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Anotace 

 

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

otvírka, příprava a dobývaní výhradních ložisek hornickou činností, což znamená, že je k 

jejich provádění potřeba získat povolení k hornické činnosti vydané obvodním báňským 

úřadem. Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou plnění podmínek povolení 

hornické činnosti na vybraných provozovnách Eurovia Kamenolomy, a.s.  

 

Klíčová slova: povolení hornické činnosti, Děpoltovice, Horní Tašovice, Chraberce, 

Straškov, Eurovia kamenolomy a.s. 

 

 

 

Summary 

 

Under the act 61/1988 Coll. on mining activities, explosives and the state mining 

administration, are the opening, preparation and exclusive deposits from mining activities, 

which means that in order to implement this it is necessary to obtain a permit for mining 

activities issued by the district office. This thesis deals with analysis and compliance with 

the permit conditions for mining activities on the stated premises, Eurovia Quarry, a.s. 

 

Keywords: permit mining activities, Děpoltovice, Horni Tašovice, Chraberce, Straškov, 

Eurovia Quarry a.s. 

  



 

 

 

 

OBSAH 

 

1. ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2. CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ..................................................................................... 1 

3. PROVOZOVNA DĚPOLTOVICE ............................................................................... 2 

3.1 Charakteristika provozovny a výhradního ložiska .................................................. 3 

3.2 Otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska ................................................... 4 

3.2.1 Současný stav dobývání ................................................................................... 5 

3.2.2 Doprava a úprava suroviny .............................................................................. 6 

4. Provozovna Horní Tašovice ........................................................................................... 7 

4.1 Charakteristika provozovny a výhradního ložiska .................................................. 9 

4.2 Otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska ................................................. 10 

4.2.1 Současný stav dobývání ................................................................................. 11 

4.2.2 Doprava a úprava suroviny ............................................................................ 12 

5. PROVOZOVNA CHRABERCE ................................................................................. 13 

5.1 Charakteristika provozovny a výhradního ložiska ................................................ 15 

5.2 Otvírka příprava a dobývání výhradního ložiska .................................................. 16 

5.2.1 Současný stav dobývání ................................................................................. 17 

5.2.2 Doprava a úprava suroviny ............................................................................ 18 

6. PROVOZOVNA STRAŠKOV .................................................................................... 19 

6.1 Charakteristika provozovny a výhradního ložiska ................................................ 20 

6.2 Otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska ................................................. 21 

6.2.1 Současný stav dobývání ................................................................................. 22 

6.2.2 Doprava a úprava suroviny ............................................................................ 23 

7. POVOLOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI .................................................................. 24 



 

 

 

 

8. ANALÝZA PLNĚNÍ PODMÍNEK POVOLENÍ HORNICKÉ ČINNOSTI NA 

VYBRANÝCH PROVOZOVNÁCH EUROVIA KAMENOLOMY a.s. .......................... 25 

8.1 Provozovna Děpoltovice ....................................................................................... 25 

8.2 Provozovna Horní Tašovice .................................................................................. 32 

8.3 Provozovna Chraberce .......................................................................................... 36 

8.4 Provozovna Straškov ............................................................................................. 38 

9. VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ ...................................................... 42 

10. ZÁVĚR ..................................................................................................................... 44 

POUŽITÉ PRAMENY ........................................................................................................ 45 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................... 47 

SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČR   Česká republika 

ČBÚ   Český báňský úřad 

DP   Dobývací prostor 

CHLÚ   Chráněné ložiskové území 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

POPD   Plán otvírky, přípravy a dobývání    

ZKNV                        Západočeský krajský národní výbor 

 

 

 

  



Kateřina Krejsová: Analýza plnění podmínek povolení HČ na vybraných provozovnách Eurovia kamenolomy a.s 

 

1 

2015 

1. ÚVOD 

 

Podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů, jsou otvírka, příprava a dobývaní výhradních ložisek hornickou 

činností, což znamená, že je k jejich provádění je potřeba získat povolení k hornické činnosti 

vydané obvodním báňským úřadem.  

 

V rozhodnutí o povolení hornické činnosti obvodní báňský úřad stanoví podle potřeby 

podmínky hornické činnosti, které je organizace vykonávající hornickou činnost povinna 

závazně plnit. 

 

Postup při povolování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem upravují 

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

104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 

hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem a vyhláška č. 

175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů. 

 

V této bakalářské práci jsou prostudovány a shrnuty jednotlivé podmínky v povoleních 

hornické činnosti na kamenolomech Děpoltovice, Horní Tašovice, Chraberce a pískovně 

Straškov společnosti Eurovia Kamenolomy, a.s. Během vypracování této práce jsem 

navštívila všechny provozovny a uskutečnila jsem na jednotlivých provozovnách konzultace 

s odpovědnými osobami jako jsou závodní lomů, jakož i s vedoucími jednotlivých 

provozoven.  

 

2.     CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je posouzení plnění podmínek povolování hornické 

činnosti na vybraných lokalitách společnosti Eurovia Kamenolomy, a.s. 

 

Dílčími cíli bylo prozkoumání POPD ve vybraných provozech, prozkoumání podmínek 

v rozhodnutích o povolení hornické činnosti a posouzení základní provozní dokumentace.  
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3.  PROVOZOVNA DĚPOLTOVICE  

(výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu Fojtov 2) 

 

Ložisko Fojtov 2 je ložiskem nevyhrazeného nerostu (stavebního kamene), o kterém bylo 

rozhodnuto, že je vhodné pro potřeby národního hospodářství a proto je ložiskem výhradním 

ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 43a, odst. 1).  

 

Chráněné ložiskové území (dále jen CHLÚ) nebylo stanoveno. V případě, kdy CHLÚ není 

stanoveno, se podle § 43 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovený DP podle dosavadních 

předpisů považuje též za CHLÚ. 

 

Dobývací prostor pro dobývání ložiska čediče Fojtov 2 byl stanoven rozhodnutím ZKNV 

v Plzni dne 12. 12. 1964 pod zn. Výst/6037/64. DP má název Děpoltovice a jeho plošný 

rozsah je 451 710 m2. Hranice DP Děpoltovice na povrchu jsou tvořeny stranami 

nepravidelného dvanáctiúhelníku. [5] 

 

Stávající hornická činnost byla povolena Obvodním báňským úřadem v Sokolově, který 

vydal dne 14. 3. 2002 rozhodnutí o povolení hornické činnosti (č.j.: 668/511/Ing.Ma/02, 

příloha 1), kterým povolil hornickou činnost pro otvírku, přípravu  a dobývání ložiska čediče 

Fojtov 2 (3019100) za použití trhacích prací velkého a malého rozsahu v dobývacím prostoru 

Děpoltovice, vedeným v evidenci na OBÚ v Sokolově a v souhrnné evidenci na ČBÚ v Praze 

pod číslem 70250.  
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Obrázek 1:Kontura ložiska Fojtov 2 a DP Děpoltovice, (geology.cz) 

3.1 Charakteristika provozovny a výhradního ložiska  

 

Ložisko Fojtov 2 v DP Děpoltovice leží v Karlovarském kraji, v okresu Karlovy Vary, asi 8 

km sz. od okresního města, při východní straně silnice Karlovy Vary - Nejdek. Okraje 

ložiska leží cca 1 km jihovýchodně od obce Fojtov a 0,5 km západně od obce Děpoltovice. 

 

Území okresu je morfologicky členité. Střed se sídelním městem leží v sokolovské kotlině 

(okolo 400 m n. m.), od ní se zdvíhají na severu Krušné hory (Klínovec 1244 m), na východě 

Doupovské hory (Hradiště 932 m) a na jihu svahy Císařského (Slavkovského) lesa 

(Mirotický vrch 792 m) a Tepelské vrchoviny (Třebouňský vrch 824 m). [3]  

 

Okolí ložiska patří geologicky ke krušnohorské soustavě. Ta je charakterizována fylity, 

svory a rulami. Těmito metamorfovanými horninami pronikly granitické (žulové) masívy. 

Všechny tyto horniny porušuje řada rozsáhlých radiálních zlomů, podél kterých v třetihorách 

vystupovalo magma bazického charakteru a dalo vznik četným, převážně čedičovým 

tělesům. Jedním z nich je i předmětné čedičové těleso, těžebně otevřené lomem Děpoltovice. 

 

Vlastní ložisko je vázáno na vyvřelou čedičovou kupu a geologicky náleží k terciérním 

neovulkanitům. Zatímco v neovulkanickém pohoří Doupovských hor, jejichž výběžky 
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zasahují do východního okolí ložiskové oblasti, jsou do jisté míry zachovány povrchové 

formy vulkanitů, v ložiskové oblasti v okolí Děpoltovic ležící blízkosti linie krušnohorského 

hlubinného zlomu vystupují samostatné výskyty jednotlivých efuzí a žil bazických 

čedičových hornin. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

  

Granit až granodiorit                   kruh označující pozici ložiska  

   Alkalické bazalty 

   Písčito-hlinité sedimenty 

             Obrázek 2: Pozice ložiska Fojtov 2 na geologické mapě ČR v měřítku 1: 50 000, (geology.cz) 

 

3.2 Otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska 

 

Obvodní báňský úřad v Sokolově vydal dne 14. 3. 2002 rozhodnutí o povolení hornické 

činnosti (č.j.: 668/511/Ing.Ma/02, příloha 1), kterým povolil hornickou činnost pro otvírku, 

přípravu  a dobývání ložiska čediče Fojtov 2 (3019100) za použití trhacích prací velkého a 

malého rozsahu v dobývacím prostoru Děpoltovice, vedeným v evidenci na OBÚ v Sokolově 

a v souhrnné evidenci na ČBÚ v Praze pod číslem 70250.  

 

Hornická činnost, trhací práce velkého a malého rozsahu byly povoleny za předpokladu 

dodržení rozsahu a podmínek uvedených v předloženém POPD (dále jen POPD). Plán 

otvírky, přípravy a dobývání byl zpracován v červnu 2001. Postup těžby na ložisku 

Děpoltovice podle POPD vychází ze založení jednotlivých etáží, současného stavu rozfárání 
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ložiska. POPD se zabývá dotěžením zásob suroviny v západní části ložiska. Plán je 

zpracován do vytěžení zásob výhradního ložiska čediče v hranicích vyznačených v mapové 

části POPD. [3] 

 

 

 

Obrázek 3: Lom Děpoltovice vcelku. Pohled z horní hrany deponie - shora od západu, (autor  Krutský J.) 

 

3.2.1 Současný stav dobývání 

 

Ložisko Fojtov 2 v DP Děpoltovice je dobýváno povrchovým způsobem v lomu pod úrovní 

okolního terénu. Těžba ložiska započala v jeho západní části v oblasti dnes odtěžené 

čedičové kupy Dvorský vrch (kóta 573 m n. m.), která převyšovala okolní podhorský terén 

asi o 50 m. Zde byly založeny dvě svrchní těžební etáže. Zásoby v těchto svrchních etážích 

jsou v současné době v západní části ložiska odtěženy. Další, 3. etáž, je zahloubená pod 

okolní terén.  

 

Těžba v západní, těžbou odkryté části ložiska, byla naprojektována ve dvou zahloubených 

etážích: 

4. etáži s bází 520 m n. m. a výškou stěn cca 14-15 m 

5. etáži, která je zahloubena na úroveň 510 m n. m., výška stěny je 10 m. 
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Obrázek 4: Lom Děpoltovice, 3., 4. a 5. etáž. Pohled od jihozápadu, (autor Krutský J.) 

 

V západní (těžené) části ložiska je v rozsahu vymezených bloků zásob všude provedena 

skrývka nadložních zemin nad čedičovou surovinou. Odděleně byly skryty kulturní vrstvy 

půdy a podorniční vrstvy a uloženy na oddělených deponiích. Skrývkové hmoty byly 

deponovány především při severním okraji dobývacího prostoru a při jihovýchodním okraji 

ložiska. Průměrná mocnost skrývky v západní, těžené části ložiska byla 2 m. 

 

Současná těžba probíhá v severovýchodní části dobývacího prostoru Děpoltovice. 

Rozvolňování bloků v lomových stěnách vychází z charakteristické sloupové odlučnosti 

čediče. Primární rozpojování skalního masívu se provádí trhacími pracemi velkého rozsahu 

- clonovými odstřely, případně doplněné trhacími pracemi malého rozsahu. Rozpojená 

hornina je v lomu nakládána lžícovými rypadly a nakladači na auta a je převážena do 

úpravny k dalšímu zpracování. Provozní stěna lomových etáží má obvykle sklon 70 – 85°. 

Výška stěn se pohybuje převážně od 10 do 15 m. [3] 

 

3.2.2 Doprava a úprava suroviny 

 

V rámci investiční výstavby byly od primární drtírny vybudovány lomové komunikace. 

Západní směr vede do prostoru, kde byla otevřena 3., 4 a 5. etáž. Vnitrozávodní komunikace 

jsou používány pro provoz nákladních automobilů a kolových nakladačů pro převoz 

suroviny z oblasti těžby k úpravárenské lince. Expedice drceného kameniva je prováděna 

expedičními nákladními auty od úpravárenské linky k zákazníkům mimo areál provozovny. 

Při této činnosti je dodržován dopravní řád vydaný organizací. 

 

Kolové nakladače jsou použity pro přepravu suroviny zpracovávané v úpravárenské lince.   
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Technologie výroby drceného kameniva spočívá v použití klasické těžební a přepravní 

techniky a úpravárenské linky zpracovávající těženou surovinu v několika navazujících 

stupních a uzlech drcení a třídění pro zajištění požadované kvality produkce drceného 

kameniva, včetně zabezpečení jeho expedice popř. skládkování.  

 

Dosahovaná úroveň produkce drceného kameniva se v posledních letech pohybuje 

v průměru okolo 200 tis. m3.   Celkem je na výhradním ložisku Fojtov 2 (v dobývacím 

prostoru Děpoltovice) 8 139 tis. m3 bilančních zásob. Jakostní parametry suroviny splňují 

podmínky norem ČSN EN 13043, 12620, 13242 a 13450. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. PROVOZOVNA HORNÍ TAŠOVICE 

 

Ložisko Horní Tašovice je ložiskem nevyhrazeného nerostu (stavebního kamene), o kterém 

bylo rozhodnuto, že je vhodné pro potřeby národního hospodářství a proto je ložiskem 

výhradním ve smyslu zákona č. č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 43a, odst. 

1). 

Obrázek 5: Lom Děpoltovice, pohled na haldy suroviny a třídící linku, (autor Krutský J.) 
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Chráněné ložiskové území ložiska (dále jen CHLÚ) nebylo stanoveno. V případě, kdy 

CHLÚ není stanoveno, se podle § 43 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovený DP podle 

dosavadních předpisů považuje též za CHLÚ. 

 

Dobývací prostor pro dobývání ložiska čediče Horní Tašovice byl stanoven rozhodnutím 

bývalého ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 28. 3. 1980 pod č.j. DP-248/80. DP má název 

Horní Tašovice a jeho plošný rozsah je 347 012 m2. Hranice DP Horní Tašovice na povrchu 

jsou tvořeny stranami nepravidelného desetiúhelníku. [4] 

 

Stávající hornická činnost byla povolena Obvodním báňským úřadem v Sokolově, který 

vydal rozhodnutí o povolení hornické činnosti dne 11. 8. 2006 (č.j.: 1320/VII/511/Ing.Ka/06, 

příloha 2), kterým povolil hornickou činnost pro otvírku, přípravu a dobývání ložiska čediče 

Horní Tašovice (3019100) v DP Horní Tašovice, vedeným v evidenci na OBÚ v Sokolově 

a v souhrnné evidenci na ČBÚ v Praze pod číslem 70939. 

 

 

 

              Obrázek 6: Kontura ložiska (fialová barva) a DP (modrá barva) Horní Tašovice, (geology.cz) 
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4.1 Charakteristika provozovny a výhradního ložiska  

 

Kamenolom Horní Tašovice se nachází cca 0,8 km západně od stejnojmenné obce, 1,6 km 

jz. od středu obce Stružná. Ložisko je součástí třetihorního vulkanického tělesa, které tvoří 

morfologicky výraznou elevaci Rumisko (776 m). Lom je založen na jejím j. až jz. svahu. 

Přístup k němu je zajištěn po zpevněné místní komunikaci, která odbočuje ze silnice III. 

třídy č. 20812 u osady Nová Víska. 

 

Ložisko Horní Tašovice je situováno při jz. okraji doupovského vulkanického centra. Je 

tvořeno izolovaným čedičovým tělesem, které vlivem eroze okolních hornin tvoří 

morfologickou elevaci převyšující okolní terén o 70-80 m. Maximální mocnost suroviny je 

90 m, průměrná 30 m. Hloubkové omezení ložiska je dáno kótou 700 m. Na bázi ložiska je 

vyvinut nespojitý horizont zjílovělých vulkanoklastických uloženin. Ložiskovou horninu 

tvoří čedičová hornina, konkrétně nefelinit. [4] 

 

  

 

Granit až granodiorit                        kruh označující pozici ložiska 

Alkalický bazalt 

Písčito-hlinité sedimenty 

Obrázek 7: Pozice ložiska Horní Tašovice na geologické mapě ČR v měřítku 1: 50 000, (geology.cz) 
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4.2 Otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska 

 

Hornická činnost na ložisku probíhá od roku 1980 na základě plánu otvírky, přípravy a 

dobývání, který schválil dne 12. 2. 1981 OBÚ Sokolov (č.j. 2701/1//511Sch/Šp/80). Platnost 

POPD byla časově omezená do roku 1995, výše těžby byla limitována hranicí 447 tis. tun 

za rok. 

 

Na základě rozhodnutí OBÚ v Sokolově ze dne 20. 11. 1995 (č.j. 2382/511/Ing.Šu/95), byla 

prodloužena platnost výše uvedeného rozhodnutí. Hornická činnost na ložisku byla 

prodloužena do doby vytěžení zásob čediče v prostoru vymezeném hranicemi schváleného 

POPD, s neomezenou roční výší těžby.  

 

V současné době probíhá hornická činnost na základě rozhodnutí OBÚ Sokolov ze dne 11. 

8. 2006 (č.j. 1320/VII/511/Ing.Ka/06). Stávající POPD navázalo na již uvedenou hornickou 

činnost na ložisku Horní Tašovice a obsahovalo rozšíření 2. těžební etáže a výrazné rozšíření 

3. a 4. těžební etáže východním a jihovýchodním směrem stávajícího kamenolomu a zároveň 

v západní části kamenolomu nové zahloubení 5. těžební etáže na kótu 685 m n.m. a 6. těžební 

etáže na kótu 670 m n.m. [6] 

    

       

 

Obrázek 8: Kamenolom Horní Tašovice od severu z horní hrany 3. Etáže, (autor Krutský J.). 
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4.2.1 Současný stav dobývání  

 

Obecně je na ložisku uplatňována metoda průmyslového dobývání v lomu o více etážích. 

Dobývací metody používané na ložisku Horní Tašovice vycházejí z místních geologických 

a báňských podmínek.  

 

Ložisko Horní Tašovice je v současné době otevřeno stěnovým lomem o čtyřech etážích: 

 

1. etáž – báze etáže na kótě 748 m n. m.,  

2. etáž – báze etáže na kótě 735 m n. m., 

3. etáž – báze etáže na kótě 723 m n. m., 

4. etáž – báze etáže na kótě 709 m n. m., 

 

 

Obrázek 9: Kamenolom jako celek od nejvyšší kóty od severovýchodu, (autor Krutský J.) 

 

Báze skrývkové 1. etáže je v úrovni okolo 748 m n. m., vrchol v úrovni okolního terénu. 

Skrývkou lomu je odkliz humózní hlíny a výkliz jílovité kamenité sutě o celkové mocnosti 

do 2 m.  

 

Rozpojování skalního masivu se provádí pomocí trhacích prací velkého rozsahu 

prostřednictvím clonových odstřelů. Fragmentace po odstřelu většinou nepřesahuje velikost 

0,5 m, která je požadována pro vstup do násypky primárního drtiče. Fragmentaci suroviny 

ovlivňují také četné pukliny a poruchová pásma, jimiž je skalní masiv porušen. Sekundární 

rozpojování pomocí trhacích prací malého rozsahu bylo nahrazeno hydraulickým kladivem, 

čímž se podstatně snížily nepříznivé účinky těžební činnosti na okolí lomu. Nakládka 
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rubaniny je prováděna lopatovými rypadly, případně kolovým nakladačem.    

 

Vnější výsypka se nachází na JV dobývacího prostoru. Výsypka je zřízena na pevném 

základu a maximální výška výsypky je 15 m. Na výsypku je ukládán hlinitokamenitý 

materiál ze skrývek a výklizů. [6] 

 

4.2.2 Doprava a úprava suroviny 

 

Doprava v lomu je prováděna po komunikacích, které propojují všechny etáže. Maximální 

šířka cest je 6 m s max. sklonem 15 %. Pro provoz lomu a přepravu suroviny jsou 

uplatňovány nákladní automobily. Při této činnosti je dodržován dopravní řád vydaný 

organizací. 

 

Skrývkové a výklizové práce jsou prováděny dozerem, čelním kolovým nakladačem 

případně lopatovým rypadlem.  

 

Rozpojená rubanina je nakládána lopatovým bagrem nebo čelním nakladačem a odvážena  

k úpravnické lince, kde je drcena a tříděna. Produkty jsou skladovány volně ložené na 

provozních deponiích. 

 

V lomu jsou produkovány následující frakce: 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 32/63, 0/22, 

0/32, 0/63, 63/125. 

  

Dosahovaná úroveň produkce drceného kameniva se v posledních letech pohybuje do 100 

tis. m3 ročně. Celkem je na výhradním ložisku Horní Tašovice (v dobývacím prostoru Horní 

Tašovice) 6 476 tis. m3 bilančních zásob. Jakostní parametry suroviny splňují podmínky 

norem ČSN EN 13043, 12620, 13242, 13450 a 13285. [6] 
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Obrázek10: Používané mechanizmy v kamenolomu. Mobilní drtič (vlevo), rýpadlo (uprostřed), lopatové 

rýpadlo (vpravo), (autor Krutský J.) 

 

5.  PROVOZOVNA CHRABERCE 

 

 

Ložisko Chraberce je ložiskem nevyhrazeného nerostu (stavebního kamene), o kterém bylo 

rozhodnuto, že je vhodné pro potřeby národního hospodářství a proto je ložiskem výhradním 

ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 43a, odst. 1). 

 

Chráněné ložiskové území ložiska (dále jen CHLÚ) nebylo stanoveno. V případě, kdy 

CHLÚ není stanoveno, se podle § 43 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovený DP podle 

dosavadních předpisů považuje též za CHLÚ.  
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Dobývací prostor pro dobývání ložiska čediče Chraberce byl stanoven rozhodnutím odboru  

výstavby Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem ze dne 30. 12. 1962. 

Hranice DP Chraberce jsou tvořeny stranami nepravidelného osmiúhelníku. [7] 

 

Stávající hornická činnost byla povolena Obvodním báňským úřadem v Mostě, který vydal 

dne 31. 12. 2001 rozhodnutí o povolení hornické činnosti (č.j.: 4627/01, příloha 3), kterým 

povolil hornickou činnost pro otvírku, přípravu a dobývání ložiska čediče Chraberce 

(3020200) v DP Chraberce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Kontura ložiska Chraberce (fialová) a DP Chraberce (modrá), (geology.cz) 
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5.1 Charakteristika provozovny a výhradního ložiska 

 

Ložisko čediče se nachází na rozhraní katastrálních území obcí Chraberce a Mnichovský 

Týnec v severní části lounského okresu, asi 8 km severně od Loun. Původní vrchol kopce 

Týnecký Chlum měl kótu 438 m n.m., dnešní zbytkové hrany Týneckého chlumu dosahují 

max. 400 m n.m. Ložisko bylo roztěženo lomem v jeho západním úbočí asi 500 m od obce 

Chraberce v úrovni asi 365 m n.m.      

 

Komunikační spojení je výhradně po silnicích 2. třídy. S obcí Chraberce je lom spojen 

cestou, která na obvodu obce navazuje na silnici Libčeves – Dobroměřice. V Dobroměřicích 

je železniční stanice na trati Louny – Most, vzdálené od provozovny 6 km. Přibližně stejně 

je vzdálena železniční stanice Libčeves severně na trati Most – Lovosice.  

 

Čedičové ložisko Týnecký Chlum je sopečným tělesem třetihorního stáří. Týnecký Chlum 

patří do periferijní jihozápadní části tzv. Lounského středohoří, jenž tvoří celá skupina 

čedičových kup. Dnešní podoba Týneckého Chlumu je změněna miliony let trvajícími 

účinky destruktivních geologických procesů, tj. zvětráváním a denudací, které ve vztahu 

k dnešnímu úpatí Chlumu činily mnoho desítek a možná i stovky metrů. Výlev Chlum je 

tvořen jediným horninovým typem – nefelínovým bazanitem. Čedič je v celém rozsahu lomu 

stejnorodý, čerstvý a bez výklizů. 

 

Nadloží ložiska je tvořeno slabou vrstvou humózní hlíny, čedičové sutě a hlinito-balvanité 

sutě, které narůstají teprve při úpatí ložiska až do mocností 20 m. Podložní horniny tvoří 

slínovce. V hlubokém neodkrytém podloží jsou dále zastoupeny ruly, metamorfované 

břidlice, křemenný porfyr a melafyry. [7]       
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     smíšený a nivní sediment                           kruh označující pozici ložiska 

   spraš, hlinito-kamenitý sediment 

   bazalty 

 

5.2 Otvírka příprava a dobývání výhradního ložiska 

 

Těžba na ložisku byla zahájena v roce 1926. Původní lom těžil z menšího bočního příkrovu 

čedičového výlevu Týneckého Chlumu. Původně bylo ložisko dobýváno ve třech těžebních 

řezech.    

 

V roce 1995 bylo zpracováno nové POPD na jehož základě bylo dne 23. 10. 1995 (čj. 

3026/95) vydáno Obvodním báňským úřadem v Mostě rozhodnutí o povolení hornické 

činnosti na ložisku Chraberce. Tento plán navazoval na POPD výhradního ložiska Chraberce 

povoleného rozhodnutím OBÚ v Most ze dne 22. 7. 1991 (čj. 2371/91). Nové POPD 

předpokládalo s ukončením hornické činnosti až po vytěžení zásob. V rámci POPD měla být 

těžba prováděna v šesti těžebních řezech. Skrývkové a výklizové hmoty měly být ukládány 

na vnější výsypce situované jižně od DP.       

 

Obrázek 12: Pozice ložiska Chraberce na geologické mapě ČR v měřítku 1: 50 000, (geology.cz) 
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Dne 25. 3. 1999 (čj. 644/99) Obvodní báňský úřad v Mostě vydal změnu rozhodnutí z roku 

1995 (čj. 3026/95) o povolení hornické činnosti na lomu Chraberce podle 1. doplňku POPD. 

Předmětem požadované změny bylo nové řešení problematiky tvorby vytváření finančních 

rezerv na sanace a rekultivace lomu Chraberce. 

 

Poslední změna povolení hornické činnosti v lomu Chraberce byla povolena OBÚ v Mostě 

dne 31. 12. 2001 (čj. 4627/01) v rozsahu doplňku č.2 jenž byl zpracován na základě 

geologického průzkumu, provedeného v listopadu 2001, kterým byly ověřeny další zásoby 

tohoto výhradního ložiska čediče až na kótu 298,5 m n.m. v hranicích stávajícího DP.V 

dokumentaci je řešena těžba v zahloubení pod stávající povolenou kótu 328 m n.m. ve dvou 

cca 15 m etážích, včetně dotěžení zbývajících zásob na vyšších horizontech.                   

 

 

Obrázek 13: Provozovna Chraberce, letecký snímek, (euroviakamenolomy.cz) 

5.2.1 Současný stav dobývání 

  

Obecně je na ložisku uplatňována metoda průmyslového dobývání v lomu o více etážích. 

Dobývací metody používané na ložisku Chraberce vycházejí z místních geologických a 

báňských podmínek. 

 

Ložisko Chraberce je v současné době otevřeno stěnovým lomem o 6 řezech v úrovních: 
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 1. etáž – báze etáže na kótě 360 m n. m. 

 2. etáž – báze etáže na kótě 355 m n. m. 

 3. etáž – báze etáže na kótě 342 m n. m. 

 4. etáž – báze etáže na kótě 328 m n. m. 

 5. etáž – báze etáže na kótě 313 m n. m.  

 6. etáž – báze etáže na kótě 298,5 m n. m.   

 

Výška lomových stěn se pohybuje okolo 15 m. Mezi jednotlivými řezy se dodržuje předstih 

o šíři 20 m. 

 

Skrývku na ložisku představuje malá mocnost humózní hlíny a čedičové sutě. Na ložisku 

jsou ukládány na výsypku jak výklizové materiály, tak i prosívka a skrývky. Výsypka je 

situována při jižním okraji DP Chraberce a je rozdělena na dva řezy.       

 

Rozpojování hornin je na ložisku prováděno pomocí trhacích prací malého a velkého 

rozsahu (clonových odstřelů). K trhacím pracím jsou používány běžné trhaviny a 

rozněcovadla schválená ČBÚ Praha. Nakládka rubaniny je na nákladní automobily 

prováděna lopatovými rypadly. Naložený materiál je následně odvezen nákladními 

automobily do násypky u drtiče. 

 

5.2.2 Doprava a úprava suroviny       

 

Nakládka rubaniny je prováděna lopatovými rypadly na nákladní auta a je odvážena k 

úpravnické lince, kde je drcena a tříděna. 

 

Vytříděné frakce jsou dopravovány pomocí pásových dopravníků do ocelových zásobníků. 

V lomu jsou produkovány následující frakce: 11/22, 8/16, 4/8, 0/4, 8/11, 11/16, 32/63, 

63/125, 0/22, 0/32, 0/45, 0/63, 0/250.  

 

Dosahovaná úroveň produkce kamene se v posledních letech pohybuje kolem 100 tis. m3 

ročně. Celkem je na výhradním ložisku Chraberce (v dobývacím prostoru Chraberce) 515 
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tis. m3 bilančních zásob. Jakostní parametry suroviny splňují podmínky norem ČSN EN 

13043, 12620, 13242, 13450 a 13285. [7] 

 

6.  PROVOZOVNA STRAŠKOV 

 

Ložisko Straškov je ložiskem nevyhrazeného nerostu (štěrkopísku), o kterém bylo 

rozhodnuto, že je vhodné pro potřeby národního hospodářství a proto je ložiskem výhradním 

ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 43a, odst. 1). 

 

Chráněné ložiskové území ložiska (dále jen CHLÚ) nebylo stanoveno. V případě, kdy 

CHLÚ není stanoveno, se podle § 43 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovený DP podle 

dosavadních předpisů považuje též za CHLÚ.  

 

Dobývací prostor pro dobývání ložiska štěrkopísku Straškov byl stanoven rozhodnutím 

bývalého ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 24. 11. 1986 (č.j. DP-7331/86). DP má název 

Straškov a jeho plošný rozsah je 1 664 132 m2. Hranice DP Straškov na povrchu jsou tvořeny 

stranami nepravidelného patnáctiúhelníku. [8] 

 

Stávající hornická činnost byla povolena Obvodním báňským úřadem v Mostě, který vydal 

dne 6. 4. 2004 rozhodnutí o povolení hornické činnosti (č.j.: 1298/04, příloha 4), kterým 

povolil hornickou činnost pro otvírku, přípravu a dobývání ložiska štěrkopísku Straškov 

(3097002) v DP Straškov, vedeným v evidenci na OBÚ v Mostě a v souhrnné evidenci na 

ČBÚ v Praze pod číslem 71033. 
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6.1 Charakteristika provozovny a výhradního ložiska  

 

Pískovna Straškov se nachází bezprostředně na JZ obce Straškov - Vodochody v okrese 

Litoměřice, v Ústeckém kraji. Za dobývacím prostorem ložisko plynule pokračuje směrem 

k Loucké a k Ledčicům.   

 

Ložisko je dobře přístupné z obce Straškov – Vodochody, která leží na silnici II. tř. Praha-

Teplice a ze silnice III. třídy do Břízy a Velvar. Železniční stanice Straškov s křížením 

lokálních tratí leží těsně za sv. okrajem ložiska. 

 

Ložisko leží na Řipské tabuli, na morfologicky výrazné, mírně zvlněné plošině v nadmořské 

výšce kolem 225 m. Celá plocha je pokryta ornou půdou.  

 

Oblast ložiska leží na české křídové pánvi. Největší geologický a ložiskový význam mají 

především terasy mindelského stáří na rozlehlé pláni mezi Nelahozevsí a Dušníky. Říční 

sedimenty zde vyplňují hluboké starovltavské údolí 3-4 km široké o minimální mocnosti 20 

m, přičemž ložisko Straškov představuje jenom nepatrnou část zachované výplně 

Obrázek14: Kontura ložiska Straškov (fialová) a DP Straškov (modrá), (geology.cz) 
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starovltavského údolí. V místě prováděné HČ je mocnost ložiskové výplně v rozsahu 8 až 

10 m. Na bázi převažují oblázky a valouny. Vrchní část ložiska má charakter 

písčitý.  Nadloží říčních náplavů představují především hlíny proměnlivé mocnosti a 

charakteru. Podloží ložiska představují limnické permokarbonské sedimenty zastižené vrty 

v hloubkách 80 – 100 m. [8] 

 

 

písek, štěrk                                     kruh označující pozici ložiska  

   písčito-hlinitý sediment 

   písčité slínovce 

 

 

6.2 Otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska 

 

Hornická činnost na ložisku štěrkopísku Straškov v DP Straškov byla zahájena na základě 

vydaného rozhodnutí o povolení hornické činnosti Obvodním báňským úřadem v Mostě dne 

28. 12. 1995 (čj. 4102/95).  

 

Původní rozhodnutí bylo OBÚ v Mostě změněno rozhodnutím čj. 465/00 z 21. 2. 2000. Jeho 

platnost měla končit dosažením hranic vyznačených v mapové dokumentaci POPD lomu 

Straškov. [8] 

 

Obrázek 15: Pozice ložiska Straškov na geologické mapě ČR v měřítku 1: 50 000, (geology.cz) 
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Hornická činnost, která je zde v současné době prováděna, byla povolena rozhodnutím OBÚ 

v Mostě čj. 4472/03 ze dne 6. 4. 2004. Těžební postupy měly být naplánovány ze střední a 

západní části ložiska dvěma samostatnými řezy nad ustálenou hladinou podzemní vody, 

orientovanými jižním a severním směrem k okrajům DP. Surovina měla být i nadále těžena 

lopatovými nakladači a upravována suchou nebo mokrou cestou na mobilní třídícím 

zařízení, umístěným ve vytěžených částech ložiska.  

 

 

Obrázek 16: Provozovna Straškov, letecký snímek, (euroviakamenolomy.cz) 

   6.2.1 Současný stav dobývání 

 

Skrývkové práce na ložisku jsou prováděny v dostatečném předstihu před těžbou. Ornice a 

další skrývkové materiály jsou shrnovány buldozery a nakládány na nákladní automobily. 

Následně jsou odváženy na určené deponie skrývkových materiálů, případně jsou využívány 

přímo k provádění následných rekultivačních prací. Průměrná mocnost skrývkových 

materiálů činí v průměru 1,3 m, z toho ornice představuje 0,52 m. 

 

Těžební postupy postupují dvěma samostatnými řezy nad ustálenou hladinou podzemní 

vody orientovanými jižním, severním a východním směrem k okrajům DP. Při těžbě musí 

být zachována 1 m silná vrstva štěrkopísků nad max. hladinou podzemní vody nebo bází 

ložiska z důvodu ochrany zdroje podzemní vody.  
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Těžba ložiska je prováděna pomocí kolových nakladačů za sucha bez použití trhacích prací. 

Na těžbu pomocí kolových nakladačů je zpracován technologický postup. 

 

6.2.2 Doprava a úprava suroviny 

 

Těžba a nakládka suroviny je prováděna převážně kolovými nakladači buď přímo na 

nákladní automobily odběratelů nebo do násypek přemístitelných úpraven k další úpravě 

suchou cestou.  

 

Mobilní úpravny jsou sestaveny jako jeden celek. Mají násypku, podávací pás, který dopraví 

materiál na závěsný třídič a odtříděné frakce 0/4, 4/32 jdou vynášecími pasy, stejně jako 

přepad větší než 32 mm, na zemní skládky. V případě zájmu zákazníků o další frakce lze 

vyrábět frakce 0/8, 8/16 a 16/32. 

 

Dosahovaná úroveň produkce štěrkopísku se v posledních letech pohybuje kolem 50 tis. m3 

ročně. Celkem je na výhradním ložisku Straškov (v dobývacím prostoru Straškov) 13 745 

tis. m3 bilančních zásob. Jakostní parametry suroviny splňují podmínky norem ČSN EN 

12620, 13139, 13242 a 13043. [8] 

 

 

 

 

Obrázek 17: Používaná mechanizace v provozovně Straškov, (euroviakamenolomy.cz) 
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7.  POVOLOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI 

 

Postup při povolování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem upravují 

zákon 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (dále jen o 

hornické činnosti) a vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem. 

 

Zákon o hornické činnosti jednoznačně určuje činnosti, za které se považuje hornická činnost 

a činnost prováděná hornickým způsobem. Tyto činnosti pak může vykonávat pouze 

organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění. 

 

Vyhláška č. 104/1988 Sb. stanoví, pro které hornické činnosti je nutné povolení, či případně 

nepostačí jen ohlášení. Pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska je nutné 

povolení. 

Před vydáním povolení k hornické činnosti musí organizace doložit, že provádění těchto 

činností bude řídit a za jejich kvalitu zodpovídat osoba s odbornou způsobilostí podle 

zvláštního zákona. Bez povolení příslušného obvodního báňského úřadu nemohou být 

otvírka, příprava a dobývání zahájeny. 

  

Se žádostí o povolení je potřeba předložit plán otvírky, přípravy a dobývání podle vzoru 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 104/1988 Sb. Žádost o povolení hornické činnosti musí organizace 

předložit nejpozději 3 měsíce před plánovaným zahájením prací obvodnímu báňskému 

úřadu. 

Obvodní báňský úřad má na rozhodnutí o žádosti nejpozději lhůtu 2 měsíců od jejího podání. 

Obvodní báňský úřad v řízení o povolení hornické činnosti přezkoumá úplnost žádosti, 

vyřešení střetů zájmů chráněných podle zvláštních předpisů a dodržení zásad báňské 

technologie při zajištění hospodárného využívání výhradního ložiska. Zákon o hornické 

činnosti vymezuje okruh účastníků řízení o povolení hornické činnosti. Jsou jimi 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. 

 

V rozhodnutí o povolení hornické činnosti obvodní báňský úřad stanoví podle potřeby 

podmínky hornické činnosti, které je organizace vykonávající hornickou činnost povinna 

závazně plnit. [9, 11] 
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8.  ANALÝZA PLNĚNÍ PODMÍNEK POVOLENÍ HORNICKÉ 

ČINNOSTI NA VYBRANÝCH PROVOZOVNÁCH EUROVIA 

KAMENOLOMY A.S.  

 

8.1 Provozovna Děpoltovice 

 

Obvodní báňský úřad v Sokolově vydal dne 14. 3. 2002 rozhodnutí o povolení hornické 

činnosti (č.j.: 668/511/Ing.Ma/02, příloha 1), kterým povolil hornickou činnost pro otvírku, 

přípravu  a dobývání ložiska čediče Fojtov 2 (3019100) za použití trhacích prací velkého a 

malého rozsahu v dobývacím prostoru Děpoltovice, vedeným v evidenci na OBÚ v Sokolově 

a v souhrnné evidenci na ČBÚ v Praze pod číslem 70250. 

 

Hornická činnost, trhací práce velkého a malého rozsahu byly povoleny za předpokladu 

dodržení podmínek uvedených níže. Analýza jejich plnění je shrnuta v následujícím textu. 

 

1/ Při sekundárním rozpojování nadměrných kusů čediče pomocí trhacích budou v kamenolomu 

používány pouze nálože umístěných ve vývrtech. 

 

Pro sekundární rozpojování nadměrných kusů jsou používána hydraulická bourací kladiva, 

jejichž používání je v souladu s provozní dokumentací (technologické a pracovní postupy). 

Pro provádění trhacích prací malého rozsahu má organizace zpracován technologický 

postup dle přílohy č. 4 vyhl.ČBÚ č.72/1988 Sb., o používání výbušnin. 

 

2/ Hmotnost nálože v jednom časovém stupni nepřesáhne 400 kg a hmotnost celkové nálože 

 10 000 kg průmyslové trhaviny. 

 

Tato podmínka je zapracována a respektována ve schváleném technickém projektu trhacích 

prací velkého rozsahu a technologickém postupu pro provádění trhacích prací malého 

rozsahu zpracovaného dle přílohy č. 4 vyhl. ČBÚ č.72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve 

znění pozdějších předpisů.  
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3/ Při trhacích pracích velkého rozsahu, organizace oznámí dobu odstřelu nejpozději 24 hodin 

předem OBÚ v Sokolově, Policii ČR v Nové Roli, Městskému úřadu Nová Role, Obecnímu úřadu 

Děpoltovice a Jiřímu Kubernátovi, Závodu míru 799, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role. 

 

Tato podmínka je zapracována a respektována ve schváleném technickém projektu trhacích 

prací velkého rozsahu a technologickém postupu pro provádění trhacích prací malého 

rozsahu zpracovaného dle přílohy č. 4 vyhl. ČBÚ č.72/1988 Sb., o používání výbušnin a 

v provozní dokumentaci lomu.  

 

4/ Každá hlídka určená k zajištění bezpečnostního okruhu obdrží od organizace písemné pověření 

s poučením k výkonu hlídky. Počet hlídek bude přizpůsoben přehlednosti terénu, tak aby bylo 

zabráněno vstupu nezúčastněných osob do ohroženého území. 

 

Tato podmínka je zapracována a respektována ve schváleném technickém projektu trhacích 

prací velkého rozsahu a technologickém postupu pro provádění trhacích prací malého 

rozsahu zpracovaného dle přílohy č. 4 vyhl. ČBÚ č.72/1988 Sb., o používání výbušnin. 

 

5/ Případné škody, vzniklé v důsledku provedených trhacích prací, neprodleně odstraní na svůj 

náklad nebo uhradí organizace. 

 

Tato podmínka je plněna na základě zákonné povinnosti. Ve smyslu §37a zákona č. 44/1988 

Sb. ve znění pozdějších předpisů organizace vytváří rezervu finančních prostředků na 

vypořádání důlních škod.  

 

6/ Případná omezení provozu na silnici 11/220, vyvolaná v souvislosti se zajištěním bezpečnostního 

okruhu při trhacích prací, je nutné průběžně řešit v souladu s ust. § 24 zákona č.  13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 39 prováděcí vyhlášky MDS č. 

104/1997 Sb. 

 

Tato podmínka je zapracována a respektována ve schváleném technickém projektu trhacích 

prací velkého rozsahu a technologickém postupu pro provádění trhacích prací malého 

rozsahu zpracovaného dle přílohy č. 4 vyhl. ČBÚ č.72/1988 Sb., o používání výbušnin, jakož 

i v provozní dokumentaci schválenou závodním lomu.   

 

7/ Bude-li při přípravě clonových odstřelu zjištěna nepravidelnost a změny geologické stavby 

horninového masivu nebo mechanické narušení horniny z jiných důvodů, organizace stanový 
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způsob a zajistí měření sklonů a směrů vývrtů v souladu s ust. § 73 vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb. O 

výsledcích těchto měření bude pořízen záznam v deníku odstřelu a technický vedoucí odstřelu 

provede písemné vyhodnocení, zda sklony a směry vývrtů odpovídají projektovaným údajům. 

Na základě případných rozdílů ve zjištěných a projektovaných údajích bude provedena 

eliminace nepříznivých účinků trhacích prací v souladu s ust. § 74 vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb. 

 

Tato podmínka je zapracována a respektována ve schváleném technickém projektu trhacích 

prací velkého rozsahu a technologickém postupu pro provádění trhacích prací malého 

rozsahu zpracovaného dle přílohy č. 4 vyhl. ČBÚ č.72/1988 Sb.  o používání výbušnin. 

 

8/ Pro zajištění důkazů o clonovém odstřelu bude pořízena před a v průběhu odstřelu datově a 

hodinově identifikovatelná fotodokumentace, popřípadě videozáznam se zaměřením na 

geologickou stavbu horninového masivu v rozsahu prováděného odstřelu a místa možného 

dopadu úlomků. 

 

Tato podmínka je zapracována a respektována ve schváleném technickém projektu trhacích 

prací velkého rozsahu a technologickém postupu pro provádění trhacích prací malého 

rozsahu zpracovaného dle přílohy č. 4 vyhl. ČBÚ č.72/1988 Sb.,  o používání výbušnin. 

 

9/ Pravidelně monitorovat v místech nejbližší obytné zástavby účinky trhacích prací při clonových 

odstřelech, kontrolní seismická měření provádět jednou za rok, měření hlukové zátěže provádět 

jednou za dva roky. 

 

Tato podmínka je zapracována v provozní dokumentaci, která je schválena závodním lomu.   

 

10/ Výška rozvalu a šířka pracovních plošin musí odpovídat parametrům použitých 

mechanizmů v souladu s příslušnou provozní dokumentací dle vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Tato podmínka je zapracována v provozní dokumentaci, která je schválena závodním lomu.   

 

11/ Provoz odvalů a skládek vytěženého nebo upraveného nerostu se bude řídit příslušnou 

provozní dokumentací zpracovanou v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989Sb. a 51/1989 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Tato podmínka je zapracována v provozní dokumentaci, která je schválena závodním lomu.   

 

12/ Zahájení skrývkových prací v západní části dobývacího prostoru minimálně 14 dní předem 

písemně ohlásit na archeologické pracoviště Karlovarského muzea - Mgr. Jiří Klsák a umožnit 

archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené organizace oprávněné k provádění 

archeologických výzkumů. Úhrada případných nákladů záchranného archeologického výzkumu 

se bude řídit ustanovením § 22, odst. 2) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších zákonů, po předchozí dohodě. Před zahájením skrývkových prací budou příslušné 

osoby poučeny o postupu ve vztahu k případným archeologickým nálezům. 

 

Tato podmínka je zapracována v provozní dokumentaci, která je schválena závodním lomu.   

 Jedná se o zákonné podmínky, které budou dodrženy  ( zákon č. 20/1987 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů).  

 

13/ Pokud dojde vlivem provozu lomu v průběhu doby k podstatnému nárůstu zatížení silnice 

11/220 ve vztahu k jejímu stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu, bude nezbytné 

samostatné projednání s vlastníkem silnice ve smyslu ust. § 39 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pokud dojde k podstatnému nárůstu zatížení silnice 11/220 ve vztahu k jejímu stavebnímu stavu 

a dopravně technickému stavu bude tato podmínka řešena v souladu ust. § 39 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

14/ Komunikační napojení areálu lomu na silnici 11/220 bude trvale udržováno v dobrém 

stavebním stavu. Budou stanovena opatření, aby nedocházelo k znečištění komunikace 11/220 ve 

shodě s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky ministerstva 

dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. 

 

Komunikační napojení areálu lomu na silnici 11/220  je trvale udržováno v dobrém stavu. 

V dopravním řádu vydaném organizací jsou stanovena opatření, aby nedocházelo k znečištění 

komunikace 11/220 ve shodě s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 

vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. 

 

15/ Zpracovat soubor technickoorganizačních provozních opatření k minimalizaci nepříznivých 

vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí. Pozornost zaměřit na omezování prašnosti, hluku a otřesů 

s důrazem na opatření omezující sekundární prašnost zejména na provozních plochách, 
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obslužných komunikacích a při provádění skrývkových prací. Dále je nutno věnovat pozornost 

řádné údržbě, provozu a kontrole funkčnosti skrápěcích a odlučovacích zařízení úpravny. V 

případě, kdy nebude možno dodržet technickoorganizační provozní opatření k minimalizaci 

nepříznivých vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí, specifikovaných v souboru opatření, 

omezit, popřípadě zastavit provoz příslušných zařízení, resp. prací. 

 

Tyto podmínky jsou dodržovány v souladu s provozní dokumentací schválenou  závodním lomu 

(technologický postup, pracovní postup, havarijní plán, dopravní řád a provozní řád).  

 

16/ Monitorovat výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle případných požadavků 

příslušného orgánu ochrany přírody. Zabezpečit odborný transfer zvláště chráněných druhů rostlin, 

prstnatce májového -Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. a koprníku štětinolistého 

- Meum athamanticum Jacg., z plochy pastviny, která bude předmětem rozšíření lomu. 

 

Podle požadavků orgánu ochrany přírody probíhá pravidelně biologický monitoring 

zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, v případě potřeby 

transferu zvláště chráněných druhů je toto zabezpečeno odborně způsobilou osobou Výskyt 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je monitorován podle  požadavků příslušného orgánu 

ochrany přírody a je zabezpečen odborný transfer zvláště chráněných druhů rostlin z plochy 

pastviny, která je předmětem rozšíření lomu. 

  

17/ V etapě před zahloubením lomu otevřením čtvrté etáže zajistit provedení speciálního 

hydrogeologického průzkumu zaměřeného na problematiku možného ovlivnění vodního režimu v 

zájmovém území, včetně okolních zamokřených prostorů. 

 

V etapě před zahloubením lomu otevřením čtvrté etáže byl zajištěn speciální hydrogeologický 

průzkum zaměřený na problematiku možného ovlivnění vodního režimu v zájmovém území, včetně 

okolních zamokřených prostorů. 

 

18/ Na základě výsledků provedeného speciálního hydrogeologického průzkumu, v případě, že 

nebude vyloučeno ovlivnění okolních mokřadních biotopů, navrhnout a příslušnému orgánu 

ochrany přírody předložit adekvátní opatření k ochraně mokřadních biotopů s tím, že o provedení 

biologického hodnocení podle § 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, rozhodne příslušný orgán ochrany přírody. 

 

Na základě výsledků speciální hydrogeologického průzkumu bylo vyloučeno ovlivnění 
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okolních mokřadních biotopů. Nebylo tak nutné navrhnout příslušnému orgánu ochrany přírody 

předložení  adekvátních opatření k ochraně mokřadních biotopů.  

 

19/ Jako součást speciálního hydrogeologického průzkumu zajistit ověření jakosti podzemních vod 

z hlediska jejich možné kontaminace nepolárními extrahovatelnými látkami a látkami typu PCB a 

výsledky předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

 

Součástí provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zajištěno ověření jakosti podzemních vod 

z hlediska jejich možné kontaminace nepolárními extrahovatelnými látkami a látkami typu PCB a 

výsledky byly předloženy příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

 

20/ Ke sledování skutečných vlivů odvodnění lomu na biologicky hodnotná území sledovat 

cíleným monitorováním stavů hladin podzemní vody stanoveným s ohledem na výsledky 

speciálního hydrogeologického průzkumu. 

 

Stanovená podmínka je plněna. 

  

21/ Nezbytné kácení mimolesní zeleně provádět v době vegetačního klidu v souladu s ust. § 8 

zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nezbytné kácení mimolesní zeleně je prováděno v době vegetačního klidu v souladu s ust. § 8 

zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

22/ Deponie skrývkových materiálů, které nebudou návazně využity, osít travinami, aby nedošlo 

k zaplevelení a zvětšování zdrojů povrchové prašnosti. 

 

Deponie skrývkových materiálů, které nebudou návazně využity, jsou postupně osívány travinami, 

aby nedošlo k zaplevelení a zvětšování zdrojů povrchové prašnosti. 

 

23/ V rámci zahloubení lomu otevřením čtvrté etáže realizovat, na základě výsledků 

speciálního hydrogeologického průzkumu, výstavbu vodní a usazovací jímky důlních vod. 

Případné vypouštění důlních vod do recipientu bude v předstihu projednáno s příslušným 

vodoprávním úřadem. 
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Na základě výsledků speciálního hydrogeologického průzkumu byla provedena výstavba vodní a 

usazovací jímky důlních vod.  Vypouštění důlních vod do recipientu je v předstihu projednáno s 

příslušným vodoprávním úřadem. 

 

24/ V rámci nakládání s důlními vodami řešit využití části důlních vod jako vody technologické s 

cílem snížit množství vody odebírané pro tyto účely z veřejného vodovodu. 

 

V maximální možné míře se využívají důlní vody jako vody technologické. Nakládání s důlními vodami 

je řešeno s příslušným vodoprávním úřadem. 

 

25/ Těžební a dopravní mechanizmy udržovat v dobrém technickém stavu a preventivními 

opatřeními zamezovat úkapům ropných látek. 

 

Tato podmínka je v souladu se  zpracovanou provozní dokumentací schválenou závodním 

lomu (technologický postup, pracovní postup, dopravní řád, provozní řád a pokyny pro 

obsluhu a údržbu).  

 

26/ Odpady z výroby kameniva v maximální možné míře vracet do vytěžených prostor a využívat při 

rekultivaci. 

 

Odpady z výroby kameniva budou v maximální možné míře vraceny do vytěžených prostor a 

využívány při průběžné rekultivaci. Využití materiálů k rekultivaci je specifikováno ve schváleném 

Plánu sanace a rekultivace. Rekultivace ještě nebyly započaty.    

 

27/ Ve spolupráci s přepravci sledovat a zajišťovat dodržování užitečné hmotnosti vozidel k 

přepravě drceného kameniva. 

 

Tato podmínka je v souladu se  zpracovanou provozní dokumentací schválenou závodním lomu (dopravní 

řád).  

 

28/ Sanace a navazující rekultivace provádět průběžně ve vazbě na technické podmínky 

spojené s těžbou s důrazem na členitost terénu a rozvoj vegetačního krytu, s cílem minimalizovat 

plochy, které mohou být zdrojem sekundární prašnosti. Zajišťovat pravidelnou údržbu zeleně na 

rekultivovaných plochách. 
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Sanace a rekultivace budou probíhat v návaznosti na těžební práce na základě schváleného Plánu 

sanace a rekultivace. Součástí je i pěstební péče o založené porosty.  

 

29/ Prostřednictvím obce bude organizace projednávat a řešit případné dotazy a připomínky obyvatel, 

týkající se provozu kamenolomu. 

 

Organizace spolupracuje s obcí při řešení připomínek občanů k provozu lomu.  

 

30/ Závaznou součástí rozhodnuti je dle ust. § 10, odst.l) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění 

pozdějších zákonných úprav, souhlas Okresního úřadu Karlovy Vary, referátu životního prostředí 

č.j. ŽP/715/2001-201 ze dne 18.4.2001 k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

pro pokračování těžby čediče v dobývacím prostoru Děpoltovice. 

 

 Souhlas k odnětí půdy ze ZPF byl vydán. 

 

31/ Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje do vytěžení zásob výhradního ložiska čediče v 

hranicích, vyznačených v mapové části předloženého a projednaného plánu OPD pro kamenolom 

Děpoltovice 2002. 

 

Těžební činnost probíhá v hranicích dle POPD.  

 

 

8.2 Provozovna Horní Tašovice 

 

Obvodním báňským úřadem v Sokolově, bylo vydáno rozhodnutí o povolení hornické 

činnosti dne 11. 8. 2006 (č.j.: 1320/VII/511/Ing.Ka/06, příloha 2), kterým povolil hornickou 

činnost pro otvírku, přípravu a dobývání ložiska čediče Horní Tašovice (3019100) v DP 

Horní Tašovice, vedeným v evidenci na OBÚ v Sokolově a v souhrnné evidenci na ČBÚ 

v Praze pod číslem 70939. 

 

Hornická činnost byla povolena za předpokladu dodržení podmínek uvedených níže. 

Analýza jejich plnění je shrnuta v následujícím textu. 

 

1/ Navržená hornická činnost bude dodržována v rozsahu stanoveném v předloženém POPD. 
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Hornická činnost je prováděna v rozsahu schváleného POPD.  

 

2/ Výšky těžebních řezů, šířky pracovních plošin a generelní svahy nepřesáhnou během 

hornické činnosti parametry dané POPD při respektování parametrů nasazených 

mechanizmů. 

 

Hornická činnost je prováděna na základě  schváleného POPD.  

 

3/ Svahy výsypky budou upraveny do sklonu 1 : 1,5 a její koruna bude urovnána a 

vyspádována k výsypné hraně tak, aby se na ní nezdržovala voda. 

 

Stanovená podmínka je plněna. Parametry výsypek jsou řešeny ve schváleném POPD.  

 

4/ Před zahájením prací bude vypracována, příslušná provozní dokumentace. Provozní 

dokumentace bude při změně těžebních podmínek bezodkladně upravena dle vyhlášky č. 26/1989 

Sb., v platném znění. 

 

Provozní dokumentace byla vypracována před zahájením prací a je dle potřeby 

aktualizována. Provozní dokumentace je schválena závodním lomu.  

 

5/ Při odtěžování suroviny budou nadměrné kusy likvidovány pouze mechanicky hydraulickým 

rozbíjecím kladivem. 

 

Tato podmínka je v souladu se  zpracovanou provozní dokumentací schválenou závodním 

lomu. Nadměrné kusy jsou rozpojovány pouze mechanicky.  

 

6/ Před zahájením zahlubování 5. a 6. těžební etáže musí být proveden hydrogeologický průzkum 

k ověření vlivu hornické činnosti za použití trhacích prací na hladinu podzemních vod a 

prameniště Dlouhá Lomnice a Nová Víska. Výsledky monitoringu hladiny podzemních vod ve 

spojení s prameništěm Dloubá Lomnice a Nová Víska budou předány Obci Bochov. 

 

Před zahájením zahlubování 5. a 6. těžební etáže bude proveden hydrogeologický průzkum 

k ověření vlivu hornické činnosti za použití trhacích prací na hladinu podzemních vod a prameniště 

Dlouhá Lomnice a Nová Víska. Výsledky monitoringu hladiny podzemních vod ve spojení s 

prameništěm Dloubá Lomnice a Nová Víska budou předány Obci Bochov. 

 

7/ Při těžbě bude dodržena maximální nejnižší kóta dna lomu 670 m n.m. 
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Stanovená podmínka je plněna. Dno lomu je projektováno na 670 m n.m.  Hornická činnost 

je prováděna v rozsahu schváleného POPD.  

 

8/ Před zahájením čerpání důlních vod požádá organizace příslušný vodoprávní orgán o 

udělení povolení k vypouštění důlních vod. 

 

Povolení k vypouštění důlních vod bylo organizaci vodoprávním úřadem vydáno.  

 

9/ Závaznou součástí vydaného rozhodnutí je dle ustanovení § 10 odst. l zákona č. 334/1992 Sb., 

v platném znění, rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, S.j. 4225/ZZ/SO/BÁ/04 ze dne 

27.10. 2004, kterým se uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové 

výměre 2,1746 ha pro těžbu stavebního kamene a umístění vnějšího odvalu v dobývacím 

prostoru Horní Tašovice. 

 

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF byl vydán. 

  

10/ V souladu s Plánem sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene Horní Tašovice bude 

rekultivace vytěžených ploch na převážné většině jejich výměry ponechána přirozené sukcesi, 

val v jihozápadní části dobývacího prostoru Horní Tašovice bude zalesněn a zachován v plné 

výši. 

 

Sanace a rekultivace lomu probíhá podle schváleného Plánu sanace a rekultivace, který respektuje 

danou podmínku. Tato podmínka vychází ze schváleného Plánu sanace a rekultivace. 

 

11/ V období od 1. 9. každého roku do 30. 3. roku následujícího nebude v území stanoveném 

správou CHKO Slavkovský les, kde byl zjištěn výskyt sysla obecného, zahajována těžební 

činnost. 

 

Výskyt sysla obecného nebyl dosud při těžební činnosti zjištěn. 

  

12/ Veškeré změny v rozsahu nebo způsobu prováděných prací při hornické činnosti, které by 

mohly mít vliv na zvláště chráněné živočichy, budou v předstihu konzultovány a odsouhlaseny 

příslušným orgánem. 

 

Veškeré změny v rozsahu nebo způsobu prováděných prací při hornické činnosti, které mohou mít 

vliv na zvláště chráněné živočichy, jsou v předstihu konzultovány s orgánem ochrany přírody. 
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13/ Technickými opatřeními bude při těžební činnosti a dopravě souvisící s provozem lomu 

zabraňováno překračování nejvyšších přípustných hodnot hluku. 

 

Opatření k minimalizaci negativních vlivů hluku jsou obsaženy v provozní dokumentaci.  

 

14/ Po zahájení pravidelné přepravy upravené suroviny budou provedena v průběhu roku 2 

měření (duben, srpen} k ověření hlukové zátěže v okolí dopravní trasy v Žalmanově. 

 

K ověření hlukové zátěže v okolí dopravní trasy v Žalmanově jsou v průběhu roku prováděny 

2 měření (duben, srpen).  

15/ K omezení hlučnosti a prašnosti v oblasti dotčené zástavby v Horních Tašovicích bude výsypka 

skrývkových a výklizových hmot situována v jihovýchodní části dobývacího prostoru Horní 

Tašovice. 

 

Stanovená podmínka je plněna. Umístění výsypek řeší schválené POPD.  

 

16/ Nakládání s odpady vzniklými při hornické činností se bude řídit příslušnými ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně, některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů., a příslušnými ustanoveními prováděcích právních předpisů, vyhlášek MŽP č. 381/2001 

Sb. a č. 313/2001 Sb.. v platném znění. 

 

Nakládání s odpady vzniklými při hornické činnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně, některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů., a 

příslušnými ustanoveními prováděcích právních předpisů, vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 

313/2001 Sb.. v platném znění. 

 

17/ Veškeré práce související s předmětnou hornickou činností budou prováděny v souladu s 

příslušnými bezpečnostními a právními předpisy. 

 

Zákonná podmínka, veškeré práce související s hornickou činností jsou prováděny v souladu s 

příslušnými bezpečnostními a právními předpisy. 

 

18/ Platnost vydaného rozhodnutí o povolení hornické činnosti se stanovuje do dosažení hranic 

stanovených plánem OPD. 

 

Podmínka je respektována. 
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19/ Způsob tvorby zákonných finančních rezerv na sanace a rekultivace ploch dotčených 

těžbou bude zajištěn v souladu s „Plánem OPD pro ložisko Horní Tašovice“ a pro výpočet výše 

tvorby zákonných rezerv na sanace a rekultivace pro výše uvedený kamenolom organizace 

Tarmac CZ a.s, bude od 1. 1. 2006 použit koeficient měrného zatížení ve výši 0,51 Kč/m3 

vytěžené suroviny. 

 

Podmínka je plně respektována. 

 

20/ V souladu s ustanovením § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění, musí tvorba 

zákonných finančních rezerv na sanace a rekultivace odpovídat potřebám sanace a rekultivace 

pozemků dotčených hornickou činností. Organizace bude průběžně přehodnocovat dostatečnost 

plánem OPD navržené tvorby, a to s ohledem na cenový vývoj sanačních a rekultivačních prací.  

Případná změna výše tvorby zákonných finančních rezerv bude předkládána ke schválení na 

OBU v Sokolově.  

 

Podmínka je respektována. Organizace přehodnocuje finanční dostatečnost tvořené rezervy. 

Případná změna výše tvorby zákonných finančních rezerv bude předložena ke schválení 

příslušnému OBÚ.  

 

21/ Finanční prostředky ve výši vytvořených ročních rezerv na sanaci a rekultivací budou 

ukládány na zvláštní vázaný účet v bance v souladu s ustanovením § 37a zákona c.44/1988 Sb., v 

platném znění. 

 

Zákonná podmínka, respektována.  

 

22/ Každoročně, nejpozději do 31. 3. běžného roku bude organizace předkládat na OBÚ 

v Sokolově zprávu s přehledem o tvorbě, čerpání a zůstatku stavu zákonné rezervy v daném roce 

jak na syntetickém účtu 451 a jeho analytickém členění, tak na zvláštním vázaném účtu. 

 

Je plněno.  

 

8.3 Provozovna Chraberce 

 

V roce 1995 bylo zpracováno nové POPD na jehož základě bylo dne 23. 10. 1995 (čj. 

3026/95) vydáno Obvodním báňským úřadem v Mostě rozhodnutí o povolení hornické 

činnosti na ložisku Chraberce. Tento plán navazoval na POPD výhradního ložiska Chraberce 

povoleného rozhodnutím OBÚ v Most ze dne 22. 7. 1991 (čj. 2371/91). 
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Dne 25. 3. 1999 (čj. 644/99) Obvodní báňský úřad v Mostě vydal změnu rozhodnutí z roku 

1995 (čj. 3026/95) o povolení hornické činnosti na lomu Chraberce podle 1. doplňku POPD. 

Předmětem požadované změny bylo nové řešení problematiky tvorby vytváření finančních 

rezerv na sanace a rekultivace lomu Chraberce. 

Poslední změna povolení hornické činnosti v lomu Chraberce byla povolena OBÚ v Mostě 

dne 31. 12. 2001 (čj. 4627/01) v rozsahu doplňku č.2 jenž byl zpracován na základě 

geologického průzkumu, provedeného v listopadu 2001, kterým byly ověřeny další zásoby 

tohoto výhradního ložiska čediče až na kótu 298,5 m n.m. v hranicích stávajícího DP.  

Hornická činnost byla povolena za předpokladu dodržení podmínek uvedených níže. 

Analýza jejich plnění je shrnuta v následujícím textu. 

 

1/ HČ může být prováděna jen na pozemcích, jež jsou ve vlastnictví organizace, případně na 

základě příslušné dohody s vlastníky pozemků. 

 

HČ je prováděna na pozemcích, jež jsou ve vlastnictví organizace, případně na základě 

příslušné dohody s vlastníky pozemků. 

 

2/ Přípravné a dobývací práce budou prováděny v souladu s písemnou a mapovou 

dokumentací POPD ze dne 16. 8. 1995 a doplňku č. 2 POPD ze dne 26. 11. 2001.  

 

Přípravné a dobývací práce jsou prováděny v souladu s písemnou a mapovou dokumentací 

POPD ze dne 16. 8. 1995 a doplňku č. 2 POPD ze dne 26. 11 2001.   

 

3/ Do 30. 9. 2002 doplní organizace T-SK, a.s. důlní mapu s vyznačením postupů v zahloubení v 

letech 2002 – 2004. Aktualizované těžební postupy budou předkládány dále ve 3 letých 

intervalech. 

 

Organizace doplnila do 30. 9. 2002 důlní mapu s vyznačením postupů v zahloubení v letech 2002 – 

2004. Dále organizace předkládá ve 3 letých intervalech aktualizované těžební postupy.  

  

4/ Výše finanční rezervy na sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním vytvářená 

v každém roce, počínaje rokem 1999 bude odpovídat součinu roční těžby vytěženého nerostu 

a měrným nákladům na tyto práce ve výši 3,75 Kč na 1 tunu vytěženého nerostu. Počínaje 

rokem 2000 bude tato částka upravována vynásobením koeficientem inflace, stanoveným 

Českým statistickým úřadem pro předchozí rok. 
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Finanční rezerva na sanace a rekultivace je tvořena dle výše uvedeného.   

 

5/ Finanční rezerva na vypořádání důlních škod, ke kterým by mohlo dojít při hornické 

činnosti, bude vytvořena v celkové výši 50 000,- Kč. V případě čerpání prostředků z této 

rezervy bude rezervní fond na DŠ nejdéle do půl roku doplněn na původní výši. 

 

Výše uvedená podmínka je plněna a respektována.  

6/ Nejpozději do roku 2005 bude provedena revize harmonogramu rekultivačních prací a 

případná změna bude po jejím projednání s orgány životního prostředí předložena na OBÚ 

Most. 

 

Výše uvedená podmínka byla respektována a splněna. 

 

 

8.4 Provozovna Straškov 

 

Hornická činnost, která je zde v současné době prováděna byla povolena rozhodnutím OBÚ 

v Mostě čj. 4472/03 ze dne 6. 4. 2004. Těžební postupy měly být naplánovány ze střední a 

západní části ložiska dvěma samostatnými řezy nad ustálenou hladinou podzemní vody, 

orientovanými jižním a severním směrem k okrajům DP. Surovina měla být i nadále těžena 

lopatovými nakladači a upravována suchou nebo mokrou cestou na mobilní třídícím 

zařízení, umístěným ve vytěžených částech ložiska. 

 

Hornická činnost na ložisku štěrkopísku v DP Straškov podle POPD byla povolena za 

předpokladu dodržení podmínek uvedených níže. Analýza jejich plnění je shrnuta 

v následujícím textu. 

 

1/ HČ bude prováděna v souladu s POPD a jeho případnými změnami, kterými nedojde ke 

zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví pří prací a bezpečnosti provozu, nebudou jimi dotčeny 

objekty a zájmy právnických a fyzických osob chráněných podle zvláštních právních 

předpisů nad rozsah uvedený v tomto rozhodnutí a o kterých bude předem informován OBU 

podle § 8 odst. 4 Vyhlášky Českého báňského úřadu 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. 
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HČ je prováděna v souladu s platnou, schválenou dokumentací POPD.  

2/ HČ bude prováděna jen na pozemcích ve vlastnictví organizace, nebo na základě dohody 

(souhlasu) vlastníků příslušných pozemků. Doklad o plnění této podmínky musí být založen 

v evidenční knize lomu Straškov. 

HČ je prováděna jen na pozemcích ve vlastnictví organizace, nebo na základě dohody 

(souhlasu) vlastníků příslušných pozemků. Doklad o plnění této podmínky je založen v 

evidenční knize lomu Straškov. 

3/ Těžebními pracemi budou vydobyty všechny bilanční zásoby v příslušných částech ložiska 

v souladu s POPD. 

Hornická činnost je prováděna v rozsahu schváleného POPD. Podmínka je plněna.  

4/ V místech, kde se horní hrana skrývkového, nebo těžebního řezu přiblíží k hranici 

dobývacího prostoru na vzdálenost menší než 20 m, bude tato hranice na terénu vytý-

čena značkami do doby vytvoření závěrného svahu o sklonu nejméně 45°. 

Tato podmínka je zapracována do provozní dokumentace schválené závodním lomu 

(technologický postup).  

5/ Dobývací práce budou vedeny nad ustálenou hladinou podzemní vody tak, aby 

nedocházelo ve vytěžených částech ložiska k vodním retencím znemožňujícím 

rekultivaci pozemků dotčených dobýváním na zemědělskou půdu. 

 

Tato podmínka je zapracována do provozní dokumentace schválené závodním lomu .  

 

6/ Bude zajištěno kontrolní sledování (monitoring) hladiny podzemních vod nejméně v 8 

objektech v okolí DP Straškov. Zároveň bude zjišťována kvalita těchto vod z hlediska jejich 

případného znečištění nepolárními extrahovatelnými látkami (ropné produkty). Četnost těchto 

měření bude minimální jedenkrát za půl roku. Roční výsledky tohoto kontrolního sledování 

budou zasílány na vědomí do konce března každého následujícího roku OBŮ  Most a 

Severočeským vodovodům a kanalizacím, závod Litoměřice, pokud nebude s vedením této 

organizace dohodnuto jinak. 

 

Monitoring hladiny a kvality podzemních vod je pravidelně prováděn na základě 

schváleného projektu monitoringu, roční výsledky jsou v souladu s podmínkou 

předávány.  
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7/ Každá změna organizace, provádějící kontrolní sledování podzemních vod dle 

výše vedeného bodu bude do 1 měsíce písemně oznámena OBÚ Most. 

 

Je plněno, změny jsou OBÚ Most oznámeny.  

 

8/ Údržba a opravy strojů a zařízení budou prováděny na vyhrazeném místě zajištěném tak, aby 

nemohlo dojít při těchto pracích k úniku ropných produktů do horninového prostředí a následně 

pak ke znečištění podzemních vod. 

 

Tato podmínka je zapracována do provozní dokumentace schválené závodním lomu  

9/ Operativní část havarijního plánu lomu Straškov bude obsahovat i Plán opatření pro případ 

ropné havárie. 

Je splněno, operativní část havarijního plánu obsahuje Plán opatření pro případ ropné 

havárie.  

10/ Na OBÚ bude předložen do konce listopadu každého roku upřesněný harmonogram sanačních 

a rekultivačních prací na pozemcích dotčených HČ dle POPD, které zde budou prováděny v 

příštím roce. 

Na OBÚ je každoročně do konce listopadu předkládán upřesněný harmonogram sanačních 

a rekultivačních prací na pozemcích dotčených HČ dle POPD, které zde budou prováděny 

v příštím roce. 

11/ Finanční rezerva (dále jen „FR") na sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním tohoto 

ložiska bude vytvářena tak, aby odpovídala součinu vytěžené suroviny 

/štěrkopísku/ v tunách a měrným nákladům na tyto práce ve výši 3,14 Kč. Od roku 2005 bude tato 

částka zvyšována o součiny meziročních indexů růstu cen, dle údajů Českého statistického úřadu. 

 

Finanční rezerva na sanace a rekultivace je tvořena dle výše uvedeného.   

 

12/ FR na vypořádání důlních škod bude vytvořena ve výši Kč 30.000,-. V případě čerpání z této 

FR bude doplněna na tuto částku do jednoho roku. 

 

Výše uvedená podmínka je plněna a respektována. 

 

13/ HČ nebudou dotčeny žádné pozemky v zemědělském půdním fondu, pro které nebyl vydán 

příslušným orgánem podle zákona č. 334/1992 Sb„ o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
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znění pozdějších přepisů (dále jen „zák.e. 334/92 Sb "), souhlas k trvalému nebo dočasnému 

odnětí. 

 

HČ nejsou dotčeny žádné pozemky v zemědělském půdním fondu, pro které není vydán souhlas k 

vynětí ze ZPF.   

 

14/ Bude zajištěno plnění podmínek uvedených v souhlasu Ministerstva životního prostředí ČR 

Praha ze dne 30. 6. 2003 čj. OEKJL/1954/03 k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro těžbu 

štěrkopísku v dobývacím prostoru Straškov, nestanoví-li tento orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu jinak. 

 

Výše uvedená podmínka je plněna a respektována. 
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9.  VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou plnění podmínek povolení hornické 

činnosti na vybraných provozovnách Eurovia Kamenolomy, a.s. Během zpracování této 

práce jsem navštívila všechny provozovny, přičemž bylo provedeno i místní šetření. Dále 

jsem na jednotlivých provozovnách uskutečnila konzultace s odpovědnými osobami dle 

zvláštních předpisů, jakož i s vedoucími jednotlivých provozoven. Hlavní a dílčí cíle práce 

jsem splnila v celém rozsahu. 

 

V rámci provedené analýzy nebyly u žádné z provozoven zjištěny podmínky, které by byly 

ve významném nesouladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o povolení hornické 

činnosti. 

 

Většina stanovených podmínek vycházela z dodržování platného POPD, jakož i podmínek 

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, které jsou 

stanoveny v platné provozní dokumentaci a dalších dokladech. 

 

Hornická činnost podléhá režimu zákona 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 

státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů a musí se řídit všemi vyhláškami a 

předpisy vydanými podle tohoto zákona a ustanoveními zejména následujících báňských a 

bezpečnostních předpisů (vyhlášek): 

 

• 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. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

• Vyhláška ČBÚ č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích 

zařízení sypkých hmot. 

 

• Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů. 
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• Vyhláška č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích 

na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem. 

 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v aktuálním znění. 

 

Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou 

stanoveny v platné provozní dokumentaci a dalších dokladech, zejména: 

• technologické postupy 

• dopravní řád 

• pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a zařízení 

• havarijní plán zpracovaný organizací ve smyslu § 18 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

• technologický postup pro provádění trhacích prací malého rozsahu  

• generální technický projekt pro provádění trhacích prací velkého rozsahu 

• plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek  

• provozní řády 

• kniha odvodňování [9, 10, 11] 

 

Provozní dokumentace je vypracována pro všechny provozovny uvedené v bakalářské práci. 

 

Výše sepsané dokumenty jsou revidovány a aktualizovány do platného stavu. Pravidelná 

školení z provozní dokumentace a přezkušování pracovníků z předpisů o bezpečnosti provozu 

jsou prováděna s periodou 1 x za rok.   

 

Prohlídky pracovišť dle vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., jsou zajišťovány pravidelně, všichni 

pracovníci jsou dále též proškoleni, seznámeni s požárními řády, požárními poplachovými 

směrnicemi, bezpečnostními předpisy organizace a předpisy pro nakládání s odpady. 

 

Zaměstnanci provozu jsou vybaveni ochrannými pomůckami podle platných bezpečnostních 

předpisů a dle zvláštní směrnice organizace.  
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10. ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku plnění podmínek uvedených 

v rozhodnutích o povolení hornické činnosti pro provozovny Děpoltovice, Horní Tašovice, 

Chraberce a Straškov společnosti Eurovia Kamenolomy, a.s. Při psaní bakalářské práce 

jsem se seznámila s dokumentací potřebnou k vypracování, navštívila jsem výše zmíněné 

provozovny za účelem místního šetření. Uskutečnila jsem konzultace s odpovědnými 

osobami, jimiž jsou závodní lomů, vedoucí lomů.  

 

Převážná většina stanovených podmínek v rozhodnutích vycházela z platného POPD. 

Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou 

stanoveny v platné provozní dokumentaci a dalších dokladech. 

 

Při provedené analýze nebyly u žádné z provozoven zjištěny skutečnosti, které by byly ve 

významném nesouladu s podmínkami, jenž byly stanoveny v rozhodnutí o povolení 

hornické činnosti.  

 

Všechny výše uvedené zákony, vyhlášky, předpisy a doklady uvedené v bakalářské práci jsou 

organizací pravidelně revidovány a aktualizovány dle platného stavu (kap. 9). V rámci 

pravidelných školení a přezkušování příslušných pracovníků z předpisů o bezpečnosti 

provozu jsou pracovníci prokazatelně seznamováni s provozní dokumentací, 

bezpečnostními předpisy, dodržováním technologických postupů apod.  

 

Pravidelně jsou prováděny zejména prohlídky pracovišť dle §7 Vyhlášky ČBÚ č.26/1989 

Sb., všichni pracovníci jsou proškoleni, seznámeni s provozní dokumentací, požárními řády, 

požárními poplachovými směrnicemi, bezpečnostními předpisy a předpisy pro nakládání 

s odpady. 

  

Všichni zaměstnanci provozovny jsou vybaveni ochrannými pomůckami podle platných 

bezpečnostních předpisů a prokazatelně seznámeni s technologickými postupy na svých 

pracovištích a ostatními provozními dokumenty. 

 

Pro všechny provozovny je vypracována provozní dokumentace, která je dle potřeby 

aktualizována. Při všech činnostech v provozovnách je provozní dokumentace dodržována. 
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