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Anotace  

V této diplomové práci je uveden popis přesunu báňské technologie, který  

se uskutečnil na Mostecku v období července – září 2012. Celý projekt transportu měl dva 

zásadní bezpečnostní okruhy – technická zajištění samotného přesunu a bezpečnostní 

opatření k zajištění bezproblémového splnění úkolu. Obsahem diplomové práce je popis 

jednotlivých bezpečnostních rizik, která projekt přesunu v různých etapách provázela,  

až do jeho úspěšného zakončení. Rizika a projevy ohrožení bezpečnosti jsou podrobně 

popsány v jednotlivých kapitolách, včetně všech bezpečnostních opatření, která bylo nutno 

v průběhu přesunu velkostroje přijmout. Na závěr je uveden Typový projekt PČR  

pro zajištění účinných bezpečnostních opatření projektu obdobného rozsahu. 

 

Klíčová slova: Velkostroj, transport, bezpečnost, VUAS, PČR, Greenpeace, shromáždění  
 
 

 

Summary  

 This dissertation describes the transfer of mining technology, which took place  

in Most in the period from July to September 2012. The project had two major 

transportation safety circuits - technical security of moving and security measures to ensure 

the smooth completion of the task. The dissertation contains a description of the safety 

risks that the project of moving in different stages was accompanied, until its successful 

completion. Risks and symptoms of security threats are described in details  

in the individual chapters, including all safety measures which must have been taken 

during the transfer to take giant machine. At the conclusion, The standard project of PCR 

for ensuring effective security measures project of this scale is attached. 

 

Key words:  Mining technology, transportation, security, VUAS, Greenpeace, assembly  
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Úvod  
Vršanská uhelná a. s. provozuje lom Vršany, jehož provoz a další budoucí 

plánovaný postup těžby není územně ekologickými limity omezen. Lom Vršany je tak 

jediným lomem v České republice, který se vstupem do Dobývacího prostoru Slatinice, 

může těžit hnědé uhlí cca do roku 2052. V souvislosti se získáním Rozhodnutí o povolení 

hornické činnosti lomu Vršany se vstupem do Dobývacího prostoru Slatinice, bylo 

rozhodnuto o nasazení rypadla K800.B/K54 ve spojení s kolejovou dopravou a kolejovým 

zakladačem ZD2100/Z73, jež se nacházel na vnitřní výsypce lomu J. Šverma. K uvedené 

technologii byl následně, s ohledem na složité podmínky nasazení a dosahové parametry 

rypadla, přiřazen i pasový vůz zakládací PVZ305 v provedení pro kolejovou dopravu. 

Pro zajištění nasazení uvažované technologie bylo nutno zajistit přejezd přes řadu 

zařízení různých vlastníků. Patřil mezi ně koridor inženýrských sítí s produktovody, linky 

VN a VVN a také pozemní komunikace spojující Bylany a Komořany. Zde již záměr 

vykazoval jisté bezpečnostní riziko z důvodu možného vnějšího narušení. Přesunu 

velkostroje přes technologická zařízení a přes pozemní komunikaci byl vyhodnocen jako 

rizikový, a to z důvodu reálné hrozby blokády transportu báňské technologie aktivisty 

Mezinárodní ekologické organizace Greenpeace. Tyto úseky celé etapy přesunu byly 

jednou z bezpečnostních „slabin“ celého projektu, z hlediska možného ohrožení průběhu  

a bezpečnosti, a u něhož nebylo možno vyloučit i riziko úplného zastavení projektu. 

Prvním rizikovým místem byl přejezd přes veřejnou účelovou komunikaci spojující 

Bylany a Komořany (bývalá silnice II/255).  Na veřejně přístupné komunikaci nelze plně 

aplikovat „báňskou legislativu“ a samotné omezení vstupu či úplné vyloučení části 

veřejnosti z užívání veřejného statku je značně komplikované a musí být řádně 

odůvodnitelné. Druhým vyhodnoceným rizikovým místem v rámci projektu přesunu 

velkostroje, byl přesun přes koridor inženýrských sítí, tzv. Hořanský koridor, kde jsou 

uloženy strategické sítě různých průmyslových subjektů. V této fázi přesunu hrozilo reálné 

nebezpečí, že v případě blokády či úplného zastavení přesunu velkostroje aktivisty  

v prostoru technologického koridoru, by mohlo dojít k poškození produktovodů  

a následnému obecnému ohrožení, ohrožení životů, zdraví a majetku, a značným 

hospodářským škodám.  
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Projekt transportu velkostroje a související technologie je označován jako 

výjimečný a v historii povrchového dobývání hnědého uhlí v ČR unikátní, a v budoucnu 

zřejmě již neopakovatelný. Samotný přesun báňské techniky „po vlastní ose“,  

byl realizován jak ve vymezeném prostrou lomu, tak i přes veřejně přístupné místo (bývalá 

silnice č. II/255) a přes koridor inženýrských sítí v prostoru DP Slatinice. Pro přejezd 

velkostroje přes veřejnou účelovou komunikaci musela Vršanská uhelná a. s. (VUAS) 

zajistit v předstihu v rámci správního řízení u místně příslušného odboru dopravy souhlas 

s uzavírkou komunikace v úseku Bylany – Komořany a zajistit vyznačení objížďky  

po silnici I/27 dopravními značkami na dobu několika dnů. Ochranu technologických sítí 

Hořanského koridoru musela VUAS zajistit technicky proti poškození a ve spolupráci 

s Policií České republiky zajistit bezpečnost prostotu určeného pro nerušený průběh 

přejezdu technologie. Celková délka transportu dosáhla téměř 4 km.  

Popis možných bezpečnostních rizik transportu a jejich řešení, je obsahem této 

diplomové práce, s cílem poskytnout metodiku pro zajištění účinných bezpečnostních 

opatření, s nimiž je nutno i v budoucnu počítat v případě dalších realizací projektu 

obdobného rozsahu.  
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1 Bezpečnostní a právní aspekty  
Každá realizace takto unikátního projektu je spojena se splněním všech 

legislativních povinností, ať již vlastním procesem povolování jednotlivých činností,  

tak i zajištěním bezpečnosti, organizaci práce a v pečlivém zvážení předvídatelných 

nebezpečí či hrozících bezpečnostních rizik. Níže v kapitole je uveden výčet platné 

legislativy a přímo souvisejících ustanovení příslušných právních norem, upravujících 

zajištění bezpečnosti, vlastní realizaci projektu, oprávnění a povinností jednotlivých 

subjektů, a dále vybraná zákonná ustanovení týkající se práva, povinnosti a odpovědnosti 

při narušení průběhu přesunu odpůrci těžby.   

1.1 Legislativa a normy upravující povinnosti organizace  

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

(Horní zákon),    

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

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

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem  

na povrchu,   

 POPD lomu Vršany od roku 2011 se vstupem do DP Slatinice,  

 Havarijní plán lokality VUAS,   

 Havarijní směrnice VUAS – pro přejezd rypadla K 54 a PVZ přes inženýrské sítě,   

 Příkaz pro transport (vydával jej závodní lomu nebo jeho zástupce na každou etapu 

– bylo jich celkem 7),  

 Dopravně inženýrské opatření při transportu rypadla K 54 a PVZ přes veřejnou 

komunikaci  

1.2 Obecná legislativa upravující zajištění bezpečnosti  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, jednou z unikátností tohoto projektu přesunu bylo 

překonání veřejně přístupného a veřejně užívaného místa – transport technologie  

přes veřejnou účelovou komunikaci (bývalá silnice č. II/255) a s tím spojeného rizika 

narušení průběhu přesunu např. aktivisty Greenpeace a odpůrci těžby.  
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V následujících kapitolách je uveden výčet legislativy a vybraných ustanovení, 

oprávnění vztahující se k zajištění bezpečnosti, užívání veřejné komunikace, přestupkové  

a trestní odpovědnosti, a oprávnění Policie ČR v případě narušení průběhu přesunu  

ve vymezeném úseku.  

1.2.1 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  

Zákon definuje pozemní komunikace a jejich součásti a silniční pozemek, zavádí 

kategorie pozemních komunikací (dálnice, silnice, místní komunikace, účelová 

komunikace) a třídy silnic (I. – III.) a místních komunikací (I. – IV.) a stanoví, které 

kategorie má vlastnit stát, kraj nebo obec. Stanoví zásady pro stavební řízení, výstavbu, 

údržbu, provozování, ochranu, styk s dráhami a jinými vedeními a zajišťování sjízdnosti  

a schůdnosti. Upravuje pravomoci silničních správních úřadů a výkon státního dozoru. 

Stanoví právo obecného užívání dálnic, silnic a místních komunikací, mýtné či jiné 

poplatky za užívání, upravuje kontrolní vážení vozidel a pravidla pro uzavírky a zvláštní 

užívání komunikací. (Včetně vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  

o pozemních komunikacích). [15] 

 § 19 zákona č. 13/1997 Sb. – Užívání pozemních komunikací – obecné užívání  

 § 25 zákona č. 13/1997 Sb. – Užívání pozemních komunikací – zvláštní užívání  

Obecné užívání veřejné komunikace (veřejného statku) je bez dalšího umožněno 

všem, neboť je obvyklé a nad obvyklou míru neomezuje ostatní uživatele. V případě 

veřejné pozemní komunikace, je to jízda a chůze po ní. Obecné užívání veřejné 

komunikace obvykle nepodléhá zvláštnímu dopravnímu značení, plně postačí stálé 

dopravní značky. Zvláštní užívání veřejné komunikace je takové užívání, které není 

obecné. Jedná se o případy, kdy uživatel z užívání veřejného statku na základě zvláštního 

povolení ostatní uživatele vyloučí. Vyžaduje to povolení ve správním řízení a dále splnění 

řady souvisejících povinností. [21]  

1.2.2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů  

Zákon upravuje pravidla silničního provozu, práva a povinnosti účastníků  

na pozemních komunikacích, úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,  
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a dále řidičská oprávnění a řidičské průkazy, a působnost a pravomoc orgánů státní správy 

a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích. [16]  

1.2.3 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích   

Zákon stanoví povinnost orgánů státní správy a orgánů obcí vést občany k tomu, 

aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů; dbají 

zejména o to, aby občané neztěžovali plnění úkolů státní správy a nerušili veřejný pořádek 

a občanské soužití. Stanovuje odpovědnost a sankce za přestupek. [17] 

 § 39 zákona č. 200/1990 Sb. – Přestupek na úseku ochrany a využití nerostného 

bohatství,  

 § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 200/1990 Sb. – Přestupek proti veřejnému pořádku,  

 § 49 zákona č. 200/1990 Sb. – Přestupek proti občanskému soužití 

1.2.4 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník   

Trestní zákoník vychází z individuální trestní odpovědnost fyzických osob, 

odpovědnosti za jejich vlastní jednání; vylučuje kolektivní odpovědnost. Trestní 

odpovědnost je založena na zavinění. Ukládání sankcí vyjadřuje přiměřenost trestání  

ve vztahu k závažnosti trestného činu a osobě pachatele. Trestní zákoník vymezuje trestné 

činy (přečiny a zločiny) a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit. 

Aplikaci trestního práva je nutno považovat za krajní prostředek, který má význam  

z hlediska ochrany základních celospolečenských hodnot a za situace, že jsou jiné 

prostředky z hlediska ochrany a vymáhání práv fyzických a právnických osob zřejmě 

neúčinné, selhávají nebo nejsou efektivní (tzv. Subsidiarita trestní represe). [18] 

 § 228 zákona č. 40/2009 Sb. – Poškozování cizí věci,   

 § 272, 273 zákona č. 40/2009 Sb. – Obecné ohrožení,  

 § 293, 294 zákona č. 40/2009 Sb. – Poškození a ohrožení životního prostředí,  

 § 352 zákona č. 40/2009 Sb. – Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,   

 § 353 zákona č. 40/2009 Sb. – Nebezpečné vyhrožování,  

 § 358 zákona č. 40/2009 Sb. – Výtržnictví.  
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1.2.5 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky   

Úkolem policie je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet 

trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku  

a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 

nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. [19]  

 § 26 odst. 1, písm. a) zákona č. 273/2008 Sb. – Zajištění osoby,   

 § 51 zákona č. 273/2008 Sb. – Použití donucovacích prostředků a zbraně,   

 § 63 zákona č. 273/2008 Sb. – Prokázání totožnosti, předvedení,   

 § 114 zákona č. 273/2008 Sb. – Povinnost uposlechnout výzvy.   

1.3 Aplikace práva aktivisty – právo na veřejných místech 

Organizovaná shromáždění, protesty či blokády aktivistů na veřejných místech 

bývají většinou spojeny s aplikací zákona o právu shromažďovacím a práva dle Listiny 

základních práv a svobod a nepřípustnosti omezování těchto základních lidských práv 

v nich zakotvených. Jedná se zejména o ústavně zaručená práva a svobody – svoboda 

pohybu a pobytu, svoboda projevu, právo vyjadřovat své názory, zaručené právo pokojně  

se shromažďovat.  

1.3.1 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  

Listina základních práv a svobod (LZPS) vychází z principů právního státu –  

ze svrchovanosti práva a zásady možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce jen  

na základě a v mezích zákona. Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou 

nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní 

moci. [20] 

 Článek 2 odst. 3 LZPS – Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo 

nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.  

 Článek 14 odst. 1 LZPS – Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.  

 Článek 17 odst. 1 LZPS – Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.  

 Článek 17 odst. 2 LZPS – Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, 

tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat  

a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.  

 Článek 19 odst. 1 LZPS – Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.  
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 Článek 19 odst. 2 LZPS – Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění 

na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná  

pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, 

majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno 

povolením orgánu veřejné správy. 

1.3.2 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím  

Zákon o právu shromažďovacím – shromažďovací právo je jedním ze základních 

lidských práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu 

a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení 

veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním  

se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných  

místech. [10]  

Vybraná ustanovení zákona o právu shromažďovacím (ZPS) a jejich specifika jsou 

podrobněji popsány v kapitole 2.3.1  
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2 Rizika a projevy spojené s transportem báňské 
technologie  
Rizika spojená s přesunem báňské technologie byla z hlediska bezpečnosti rozdělena 

do dvou základních skupin: 

1) Riziko vzniku provozní havárie,   

2) Riziko vzniku blokády trasy transportu aktivisty a odpůrci těžby při přejezdu  

přes veřejnou komunikaci (bývalou silnici č. II/255) a riziko blokády při přesunu 

přes inženýrské sítě v Hořanském koridoru (technologický koridor). 

2.1 Parametry technologie 

 
Obrázek 1Parametry kolesového rypadla K-800 (Zdroj dat: VUAS) [22] 
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Střední specifický tlak na podložku     … 0,107 MPa 

Celková hmotnost rypadla      … 1 443 t  

Výška rypadla       … 32 m 

Půdorys rypadla       … 55 x 25 m 

Rychlost pojezdu rypadla     … až 6,0 m/min 

Napájení rypadla       … 6 kV  

Šíře housenic rypadla      … 22 m 

 

PVZ 2500/305 

 
 

Obrázek 2 Parametry PVZ 2500/305(Zdroj dat: VUAS) [22] 

 

Střední specifický tlak na podložku     … 0,095 MPa  

Celková hmotnost zakladače     … 295 t 

Výška zakladače        … 17 m 

Půdorys zakladače       … 72 x 22 m 

Rychlost pojezdu zakladače     … až 6,0 m/min 

Napájení zakladače       … 6 kV  
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2.2 Provozní havárie  

Pro zajištění bezpečnostní při přejezdu rypadla K 54 a PVZ přes inženýrské sítě 

Hořanského koridoru, ze staničení 1750 m do staničení 2250 m, byla vydána Havarijní 

směrnice VUAS s platností po dobu přejezdu rypadla v období od 25. 8. 2012  

do 1. 9. 2012.  

Havarijní směrnice stanovila postup pro případy ohrožení života a zdraví osob  

nebo poškození majetku a zařízení společností při přejezdu rypadla K 800B  

(závodové označení K 54) a PVZ 2500 (závodové označení P 305) přes inženýrské sítě 

Hořanského koridoru.  

2.2.1 Inženýrské sítě v Hořanském koridoru 

Ve východní části trasy (etapa č. V) prochází tzv. Hořanský koridor 

inženýrských sítí. V území koridoru se nachází inženýrské sítě různých vlastníků  

či správců, více Tabulka 1.   

2.2.2 Organizační opatření 

Pro přejezd technologie musela být důsledně splněna veškerá organizační opatření 

podle Havarijní směrnice VUAS, jejichž cílem bylo bezpečné a plynulé přejetí všech 

zařízení bez zastavení. Zastavení technologie v prostoru produktovodů bylo považováno  

za nebezpečný stav, při kterém by se zvýšilo riziko tlakového projevu na chráněné 

inženýrské sítě a přičemž by vniklo riziko jejich porušení, což by mělo za následek 

havarijní stav.  
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Tabulka 1 Inženýrské sítě v Hořanském koridoru 

Inženýrské sítě Vlastník Druh / Název 

produktovody UNIPETROL RPA Etylenovod DN 250 
    C4 frakce DN 150 
  MERO ČR Ropovod DN 500 
  ČEPRO Produktovod 2x DN 300 
  SYNTHOS Kralupy Etylbenzenvod DN 150 
  RWE VTL plynovod DN 500 
    VTL plynovod DN 500 
  Povodí Ohře Průmyslový vodovod (PVN1) DN 1 200 
    Průmyslový vodovod (PVN2) DN 1 200 
elektrické vedení ČEZ Distribuce 110 kV - V1527/V1530 
    110 kV - V141/V142 
    110 kV - V148/V151 
    22 kV Most - Bylany 
  Coal Services 35 kV - V4/V309 

komunikace Vršanská uhelná 
veřejná účelová komunikace (bývalá 
II/255) 

doprovodné kabely UNIPETROL RPA Datový kabel 
  ČEPRO Datový kabel 
  UPC Optický kabel 

 
Zdroj dat: Dokumentace záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do 

DP Slatinice [8] 

2.2.3 Postup při vyhlášení havárie  

 Vyrozumění organizací, které musí být o nebezpečném stavu nebo havárii 

informovány – Výrobní dispečer VUAS, záchranné sbory IZS, rozvodna Líšnice, 

UNIPETROL RPA, SYNTHOS, MERO, ČEPRO, RWE, UPC, další společnosti 

uvedené v havarijním plánu.  

 Vyhlášení havárie – každý, kdo zpozoruje nebezpečí, oznámí toto ihned řídícímu 

přejezdu a podle možností upozorní všechny osoby, které by mohly být ohroženy.  

 Evakuace osob a majetku z ohroženého území – evakuaci organizuje řídící 

přejezdu (dává příkazy k záchraně zaměstnanců, informování dispečinku VUAS, 

povolávání IZS, provádění dalších opatření, pořízení dokumentace místa havárie, 

aj.).  
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 Zajištění místa havárie – místo je ohraničeno a na všech přístupových cestách  

je označeno bezpečnostními tabulkami „Zákaz vstupu“. V případě havárie budou 

na příjezdových cestách bezpečnostní hlídky s úkolem nepovolané osoby dále 

nevpouštět.  

 Vypnutí a zajištění elektrického zařízení – v případě stavu ohrožení určený 

elektrikář odpojí technologie od přívodního napětí z napájecího kiosku K23/K407.  

 Povolání záchranných sborů – určená osoba dovede záchranné sbory k pracovišti.  

2.2.4 Předvídatelné nebezpečné stavy  

 Poškození zařízení neohrožující životy a zdraví osob – rypadlo dokončí přejezd  

a zařízení bude dáno do původního stavu. 

 Poškození produktovodů ohrožující životy a zdraví osob – musí být vyhlášen 

stav ohrožení. Okamžitě vypnout zařízení a nařídit evakuaci posádky technologie.    

 Přerušení přejezdu nad produktovody – budou realizovány opatření 

k opětovnému zprovoznění technologie.  

 Kontrola zařízení po dokončení přejezdu technologie – jednotlivé společnosti  

si provedou kontrolu svých zařízení z hlediska úniku médií.  

 S havarijní směrnicí museli být seznámeni všichni zaměstnanci a osoby, které  

se zúčastnily přímo přejezdu technologie přes technologický koridor, nebo jim tato 

směrnice ukládala zvláštní povinností. Havarijní směrnice byla uložena po celou dobu 

přejezdu na výrobním dispečinku VUAS, v kabině řidiče  rypadla, u závodního lomu 

Vršany, u řídícího přejezdu nebo jeho zástupce, u zástupců jednotlivých společností, u HM 

a HEn VUAS, u bezpečnostního technika lomu Vršany, u OZO v oboru PO a u projektanta 

transportní trasy. [3]  

2.3 Ohrožení přejezdu     

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.3, jedním z předvídatelných bezpečnostních rizik 

při realizaci přesunu velkostroje, bylo omezení či blokáda přesunu ze strany aktivistů 

Greenpeace a dalších odpůrců těžby. Aktivisté Greenpeace, s odkazem na právo 

shromažďovací a další osobní práva dle demokratických principů zakotvených v LZPS, 

velmi často označují akce na veřejných místech (demonstrace či blokády) jako 

shromáždění, dle zákona o právu shromažďovacím, na něž se vztahují určitá specifika.  
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2.3.1 Shromáždění a zákon o právu shromažďovacím 

Rozpustit či zakázat shromáždění na veřejném místě je značně komplikované. 

Zákon o právu shromažďovacím (ZPS) stanoví povinnost svolavatele oznámit konání 

shromáždění příslušnému obecnímu úřadu pět dnů před jeho konáním (§ 5 ZPS). Není-li 

shromáždění oznámeno, dopouští se svolavatel a pořadatelé shromáždění přestupku podle 

§ 14 odst. 1 ZPS. Odpovědnost svolavatelů za přestupek není dotčena, i když shromáždění 

nebylo rozpuštěno. Neoznámení shromáždění však není samo o sobě důvodem k jeho 

rozpuštění.  

Okolnost, že shromáždění nebylo oznámeno podle § 5 ZPS, není důvodem pro jeho 

rozpuštění. Důvody pro rozpuštění shromáždění jsou uvedeny taxativně v § 12 ZPS.  

Ve vztahu k neoznámeným shromážděním jsou pro rozpuštění relevantní tyto 

důvody (koná-li se neoznámené shromáždění, u něhož nastaly důvody, pro které by jej 

bylo možno zakázat podle § 10 odst. 1 – 3 ZPS):   

 pokud účel shromáždění směřuje k popírání nebo omezování osobních, politických 

práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné 

smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti  

a nesnášenlivosti z těchto důvodů, pokud by směřovalo k dopouštění se násilí 

nebo hrubé neslušnosti nebo k porušování ústavy a zákonů (§ 10 odst. 1 ZPS),  

 hrozí závažné nebezpečí pro zdraví účastníků nebo dochází k souběhu s jiným, 

dříve oznámeným shromážděním a nedošlo k dohodě mezi svolavateli  

(§ 10 odst. 2 ZPS),  

 dochází k omezení dopravy a zásobování, které je v rozporu se zájmem 

obyvatelstva (§ 10 odst. 3 ZPS).  

Dojde-li zástupce úřadu nebo policie k závěru, že shromáždění naplnilo zákonem 

stanovené podmínky pro rozpuštění, vyzve nejprve svolavatele, aby shromáždění rozpustil 

sám. Pokud ten tak z jakéhokoliv důvodu neučiní, rozpustí shromáždění zástupce úřadu 

nebo policie. Není tedy možné přistoupit přímo k rozpuštění shromáždění úřadem nebo 

policií, pokud nebyl nejprve k rozpuštění a pokojnému rozchodu vyzván svolavatel  

(§ 12 ZPS).  
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Pokud tedy zástupce úřadu nebo policie rozpustí shromáždění pouze  

s odůvodněním, že je nezákonné, protože nebylo oznámeno, a proto musí být rozpuštěno,  

je takový postup v rozporu se zákonem (!).  

V odůvodnění je třeba jasně uvést konkrétní zákonem vymezené důvody, které 

vedou k rozpuštění shromáždění. V žádném případě se nemá argumentovat pouze tím,  

že se jedná o shromáždění neoznámené, neboť je to z hlediska rozpuštění shromáždění 

irelevantní. [11] 

2.3.2 Shromáždění na veřejné komunikaci – pochod po pozemní 
komunikaci  

Pochod, u něhož má trasa vést po silnici, je jedním z nejčastějších typů 

shromáždění. Shromažďovací zákon s konáním shromáždění na vozovce sám počítá,  

což uvedl i Nejvyšší správní soud v usnesení č. j. 5 As 26/2007, když konstatoval,  

že: „závažné nebezpečí pro zdraví účastníků shromáždění nemůže být spatřováno toliko 

v tom, že (kromě chodníku) bude k pochodu využita i vozovka, ani v tom, že pochod se má 

uskutečnit např. v době snížené viditelnosti. Pokud se podle ustanovení § 1 odst. 3 ZPS  

za shromáždění považují též pouliční průvody a manifestace, implicitně tím zákon 

předpokládá konání shromáždění formou průvodu po komunikaci (po vozovce) a za tímto 

účelem stanoví povinnosti svolavateli zajistit řádný průběh shromáždění pomocí 

pořadatelů, popř. policie, pokud pro konání shromáždění je nutné i omezení dopravy“.[12]  

Pozemní komunikace je veřejným prostranstvím, nelze tedy po svolavateli 

vyžadovat souhlas majitele pozemku. V souvislosti s výkonem práva shromažďovacího  

na pozemních komunikacích je třeba zdůraznit, že chůze po vozovce se ničím nevymyká 

obecnému užívání komunikace, neboť jde o užívání v souladu s účelem, pro který  

je vozovka určena, tedy jízda a chůze. Neznamená to však, že by účastníci shromáždění 

neměli respektovat dopravní značení, blokovat veřejnou dopravu, dbát pokynů policie 

apod. V takovém případě je povinností účastníků shromáždění chovat se v souladu 

s právními předpisy upravující pohyb osob po pozemních komunikacích dle zákona  

č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. [13]  

Pokud je tedy oznámeno shromáždění, které má procházet po veřejné komunikaci, 

není třeba povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace ani souhlas vlastníka. [23]   
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2.3.3 Shromáždění na veřejné komunikaci – blokace pozemní 
komunikace  

V souvislosti s konáním shromáždění na veřejné pozemní komunikaci je v daném 

případě vysoce pravděpodobné, že shromáždění je oznámeno přímo na silnici a účastníci 

shromáždění (např. aktivisté a odpůrci těžby) tak mohou vozovku zcela zablokovat. 

V takovém případě je již sporné, zda se ještě jedná o obecné užívání komunikace,  

neboť obecné užívání je užívání obvyklým způsobem a k účelům, pro který je určen,  

což zablokování dopravy na silnici není. Pokud tedy shromáždění oznámeno nebylo,  

může být dán důvod k jeho rozpuštění podle § 12 odst. 3 ZPS, a to za podmínky,  

že nastane taková situace, která by odůvodňovala zákaz shromáždění z důvodu omezení 

dopravy a zásobování. V případě oznámení o konání shromáždění (příslušnému úřadu), 

které by mělo úplně zablokovat dopravu a zásobování, až to do té míry, že by bylo 

v rozporu se zájmem obyvatelstva, přičemž lze bez nepřiměřených obtíží konat 

shromáždění jinde, aniž by byl zmařen účel shromáždění, je možné shromáždění zakázat, 

popř. navrhnout konání shromáždění v jinou dobu či na jiném místě. Zákaz shromáždění 

z důvodu blokace dopravy je tedy možný, nicméně vzhledem k platné legislativě jde  

o krajní případ. Velmi důležité je zabývat se přiměřeností zákazu. [11] V minulosti byly 

zákazy shromáždění z „dopravních důvodů“ v rámci soudního přezkumu rušeny,  

a to zejména z důvodu nedostatečného odůvodnění toho, proč bude krátkodobá blokace 

v rozporu se zájmy obyvatelstva. [30]    

Z výše popisovaného vyplývá, že zakázat či rozpustit shromáždění je značně 

komplikované a názorově nejednotné, neboť ve shromažďovacím právu mají zvláštní 

význam rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která následně dotvářejí mnohdy nejasné 

právní normy zákona o právu shromažďovacím. [29]    

Ústavně zaručená svoboda shromažďovat se však není bezmezná. Právní  

a demokratický stát, jakým je i bezpochyby Česká republika, neumožňuje zcela, aby 

demonstrace, blokády, happeningy, aktivistů, a další veřejné akce probíhaly úplně 

svévolně, bez jakékoliv možnosti zásahu či regulace ze strany státních orgánů a institucí.  

Z tohoto důvodu zákon výslovně stanovuje jasná práva a zároveň i určité povinnosti,  

jak organizátorovi shromáždění, tak jeho účastníkům. Samozřejmě, i zde platí všeobecná 

zásada, že každý může činit to, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá.  
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2.3.4 Protesty a blokády aktivistů Greenpeace v ČR  

Aktivisté Mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se v České republice 

velmi aktivně a poměrně často zapojují do veřejných akcí při řešení otázky životního 

prostředí. Pořádají různé kampaně, happeningy, protesty a blokády za „záchranu“ 

životního prostředí. Protesty aktivistů jsou vždy nečekaným překvapením, jak svým 

rozsahem, tak i velmi dobrým organizačním a materiálním zajištěním. Aktivisté jsou vždy 

velmi dobře vybaveni konkrétními právními normami k prosazování svých zájmů a za 

podpory silné medializace.  

Výběr několika protestních akcí aktivistů Greenpeace významných svým rozsahem 

za posledních šest let v ČR [24]:  

05. 06. 2007 – Aktivisté Greenpeace protestovali v Praze u Karlova mostu proti 

návštěvě amerického prezidenta George Bushe.  

06. 12. 2007 – Skupina 11 aktivistů Greenpeace obsadila třísetmetrový komín 

Elektrárny Prunéřov II. 

28. 04. 2008 – Aktivisté Greenpeace vybudovali stanový tábor na místě, kde měl  

ve vojenském prostoru Brdy stát americký protiraketový radar. Sedm aktivistů Vojenská 

policie AČR z prostoru zajistila. 

13. 11. 2008 – Aktivisté Greenpeace v lomu ČSA u Horního Jiřetína  

na Mostecku znemožnili těžbu rypadlu KU800. Protestovali proti plánům Litvínovské 

uhelné ze skupiny Czech Coal Group, jež se týkaly prolomení územních limitů těžby – 

Usnesení vlády č. 444/1991.  

07. 01. 2009 – Aktivisté Greenpeace promítali projekcí na Pražský hrad a Karlův 

most vlajku EU. Na Pražském hradě se následně pokusili vyvěsit vlajku EU. 

10. 06. 2009 – Devět aktivistů Greenpeace vylezlo na komín Elektrárny  

Prunéřov II. s požadavkem, aby společnost ČEZ při plánované obnově elektrárny použila 

nejmodernější technologii (BAT technologii) pro spalování uhlí, nebo provoz do roku 2015 

úplně ukončila.  

28. 08. 2009 – Aktivisté Greenpeace vyvěsili transparent na Staroměstskou věž  

s upozorněním, že do kodaňské konference o změnách klimatu zbývá sto dní. Učinili tak  

v okamžiku, kdy v kavárně naproti orloji křtil bývalý prezident ČR Václav Klaus svou 

novou knihu Modrá planeta v ohrožení.  
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12. 10. 2009 – Aktivisté Greenpeace se dostali na střechu úřadu vlády,  

kde protestovali proti projednávanému návrhu zákona, který podle nich mohl vést  

k prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách. Ze střechy se je pokoušeli neúspěšně 

dostat hasiči, nakonec to bylo realizováno příslušníky Policie ČR z útvaru rychlého 

nasazení. Na budově úřady vlády aktivisté protestovali i v květnu 2010 a v dubnu 2012.  

22. 03. 2010 – Aktivisté Greenpeace protestovali dva dny na komíně elektrárny 

Prunéřov II, kde protestovali proti její údajné nedostatečné modernizaci.  

25. 05. 2011 – Sedm aktivistů Greenpeace rozvinulo z jeřábu před ústeckým 

krajským úřadem několikametrový transparent s nápisem „Už žádné nové uhelné 

elektrárny!“.  

21. 07. 2011 – Aktivisté Greenpeace a aktivisté Hnutí Duha několik dní protestovali 

připoutáni ke stromům proti kácení stromů napadených kůrovcem na Šumavě. Aktivisté 

tvrdili, že se jedná o protizákonný postup. Zde byl proveden zásah PČR na základě soudem 

vydaného předběžného opatření a který byl následně rozsudkem Krajského soudu v Plzni 

č. j. 57 A 66/2011 vyhodnocen jako policií nezákonné rozpuštění shromáždění. [25] 

28. 11. 2011 – Zhruba 20 aktivistů obsadilo rypadlo KU800 v hnědouhelném dole 

ČSA u Litvínova a opustilo jej až po šesti hodinách vyjednávání. Tvrdili, že vláda opět 

uvažuje o prolomení územních limitů těžby. Zde ve výšce rozvinuli na velkostroji 

transparent s nápisem „Nečasi, zastav!“.  

28. 05. 2012 – Dvanáct aktivistů Greenpeace vylezlo na těžní věž dolu  

ve Frenštátu pod Radhoštěm v Beskydech. Protestovali proti údajnému nezodpovědnému 

chování vládních představitelů ČR k problematice globálního oteplování a těžby fosilních 

paliv.  

2.3.5 Projevy aktivistů Greenpeace proti postupu těžby  

Projevy a demonstrace aktivistů Mezinárodní ekologické organizace Greenpeace 

proti dalšímu postupu těžby uhlí na Mostecku nejsou nijak výjimečné. Poslední větší 

blokáda velkostroje aktivisty Greenpeace byla řešena těžaři ve spolupráci s Policií České 

republiky dne 13. 11. 2008 a 28. 11. 2011 v prostoru lomu ČSA.  

Dne 28. 11. 2011 aktivisté Greenpeace v brzkých ranních hodinách neoprávněně 

vnikli do prostoru lomu ČSA a následně za pomoci horolezecké výbavy vyšplhali  

na velkostroj KU800.  
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Stroj nebyl v tu chvíli v provozu, byl odstaven z důvodu probíhající plánované 

opravy, což aktivisty následně velmi překvapilo. Čtyři aktivisté s horolezeckým vybavením 

na něm ve výšce zavěšeni rozvíjeli transparent s nápisem "NEČASI, ZASTAV!". Okolo 

stroje se v ranních hodinách pohybovalo celkem 15 aktivistů a novinářů. Zhruba  

v 08:30 hodin část aktivistů i všechny přítomné novináře vykázala PČR. Vzhledem  

k plánované odstávce stroje, který byl v době blokády aktivisty obsazen, nedošlo 

k závažným škodám na majetku a k ohrožení života a zdraví osob. Jiná situace by ovšem 

hrozila, pokud by byl stroj aktivisty obsazen či blokován při plném provozu, jak tomu bylo 

v předchozím případě dne 13. 11. 2008. 

 
Obrázek 3Obsazení velkostroje aktivisty Greenpeace na lomu ČSA dne 28. 11. 2011(Autor: Stanislav Pfeifer) 

Případ ze dne 13. 11. 2008 se již neobešel bez rizika ohrožení života a zdraví osob. 

Více jak třicet aktivistů Mezinárodní ekologické organizace Greenpeace v ranních 

hodinách protestovalo proti dalšímu postupu těžby v prostoru lomu ČSA u Horního 

Jiřetína. Aktivisté neoprávnění vnikli do prostoru lomu ČSA a v ranní mlze  

se nepozorovaně dostali až do bezprostřední blízkosti kolesa rypadla, které zde právě 

provádělo těžbu. Zde již z důvodu prováděných prací již hrozilo vysoké riziko ohrožení 

zdraví na straně aktivistů.  



Bc. Stanislav Pfeifer: Přesun velkostroje přes veřejné komunikace  
_________________________________________________________________________ 

2013 19 
 

Aktivisté zde rozvinuli obří transparent s nápisem „STOP!“ (přímo před zapnutým 

kolesem rypadla) a tím si vynutili jeho zastavení. Svým jednáním zde ohrozili 

bezprostředně svojí bezpečnost i bezpečnost pracovníků rypadla. Zároveň došlo  

ke způsobení hmotné škody těžební organizaci, neboť muselo dojít z bezpečnostních 

důvodů k úplnému zastavení těžby technologického celku. Demonstrace aktivistů byla 

ukončena až kolem 13:30 hodin, kdy z důvodu bezpečnosti se čekalo až se aktivisté 

„pokojně“ rozejdou a opustí prostor povrchového lomu. Blokády se tehdy zúčastnili Češi, 

Slováci, Švýcaři i Britové, za účasti několika novinářů. [26] Věc byla následně oznámena 

PČR a OBÚ v Mostě.  

 
Obrázek 4Obsazení velkostroje aktivisty Greenpeace na lomu ČSA dne 28. 11. 2011(Autor: Stanislav Pfeifer) 

Protestní akce – obsazení velkostroje ze dne 28. 11. 2011 se neobešla  

bez následného správního řízení a dokazování před správním orgánem. Nastalo 

zpochybňování důkazů aktivisty ve věci neoprávněného vstupu do prostoru lomu  

i zpochybňování samotného zásahu policie.  
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Věc projednával v prvním stupni v rámci přestupkového řízení Městský úřad 

Litvínov, komise k projednávání přestupků. Z důvodu dalších námitek a odvolání ze strany 

zástupců Greenpeace a zástupců novinářů, byla věc předána orgánu II. stupně na Krajský 

úřad Ústeckého kraje, který následně uložil orgánu I. stupně provést další dokazování  

ve věci. Právní zástupci aktivistů Greenpeace argumentovali mimo jiné tím, že se jednalo  

o nezákonné rozpuštění shromáždění. Tuto argumentaci, že se jednalo o shromáždění, 

označil odvolací orgán jako ryze účelovou, neboť jí obvinění začali používat  

až v samotném řízení před správním orgánem. Dalším předmětem dokazování bylo 

stanovení (jasné určení) území, ve kterém se aktivisté nacházeli, zda je v něm prováděna 

hornická činnost ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti. 

K tomuto se ve správním řízení vyjadřovali zástupci lomu ČSA.  

Dále bylo v celém procesu dokazování zkoumáno neuposlechnutí výzvy velitele 

zákroku PČR „Jménem zákona“ daného podle zákona o policii k opuštění prostoru. 

K tomuto zástupci Greenpeace v řízení před správním orgánem užili argumentaci,  

že vzhledem k hluku na lom ČSA výzvu policie neslyšeli. Povinnost uposlechnout výzvy 

dle zákona o PČR je dána taxativně v § 114 zákona č. 273/2008 Sb. Každý je povinen 

uposlechnout výzvy policie, což ve svém usnesení konstatoval i Ústavní soud  

pod zn. I ÚS 263/1997, kdy jasně definoval povinnosti občanů podrobit se výkonu 

pravomoci veřejného činitele bez ohledu na vlastní soukromý názor. Jsou-li přesvědčeni, 

že tímto jednáním bylo porušeno jejich právo či jim byla způsobena škoda, mohou se proti 

takovému postupu veřejného činitele bránit jiným, a to zákonným způsobem. Ústava České 

republiky, LZPS, ani jiná právní norma nepřipouštějí, aby občané nejprve hodnotili 

zákonnost postupu veřejného činitele, a teprve na základě tohoto jeho pokynů uposlechli 

nebo neuposlechli. Výzva úřední osoby při výkonu její pravomoci musí být učiněna  

na základě zákonného zmocnění, musí být určitá, a musí z ní pro konkrétní osobu vyplývat 

povinnost něco konat, něčeho se zdržet či něco strpět. Neuposlechnutí výzvy proto spočívá 

v nesplnění povinnosti, která byla výzvou učiněna. [27]  

Další argumentace zástupců Greenpeace byla, že PČR se ve svém rozhodnutí 

vykázat osoby z místa spoléhala pouze na vyjádření organizace, proti níž předmětný proces 

směřoval, a která je v této věci zjevně flagrantně podjatá a neobjektivní, a která zde není 

nositelem veřejné správy, kterým je pouze OBÚ.  
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Veškeré následné dokazování ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1, písm. a)  

a § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, bylo nutno ve správním 

řízení nadevše pochybnosti prokázat, neboť tyto skutečnosti měly rozhodující význam  

pro naplnění skutkové podstaty přestupku. Tento stav by reálně nastal i v případě narušení 

projektu přesunu velkostroje VUAS.  

Dalším „taktickým“ krokem aktivistů je cílené zapojení do protestů a blokád svých 

zahraničních kolegů-aktivistů, u nichž se v případě zákroku lze jen na místě domnívat,  

zda výzvě úřední osoby porozuměli, či nikoliv. Následnou povinností při realizaci všech 

správních či procesních úkonů PČR či správního orgánu je zajistit cizincům tlumočníka  

do mateřského jazyka. V případě, že dojde k omezení osobní svobody cizího státního 

příslušníka, je zákonnou povinností PČR vyrozumět o tomto příslušný zastupitelský úřad, 

pokud o to cizinec požádá. (Zapojení cizinců do protestních akcí Greenpeace v ČR  

je téměř stoprocentní). Veškeré popisované jednání aktivistů vede k cíleným průtahům 

akcí, obstrukcím, obtížné aplikaci a vynutitelnosti práva a nejednoznačným právním 

výkladům ve věci zvoleného postupu. V neposlední řadě – každý zásah proti blokádě 

aktivistů je velmi pečlivě dokumentován a za přímé účasti novinářů medializován.   

2.3.6 Informace k bezpečnostnímu riziku  

Již před samotnou realizací přesunu velkostroje, byly pořádány zástupci VUAS 

veřejné diskuse na téma pokračující těžby s obyvateli sousedních čtvrtí, občanských 

sdružení, místní samosprávou a odborníky na ochranu životního prostředí. Z těchto 

veřejných diskuzí byly získány informace o možném bezpečnostním riziku přesunu 

z důvodu blokády. Jasný závěr zazněl přímo od zástupců Občanského sdružení Kořeny  

a Mezinárodní ekologické organizace Greenpeace, že se pokusí všemi možnými způsoby 

v přesunu rypadla z důvodu pokračující těžby ve Slatinické výsypce zabránit.  

Ze stávajících projevů a minulých zkušeností s aktivisty vyplynulo, že v případě 

vzniku blokády či jiné bezpečnostní hrozby, nastane z bezpečnostního hlediska situace 

velmi specifická a komplikovaná, která ve svém důsledku může znamenat ohrožení 

transportu, ohrožení zdraví osob a majetku, výrazné zdržení či úplné zastavení celého 

projektu. Situace byla vyhodnocena jako riziková a průběh následných bezpečnostních 

opatření si vyžádal velmi úzkou spolupráci VUAS a PČR. Z tohoto důvodu byla dne  

4. dubna 2012 zapojena přímo do projektu přesunu velkostroje i Policie České republiky. 
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3 Časové faktory přesunu  
Hlavním úkolem pracovníků VUAS bylo zpracovat důkladný plán přesunu  

a provést bezpečný transport rypadla a související technologie přes veřejnou komunikaci  

a přes veškeré provozované inženýrské sítě různých vlastníků z aktivní části lomu  

do nového nasazení v DP Slatinice. Dále bylo nutno zajišťovat průběžnou spolupráci 

s PČR. K transportu došlo v několika etapách, které byly naplánovány na měsíce červenec 

– září roku 2012.  Z pohledu situování inženýrských sítí byl transport rozdělen na několik 

etap a způsobů technických opatření a to jak na majetku VUAS, tak i na zařízení ostatních 

vlastníků.  

3.1 Transportní trasa  

Vlastní trasa přesunu technologie byl rozdělena s ohledem na potřeby VUAS  

a technické možnosti do VII. etap:    

I. Vyjetí technologie z montážního místa Vršany a přejetí přes linku VN-35 kV. 

II. Přejezd pasové linky šíře 1200 mm. 

III. Přejezd přes veřejnou účelovou komunikaci, přejezd několika linek VN-35 kV, 

které napájejí lom Vršany, a také dvou pasových linek šíře 1200 mm, zajišťujících 

dopravu vytěženého uhlí do Nakládacího zásobníku Hrabák. 

IV. Transport technologie před místo určené pro přejezd přes inženýrské sítě Hořanského 

koridoru. 

V. Přejezd přes inženýrské sítě Hořanského koridoru několika vlastníků  

(RWE, UNIPETROL RPA, SYNTHOS Kralupy, MERO, ČEPRO, UPC) a linky 

VN-22 kV a VVN-110 kV společnosti ČEZ. 

VI. Přejezd přes linky VVN-110 kV společnosti ČEZ, VN-35 kV společnosti  

Coal Services, Průmyslového vodovodu Nechranice státního podniku Povodí Ohře  

a kolejiště VUAS. 

VII. Transport do místa prvotního nasazení báňské technologie na Slatinické výsypce. 

Jednotlivé etapy trasy byly naplánovány s ohledem na různou složitost technických, 

organizačních, a především bezpečnostních opatření, viz Obrázek 5.  
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Obrázek 5 Transportní trasa v jednotlivých etapách I. – VII. (Zdroj dat: VUAS)  

Etapy č. IV. a VII. byly z hlediska realizace opatření nejméně náročné. Spočívaly 

pouze v úpravě terénu trasy dle navržené nivelety. 

I. a II. etapa vyžadovala rozpojení linky VN, resp. vytvoření „vrat“ na pasovém 

dopravníku šíře 1200 mm vedoucím z tzv. příkupové rampy, viz Obrázek 6.  

Z hlediska technických a organizačních opatření byla oproti předchozímu podstatně 

náročnější III. etapa, při které bylo nutno překonat veřejnou účelovou komunikaci, 8 linek 

VN a dva uhelné odtahy vedoucí do NZ Hrabák a také etapa č. VI, při které byly 

překonány linky VN a VVN, Průmyslový vodovod Nechranice 1 a 2 a kolejová vlečka  

se zabezpečovacím zařízením.  

Nejsložitější byla etapa č. V., při které byly překonány provozované produktovody  

a související datové a optické kabely několika společností nadregionálního významu  

a linky VN a VVN. [2] 
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Obrázek 6 Vytvoření „vrat“ na pasových dopravnících (Autor: VUAS)  

3.2 Výstavba transportní trasy a transportu K54 a PVZ 

Harmonogram přípravných prácí zajišťující nezbytná organizační opatření, technická 

řešení a výstavbu transportní trasy velkostroje, byl realizován v sedmi etapách, včetně 

stanovení vzdáleností, časové náročnosti a odpovědnosti konkrétních osob.   

3.2.1 Etapa č. I.  

V etapě č. I v délce 850 m bylo nutno přijmout následující opatření:  

Generální oprava velkostroje, úprava terénu 1. úsek, zasypání Srpiny - staničení 175 m  

- šíře 30 m, zasypání Srpiny - staničení 275 m - šíře 40 m, zasypání Srpiny - staničení  

625 m - šíře 60 m, odstranění sloupů osvětlení až do staničení 920 m, úklid prostoru  

ve staničení 800 - 920 m, rozpojení linky V 3508 na 2 místech, TRANSPORT -  

cca 6 hodin, kontrola kanalizace a pitné vody, spojení linky V 3508 na 2 místech, 

odstranění zasypání toku Srpiny na 3 místech, obnova sloupů osvětlení.  
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3.2.2 Etapa č. II.  

V etapě č. II v délce 125/celkově  975 m bylo nutno přijmout následující opatření: 

Příprava na přejezd PD 181 – materiál, likvidace objektů - DORA a UNEX Uničov, úprava 

terénu 2. úseku - HTÚ a případné navážky, odstranění sloupů osvětlení až do staničení 

1000 m, rozpojení PD 181, TRANSPORT - cca 2 hodin, spojení PD 181, kontrola 

kanalizace, obnova sloupů osvětlení.  

3.2.3 Etapa č. III. 

V etapě č. III v délce 525/celkově 1500 m bylo nutno přijmout následující opatření: 

Odstranění sloupů osvětlení až do staničení 1325 m, úprava terénu 3. úsek - HTÚ a řípadné 

navážky, realizace dopravního značení objížďky, překryjí silnice II/255, zasypání 

Srpiny - staničení 1225 m - délky 2x75 m, odstranění nájezdu na autováhu, rozpojení linek  

V3506/2 x 3508/2 x 3510/3511, 3515/3516, instalace skruží - telefonní rozvaděč, rozpojení 

PD linek A a B, TRANSPORT - cca 2 hodiy přes veřejnou komunikaci, spojení  

PD linek A a B, spojení výše uvedených linek, oprava přejezdu příkupové koleje, 

odstranění překrytí silnice II/255, odstranění dopravního značení, odstranění zasypání toku 

Srpiny na 2 místech, kontrola kanalizace a vody. Přítomnost PČR.  

 
Obrázek 7Transport přes veřejnou komunikaci (Autor: VUAS) 
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3.2.4 Etapa č. IV. 

V etapě č. IV v délce 250/celkově 1750 m bylo nutno přijmout následující opatření:  

Úprava terénu IV. úseku - HTÚ a případné navážky, úprava terénu pro zastavení rypadla  

před 5. úsekem, obnova sloupů osvětlení do staničení 1325 m, rozpojení kabelu na ÚDV, 

TRANSPORT - cca 26 hodin, spojení kabelu na ÚDV, rypadlo na přejezd 

3.2.5 Etapa č. V.  

V etapě č. V v délce 325/celkově 2075 m bylo nutno přijmout následující opatření:  

Realizace technických opatření na produktovodech, úprava terénu 5. úseku - roznášecí 

vrstva 1,5 m, urovnání terénu, geomříže, navážka včetně válcování, zajištění náhradního 

napájení, rozpojení VN 22 kV a VVN 110 kV V1527/1530, rozpojení VVN 110 kV 

V141/142, TRANSPORT - cca 3 hodiny přes technologický koridor, spojení VN 22 kV 

a VVN 110 kV V1527/1530, spojení VVN 110 kV V141/142, sejmutí roznášecí vrstvy  

a panelů z RWE 40 bar. Přítomnost PČR.  

3.2.6 Etapa č. VI. 

V etapě č. VI v délce 200/celkově 2275 m bylo nutno přijmout následující opatření:  

Úprava terénu VI. úseku - roznášecí vrstva 1,5 m, urovnání terénu, navážka včetně 

válcování, realizace opatření na kolejové vlečce, rozpojení VVN 110 kV V148/151, 

rozpojení linky V309/V4, přepojení napájení 6 kV pro K54 z rozvodny Hrabák, 

TRANSPORT - cca 2 hodiny, spojení linky V309/V4, spojení VVN 110 kV V148/151, 

zprovoznění kolejové vlečky.  

3.2.7 Etapa č. VII. 

V etapě č. VII v délce 1500 m bylo nutno přijmout následující opatření: 

Úprava terénu VII. úseku, TRANSPORT - cca 12 hodin, napájení technologie  

na Slatinicích, zajištění ostrahy technologie v celé délce trasy přesunu. [2] 

3.3 Dopravně inženýrská opatření  

Dopravně inženýrské opatření při transportu rypadla K 54 a PVZ z montážního místa 

do DP Slatinice stanovilo úplnou uzavírku veřejné účelové komunikace (bývalé silnice 

II/255).  
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Obousměrná objízdná trasa vedla po silnici I/27 přes obec Velebudice a Vtelno  

na silnici I/13 směr Chomutov. Objízdná trasa byla značena dopravním značením IS 11c  

na každé křižovatce.  K označení bylo zakázáno použít nečitelných, poškozených nebo 

nadměrně opotřebených dopravních značek (DZ). Osazení schválených DZ bylo 

provedeno v souladu s předpisem „Dopravní značení na pozemních komunikacích“. 

Značky bylo nutno zajistit proti posuvu vlivem povětrnosti. Sloupky přenosných DZ 

musely být viditelné – byly v barvě červenobílé, délka jednotlivých polí 10 cm, spodní 

okraj nejníže připevněné značky 60 cm nad vozovkou. [4] 

 

 
Obrázek 8 Celková uzávěra účelové komunikace II/255 – silnice Čepirohy – Třebušice [4] 
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3.4 Přípravná fáze bezpečnostního opatření PČR 

Harmonogram bezpečnostního opatření Policie České republiky ÚO Most:  

1) 04. 04. 2012 – VUAS osloveno vedení Police ČR v Mostě o chystaném přesunu 

velkostroje, byla předána část dokumentace s časovým harmonogramem přesunu,   

2) 26. 06. 2012 – koordinační schůzka – VUAS, PČR, BA DORA Securitas a.s.,   

3) 29. 06. 2012 – PČR vydán Plán policejního opatření VRŠANY (opatření proběhne 

od 09. 07. 2012 do 03. 09. 2012),   

4) 10. 07. 2012 – koordinační schůzka – VUAS, PČR, BA DORA Securitas a.s.,  

5) 18. 07. 2012 – Rozhodnutí Magistrátu města Most o povolení uzavírky veřejné 

účelové komunikace č. II/255 v termínu 30. 07. 2012 – 05. 08. 2012,  

6) 20. 07. 2012 – formální písemné oznámení,  

7) 02. 08. 2012 – PČR vydává dodatek plánu policejního opatření na den 25. 08. 2012, 

kdy bude rypadlo překonávat technologický koridor inženýrských sítí,   

8) 16. 08. 2012 – PČR vydává Rozkaz vedoucího Územního odboru Most, Krajského 

ředitelství policie Ústeckého kraje č. 14/2012, k zajištění bezpečnosti přesunu  

přes technologický koridor inženýrských sítí na den 25. 8. 2012,  

9) 03. 09. 2012 – PČR končí policejní opatření. [14]  

3.5 Realizace opatření PČR   

 V době od 22:00 hodin dne 24. 8. 2012 do 12:00 hodin dne 25. 8. 2012 proběhlo 

v okrese Most v úseku přesunu velkostroje VUAS bezpečnostní opatření k zajištění 

bezproblémového přesunu rypadla K 54 a PVZ přes tzv. Hořanský koridor.  

Podle operativních informací byla důvodná obava, že by mohlo dojít k blokování 

trasy přesunu ze strany ekologických organizací a občanských sdružení,  

což by mohlo mít za následek způsobení obecného ohrožení.  

 Cílem opatření bylo zajištění klidu a veřejného pořádku a přijetí takových opatření, 

aby nebylo způsobeno obecné ohrožení v souvislosti s transportem rypadla  

přes Hořanský koridor a zamezení páchání majetkové trestné činnosti v místě  

a zamezení pohybu nepovolaných osob.  
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 Součinnost PČR:   

- VUAS,  

- BA DORA a. s.,   

- IZS,   

- V případě vzniku krizové situace bude informován primátor města Mostu 

z funkce předsedy krizového štábu obce s rozšířenou působností.  

 Bezpečnostní opatření proběhlo bez závad, bez narušení veřejného pořádku  

a ohrožení osob či majetku, nebyl proveden žádný zákrok ze strany PČR.  

 Do bezpečnostního opatření bylo nasazeno 52 policistů ÚO Most, 11 policistů 

Zásahové jednotky KRPU, 3 policisté AKT, 2 policisté SSK, 3 zaměstnanci OIKT 

s vozidlem MKKC, 2 policisté OCP s vozidlem MKKC.  

 Bezpečnostní opatření v místě přesunu bylo ukončeno bez závad dne 25. 8. 2012  

v 11:30 hodin. [14] 

3.6 Dokončovací práce    

V rámci VI. etapy technologie překonala 1. 9. 2012 bez jakéhokoliv problému další 

linky VVN a VN, Průmyslový vodovod Nechranice a důlní dráhu. Následně pokračovala 

v dokončení transportu do prvotního místa nasazení na Slatinické výsypce. 

Rypadlo následně zahájilo těžbu zemin ve Slatinicích, aniž by došlo k jakémukoliv 

ohrožení zdraví osob či majetku. Následně byla transportní trasa uvedena do původního 

stavu, aniž by došlo k negativním dopadům na životní prostředí. 

Celkové náklady na výše popsaná jednorázová technická opatření, zabezpečovací 

práce a zařízení, které bylo nutno v průběhu necelé poloviny roku vynaložit pro zajištění 

bezpečného transportu báňské technologie, dosáhly téměř 24 mil. Kč. [28] 
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4 Návrh metodiky   
Pro tvorbu metodiky k zajištění bezpečného přesunu bylo nutno zhodnotit zjištěná 

bezpečnostní rizika a operativně přistupovat k modifikaci účinných bezpečnostních 

opatření. Cílem bylo zajištění klidu, bezpečnosti a veřejného pořádku tak, aby nedošlo  

k ohrožení života a zdraví osob, majetku a obecnému ohrožení v souvislosti s možným 

narušením transportu.  

Celý projekt transportu dobývací technologie má dva zásadní okruhy – technické 

řešení samotného přesunu a bezpečnostní opatření k zajištění bezproblémového splnění 

úkolu. Zde se budeme zabývat bezpečnostním opatřením k zajištěním projektu.  

4.1 Hodnocení rizik  

Žádné z bezpečnostních opatření nelze bez dalšího aplikovat univerzálně. Opatření 

je nutno zpracovat konkrétně na základě zjištěných operativních informací, provádět 

průběžnou analýzu rizik a v jednotlivých variantách jej vydávat. Nezastupitelné je úvodní 

stanovení kompetencí. Nutno zodpovědět několik základních otázek:  

1) KDO? (kdo je nositelem rizika?  => např. aktivisté a odpůrci těžby)  

2) CO hrozí? (co lze očekávat?)  

a) pokojnou demonstraci, happening => následkem bude možné „pouhé“ zpomalení 

přesunu, časové narušení průběhu projektu   

b) fyzická blokádu přesunu, fyzická blokádu velkostroje => následkem bude možné 

zpomalení přesunu, zde již hrozí ohrožení bezpečnosti osob, majetku, životního 

prostředí, časové narušení projektu, hrozí možné úplné zastavení projektu  

3) KDE? (kde bude probíhat?)  

a) v prostoru lomu => jedná se o neveřejný prostor, zajištění zákazu vstupu 

nepovolaných osob zajišťuje organizace, porušení řeší BA, následně řeší PČR   

b) na veřejně přístupném místě => jedná se veřejný prostor, zákaz vstupu (vyloučení 

ostatní veřejnosti) lze realizovat pouze na základě pravomocného rozhodnutí 

příslušného správního orgánu, či v mezích zákona a v odůvodněných případech 

PČR   

c) v technologickém koridoru => jedná se o vysoce rizikové místo, neveřejný prostor, 

zajištění zákazu vstupu nepovolaných osob, vysoké riziko obecného ohroženi,  

zde je již nutná přítomnost PČR  
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4) KDY? (jasné stanovení rizikových úseků, postup dle časového HMG, vydání 

bezpečnostního opatření PČR)   

5) JAK? (jak je možno předpokládat průběh a způsob protestu?)   

a) protest demonstrací => pokojné vyjadřování názorů, je vhodné zjištění 

organizátora, komunikovat, vyjednávat     

b) protest shromážděním na veřejném místě (např. veřejná komunikace) => nutné 

zjištění organizátora, komunikovat, vyjednávat, nutno důsledně postupovat podle 

zákona o právu shromažďovacím, důležitá součinnost s orgánem obce s rozšířenou 

působností – zda je shromáždění oznámeno (či povoleno), zajištění veřejného 

pořádku a bezpečnosti složkami PČR; rozpuštění shromáždění lze provést pouze 

v krajním případě a v mezích zákona (ZPS). Ve věci sporu následně rozhoduje 

soud.   

6) ČÍM? (jakými prostředky a kým bude zajišťován pořádek a bezpečnost?, personální 

zajištění, stanovení kompetencí)   

a) BA => zajištění bezpečnosti osob, ochrana majetku organizace, zajištění zákazu 

vstupu nepovolaných osob, zamezení páchání trestné činnosti   

b) PČR => zajištění bezpečnosti osob, veřejného pořádku, oprávnění PČR, v případě 

porušení zákona provádět zákrok, koordinace složek IZS    

7) PROČ? (záměry aktivistů?, motivace)  

a) medializace => zda „pouhé“ upozornění na problematiku, zviditelnění  

b) zastavení projektu => zmaření záměru organizace (nerealizovatelnost projektu)  

4.2 Stanovení variant    

 Po zodpovězení shora uvedených otázek je na místě stanovení jednotlivých úrovní 

(variant) hrozících rizik a k tomu zvolit účinnou metodu řešení, tedy vhodnou variantu 

bezpečnostního opatření. Možné varianty bezpečnostních rizik v přesunu rypadla K54:  

4.2.1 Varianta A – rizika přesunu v prostoru lomu   

Hrozící riziko: Obsazení či blokáda přesunu technologie.    

Následek: Zdržení projektu.   

Návrh řešení: Koordinace činností vycházející z Havarijní směrnice VUAS, technické 

činnosti, kvalitní činnosti BA, koordinace činností vedoucího příslušné organizace, 
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občansko-právní odpovědnost ve věci náhrady škody; součinnosti s PČR a vyvozená 

přestupková odpovědnost.     

Při této variantě je omezená působnost pro Policii ČR a organizace musí zajistit kvalitní 

bezpečnostní agenturu k zajištění bezpečnosti.  

4.2.2 Varianta B – rizika přesunu na veřejném místě  

Hrozící riziko: Obsazení či blokáda přesunu technologie, blokáda na veřejném místě.    

Následek: Zdržení či možné úplné zastavení projektu.   

Návrh řešení: Koordinace činností vycházející z Havarijní směrnice VUAS, technické 

činnosti, povolení příslušného úřadu (zvláštní užívání komunikace), vyznačení a úplná 

uzavírka prostru, vč. DZ zákaz vstupu chodců (DZ B30), kvalitní činnost BA, koordinace 

činností vedoucího příslušné organizace, občansko-právní odpovědnost ve věci náhrady 

škody; součinnost s PČR, operativní informace, přítomnost složek PČR na místě, 

komunikace s příslušným úřadem (zda je, či není, ohlášeno shromáždění), vyvozená 

přestupková odpovědnost.  

4.2.3 Varianta C – rizika přesunu přes produktovody  

Hrozící riziko: Obsazení či blokáda přesunu technologie, obecné ohrožení.  

Následek: Ohrožení životů a zdraví osob, poškození majetku, poškození produktovodů, 

poškození technologie, způsobení škod značného rozsahu, ohrožení životního prostředí; 

zmaření projektu.  

Návrh řešení: Koordinace činností vycházející z Havarijní směrnice VUAS, technické 

činnosti, technické zajištění inženýrských sítí, přítomnost techniků dotčených organizací 

(vlastníků produktovodů, inženýrských sítí), kvalitní činnost BA, koordinace činností 

vedoucího příslušné organizace, občansko-právní odpovědnost ve věci náhrady škody; 

součinnost s PČR, operativní informace, zapojení složek PČR (k provedení rychlého  

a důrazného zákroku), monitoring PČR (zajištění důkazních prostředků), koordinace 

složek IZS, vyvozená trestní či přestupková odpovědnost.  

Při této variantě je působnost Policie ČR nezastupitelná.  
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4.3 Úkoly a nasazení složek PČR  

Mezi zainteresované složky v bezpečnostním opatření patří především Policie ČR. 

V různých fázích projektu jsou zapojeny její různé složky, jako jsou: 

 Policisté pořádkové policie – k zajištění širší okolí a zabránění vstupu 

nepovolaných osob, zajištění bezpečnostní zóny v místech, kde by mohlo dojít 

k obecnému ohrožení, zajištění realizací v případě protiprávního jednání,  

 Pořádková jednotka – tzv. těžkooděnci, speciálně vycvičení, vystrojení  

a vyzbrojení policisté, kteří jsou určeni k zákrokům proti skupinám demonstrantů, 

 Zásahová jednotka – k zabránění obsazení technologie, případně urychlenému 

zneškodnění aktivistů, kteří se pokusí přerušit přesun v rizikových místech,  

kde by mohlo dojít k obecnému ohrožení, 

 Antikonfliktní tým – zajišťuje komunikaci s demonstranty, smírnou cestou řeší 

konflikty, 

 Policisté kynologické služby se služebními psy – zajišťují obdobné úkoly jako 

policisté pořádkové policie, 

 Policisté dopravního inspektorátu – zajištění příjezdových cest a řešení 

případných problémů při odklonu dopravy, 

 Tisková mluvčí – zajišťuje komunikaci s médii,  

 Policisté cizinecké policie – k prověření legálnosti pobytu případných aktivistů, 

kteří nejsou občany ČR či členského státu EU, 

 Pracovníci odboru informačních a komunikačních technologií – za využití 

nejmodernější techniky k monitorování celého prostoru plánovaného přesunu.  

4.4 Typový projekt Policie ČR  

(Policejní opatření ke splnění konkrétního úkolu je vydáváno „Pro vnitřní potřebu“)  

PLÁN POLICEJNÍHO OPATŘENÍ "VRŠANY" 

 Dne 26. června 2012 proběhlo jednání s vedením společnosti Vranská uhelná a. s., 

kdy byla Policie ČR vyrozuměna o možném narušení veřejného pořádku a možném 

způsobení obecného ohrožení v souvislosti s připravovaným transportem rypadla  

K 54 + PVZ z prostor závodu lomu do nového dobývacího prostoru na Slatinickou 

výsypku u obce Most. 
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 Samotný transport bude zahájen dne 10. července 2012 a bude ukončen  

dne 2. září 2012. Transportem uvedeného rypadla bude zahájena hornická činnost v již 

rekultivované lokalitě v blízkosti obytných domů u městské části Most Čepirohy  

a za tenisovými kurty. Již v době příprav otvírky nového dobývacího prostoru ložiska 

hnědého uhlí byly zaznamenány poznatky a informace o odhodlání různých skupin 

aktivistů, o znemožnění či ztížení tohoto záměru. Na podkladě zjištěných skutečností 

v y h l a š u j i  bezpečnostní opatření na období od 9. 7. 2012 do 3. 9. 2012.  

1. Cíle opatření  

 Cílem policejního opatření je zajištění klidu a veřejného pořádku, přijetí takových 

opatření, aby nebylo způsobeno obecné ohrožení v souvislosti s transportem rypadla  

přes pozemní komunikaci II/255 a přes koridor produktovodů a zamezení páchání 

majetkové trestné činnosti v místě.  

2. Místa provedení opatření 

 Policejní opatření bude probíhat v místech transportu rypadla, především se jedná  

o prostor společnosti Vršanská uhelná a. s.  

- z bodu GPS 50°28´26.306“N  13°34´33.758“E 

- přes pozemní komunikaci č. II/255 u železničního přejezdu na bodě GPS 

50°28´25.320“N  13°35´14.985“E  

- přes koridor produktovou na bodě GPS 50°28´39.083“N  13°35´21.905“E  

- na Slatinickou výsypku  

- případně v dalších přilehlých místech, kde by se pohybovali aktivisté a jiné osoby, které 

by se dopouštěly protiprávního jednání.  

3. Štáb opatření 

 Velitel opatření:  hodnost, jméno, příjemní, volací znak RDST, GSM  

 Členové štábu:  hodnost, jméno, příjemní, volací znak RDST, GSM 

 Štáb prostřednictvím svých členů řídí činnost hlídek a jednotlivých skupin. 

V určených dnech jsou členové štábu na radiovém spojení, přičemž v průběhu opatření 

může vedoucí štábu rozhodnout o snížení počtu členů. O ukončení policejního opatření 

rozhodne vedoucí štábu, případně jím pověřený člen štábu. Činnost operačního střediska  

se řídí pokyny vedoucího štábu, případně jeho členů.  

4. Součinnost 

- Vršanská uhelná a. s. – vedoucí transportu, tel. spojení, GSM  
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- Bezpečnostní agentura – vedoucí BA, tel. spojení, GSM   

- V případě vzniku krizové situace bude o situaci informován primátor města Mostu 

z funkce předsedy krizového štábu obce s rozšířenou působností – tel. spojení, GSM    

5. Plán spojení 

Spojení jednotlivých hlídek nasazených do jednotlivých částí opatření bude 

probíhat prostřednictvím RDST Matra. Komunikaci mezi jednotlivými členy štábu 

prostřednictvím RDST Matra a GSM.  

6. Jednotlivé fáze opatření 

10. – 11. července 2012 – začátek transportu  

datum čas RDST útvar úsek
Zodpovídající člen štábu: hodnost, jméno, příjmení, volací znak RDST, GSM 

okolí místa transportu
Pozemní komunikace II/255 Bylany - Komořany, 9.7.2012 22 - 08

Pozemní komunikace II/255 Bylany - Komořany, 
okolí místa transportu

10.7.2012 22 - 08
 

25. – 26. července 2012 – přesun k silnici II/255  

datum čas RDST útvar úsek
Zodpovídající člen štábu: hodnost, jméno, příjmení, volací znak RDST, GSM 

okolí místa transportu u žel. přejezdu
Pozemní komunikace II/255 Bylany - Komořany, 24.7.2012 22 - 08

Pozemní komunikace II/255 Bylany - Komořany, 
okolí místa transportu u žel. přejezdu

25.7.2012 22 - 08
 

30. – 31. července 2013 – přesun přes silnici II/255  

datum čas RDST útvar

Pozemní komunikace II/255 Bylany - Komořany, 
okolí místa transportu u žel. přejezdu 

30.7.2012 22 - 08

úsek
Zodpovídající člen štábu: hodnost, jméno, příjmení, volací znak RDST, GSM 

okolí místa transportu u žel. přejezdu 
Pozemní komunikace II/255 Bylany - Komořany, 29.7.2012 22 - 08

 

2. srpna 2012 – přesun k technologickému koridoru  

datum čas RDST útvar

Pozemní komunikace II/255 Bylany - Komořany, 
okolí místa transportu u žel. přejezdu 

1.8.2012 22 - 08

úsek
Zodpovídající člen štábu: hodnost, jméno, příjmení, volací znak RDST, GSM 

okolí místa transportu u žel. přejezdu 
Pozemní komunikace II/255 Bylany - Komořany, 1.8.2012 22 - 08
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25. srpna 2012 – přesun přes technologický koridor  

datum čas RDST útvar úsek
Zodpovídající člen štábu: hodnost, jméno, příjmení, volací znak RDST, GSM 

výsypka
Městská část za tenisovými kurty, Slatinická24.8.2012 22 - 08

Pozemní komunikace II/255 Bylany - Komořany, 
okolí místa transportu u žel. přejezdu 

24.8.2012 22 - 08
 

25. srpna 2012 – přesun přes technologický koridor  

Zodpovídající člen štábu: hodnost, jméno, příjmení, volací znak RDST, GSM  
- Pořádková jednotka ÚO Most (stanovení úkolů, specifikace činností)  

- Speciální pořádková jednotka Ústeckého kraje (stanovení úkolů, specifikace činností)   

- Zásahová jednotka Ústeckého kraje (stanovení úkolů, specifikace činností)    

1. a 2. září 2012 – přesun přes elektrorozvodný koridor  

datum čas RDST útvar

Městská část za tenisovými kurty, Slatinická 
výsypka, pozemní komunikace II/255

1.9.2012 22 - 08

úsek
Zodpovídající člen štábu: hodnost, jméno, příjmení, volací znak RDST, GSM 

výsypka, pozemní komunikace II/255
Městská část za tenisovými kurty, Slatinická 31.8.2012 22 - 08

 
 

7. Úkoly hlídek 

- důsledné monitorování situace v okolí samotného transportu strojního zařízení, včasné 

podchycení případných aktivistů či osob, které by se v prostoru neoprávněně pohybovaly,  

- zamezit vstupu neoprávněných osob do prostor těžební společnosti, jak vyplývá  

ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství „Horní zákon“,  

- rázně a důsledně zakročit proti jakýmkoliv narušitelům klidu a veřejného pořádku,  

- předávání poznatků štábu opatření, případně určeným zodpovědným členům štábu  

v jednotlivých dnech, v mimopracovní době cestou operačního střediska důstojníkům 

v dosahu.  

8. Legislativa 

- § 39 zákona č. 200/1990 Sb. – Přestupek na úseku ochrany a využití nerostného bohatství 

- § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 200/1990 Sb. – Přestupek proti veřejnému pořádku  

- § 49 zákona č. 200/1990 Sb. – Přestupek proti občanskému soužití  

- § 228 tr. zákoníku – Poškození cizí věci  
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- § 272, 273 tr. zákoníku – Obecné ohrožení  

- § 293, 294 tr. zákoníku – Poškození a ohrožení životního prostředí  

- § 352 tr. zákoníku – Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci  

- § 353 tr. zákoníku – Nebezpečné vyhrožování  

- § 358 tr. zákoníku – Výtržnictví  

- zákon č. 44/1988 Sb. – Horní zákon 

9. Instruktáže 

- dne 9. července 2012 v 10:00 hod. – Úvodní jednání štábu opatření  

- ve vyjmenované dny provede instruktáž zodpovídající člen štábu, příp. velitel opatření  

- pro noční služby instruktáž písemnou formou – zodpovídá příslušný vedoucí útvaru,  

příp. dozorčí služba  

 

Zpracoval:       Schválil:  

hodnost, jméno, příjemní    hodnost, jméno, příjemní 

funkce       funkce 

 

Rozdělovník:  

 
Typový projekt Policie ČR je zde zpracován formou „Plánu policejního opatření 

Vršany“ a je metodikou pro zajištění bezpečné trasy transportu technologie. Typový 

projekt PČR bude v průběhu realizace rozšířen o dodatek, který bude již úzce zaměřen  

na zájmový rizikový úsek – přesun přes koridor inženýrských sítí. Dodatek 

k bezpečnostnímu opatření bude vydán formou „Plánu bezpečnostní akce“. V plánu 

bezpečnostní akce bude provedena aktualizace operativních informací k hrozícímu riziku, 

zvýšení-snížení počtu nasazených sil a úkoly pro speciální složky PČR. Dodatek 

bezpečnostního opatření bude mít časově omezenou platnost po dobu realizace akce.  

Veškeré údaje v typovém projektu PČR, podléhající internímu služebnímu využití 

v rámci Police ČR a jsou neveřejné („pro vnitřní potřebu“), zůstávají v textu nevyplněny.  
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Závěr  
Transport rypadla K800.B/K54 a související technologie v rozsahu, který byl 

v období července – září roku 2012 realizován na lomu Vršany, byl jedinečný v celé 

historii povrchové těžby hnědého uhlí v ČR, neboť báňská technologie musela překonat 

různá technická zařízení téměř 20 vlastníků z celé ČR. Přes riziková místa přesunu byla 

realizována policejní bezpečnostní opatření, na nichž se podílelo téměř 80 policistů 

z různých složek a útvarů.  

Přesun báňské technologie přes veřejnou komunikaci, i přes svůj zanedbatelný 

rozsah v rámci celého projektu, byl jednou z významných „slabin“ z hlediska možného 

zdržení či zastavení realizace přesunu. Ačkoliv bylo místo přesunu řádně zajištěno  

a s dostatečným předstihem bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikace  

a silnice byla uzavřena, byla zde stále důvodná hrozba zastavení transportu aktivisty. 

Zastavení velkostroje by znamenalo zásadní zdržení v transportu a ve svém důsledku  

i možné úplné zastavení celého projektu. Vniknutím nepovolaných osob by mohlo dojít 

k ohrožení bezpečnosti projektu, k možnému ohrožení života a zdraví účastníků a navýšení 

finanční a časové náročnosti celého projektu.  

Pokud by došlo k zastavení velkostroje aktivisty v koridoru inženýrských sítí, 

hrozilo důvodné nebezpečí, že vlivem hmotnosti technologie dojde k poškození 

produktovodů a možnému následnému úniku nebezpečných látek do okolí, což by mělo  

za následek obecné ohrožení. S tím i související riziko ohrožení bezpečnosti osob, ohrožení 

bezpečnosti technologického celku a riziko možnému ohrožení životního prostředí  

a způsobení škod velkého rozsahu.  

Nezastupitelnou úlohu v úspěšném splnění projektu mělo i zpracování  

„Plánu policejního opatření Vršany“, které všechny zúčastněné složky metodicky 

připravilo na možné modelové situace. Přesun velkostroje byl úspěšně dokončen,  

aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti projektu, ohrožení životů a zdraví osob, majetku  

či dopadu na životní prostředí. Úzká součinnost zástupců VUAS a Policie ČR byla  

při zajištění bezpečnosti transportu nezastupitelná.  

Cílem této práce bylo poskytnout, na základě poznatků z transportu rypadla K54, 

metodiku pro zajištění účinných bezpečnostních opatření projektu obdobného rozsahu.  
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