381 20 Miloš Najman lesní pozemek 

Střeleč 231/2 72 24 Soňa Koláčná, 

Michal Koláčný 

lesní pozemek 

Střeleč 238/7 6 367 24 Soňa Koláčná, 

Michal Koláčný 

orná půda 
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Střeleč 238/6 7 471 20 Miloš Najman orná půda 

Mladějov v Čechách 576 3 949 360 František Tlustý, 

Romana Tesařová 

orná půda 

Mladějov v Čechách 577/1 5 934 360 František Tlustý, 

Romana Tesařová 

lesní pozemek 

Mladějov v Čechách 577/2 281 360 František Tlustý, 

Romana Tesařová 

ostatní plocha 

Střeleč 238/8 6 377 111 Jarmila Šimková orná půda 

Střeleč 466 477 35 František Tlustý, 

Romana Tesařová 

ostatní plocha 

Celkem soukromí vlastníci = 51 856 m
2
 

*údaje byly převzaty na http://www.cuzk.cz/ 

Ochrana přírody a krajiny 

Vyhotovení dokumentace E. I. A. 

Vyjádření Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 

Vypracovat plány na tvorbu fondů důlních škod a sanace a rekultivace. 

Občanské sdružení Žehrovka 

Při řešení střetů zájmů v roce 1998 bylo jednání s tímto sdružení velice 

náročné. Hlavní iniciátorem v občanském sdružení Žehrovka byl pan Jiří 

Dostál, bytem Kyselova 1185/2, Kobylisy, 18200 Praha. Pan Jiří Dostál vlastní 

nemovitost v osadě Pařízek, která je umístěna nedaleko obce Mladějov           

a samotného ložiska Střeleč. 

Občanské sdružení usilovalo o zachování zmiňovaných skalních kulis, 

závěrných svahů v nadmořské výšce 310,0 m a bylo proti snižování hladiny 

důlních vod v lomu. 

V současnosti toto sdružení není aktivní, ale v případě stoupajícího zájmu 

organizace o rozšíření dobývání se na to nelze spoléhat. 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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Ochrana vod 

Monitoring podzemních a povrchových vod, tvorba depresního kužele, 

vypouštění důlních vod z lomu do vodotečí Žehrovka a Libuňka. 

Organizace musí vlastnit povolení k nakládání s důlními vodami a řídit se 

podmínkami, které stanoví vodohospodářský orgán a orgán hygienické služby. 

Krajská hygienická stanice 

Monitoring hluku, prachu, seizmických účinků. 

Trhací práce 

Zpracování vlivu trhacích prací na okolní stavební objekty. Zejména si dávat 

pozor na znění v novém občanském zákoníku § 2925 „Škoda způsobená 

provozem zvlášť nebezpečným. Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení 

zvláště nebezpečné, nahradí škodu způsobenou zdrojem zvýšeného 

nebezpečí. Provoz je zvlášť nebezpečný, nelze-li předem rozumně vyloučit 

možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče“. [7] 

Příklad:  

Pokud by soud rozhodl, že pravděpodobnost vzniku trhlin na stavebním 

objektu díky trhacím pracím je 50 %, je organizace povinna uhradit uvedenou 

míru pravděpodobnosti zavinění. 

Zákon o odpadech 

Při rozšíření bude i nadále pokračováno pouze ve využívání našich stávajících 

skrývkových poloh na tvorbě vnitřní výsypky. 

Archeologický průzkum 

Před zahájením dobývání musí organizace ohlásit tyto práce na archeologické 

pracoviště a uzavřít smluvní vztah na provedení záchranného archeologického 

průzkumu. 

Radon 

Bude zapotřebí nechat vypracovat znalecký posudek na stanovení přítomnosti 

měrné aktivity radia a dalších přírodních radionuklidů. 
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5.2 Pravděpodobnost vyřešení střetů zájmů 

V předchozím odstavci jsou shrnuty střety zájmů bodově. Jako největší riziko 

při povolování rozšíření těžby se jeví zejména: 

 vliv na hladinu podzemních a povrchových vod (depresivní kužel), 

 

Obr. č. 9: Závěrný svah + říčka Žehrovka [foto Horák] 

 stavební objekty (pí Tlustá, p. Podobský), 

 

Obr. č. 10: Nejbližší stavební objekty [foto Horák] 
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 skalní kulisy + „třívrchá borovice“. 

V současném povolení byla stanovena, mimo jiné, podmínka zachování 

závěrných svahů, skalních kulis a tzv. třívrché borovice. 

 

Obr. č. 11: Skalní kulisy + třívrchá borovice [foto Horák] 

Pozitivním hlediskem je samozřejmě návaznost rozšíření na stávající těženou 

část ložiska. Ložisko tvoří celek, i při rozšíření nezasahuje do chráněné 

krajinné oblasti, není potřeba řešit přeložení silničních ani železničních tratí. 

Od roku 1998 probíhá stálý hydrogeologický monitoring vlivů hornické činnosti 

na podzemní a povrchové vody, měření seismické činnosti a také je prováděn 

monitoring hluku a prachu. Všechny tyto výsledky jsou evidovány                     

a dlouhodobě nevykazují nadlimitní hodnoty. 

I když plánovaná činnost se nachází blízko hranic s chráněnou krajinnou 

oblastí, kromě dvou stavebních objektů není v přímém kontaktu s osídleným 

územím.  

Z tohoto důvodu je velká pravděpodobnost, že nebudou tak rozsáhlé 

komplikace s vyřešením střetů zájmů jako při povolování hornické činnosti 

v roce 1998, u kterého bylo stanoveno mnoho limitujících podmínek. 
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6. Účastníci řízení 

„Účastníky řízení o povolení hornické činnosti je žadatel, investor, vlastník důlního 

díla a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být 

povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost 

vykonávána.“ [6] 

Sklopísek Střeleč, a. s. 

Kontakt: Hrdoňovice 80, 507 45 Újezd pod Troskami, obchod@sklopisek.cz 

Obec Mladějov v Čechách 

Kontakt: Mladějov, č. p. 45, 507 45 Mladějov v Čechách, mladějov@craj.cz 

Obec Újezd pod Troskami 

Kontakt: Újezd pod Troskami č. p. 29, 512 63 Rovensko pod Troskami, 

ujezd@craj.cz 

Lesy ČR 

Kontakt: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, lesycr@lesycr.cz 

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. 

Kontakt: Na Tobolce 428, 506 45 Jičín, vosjicin@vosjicin.cz 

Odbor životního prostředí 

Kontakt: 17. listopadu č. 16, 506 01 Jičín, ozp@mujicin.cz 

Povodí Labe 

Kontakt: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Labe@PLa.cz 

František Tlustý, Romana Tesařová (parcelní číslo st. 94) 

Kontakt: Vitiněves 65, Libuň 116 

Pavel a Eva Podobských (parcelní číslo st. 28) 

Kontakt: Nám. V. Čtvrtka 850, Valdické předměstí, 506 01 Jičín 

 

mailto:obchod@sklopisek.cz
mailto:mladějov@craj.cz
mailto:ujezd@craj.cz
mailto:lesycr@lesycr.cz
mailto:vosjicin@vosjicin.cz
mailto:ozp@mujicin.cz
mailto:Labe@PLa.cz
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Východočeská energetika a. s. 

Kontakt: Husova třída 48, 506 01 Jičín 

O2 Telefónica Czech Republic, a. s. 

Kontakt: náměstí 28. Října 453, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, 

o2p_namesti28rijna@o2.com 

Kromě uvedených účastníků řízení je také nutné vyjádření ostatních dotčených 

orgánů: 

Ministerstvo životního prostředí 

Kontakt: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, info@mzp.cz 

Ministerstvo zemědělství 

Kontakt: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, info@mze.cz 

Správa CHKO Český ráj 

Kontakt: Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov, ceskyraj@nature.cz 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

územní pracoviště Jičín 

Kontakt: Revoluční 1076, 506 15 Jičín, sekretariat.jc@khshk.cz 

Oblastní inspektorát ČIŽP HRADEC KRÁLOVÉ 

Kontakt: Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové, public_hk@cizp.cz 

Městský úřad Jičín – stavební úřad 

Kontakt: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, stavebniurad@mujicin.cz 

Městský úřad Jičín – odbor životního prostředí 

Kontakt: 17. listopadu č. 16, 506 01 Jičín, ozp@mujicin.cz 

Vojenská ubytovací a stavební správa 

Kontakt: Teplého 1899, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 

vuss.pardubice@army.cz 

mailto:o2p_namesti28rijna@o2.com
mailto:info@mzp.cz
mailto:info@mze.cz
mailto:ceskyraj@nature.cz
mailto:sekretariat.jc@khshk.cz
mailto:public_hk@cizp.cz
mailto:stavebniurad@mujicin.cz
mailto:ozp@mujicin.cz
mailto:vuss.pardubice@army.cz
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7. Plán otvírky, přípravy a dobývání 

Ze zpracovaného materiálu se jeví jako nejlepší způsob vypracovat na rozšířenou 

část ložiska nový plán otvírky, přípravy a dobývání. 

Jak správně vypracovat plán otvírky, přípravy a dobývání je popsáno v příloze č. 3 

vyhlášky č. 104/88 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Časová náročnost 

V této části je předběžně zpracován odhad na časovou náročnost na potřebnou 

dokumentaci před podáním žádosti o povolení hornické činnosti. Nelze přesně 

stanovit časový harmonogram, ale níže je zpracována pravděpodobná doba 

trvání. 

Tab. č. 8: Časový plán - harmonogram 

 Dokumentace Doba trvání Poznámka 

1. Průzkum ložiska - Organizace má vyřešeno 

2. Stanovení CHLÚ - Organizace má vyřešeno 

3. Předchozí souhlas - Organizace má vyřešeno 

4. Dobývací prostor - Organizace má vyřešeno 

5. E. I. A. 1 – 1,5 roku Částečně použít 

zpracovanou dokumentaci 

na stávající povolení 

hornické činnosti 

6. POPD – přípravné projekční 

práce 

0,5 – 1 rok Bude řešeno v průběhu 

bodu č. 6 

7. POPD – střety zájmů 1 rok 

8. Pozemky – vyřešení 

majetkoprávních vztahů 

1,5 roku Koupě / pronájem 

9. Vyjádření subjektů, jejíž 

práva mohou být dotčeny 

navrhovanou činností. 

1 – 3 roky Bude řešeno v průběhu 

bodu č. 8 

10. Splnění podmínek, které 

budou stanoveny při řešení 

střetů zájmů 

 Monitoring hluku, prašnosti, 

podzemních a povrchových 

vod, posudky, studie, atd. 

11. Závěrečné zpracování POPD 

před podáním žádosti o 

povolení hornické činnosti 

3 měsíce  

12. Podání žádosti na OBÚ 1 měsíc OBÚ vypíše termín místního 
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šetření pro všechny 

účastníky řízení 

13. Rozhodnutí o povolení 

hornické činnosti 

1 měsíc OBÚ sepíše protokol  

z místního šetření a 

v případě kladného 

vyjádření vydá rozhodnutí o 

povolení hornické činnosti 

14. Celková doba  2 – 5 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Lukáš Horák: Postup při rozšíření těžby na ložisku Střeleč 

 

2014   30 

 

9. Ekonomické zhodnocení 

Z hlediska finanční náročnosti se budou řešit zejména náklady na zpracování 

potřebné dokumentace (posudky, studie, E. I. A., POPD) a vyřešení 

majetkoprávních vztahů (koupě či pronájem pozemků). 

Kalkulaci na vyřešení majetkoprávních vztahů lze jen těžko v současné době 

odhadovat, ale náklady na veškerou potřebnou dokumentaci se budou pohybovat 

v rozmezí 1 – 3 mil. Kč.  

Samozřejmě přínos v prodloužení hornické činnosti a zajištění budoucnosti 

dobývání, pracovních míst a nerostného bohatství je dostačující motivací. 
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10. Legislativa  

Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Chráněné ložiskové území (§ 16, 17, 18, 19) 

Oprávnění k dobývání výhradního ložiska (§ 24) 

Předchozí souhlas (§ 24) 

Dobývací prostor (§ 25) 

Hospodárné využívání ložisek (§30) 

POPD (§ 32) 

Úhrady (§ 32a) 

Střety zájmů (§ 33) 

Důlní škody (§ 36, 37, 37a) 

Finanční rezervy (§ 37a) 

Důlně měřická a geologická dokumentace (§39) 

Důlní vody (§40) 

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Hornická činnost (§2) 

Organizace (§ 3a, 5) 

OPD (§ 10) 

Povolení hornické činnosti (§ 17) 

Účastníci řízení (§18) 

Výbušniny (ČÁST TŘETÍ) 

Státní báňská správa (ČÁST PÁTÁ) 

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek,       

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 

Druhy povolení hornické činnosti (§ 5 písm. b) 

Žádost o povolení hornické činnosti (§ 6 odst. 1, 3, 4, 5) 

Předmět ohlašování (§ 10 odst. 1) 
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Obsah ohlášení (§ 11 odst. 1, 2) 

POPD (příloha č. 3 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.) 

Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci                  

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb. o podmínkách využívání ložisek vyhrazených 

nerostů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zemědělský půdní fond (§1) 

Při zpracovávání návrhů na stanovení dobývacích prostorů (§7) 

Při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém                            

a hydrogeologickém průzkumu (§8) 

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§9) 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§11) 

Zákon č. 289/95 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon) 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (§13) 

Lesní hospodářské osnovy (§25) 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§8) 

Ochranná pásma vodních toků (§30) 

Zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí) 
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11. Vyhodnocení 

Cílem mé diplomové práce byla příprava podkladů a informací, které budou 

využity při budoucím zpracovávání dokumentace pro rozšíření ložiska. 

Je zřejmé, že nelze vyhotovit dokonalou příručku, poněvadž vše je podřizováno 

zejména k vyřešení střetů zájmů, ekonomické situaci a potřebě nerostných 

surovin. 

Ve zpracovaném návrhu je uvedeno množství zásob vyhrazeného nerostu            

a zejména je zde poukázáno na nejdůležitější rizikové faktory, které se mohou 

vyskytnout. 

Samozřejmě je možné, že tento návrh bude dále upravován a rozvíjen. Především 

bude nejvíce diskutována nadmořská výška závěrných svahů, možnosti trvale 

snižovat hladinu důlní vody na bázi ložiska a způsob dobývání vázaných zásob 

v blízkosti stavebních objektů. 

Z těchto důvodů je velmi náročný časový harmonogram, a proto je vhodné 

případné zahájení přípravných prací před samotným podáním žádosti zahájit co 

nejdříve. 
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12. Závěr 

Současná životnost zásob uvedených v platném POPD při stávající těžbě 

sklářských a slévárenských písků nám předpokládá cca 41 let. Případným ziskem 

povolení hornické činnosti v navrhovaném prostoru rozšíření se zvýší životnost 

ložiska o dalších cca 51 let. 

Rizikové aspekty s vyřešením střetů zájmů jsou: 

 vliv těžební činnosti na podzemní a povrchové vody, 

 vliv trhacích prací na uvedené stavební objekty. 

Náklady: 

 výkup či pronájem pozemků, 

 rozsáhlá dokumentace vlivu na životní prostředí. 

Na závěr lze říci, že ložisko Střeleč je bezpochybně nejvýznamnějším nalezištěm 

sklářských a slévárenských písků na našem území. Z těchto důvodů je naší 

povinností udělat vše pro hospodárné využití celého nerostného bohatství 

vyskytujícího se na uvedené lokalitě. 
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