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Anotace 

 

 Uskladňování zemního plynu hraje důležitou roli v energetické bezpečnosti 

České republiky. V současné době kapacita uložená v podzemních zásobnících stačí 

pokrýt přibližně čtvrtinu celoroční spotřeby zemního plynu. Jednou z cest ke zvýšení 

nezávislosti na dodavatelích a přepravcích zemního plynu je budování nových 

zásobníku a rozšiřování již existujících zásobníků. Rozšiřování pomocí snižování 

hladiny vody v ložisku je z mnoha možností tou nejvýhodnější. Při dodržení 

plánovaných postupů dosáhneme  požadovaného rozšíření v relativně krátkém čase 

několika let. 

V této práci jsem se zaměřil na legislativní postupy, které předchází nebo by 

mohli předcházet samotnému odtěžování důlní vody z vodního zápolí Podzemního 

zásobníku zemního plynu Dolní Dunajovice. 

 

Klíčová slova: Podzemní zásobník plynu, důlní voda, legislativa. zákon 

 

Summary 

Underground gas storages are playing main role in national energy security of the 

Czech Republic. The capacity of underground gas storages is a quarter of national year 

consumption. One of many possibilities how to be more independent of gas suppliers 

and gas transporters is construction of new underground storages or improving capacity 

at current ones. Withdrawing of mine water from reservoir aquifer is the most profitable 

option in case of Underground gas storage Dolní Dunajovice. The improvement of the 

reservoir capacity is possible in few years when all procedures (law and technological) 

are fulfilled. I have focused on legislative procedures which precedes or could precedes 

mine water withdrawing from the Underground gas storage Dolní Dunajovice aquifer in 

this work.    

 

Key words: Underground gas storage, mine water, legislative, law
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Úvod 

Metan neboli zemní plyn patří podle odst. 1 §3 horního zákona č.44/1988 Sb. 

mezi vyhrazené nerosty. Tudíţ jeho případné dobývání je hornická činnost podle § 2 

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

Samotný provoz podzemního zásobníku plynu je také hornická činnost zvláštní 

zásahy do zemské kůry a to „uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních 

horninových strukturách a v podzemních prostorech (podzemní zásobníky plynů a 

kapalin)“ podle písm. a) odst. 1 § 34 horního zákona.  

Ne všichni pracovníci společnosti mají hornické vzdělání. Naplnění povinností 

hornické legislativy je zaručeno odborností osob, které mají poţadované kvalifikace 

závodní, báňský projektant a bezpečnostní technik. Při samotném rozšiřování PZP se 

navíc uplatní další odbornosti z oblasti stavebnictví, elektrotechniky a strojnictví, kteří 

ačkoliv bez hornického vzdělání musí dohlíţet na dodrţování hornické legislativy. 

Zvláštní kapitolou je stanovení podmínek vypouštění důlní vody do vod 

povrchových a podzemních. Stanovení těchto podmínek je v kompetenci územně 

příslušného krajské úřadu. Bohuţel k tomuto úkonu neexistuje v legislativě úprava, 

která by stanovovala pravidla těchto podmínek. Krajské úřady jsou nuceny postupovat 

na základě legislativy pro vody odpadní a průmyslové. Problém nastává při stanovení 

emisních limitů, kdy důlní vody jsou v závislosti na svém původu, značně chemicky 

nestálé a nelze tedy jednotně uplatnit předem stanovené emisní limity.  

Tato práce by měla slouţit všem, kteří se budou podílet na rozšiřování 

podzemních zásobníků, jako pomůcka pro snadné vypořádání s nástrahami hornické a 

jiné legislativy. Navíc bude vyuţitelná samotnými pracovníky podzemních zásobníků, 

kteří si budou moci ověřit, zda zhotovitel splnil všechny legislativní poţadavky. 
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1 Podzemní zásobník plynu Dolní Dunajovice 

Podzemní zásobník plynu (PZP) Dolní Dunajovice se nachází 6 km severně od 

Mikulova pod východním úpatím Pavlovských vrchů na katastrech obcí Dolní 

Dunajovice, Horní Věstonice, Dolní Věstonice, Perná a Březí. Je největším zásobníkem 

plynu v České republice. 

Komplex podzemního zásobníku se skládá z podzemní části, která představuje 

vlastní skladovací prostor zemního plynu, k němuţ přísluší těţebně-vtláčecí sondy, a z 

nadzemní části představované technologickými a obsluţnými zařízeními 

zabezpečujícími potřebnou úpravu a měření plynu, řízení procesu jeho uskladňování, 

provoz a údrţbu.  

PZP sestává z centrálního areálu a 4 sběrných středisek o shodné dispozici, 

z nichţ jedno je vybudováno přímo v centrálním areálu, o shodné dispozici. Centrální 

areál PZP Dolní Dunajovice je situován cca 1 km východoseverovýchodně od obce 

Dolní Dunajovice a cca 5 km severoseverozápadně od Mikulova. Plyn je do 

podzemního skladovacího prostoru dopravován (vtláčen) a z tohoto prostoru odebírán 

(těţen) pomocí  provozních (těţebně-vtláčecích) sond. Sondy jsou systémem potrubních 

přípojek spojeny se zařízením pro úpravu plynu na sběrných střediscích. K provoznímu 

monitorování loţiska jsou vyuţívány monitorovací sondy.  

K zpětnému zatláčení loţiskové vody odseparované při procesu uskladňování je 

vyuţita sonda (utrácecí sonda) odvrtaná jiţně od centrálního areálu. 

 Lokalita PZP Dolní Dunajovice se sběrnými středisky a sondami je limitována 

hranicemi chráněného loţiskového území, které se rozkládá v pásmu cca 7 km dlouhém 

a 1 km širokém, mezi Liščím kopcem a tokem řeky Dyje, resp. jejím výtokem z nádrţe 

Nové Mlýny II.  

 

Obrázek 1: Schematický nákres PZP Dolní Dunajovice (archiv PZP Dolní Dunajovice) 

1.1 Vlastní ložisko 

Nejdůleţitější částí podzemního zásobníku je uskladňovací struktura, tj. podzemní 

část. Na její velikosti závisí uskladňovací kapacita zásobníku a na jejích vlastnostech 

(pórovitosti a propustnosti) závisí denní výkon zásobníku a nezbytný počet sond. Na 

těchto vlastnostech a vlastnostech okolí uskladňovací struktury závisí reţim práce a 
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provozní tlaky zásobníku včetně převýšení pracovních tlaků nad původním loţiskovým 

tlakem. Uskladňovací struktura je uloţena v hloubce cca 1 050 m a je spojena s 

povrchem pomocí sond. Budování sond a jejich vystrojování je vysoce odborná činnost. 

Od sondy je poţadováno bezpečné spojení skladovacího obzoru s povrchem bez úniku 

plynu do jiných vrstev a bez vzájemné komunikace ostatních vrstev. 

 Sondy jsou v nesoudrţných horninách vybaveny protipískovými filtry. 

V soudrţných horninách pak jsou vybaveny linery nebo perforovanými paţnicemi 

(Kotek, Šedivý a Valerián, 2000). 

 Loţisko Dolní Dunajovice, resp. zásobník plynu se nachází asi 6 km na ssz. od 

Mikulova a asi 7 km severně od státní hranice s Rakouskem a leţí v katastrálním území 

obcí Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Perná a Březí v okrese 

Břeclav. 

 

Obrázek 2 Geologický řez podzemním zásobníkem (archiv PZP Dolní Dunajovice)  

Z geologického hlediska leţí v jiţní části karpatské předhlubně. Plynem sycená 

část je vázána na klastickou facii eggenburgu v nejvyšší části poloklenby vysoké kry při 

Věstonickém zlomu (výška skoku se v průměru pohybuje kolem 150 m). Délka loţiska 
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je cca 8 km, šířka 0,7 - 0,8 km. Protáhlý tvar je orientován sv. - jz. směrem. Ověřená 

mocnost obzoru se pohybuje v rozmezí 15 - 69 m, mocnost se směrem k úpadu 

poloklenby (tj. k jv.) zvyšuje. (Kotek, Šedivý a Valerián, 2000) Loţisko je omezeno z 

jedné strany zlomem, z ostatních pak okrajovou vodou s původním kontaktem voda-

plyn v absolutní hloubce -919 m. V přizlomové oblasti je loţisko porušováno 

podruţnými zlomy, které však vlastní loţisko hydrodynamicky nerozdělují.  

Podloţí loţiska tvoří Kurdějovské vápence (kimeridţ - tithon, jura), jejichţ 

význam jako kolektorské horniny je pro zásobník nepatrný. Jako propustné byly 

karotáţně vyhodnoceny pouze lokálně. 

Vlastní kolektorskou horninu tvoří jemně, středně, lokálně aţ hrubě zrnité 

chloriticko-glaukonitické pískovce, hodnocené jako nevápnité aţ slabě vápnité 

(průměrný obsah karbonátů tvoří 9 %). Významný je však výskyt prachovců v 

loţiskovém souvrství. Průměrná hodnota pórovitosti se pohybuje kolem 22 %, sycení 

plynem je 53 %. (Onderka a Horáček, 1997) 

Nadloţí loţiska (izolační vrstva) je tvořeno jílovcem, který má v plynonosné ploše 

proměnnou mocnost od 21 do 35 m. 
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Obrázek 3 Odkrytá strukturní mapa povrchu klastik eggenburgu (archiv PZP Dolní Dunajovice) 

1.2 Základní parametry PZP  

 Základní náplň    924 370 875 m
3
 při 15°C 

 Provozní náplň  861 604 366 m
3
 při 15°C 

 Maximální těţební výkon  15,4 mil m
3
/den 

 Počet provozních sond  47 

 Sondy pro utrácení vody  1 

 Vtláčecí kapacita  6 .10
6 m

3
/den 

 Min. tlak na vstupu při vtláčení  3,5 MPa 

 Max. tlak na výstupu při těţbě  6,1 MPa 
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2 Rozšíření Podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice 

Vzhledem k stanoveným maximálním loţiskovým tlakům, nelze v současné době 

tento tlak jiţ zvyšovat k zajištění větší kapacity PZP Dolní Dunajovice odtláčením 

kontaktu voda plyn. Pokud nejsme schopni vodu přirozeně odtláčet vyšším tlakem, 

musíme tuto vodu dostat přímo z vodního zápolí za předpokladu, ţe tento odběr vody 

bude větší neţ přirozený nátok vody z širšího oběhu podpovrchové vody. Za tímto 

účelem byl pro tento cíl stanoven následující postup. 

Prvním krokem k rozšíření skladovací kapacity Podzemního zásobníku Dolní 

Dunajovice bylo provedení geofyzikálního měření k upřesnění tvaru a mocnosti 

loţiskové struktury PZP Dolní Dunajovice. Důraz byl kladen na ověření tzv. „spill 

point“ tzn. místa moţnosti úniku plynu z loţiskové struktury. 

Na základě těchto měření se v druhém kroku poţádalo o rozšíření chráněného 

loţiskového území, s ohledem na umístění případných těţebních a zatláčecích vodních 

sond. 

Souběţně s druhým krokem probíhala oprava a přestrojení stávající pozorovací 

sondy DUN 11 na sondu těţící vodu. Tato sonda byla vystrojena vodní pumpou ESP 

Weatherford a byla osazena povrchovou technologií. Původně měla být vytěţená důlní 

voda vtláčena do jiného horizontu v nadloţí (karpat) mezikruţím sondy DUN11. Jak ale 

prokázal test, horizont určený pro zatláčení měl velmi nízkou propustnost a proto 

nebylo moţné jej vyuţít. Na základě tohoto zjištění, bylo rozhodnuto, ţe vytěţená důlní 

voda bude vypouštěna do vody povrchové. 

V dalším kroku by mělo dojít k odvrtání několika nových sond pro těţbu důlní 

vody z vodního zápolí a několik sond určených zatláčení této vytěţené důlní vody do 

zvodněného horizontu nad samotným loţiskem. 

Technologie těţebních vodních sond bude obdobná, jako je tomu v případě sondy 

DUN 11. Předpokládáme, ţe v případě značného mnoţství vytěţené důlní vody bude 

nutná úprava této vody ať uţ metodami fyzikálními nebo chemickými před 

vypouštěním do recipientu. Tato úprava přinese zvýšené náklady a vzniknou problémy 

jak naloţit s odpadem z úpravy důlní vody.   

K samotnému vypouštění důlní vody do vod povrchových nebo podzemních bude 

nutné stanovit podmínky a způsob tohoto vypouštění příslušným krajským úřadem.  
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3 Důlní (ložisková) voda  

3.1 Legislativa týkající se důlní vody 

Důlní vodou dle odstavce 1 §40 Horního zákona (dále jen horní zákon) č. 44/1988 

Sb., „jsou všechny podzemní, povrchové a sráţkové vody, které vnikly do hlubinných 

nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo 

gravitací z nadloţí, podloţí nebo boku nebo prostým vtékáním sráţkové vody, a to aţ 

do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.“ 

V prostředí plynárenství tzn. při těţbě nebo skladování zemního plynu se pouţívá 

pojem Loţisková voda, coţ je dle TPG G 201 01 Plynová zařízení na podzemních 

zásobnících plynu, „voda vzniklá jako vedlejší produkt z těţeného plynu s moţným 

malým obsahem uhlovodíkových sloţek. Loţisková voda je důlní vodou podle §40 

Horního zákona č. 44/1988 Sb.“ Podle (Grmela, Blaţko, 2008) Jsou to „doprovodné 

vody v těţených ropných a plynových loţiscích, které jsou součástí těţené suroviny.“  

Důlní voda je nedílnou součástí hornické činnosti, nakládání je řešeno v odstavci 

2 §40 Horního zákona, kde „je organizace při hornické činnosti oprávněna 

a) bezúplatně uţívat důlní vody pro vlastní potřebu, 

b) bezúplatně uţívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní vodu 

jako náhradní zdroj pro potřebu těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou 

činností organizace, 

c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových, 

popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky 

způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany 

veřejného zdraví.“ 

Podle odstavce 3 §40 Horního zákona je „při pouţití důlních vod podle odstavce 2 

písm. a) a b) organizace povinna pečovat o důlní vody a hospodárně je vyuţívat. Pouţití 

důlních vod k jiným účelům upravují zvláštní předpisy.“ 

Podle odstavce 4 §40 Horního zákona je „k vypouštění jiných vod do důlních vod 

třeba povolení vodohospodářského orgánu vydaného po dohodě s obvodním báňským 

úřadem.“  

Nakládání s důlními vodami podle vodního zákona (dále jen vodní zákon) č. 

254/2001 Sb. je řešeno v § 4 odstavec 2, kde se „důlní vody povaţují za vody 

povrchové případně podzemní a vodní zákon se na ně nevztahuje, pokud zvláštní zákon 

(např. horní zákon) nestanoví jinak.“ Tento odstavec platí pouze, pokud se jedná o 

nakládání s důlními vodami ve smyslu Horního zákona. 

Jak vyplývá z §40 Horního zákona, vypouštění důlních vod do vod povrchových a 

podzemních je povoleno přímo ze zákona. To znamená, ţe nepotřebujeme povolení 

podle § 8 vodního zákona. Povolení k nakládání s vodami je potřeba, jestliţe vyuţíváme 

důlní vody jako náhradní zdroj vody podle §40 Horního zákona. 

Při vypouštění důlních vod do vod povrchových a podzemních je nařízeno zřízení, 

vedení a aktualizace evidence dle § 21 odst. c) vodního zákona. Při vypouštění důlních 
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vod do vod povrchových a podzemních je nutné pro potřeby státu ohlašovat dle § 22 

odst. 2 údaje o tomto vypouštění příslušným správcům povodí. Hlášení se nemusí 

podávat, pokud nedojde k překročení objemu vypuštěné důlní vody a to 6000m
3
 za rok 

nebo 500 m
3
 za kalendářní měsíc.  

3.2 Chemické složení důlní (ložiskové) vody 

 Důlní voda je směs organických a anorganických látek. Chemické a fyzikální 

vlastnosti důlní vody jsou ovlivňovány geologickou polohou loţiska, jeho geologickým 

sloţením, dobou provozu loţiska a v neposlední řadě typem uhlovodíku v daném 

loţisku. (Veil a kol., 2004) Sloţení důlní vody závisí na sloţení loţiska, podmínkách 

uskladňování plynu a chemických látkách pouţitých v technologickém procesu 

uskladňování. Sloţení důlní je na kaţdém zásobníku nebo loţisku různé ačkoliv 

kvalitativní sloţení vody z produkce ropy a zemního plynu je podobné.  

Hlavní znečišťující chemické látky v důlní vodě jsou uhlovodíky, soli a těţké 

kovy. (Juniel, 2003) Uhlovodíky jsou převáţně gazolin, olej a slabě rozpustné organické 

sloučeniny jako benzen a naftalen. Tyto sloučeniny můţou být rozpuštěny nebo 

emulgovány. Důlní vody obsahují chloridy vápníku, hořčíku, sodíku a draslíku. (Patton, 

Foster, 2007) Navíc je v důlní vodě vysoký obsah ţelezných iontů. (Osička, 2010) 

Všechny tyto látky můţou být přírodního nebo antropogeního původu převáţně 

z prostředí zásobníkové struktury a z technologického zařízení. Mezi hlavní 

kontaminanty z technologie patří methanol, glykoly, korozní inhibitory, oleje a 

mazadla. Dalším zdrojem kontaminantů, které můţou ovlivnit sloţení vody, jsou 

roztoky pouţité při opravách a čištění sond. Jedná se o roztoky solí a kyselin, které 

můţou změnit pH důlní vody z neutrálního na kyselé. (Osička, 2010) 

Rozptýlené a rozpuštěné ropné látky jsou směs uhlovodíku obsahující benzen, 

toluen, etylbenzen a xylen (BTEX), naftalen, fenantren, polyaromatické uhlovodíky 

(PAH’s) a fenoly. (Roach, Card, Howard, 1991) Většina těchto látek je špatně rozpustná 

ve vodě. Mnoţství rozpuštěných a rozptýlených ropných látek ve vodě je podle (Pitter, 

1997) určováno několika faktory: 

 Chemickým sloţením směsi ropných látek. 

 pH, salinitou, celkovým mnoţstvím rozpuštěných látek, teplotou. 

 Poměrem ropné látky/voda. 

 Typem a mnoţstvím procesních chemikálií. 

  Ve vodě rozpustné ropné látky jsou polárního charakteru. Typickým příkladem 

ropných látek rozpuštěných v odloučené vodě jsou kyselina octová a kyselina 

propionová. (Ahmadun, 2009) Mnoţství ropných látek v odloučené vodě závisí na typu 

ropných látek, na objemu odloučené vody, na typu technologického zařízení a na době 

provozu zařízení. Aromatické sloučeniny, které jsou nejvíce toxické nelze jednoduše 

z odloučené vody odstranit pomocí separace voda/olej. BTEX a fenoly jsou nejvíce 

rozpustné organické látky v odloučené vodě. (Roach, Card, Howard, 1991) Navíc jsou 

přítomny rozpuštěné alifatické uhlovodíky, karboxylové kyseliny a nízkomolekulární 

aromatické uhlovodíky. (Roach, Card, Howard, 1991) 
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Rozptýlené ropné látky se skládají z malých kapiček v odloučené vodě. Mnoţství 

organických látek rozptýlených v odloučené vodě závisí na hustotě a mnoţství 

organických látek a na povrchovém napětí mezi vodou a organickou látkou. 

Polyaromatické uhlovodíky a některé těţší alkylfenoly jsou méně rozpustné 

v odloučené vodě a jsou tudíţ rozptýlené. (McMurry, 2004)  
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4 Oprávnění k hornické činnosti 

Podle § 1 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb. o oprávnění 

k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakoţ i k projektování 

objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, lze oprávnění k hornické činnosti 

„vydat právnické nebo fyzické osobě, která prokáţe, ţe je odborně způsobilá sama nebo 

prostřednictvím k tomu odborně způsobilých zaměstnanců (závodní, závodní dolu, 

závodní lomu nebo projektant, popř. dalších) zabezpečovat činnosti v rozsahu 

poţadovaného oprávnění. 

K vydání oprávnění je místě příslušný obvodní báňský úřad, v jehoţ obvodu 

působnosti má právnická nebo fyzická osoba sídlo, popřípadě místo podnikání nebo 

bydliště. Není li takové místo na území České republiky, řídí se příslušnost podle místa 

zamýšlené činnosti, k níţ je oprávnění potřeba. 

Oprávnění můţe být vykonáváno na celém území České republiky.“ 

V § 2 vyhlášky 15/1995 Sb. se uvádí náleţitosti ţádosti o vydání oprávněným, ve 

které právnická nebo fyzická osoba „uvede  

a) obchodní jméno, popřípadě jméno a příjmení, 

b) sídlo, popřípadě místo podnikání nebo bydliště, 

c) identifikační číslo, popřípadě rodné číslo, 

d) poţadovaný předmět činnosti, 

e) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo závodního, popřípadě závodního 

dolu nebo závodního lomu nebo projektanta, včetně jeho osvědčení o 

způsobilosti k výkonu funkce.“ 

Dle odstavce 2 téhoţ paragrafu se „k ţádosti se připojí doklady, popřípadě jejich 

ověřené kopie, kterými právnická nebo fyzická osoba prokáţe skutečnosti uvedené v 

odstavci 1“ § 2 vyhlášky 15/1995 Sb. 

V § 3 vyhlášky 15/1995 Sb. je specifikován obsah oprávnění, ve kterém se uvede  

a) „obchodní jméno, popřípadě jméno a příjmení, 

b) sídlo, popřípadě místo podnikání nebo bydliště, 

c) identifikační číslo, popřípadě rodné číslo, 

d) předmět činnosti, 

e) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo závodního, popřípadě závodního 

dolu nebo závodního lomu nebo projektanta, včetně jeho osvědčení o 

způsobilosti k výkonu funkce, 

f) datum vydání oprávnění.“ 

Oprávnění pozbývá platnosti podle odstavce 1 § 4 vyhlášky 15/1995 Sb.  

a) „uplynutím doby platnosti, pokud byla v oprávnění uvedena, 

b) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, 

c) zánikem platnosti osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce nebo 

ukončením pracovněprávního nebo jiného obdobného poměru závodního, 

popřípadě závodního dolu nebo závodního lomu nebo projektanta, 

neuzavře-li právnická, popřípadě fyzická osoba ke dni skončení tohoto 
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poměru nový obdobný poměr s odborně způsobilou osobou. Obvodní 

báňský úřad můţe povolit vykonávání hornické činnosti nebo činnosti 

prováděné hornickým způsobem, jakoţ i projektování objektů a zařízení, 

které jsou součástí těchto činností, na přechodnou dobu bez této 

odpovědné fyzické osoby, pokud tím nemůţe dojít k ohroţení ţivotů a 

zdraví lidí nebo ke značným škodám na majetku.“ 
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5 Chráněné ložiskové území 

Podzemní zásobník plynu má stanovené chráněné loţiskové území dle § 16 

horního zákona. Při předpokládaném rozšíření podzemního zásobníku odčerpáním části 

důlní vody bude nutné umístit tyto čerpací vrty mimo stávající chráněné loţiskové 

území, tudíţ bude nutné stanovit nové hranice chráněného loţiskového území.  

 

Obrázek 4 Stávající a budoucí hranice Chráněného ložiskového území 

Nové hranice chráněného loţiskového území budou stanoveny s ohledem na 

připravované rozšíření podzemního zásobníku plynu. 

Podle § 16 horního zákona se tím stanoví „ochrana výhradního loţiska proti 

znemoţnění nebo ztíţení jeho dobývání. Toto zahrnuje území, na kterém stavby a 
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zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního loţiska, by mohly znemoţnit nebo 

ztíţit dobývání výhradního loţiska.“ 

Chráněné ložiskové území stanoví dle odst. 1 § 17 horního zákona „ministerstvo 

životního prostředí po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti České 

republiky rozhodnutím vydaným v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

České republiky, obvodním báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního 

plánování a stavebním úřadem.“ 

Účastníkem řízení je dle odst. 2 § 17 horního zákona „pouze navrhovatel. 

Zahájení řízení oznámí ministerstvo ţivotního prostředí České republiky dotčeným 

orgánům státní správy, orgánu územního plánování a stavebnímu úřadu.“ 

Hranice chráněného loţiskového území se dle odst. 5 § 17 horního zákona 

„vyznačí v územně plánovací dokumentaci.“ 

V návrhu o stanovení chráněného loţiskového území se podle vyhlášky č. 

364/1992 Sb. o chráněných loţiskových územích uvede  

a) „obchodní jméno navrhovatele, u právnických osob sídlo, u fyzických 

osob bydliště, popřípadě místo podnikání, liší-li se od bydliště, 

b) základní údaje o loţisku, kterými jsou označení loţiska podle evidence 

loţisek, druhu nerostu, rozsah, tvar a hloubka uloţení loţiska, 

c) název chráněného loţiskového území, označení a souřadnice vrcholů 

jeho geometrického obrazce, jeho plošný obsah a zdůvodnění 

navrhovaných hranic chráněného loţiskového území, 

d) název a identifikační číslo katastrálního území a název a kód okresu, v 

nichţ leţí chráněné loţiskové území; jestliţe chráněné loţiskové území 

leţí v několika katastrálních územích, uvedou se názvy a identifikační 

čísla všech těchto katastrálních území, popřípadě názvy a kódy dalších 

okresů, do nichţ chráněné loţiskové území zasahuje, 

e) údaje o jiných chráněných územích a ochranných pásmech v 

navrhovaném chráněném loţiskovém území, 

f) návrh podmínek ochrany loţiska proti znemoţnění nebo ztíţení jeho 

dobývání.“ 

Navíc se k návrhu dle odst. 2 § 1 vyhlášky č. 364/1992 Sb. přiloţí  

a) „mapa povrchové situace v dostatečně velkém měřítku, které nesmí být 

menší neţ 1:25000. Do mapy se zakreslí hranice chráněného loţiskového 

území, a pokud je to moţné i svislý průmět obrysů loţiska do tohoto 

území, dále hranice jiného dříve stanoveného chráněného loţiskového 

území nebo dobývacího prostoru, označení a souřadnice vrcholů jejich 

geometrických obrazců a hranice jiných chráněných území, popřípadě 

ochranných pásem, 

b) osvědčení o loţisku.“ 

Tyto přílohy návrhu musí být dle odst. 4 § 1 vyhlášky 364/1992 Sb. „ověřeny 

hlavním důlním měřičem nebo pracovníkem oprávněným ověřovat geometrické plány a 

jiné výsledky geometrických prací.“ 
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  Návrh na stanovení chráněného loţiskového území včetně příloh podle §2 

vyhlášky 364/1992 Sb. „předkládá navrhovatel ve dvou vyhotoveních ministerstvu 

ţivotního prostředí České republiky. Mapu povrchové situace podle § 1 odst. 3 písm. a) 

vyhlášky č. 364/1992 Sb. upravenou podle výsledků řízení je navrhovatel povinen 

předloţit na vyţádání ministerstva v potřebném počtu vyhotovení.“ 

  Ministerstvo oznámí zahájení řízení o stanovení chráněného loţiskového území 

všem orgánům uvedeným v § 17 odst. 3 horního zákona, obvodnímu báňskému úřadu a 

ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. 

Chráněné loţiskové území se podle odst. 2 § 4 vyhlášky 364/1992 Sb. „označí 

názvem katastrálního území, v němţ leţí chráněné loţiskové území nebo jeho největší 

část, s označením loţiska podle evidence loţisek. Jestliţe se v tomtéţ katastrálním 

území stanoví další chráněné loţiskové území, označí se názvem katastrálního území a 

římskou číslicí“ 

Hranice chráněného loţiskového území na povrchu se podle odst. 3 § 4 vyhlášky 

364/1992 Sb. „stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami. 

Vrcholy geometrického obrazce se určují v platném souřadnicovém systému. 

Souřadnice vrcholů se zjistí odměřením z mapy nebo měřickými metodami.“ 

V podmínkách ochrany loţiska se podle odst. 4 § 4 vyhlášky č. 364/1992  

„stanoví zejména zákaz, omezení nebo způsob zřizování staveb a zařízení v chráněném 

loţiskovém území, které nesouvisejí s dobýváním loţiska a které by mohly znemoţnit 

nebo ztíţit jeho dobývání, s přihlédnutím k poţadavkům dotčených orgánů státní 

správy.“ 

Ministerstvo doručí rozhodnutí o stanovení chráněného loţiskového území, jehoţ 

přílohou je mapa povrchové situace podle § 1 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 364/1992 Sb. 

„upravená podle výsledků řízení, 

a) navrhovateli, 

b) orgánu územního plánování a stavebnímu úřadu, 

c) ministerstvu hospodářství České republiky, 

d) obvodnímu báňskému úřadu, 

e) okresnímu úřadu, 

f) popřípadě obcím.“ 

V případě, ţe dojde ke změně chráněného loţiskového území a to na základě 

průzkumu loţiska je navrhovatel povinen dle odst. 1 písm. a § 4 vyhlášky 364/1992 Sb. 

„navrhnout změnu chráněného loţiskového území.“ 
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6 Dobývání výhradních ložisek 

6.1 Oprávnění k dobývání ložiska 

Oprávnění organizace k dobývání výhradního loţiska vzniká dle odst. 1 § 24 

horního zákona „stanovením dobývacího prostoru.“ 

Dobývací prostor se stanoví dle odst. 1 § 25 horního zákona „na základě výsledků 

průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se 

zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně 

vydobyto. Při stanovení dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného chráněného 

ložiskového území a musí se přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek a k vlivu 

dobývání.“ 

Dobývací prostor je vyhrazen hranicemi dobývacího prostoru. Tyto hranice se na 

povrchu stanoví na základně odst. 1 § 26 horního zákona „uzavřeným geometrickým 

obrazcem s přímými stranami, jehoţ vrcholy se určují souřadnicemi, udanými v platném 

souřadnicovém systému. Jeho prostorové hranice pod povrchem se zpravidla stanoví 

svislými rovinami, které procházejí povrchovými hranicemi.“ 

6.2 Řízení o stanovení dobývacího území 

Návrh na stanovení dobývacího prostoru předkládá dle odst. 1 §2 vyhlášky ČBU 

č. 172/1992 Sb. „organizace obvodnímu báňskému úřadu. Jestliţe dobývací prostor 

zasahuje do obvodu působnosti více obvodních báňských úřadů, předkládá se návrh 

obvodnímu báňskému úřadu, v jehoţ obvodu působnosti leţí největší část dobývacího 

prostoru.“ 

Podávaný návrh obsahuje podle odst. 3 § 2 vyhlášky ČBU č. 172/1992Sb: 

a) „název, sídlo a identifikační číslo organizace, 

b) název dobývacího prostoru, jeho plošný obsah, označení a souřadnice vrcholů 

geometrického obrazce, popřípadě jeho výškové ohraničení a zdůvodnění 

hranic dobývacího prostoru; souřadnice vrcholů se zjistí odsunutím z mapy 

nebo měřickými metodami, 

c) název a identifikační číslo katastrálního území s názvem a kódem okresu, v 

němţ leţí dobývací prostor, 

d) nerost nebo skupinu nerostů výhradního loţiska, rozsah, uloţení, tvar a 

mocnost loţiska, charakter jeho tektonického porušení a mnoţství zásob, 

e) termín předpokládaného započetí dobývání výhradního loţiska a nejvyšší 

uvaţovaný objem roční těţby, 

f) způsob dobývání a jeho vliv na povrch, 

g) závěry projednání návrhu na stanovení dobývacího prostoru, který se dotýká 

zájmů chráněných podle zvláštních předpisů, s orgány a fyzickými a 

právnickými osobami, jimţ přísluší ochrana těchto zájmů, 

h) název a sídlo organizace, která dobývá totéţ nebo sousední loţisko.“ 

K návrhu se dle odst. 4 §2 vyhlášky ČBU č. 172/1992 Sb. přiloţí: 

a) kopie mapy povrchu v měřítku do 1:25 000 včetně se zakreslením hranic 

dobývacího prostoru a vrcholů jeho geometrického obrazce, jakoţ i 
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sousedních dobývacích prostorů a stanovených chráněných loţiskových 

území, chráněných území a ochranných pásem. Je-li dobývací prostor 

pod povrchem ohraničen přirozenými hranicemi nebo hloubkově, 

vyznačí se tvar dobývacího prostoru v řezech. V případě dobývání s 

vlivem na povrch se na kopii mapy povrchu vyznačí nemovitosti dotčené 

vlivy dobývání, 

b) seznam souřadnic vrcholů s hodnotami uvedenými s přesností na celé 

metry, výpočet plošného obsahu dobývacího prostoru s přesností na m2 a 

seznam katastrálních území nebo jejich částí, na kterých se dobývací 

prostor nachází, s uvedením jejich poměrného zastoupení v ploše 

dobývacího prostoru. Plochy katastrálních území se určují planimetricky, 

a to aritmetickým průměrem vypočítaným ze tří měření s přesností na 

dvě desetinná místa s vyrovnáním na plochu dobývacího prostoru v km2 

nebo jinými metodami dosahujícími alespoň téţe přesnosti, 

c) posouzený výpočet zásob;8) k výpočtu zásob se přiloţí geologická mapa 

loţiska, mapa zásob nebo strukturní mapa u loţisek ropy a hořlavého 

zemního plynu, popřípadě technicky vyuţitelného přírodního plynu, 

jakoţ i charakteristické příčné a podélné řezy loţiskem, 

d) osvědčení o výhradním loţisku, 

e) rozhodnutí o stanovení chráněného loţiskového území, pokud bylo 

stanoveno, 

f) předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru, 

g) při dobývání s vlivem na povrch seznam dotčených pozemků s uvedením 

parcelních čísel, druhů pozemků (kultur) a právních vztahů podle 

katastru nemovitostí, 

h) seznam a adresy fyzických a právnických osob, které jsou účastníky 

řízení, 

i) doklady a dokumentaci stanovenou prováděcími předpisy k hornímu 

zákonu, případně zvláštními právními předpisy, 

j) kopii příslušné části územně plánovací dokumentace vztahující se k 

dobývacímu prostoru a k území mimo dobývací prostor, které bude při 

hornické činnosti vyuţíváno, např. pro zřízení výsypek, odvalů nebo 

odkališť, pokud je územně plánovací dokumentace vypracována a 

schválena, 

k) návrh řešení komplexní úpravy území a územních struktur dotčených 

těţbou; v návaznosti na plánované vyuţití území po ukončení dobývání 

vymezuje tento návrh sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených 

těţbou v celém území dobývacího prostoru i v území mimo dobývací 

prostor, které má být při hornické činnosti vyuţíváno, (dále jen 

"souhrnný plán sanace a rekultivace"). V případě, ţe ţivotnost dolu, 

popř. lomu je delší neţ 10 let, zpracuje se souhrnný plán sanace a 

rekultivace dolu, popř. lomu nejméně na dobu 10 let. Souhrnný plán 

sanace a rekultivace obsahuje 

1. návrh na provedení těţby a zdůvodnění takového řešení, které je 

nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, 

bude-li těţbou dotčena zemědělská půda, a z hlediska ochrany 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, budou-li dotčeny tyto 

pozemky, 
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2. technické řešení komplexní úpravy území a územních struktur 

(textová i grafická část), 

3. předpokládaný rozsah všech sanačních a rekultivačních prací 

podle jednotlivých typů rekultivací a způsob jejich provedení, 

4. technické, ekonomické a jiné údaje pro určení výše finančních 

prostředků potřebných na sanaci a rekultivaci, 

l) doklad, ţe organizace je oprávněna vykonávat hornickou činnost, 

m) stanovisko o posouzení vlivu na ţivotní prostředí, pokud toto posouzení 

je nutno podle zvláštních právních předpisů provést, 

n) rozhodnutí, popřípadě stanoviska orgánů a organizací, jimţ přísluší 

ochrana zákonem chráněných zájmů podle zvláštních právních 

předpisů.“ 

Mapu přiloţenou k návrhu musí dle odst. 5 § 2 vyhlášky ČBU č. 172/1992 Sb. 

„ověřit hlavní důlní měřič. Ověřená mapa se předloţí v devíti vyhotoveních.“  

Řízení o stanovení dobývacího prostoru se zahajuje podle odst. 1 § 28 horního 

zákona „na návrh organizace nebo z podnětu obvodního báňského úřadu.“ Návrh se 

doloţí podle téhoţ paragrafu: 

a) „rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území 

b) předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí vydaným podle § 24 

odst. 2,  

c) dokladem, že organizace může provádět hornickou činnost, 

d) doklady a dokumentací stanovenou prováděcími předpisy k tomuto zákonu, 

popřípadě zvláštními předpisy. Obvodní báňský úřad může stanovit, že se k 

návrhu přiloží další nezbytné doklady pro spolehlivé posouzení návrhu, 

především z hlediska ochrany a hospodárného využití výhradního ložiska, 

důsledků jeho dobývání, jakož i z hlediska dopadu na právem chráněné obecné 

zájmy, 

e) seznamem fyzických a právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci 

řízení a jsou navrhovateli známy, 

f) u výhradních ložisek též žádostí o povolení otvírky, přípravy a dobývání, pokud 

organizace žádá současně o stanovení dobývacího prostoru a o povolení 

hornické činnosti.“ 

Účastníky řízení jsou podle odst. 2 §28 horního zákona „navrhovatel, fyzické a 

právnické osoby, jejichţ vlastnická práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám 

mohou být rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru přímo dotčena, obec, v jejímţ 

územním obvodu se dobývací prostor nachází, a obce, jejichţ územní obvody mohou 

být stanovením dobývacího prostoru dotčeny.“ 

Obvodní báňský úřad podle odst. 3 § 28 horního zákona „oznámí zahájení řízení o 

stanovení dobývacího prostoru dotčeným orgánům státní správy a všem známým 

účastníkům řízení nejpozději 7 dní před ústním jednáním a nařídí ústní jednání spojené 

zpravidla s místním šetřením. Současně upozorní účastníky, že své připomínky a návrhy 

mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nemusí být přihlédnuto.“ 

 V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se dle odst. 1 §3 vyhlášky ČBU č. 

172/1992 „uvede 
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a) název, sídlo a identifikační číslo organizace, která bude výhradní loţisko 

dobývat, 

b) název dobývacího prostoru, název a identifikační číslo katastrálního území s 

názvem a kódem okresu, v němţ leţí dobývací prostor, 

c) souřadnice vrcholů a plošný obsah geometrického obrazce, plošný obsah 

jednotlivých katastrálních zemí či jejich částí, na který se dobývací prostor 

nalézá, popřípadě výškové označení dobývacího prostoru, 

d) druh nerostu nebo skupina nerostů výhradního loţiska, pro jehoţ dobývání se 

stanoví dobývací prostor, 

e) omezení nebo zvláštní technické podmínky dobývání pro zajištění zákonem 

chráněných obecných zájmů podle zvláštních předpisů vyplývajících z výsledků 

řízení o stanovení dobývacího prostoru, 

f) termín započetí dobývání výhradního loţiska, 

g) podmínky vztahující se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky.“ 

Při změně dobývacího prostoru organizace dle odst. 1 § 4 vyhlášky ČBU č. 

172/1992 Sb. „navrhne změnu dobývacího prostoru, jestliţe se na základě dobývání 

nebo dalšího průzkumu změnily údaje o výhradním loţisku, které odůvodňují změnu 

hranic dobývacího prostoru nebo zvláštních technických podmínek dobývání.“ 

6.3 Plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek 

Organizace, které vzniklo oprávnění k dobývání výhradních loţisek, je povinna 

podle odst. 1 § 32 horního zákona „vypracovat plán otvírky, přípravy a dobývání těchto 

loţisek.“ 

Plány otvírky, přípravy a dobývání musí podle odst. 2 § 32 horního zákona 

„zajišťovat dostatečný předstih otvírky a přípravy výhradního loţiska před dobýváním a 

jeho hospodárné a plynulé dobývání při pouţití vhodných dobývacích metod a zajištění 

bezpečnosti provozu. Součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení 

předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s 

plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně návrhu na výši 

a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy.“ 

  



Radek Osička: Legislativní procesy při čerpání důlní vody z vodního zápolí PZP 

Dolní Dunajovice 

2011   19 

7 Povolení hornické činnosti 

Při rozšiřování podzemního zásobníku čerpáním důlní vody z vodního zápolí musí 

být organizaci povolena hornická činnost podle § 5 vyhlášky ČBU č. 104/1988 Sb. o 

hospodárném vyuţívání výhradních loţisek, o povolování a ohlašování hornické 

činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Jelikoţ pro podzemní zásobník existuje povolení k hornické činnosti podle této 

vyhlášky organizace, v případě pokusného čerpání na stávající sondě, provede pouze 

ohlášení o zahájení hornické činnosti v souladu s § 10 a § 11 vyhlášky ČBU č. 104/1988 

Sb. 

V případě vrtání nových sond určených k čerpání důlní vody bude muset 

organizace poţádat o povolení hornické činnosti podle §5 písm. c) „pro zvláštní zásahy 

do zemské kůry včetně vyhledávání a průzkumu provedeného důlními díly pro tyto 

účely.“ 

Zvláštními zásahy do zemské kůry se podle odst. 1 § 34 horního zákona „rozumí 

zřizování, provoz, zajištění a likvidace zařízení pro 

a) uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v 

podzemních prostorech (podzemní zásobníky plynů a kapalin), 

b) ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech, 

c) průmyslové vyuţívání tepelné energie zemské kůry s výjimkou tepelné energie 

vody vyvedené na povrch.“ 

Žádost o povolení hornické činnosti 

Ţádost o povolení hornické činnosti dle odst. 1 § 6 vyhlášky 104/1988 Sb. 

„obsahuje 

a) název (obchodní jméno), identifikační číslo organizace a sídlo organizace, 

b) druh hornické činnosti, pro kterou se ţádá povolení, 

c) název a identifikační číslo katastrálního území, název a kód okresu, bliţší 

označení místa činnosti, parcelní čísla pozemků dotčených plánovanou 

hornickou činností, 

d) při hornické činnosti podle § 5 písm. c) vyhlášky 104/1988 Sb. údaje o stanovení 

chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, 

e) plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení hornické činnosti, 

f) název (obchodní jméno) a sídlo zpracovatele plánu, popřípadě dokumentace a 

organizace, která bude provádět některé práce hornické činnosti pro organizaci 

uvedenou v písmenu a), 

g) názvy (obchodní jména) a adresy účastníků řízení o povolení hornické činnosti.“ 

Organizace se ţádostí o povolení hornické činnosti vyhotoví a se ţádostí přiloţí 

dle písm. e, odst. 2 § 6 dokumentaci podle příloh č. 9 a 10 vyhlášky č. 104/1988 Sb. 
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Dokumentace zvláštních zásahů do zemské kůry podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 

104/1988 Sb. 

Textová část 

 Účel zvláštního zásahu do zemské kůry. 

 Vyhodnocení průzkumných prací a posouzení vhodnosti daného území a 

jeho geologické stavby k vyuţití pro uvaţovaný účel a integrované 

hodnocení úloţiště jako souhrn dílčích hodnocení místa úloţiště pro 

posouzení bezpečného uloţení odpadu a bezpečné izolace okolního 

prostředí z pohledu případných rizikových vlivů na zdraví lidí a sloţky 

ţivotního prostředí v lokalitě, ve které je úloţiště umístěno, provedené 

odborně způsobilou osobou s osvědčením vydaným podle zvláštního 

právního předpisu. 

 Zajištění podmínek a omezení vyplývajících z rozhodnutí o stanovení 

chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. 

 Popis, rozsah, členění a časový sled plánovaných prací. 

 Kapacita přírodní horninové struktury, popřípadě podzemních prostorů 

určených k vyuţití. 

 Předpoklad nepříznivých vlivů zvláštních zásahů do zemské kůry na 

povrchové a podzemní objekty a zařízení, zejména vlivu na ztíţení nebo 

znemoţnění vydobytí výhradních loţisek, a opatření k jejich ochraně. 

 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu, zejména 

a) opatření proti úniku a výronu plynů a kapalin, 

b) protipoţární a protivýbuchová opatření, 

c) určení míst a intervalů měření moţného úniku škodlivých látek z místa 

uskladnění. 

 Způsob zajištění poţadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s 

orgány a organizacemi, jimţ přísluší ochrana objektů a zájmů podle 

zvláštních předpisů. 

 Plán sanace a rekultivace území dotčeného zvláštními zásahy do zemské 

kůry: 

a) technický plán a harmonogram prací 

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod a na 

sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem zvláštních zásahu do 

zemské kůry, 

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh 

jejich vytvoření. 

Grafická část 

 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného 

území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, povrchových zařízení pro 

zvláštní zásahy do zemské kůry. 

 Mapa důlní situace, popřípadě strukturní mapy s vyznačením důlních děl a 

skutečností.  

 Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením skutečností podle bodů 

uvedených výše. 
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Dokumentace zajištění a likvidace zvláštních zásahů do zemské kůry přílohy č. 10 

vyhlášky č. 104/1988 Sb. 

Textová část 

 Zdůvodnění zajištění nebo likvidace důlních děl. 

 Posouzení moţnosti vyuţití důlních děl a zařízení pro jiné účely. 

 Popis, členění, rozsah a časový sled plánovaných prací, náklady na 

technickou likvidaci, způsob jejího zabezpečení se zohledněním 

finančních výnosů z likvidovaných hmotných investic a zásob při 

ukončení těţby. 

 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu. 

 Způsob zajištění poţadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s 

orgány a organizacemi, jimţ přísluší ochrana objektů a zájmů podle 

zvláštních předpisů. 

 Plán sanace a rekultivace území dotčeného zvláštními zásahy do zemské 

kůry: 

a) technický plán a harmonogram prací, 

b) vyčíslení nákladů na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci 

pozemků dotčených vlivem zvláštních zásahů do zemské kůry, 

c) vytvoření potřebných finančních rezerv na zajišťovací a likvidační 

práce a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených zásahy do zemské 

kůry. 

Grafická část 

 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného 

území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, povrchových zařízení pro 

zvláštní zásahy do zemské kůry. 

 Mapa důlní situace, popřípadě strukturní mapy s vyznačením důlních děl a 

skutečností.  

 Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením skutečností podle bodů 

uvedených výše. 
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8 Stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod do vod 
povrchových 

V legislativě České republiky není ošetřen způsob ani forma ţádosti pro 

vypouštění důlních vod. Proto krajské úřady vyuţívají postup, který se pouţívá pro 

povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (dále jen „nařízení“) je základním podkladem pro 

povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Vydává se k provedení § 

31, §32, odst. 2 a 3, § 34 odst. 2, § 35 odst. 1 a § 38 odst. 5 vodního zákona.  

8.1 Náležitosti povolení 

Vyhláška ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. (dále jen „vyhláška“) stanoví 

v § 1 odst. a) mimo jiné „doklady, které ţadatel předkládá vodoprávnímu úřadu 

v případě ţádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 

odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu s výjimkou povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových podle bodu 4“, který se týká pouze jednotlivých 

občanů (domácností). 

Dle § 3c odst. 1) vyhlášky „Ţadatel předkládá k ţádosti podle povahy druhu 

nakládání s povrchovými vodami 

a) Situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky 

zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 aţ 1 : 50 000, 

b) kopii katastrální mapy území, jehoţ se povolení týká, včetně zakreslení místa 

s nakládání s vodami, 

c) stanovisko správce povodí k poţadovanému vypouštění odpadních vod, 

d) vyjádření příslušného správce vodního toku k poţadovanému vypouštění 

odpadních vod pokud se ţádost o povolení týká tohoto vodního toku, 

e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření 

dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po ţadateli vyţadují zvláštní 

právní předpisy, 

f) údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se ţádost o 

povolení týká vodního toku, 

g) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle 

zvláštních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.“ 

Výše uvedené doklady dle § 2 odst. 3 vyhlášky předkládá ţadatel vodoprávnímu 

úřadu spolu s ţádostí na předepsaném formuláři, jehoţ obsahové náleţitosti jsou 

stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky. 

Dle § 3d vyhlášky „povolení k nakládání s povrchovými vodami obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého nebo 

přechodného pobytu fyzické osoby, popřípadě téţ její obchodní firmu a místo 

podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a 
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sídlo právnické osoby nebo její organizační sloţky, které se uděluje povolení 

k nakládání s vodami, 

b) účel a rozsah nakládání s vodami, 

c) dobu, na kterou se povolení vydává, 

d) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení říčního 

kilometru vodního toku, pokud se povolení týká vodního toku,  

e) údaje o mnoţství a jakosti vypouštěných odpadních vod, jakoţ i další údaje 

podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných, 

f) stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje, 

g) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,  

h) určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně souřadnicemi 

určenými v souřadnicovém systému JTSK.“    

Součástí povolení musí být podle metodického pokynu MŢP z roku 2007 

„monitorovací postup ke kontrole dodrţování stanovených emisních limitů, který musí 

zahrnovat odběr a analýzu vzorků a měření mnoţství a jakosti vypouštěných vod.“ 

Analytické metody jsou uvedeny v Metodickém pokynu odboru ochrany vod MŢP 

k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. z roku 2005. „Reprezentativní vzorek odpadní vody 

musí být odebírán způsobem stanoveným vodoprávním úřadem ve shodě s § 8 

nařízení.“ 

Součástí povolení musí také být stanovení rozsahu, způsobu a četnosti předávání 

výsledků měření a jakosti odpadních vod vodoprávnímu úřadu, správci povodí a 

pověřenému odbornému subjektu. Povinnost předávání výsledků vodoprávnímu úřadu 

se nevztahuje na znečišťovatele, který musí tyto údaje hlásit do Integrovaného registru 

znečišťování dle zákona 76/2002 Sb.   

8.2 Stanovení limitů vypouštění 

Podle metodického pokynu MŢP z roku 2007 je „při povolování vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona třeba 

rozlišovat: 

a) Emisní standardy – podle §  2 písm. d) nařízení 

b) Imisní standardy – podle §  2 písm. g) nařízení 

c) Cílové emisní limity – emisní limity, které musí být plněny od data stanoveného 

v povolení.“ 

 Obecně mohou být dle metodického pokynu MŢP z roku 2007 emisní limity 

stanoveny přísněji, neţ jsou emisní standardy, vyţaduje-li to dosaţení poţadovaných 

imisních standardů. Limity musí být stanoveny vţdy z intervalu mezi emisním a 

imisním standardem v souladu s moţnostmi nejlepších dostupných technologií (dále jen 

„BAT“).  

Nejlepší dostupné výrobní techniky (BAT) definuje § 2 písm. f) zákona 76/2002 

Sb. o integrované prevenci, jako „nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje pouţitých 

technologií a způsobů jejich provozování, které jsou vyvinuty v měřítku umoţňujícím 

jejich zavedení v příslušném hospodářském odvětví za ekonomicky a technicky 
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přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli 

zařízení za rozumných podmínek dostupné a zároveň jsou nejúčinnější v dosahovaní 

ochrany ţivotního prostředí jako celku.“ 

Emisní limity se stanovují podle § 6 odst. 2 nařízení a cílové emisní limity podle § 

6 odst. 11 nařízení tak, aby imisní standardy uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 nařízení a 

další jakostní cíle uvedené v příloze č. 2 nařízení byly dosaţeny v termínech 

poţadovaných v § 6 odst. 11 nařízení.  

Vyţaduje-li to stav povrchové vody, můţe vodoprávní úřad dle metodického 

pokynu MŢP z roku 2007 „stanovit emisní limity přísnější, neţ jsou emisní standardy 

stanovené v příloze č. 1 k nařízení, avšak vţdy v hodnotě z intervalu mezi emisním a 

imisním standardem v souladu s moţnostmi nejlepších dostupných technologií v oblasti 

zneškodňování odpadních vod, popřípadě stanovit další ukazatele a jejich přípustné 

hodnoty podle § 38 odst. 7 vodního zákona.“     

8.3 Ochrana povrchových vod 

Při povolování vodoprávní úřad posuzuje podle § 38 odst. 6 vodní zákona 

moţnosti omezování znečišťování přímo u zdroje i omezování emisí do ţivotního 

prostředí jako celku a moţnosti opětovného vyuţívání odpadních vod. 

Podle § 38 odst. 5 vodního zákona je vodoprávní úřad vázán ukazateli 

vyjadřujícími aktuální stav vody ve vodním toku, nejvýše přípustnými hodnotami 

ukazatelů znečištění odpadních vod (emisními standardy) uvedenými v příloze č. 1 

k nařízení, nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění povrchových vod 

(imisními standardy) uvedenými v příloze č. 3 nařízení a jakostními cíli uvedenými 

v příloze č. 2 nařízení.  

Pro případy, kdy u ukazatele v tabulce 2 přílohy č. 1 nařízení není uveden emisní 

standard a není k dispozici jiná hodnota získaná výzkumem nebo na základě zkušeností, 

vodoprávní úřad stanoví povinnost dle metodického pokynu z roku 2007 „sledování 

tohoto ukazatele znečištění s minimální četnostní dle vlastního uváţení. Na základě 

minimálně ročního sledování a stanoviska správce příslušného povodí pak můţe 

v odůvodněných případech dojít ke změně vodoprávního rozhodnutí a stanovení 

konkrétního emisního limitu pro sledovaný ukazatel.“  

8.4 Kontrola emisních limitů 

Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových „stanoví vodoprávní úřad 

emisní limity pro místo výpusti podle první věty odst. 3 § 6 nařízení bez ohledu na to, 

odkud jsou odpadní vody vypouštěny a jaké je jejich sloţení“ dle metodického pokynu 

MŢP z roku 2007. 

V případě odběrných míst, která nesplňují poţadavky uvedené v ČSN ISO 5667-

10, se podle metodického pokynu MŢP z roku 2007 vyţaduje instalace vzorkovacích 

objektů. Poţadavky na vzorkovací objekty jsou uvedeny v příloze normy ČSN ISO 

5667-10. Z tohoto důvodu, se odběrové místo nemusí shodovat s místem výpusti.      

Pro to, aby byly dodrţeny stanovené přípustné hodnoty vypouštěného znečištění 

je podle metodického pokynu MŢP z roku 2007 „směrodatný součin objemu 
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vypouštěných odpadních vod za minulý kalendářní rok (od ledna do prosince 

uplynulého roku) a aritmetického průměru výsledku rozborů směsných vzorků 

odpadních vod odebraných v tomtéţ roce. Vypočtené roční mnoţství vypouštěného 

znečištění musí být niţší neţ v povolení stanovené roční mnoţství vypouštěného 

znečištění. V případech, kdy jsou výsledky měření menší neţ mez stanovitelnosti, 

pouţije se k výpočtu hodnota rovna nule.“ 

Pro posouzení souladu naměřených hodnot s emisními limity se do výpočtu 

ročního průměru koncentrací dle metodického pokynu MŢP z roku 2007 „nezahrnují 

extrémní výsledky rozborů vypuštěného znečištění prokazatelně způsobené neobvyklou 

situací (např. havárie zařízení ČOV, havarijní únik znečišťujících látek do kanalizace 

atd.), přívalovými dešti nebo povodněmi.“  

Měření objemu vypouštěných odpadních musí být prováděno v místě, pro které 

byly stanoveny emisní limity v povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, pokud v povolení není stanoveno jinak. 
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9 Diskuze 

Hornická legislativa v České republice má značnou tradici jiţ od roku 1249 

(Adamus, 2011). Díky nerostnému bohatství se horní právo v průběhu století rozvíjelo a 

dalo vzniknou systému práva, který řeší téměř všechny aspekty hornické činnosti.  

Horní právo tvoří soubor předpisů různé právní síly. Základními přepisy jsou 

Ústava České republik 1/1993 Sb., zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného 

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

správě. 

Další část tvoří vyhlášky zasahující do horního práva jednotlivých ministerstev, 

vyhláška MŢP č. 364/1992 Sb. o chráněných loţiskových územích, vyhláška MŢP č. 

206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 

geologické práce, vyhláška MPO č. 497/1992 Sb. o evidenci zásob výhradních loţisek 

nerostů, vyhláška MH č. 617/1992 Sb. o placení úhrad z dobývacího prostoru a 

z vydobytých vyhrazených nerostů. 

V neposlední řadě to jsou vyhlášky vydané Českým báňským úřadem. 

K dnešnímu datu je tento soubor vyhlášek tvořen čtyřiceti pěti vyhláškami. 

V takovém to mnoţství předpisů není orientace pro člověka bez hornického 

vzdělání vůbec snadná. V rámci této práce jsem vybral specifickou činnost, rozšíření 

podzemního zásobníku plynu, na kterou jsem se zaměřil a snaţil se shrnout základní 

legislativní poţadavky a postupy.  

V rámci teoretického chronologického postupu plnění legislativních poţadavků 

při rozšiřování podzemního zásobníku od oprávnění k hornické činnosti přes stanovení 

chráněného loţiskového území a stanovení dobývacího prostoru aţ po povolení 

hornické činnosti, jsem popsal jakým způsobem a kam podat potřebné ţádosti včetně 

příloh.  

Výsledkem jsou, kromě legislativního souhrnu, připravené formuláře jednotlivých 

ţádostí, které lze po odemknutí bez problémů upravit podle konkrétních podmínek.  

Formulář ţádosti o vydání oprávnění k hornické činnosti (příloha 1), formulář návrhu o 

stanovení chráněného loţiskového území (příloha 2), formulář návrhu na stanovení 

dobývacího prostoru (příloha 3) a formulář návrhu o povolení hornické činnosti (příloha 4). 

Zvláštní kapitolou, na kterou jsem se zaměřil, bylo stanovení podmínek 

vypouštění důlní vody do vod povrchových. Tato oblast souvisí s hornickou legislativou 

pouze úzce a to konstatováním v § 40 horního zákona, ţe „organizace je při hornické 

činnosti oprávněna vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do 

povrchových, popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí 

pozemky způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a 

orgánem ochrany veřejného zdraví.“ 

Legislativa ochrany přírody ţádným způsobem neřeší stanovení podmínek a 

způsobu vypouštění důlních vod do vod povrchových. Způsob vypouštění bývá 

nejčastěji určovat organizací provádějící hornickou činnost na základě moţností a 

ekonomického zhodnocení po konzultaci s příslušným správcem toku a obcí na jejich 
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katastrálním území bude k vypouštění docházet. Tato projednání a případné souhlasy 

jsou potom součástí podané ţádosti o stanovení podmínek a způsobu vypouštění. 

Určování podmínek vypouštění je čistě v působnosti krajského úřadu. Jedná se 

zejména o mnoţství vypouštěné vody a o její kvalitu. Jelikoţ neexistuje legislativa ani 

metodické pokyny, které by se speciálně zabývali vypouštěním důlní vody, úřady 

vychází z legislativy týkající se vypouštění vody odpadní a průmyslové. 

Z důvodu specifičnosti důlní vody v závislosti na jejím původu je na organizaci, 

aby navrhla kvalitativní ukazatele znečištění důlní vody tak, aby bylo moţné jich 

dosáhnout a krajský úřad mohl podle nich rozhodnout. 

Tyto ukazatele se určují na základě chemických analýz důlní vody. Výsledné 

emisní limity jsou potom určovány krajským úřadem na základě kvality toku, do 

kterého se bude důlní voda vypouštět. Vychází se z toho, ţe při vypouštění důlní vody 

nesmí docházet ke zhoršování kvality vody v recipientu. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, krajský úřad postupuje v případě vypouštění důlních 

vod analogicky jako při vypouštění vod odpadních. V příloze č. 3 vyhlášky MZ č. 

432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech 

povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu je uveden formulář „ţádost o 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu“. 

Přepracováním tohoto formuláře vznikl formulář ţádosti o stanovení podmínek 

k vypouštění důlních vod do vod povrchových (příloha 5). 
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Závěr 

Cílem práce bylo shrnout legislativní postupy při rozšiřování Podzemního 

zásobníku zemního plynu Dolní Dunajovice s důrazem na postup stanovení podmínek a 

způsobu vypouštění důlní vody do vod povrchových. 

Zaměřil jsem se na teoretický legislativní postup, který je nutný v případě 

objevení nového loţiska vyhrazeného nerostu. V případě rozšiřování jiţ stávajícího 

loţiska Podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice nebude nutné stanovovat 

dobývací prostor a pokud by se veškerá činnost odehrávala pouze ve stávajícím 

chráněném loţiskovém území pro zvláštní zásahy do zemské kůry tak ani nové 

chráněné loţiskové území podle vyhlášky MŢP 364/1992 Sb. 

V případě Podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice se plánuje na základě 

geologického průzkumu rozšíření stávajícího chráněného loţiskového území a k tomuto 

je potřeba podat ţádost o nové chráněné loţiskové území nebo o změnu stávajícího 

chráněného loţiskového území podle vyhlášky MŢP 364/1992 Sb. 

Obdobná situace je i v případě povolení hornické činnosti. V případě existujícího 

povolení pro hornickou činnost zásahy do zemské kůry pro společnost RWE Gas 

Storage, s. r. o., Podzemní zásobník plynu Dolní Dunajovice, lze v případě testovací 

sondy DUN 11 pouze ohlásit zahájení hornické činnosti v souladu s § 10 a § 11 

vyhlášky ČBU č. 104/1988 Sb. 

Při stanovování podmínek a způsobu vypouštění důlní vody do vod povrchových 

vodoprávní úřad, v našem případě krajský úřad vychází z legislativy pro vypouštění 

odpadních a průmyslových vod. Vodoprávní úřad se řídí metodickým pokynem 

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŢP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Tento 

metodický pokyn slouţí jako pomocný nástroj pro vodoprávní úřad a v případě 

vypuštění důlní vody jej nelze interpretovat doslovně. Při tomto řízení vţdy záleţí na 

postoji vodoprávního úřadu a jeho zkušenostech v této oblasti.  

Ke stanovení způsobu vypouštění je nutná spolupráce s organizací, kdy tento 

způsob musí být technicky realizovatelný a ekonomicky únosný.  

Podobně je tomu při stanovení podmínek vypouštění, kdy vodoprávní úřad hraje 

spíše roli prostředníka a záleţí na dohodě organizace a správce toku, do kterého bude 

důlní voda vypouštěna. Tato dohoda závisí na kvalitativních a kvantitativních 

parametrech vypouštěné důlní vody a na stavu samotného toku tzn. průtok a kvalita 

vody. 

V případě, ţe nedojde k dohodě mezi organizací a správcem toku rozhoduje 

vodoprávní úřad na základě svého vlastního uváţení. To klade značné poţadavky na 

odbornost zaměstnanců vodoprávního úřadu. 
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