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ČGS-441/21/475*SOG-441/0480/2021

Ing. Josef Godány

30. června 2021

Vyjádření ČGS pro potřeby správního řízení ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin ve smyslu posouzení nezbytnosti pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Chrášťany a zdůvodnění veřejného zájmu a potřeby využití
významného výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene ChrášťanyOuštice (B 3047700) s ohledem na aktuální stav roztěženosti a životnosti využívaných ložisek na
území Středočeského kraje v souladu s aktuálními výsledky regionální surovinové politiky Středočeského kraje
Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla dopisem Advokátní kanceláře Petržílek s.r.o, jednající JUDr. et Ing. Petrem Petržílkem, Ph.D., advokátem,
ze dne 28. května 2021 požádána o vypracování vyjádření pro potřeby správního řízení ve věci udělení
výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin ve smyslu posouzení nezbytnosti pokračování hornické činnosti (HČ) v dobývacím prostoru (DP) Chrášťany a zdůvodnění veřejného zájmu a potřeby využití významného výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního
kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s ohledem na aktuální stav roztěženosti a životnosti využívaných ložisek na území Středočeského kraje v souladu s aktuálními výsledky regionální surovinové politiky Středočeského kraje.
Podkladem pro vypracování předkládaného vyjádření ČGS byly následující materiály (symbol #
označuje signaturu daného materiálu v Archivu ČGS):
[1]

Dokumentace k záměru „Zahloubení a těžba v kamenolomu Ouštice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona, včetně podkladových samostatných příloh č. 1
až č. 6, vyjádření úřadu územního plánování k souladu s územním plánem, grafické přílohy, hluková studie, rozptylová studie, hodnocení záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, průzkum bioty Tloskovského potoka, hydrogeologické posouzení včetně doplnění, plán sanace a rekultivace (zpracovatelka: Ing. Pavla Žídková a kolektiv, listopad 2019)
[2] Posudek dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 5 zákona pro záměr „Zahloubení a těžba v kamenolomu
Ouštice“ (zpracovatel: Mgr. Jiří Bělohlávek, duben 2020)
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[3] Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Zahloubení a těžba v lokalitě Ouštice“ na životní prostředí podle ustanovení § 9a, odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
vydané Krajským úřadem Středočeského kraje pod čj. 162133/2019/KUSK dne 20. května 2020
[4] Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů schválená usnesením vlády ČR ze
dne 14. června 2017 č. 441
[5] Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti schválená usnesením vlády ČR ze dne 17. srpna 2011
č. 619
[6] Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí čj. 12580/ENV/17 ze dne 22. března 2017 k návrhu koncepce Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů
[7] Politika druhotných surovin České republiky schválená usnesením vlády ČR ze dne 15. září 2014 č. 755
[8] Godány, J. et al. (2014–2018): Aktualizace pasportizace lomů a pískoven přírodního kameniva ČR. Zakázka Ředitelství silnic a dálnic ČR č. 01KV-000982. – ČGS. Praha.
[9] Godány, J. et al. (2020–2021): Rozpracovaná „Studie vyhodnocení aktuálního stavu a perspektivy využívání stavebních surovin v České republice s důrazem na stavební kámen a štěrkopísky“ pro Ministerstvo průmyslu a obchodu,
odbor surovinové a energetické bezpečnosti. – ČGS. Praha.
[10] Bouček, L. – Godány, J. et al. (2020): Normová ČSN EN Kritéria pro využití přírodního kameniva pro náročné stavební účely v podmínkách poklesu zdrojů stavebních surovin v ČR a identifikace rizikových faktorů v zabezpečení
přírodních zdrojů kameniva pro realizaci strategických staveb České republiky (spolupráce: Těžební unie, Báňská
projekční a poradenská kancelář, GET, s.r.o., Sdružení pro výstavbu silnic ČR aj.). – Ministerstvo průmyslu a obchodu. Praha.
[11] Godány, J. – Buda, J. – Starý, J.: (2019): Prezentace ČGS „Problematika využívání stávajících ložisek stavebních surovin v ČR“. – ČGS. Praha.
[12] Godány, J. et al. (2020–2021): Rozpracované výsledky projektu TA ČR (ID TITSMPO909) „Metodika a tvorba
standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů – kraje Středočeského včetně území hlavního města Prahy a kraje Karlovarského. – Ministerstvo průmyslu a
obchodu, ČGS, GET, s.r.o. Praha.
[13] Mašek, D. a kol. (2003): Regionální surovinová politika Středočeského kraje a její vybrané aktualizované kapitoly. –
ČGS-Geofond, ČGS, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo životního prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje. Praha.
[14] Mašek, D. – Godány, J. (2018): Aktualizace evidence, ochrany a využívání ložisek stavebního kamene na území Středočeského kraje – aktualizace kapitoly č. 6.1 „Analýza nerostného surovinového potenciálu Středočeského kraje se
zřetelem na využití ložisek stavebního kamene“ Regionální surovinové politiky Středočeského kraje. – ČGS. Praha.
[15] Textové dokumentace nových a stávajících záměrů těžby stavebního kamene na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
[16] Seznam výrobců kameniva vlastnících osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR – kameniva vhodného pro
kolejové lože, aktualizovaný k 1. lednu 2021, a to pro frakci kameniva 0/32 mm a 32/63 mm. – Správa železniční
dopravní cesty, s. o. (https://www.spravazeleznic.cz/)
[17] Aktualizované statistické výkazy Geo-V3 a HOR (MPO) 1-01 pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo
životního prostředí o přesné evidenci pohybu disponibilních zásob ložisek stavebního kamene, stavu a produkci využívání ložisek stavebního kamene na území Středočeského kraje
[18] Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ze dne 19. prosince 2011 vydané na základě usnesení č. 420/2011/ZK, včetně mapových příloh, s nabytím účinnosti 22. února 2012. – Krajský úřad Středočeského kraje.
Praha.
[19] Opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Středočeského kraje vydané dne 7. února 2012, s nabytím účinnosti dne 22. února 2012, které nahrazuje doposud pořízené a schválené územní plány velkých územních celků. –
Krajský úřad Středočeského kraje. Praha.
[20] Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po 2. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje, schválené zastupitelstvem Středočeského kraje ze dne 26. dubna 2018 (s nabytím účinnosti od 4. září 2018) vydaná na základě usnesení č. 022-13/2018/ZK. – Krajský úřad Středočeského kraje. Praha (zpracovatel: AURS, spol.
s r. o., Ing. arch. Milan Körner, CSc. – koordinace, červen 2018)
[21] Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje schválená zastupitelstvem kraje na základě usnesení č. 153-23/2016/ZK ze dne 28. června 2016. – Krajský úřad Středočeského kraje. Praha.
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[22] Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ve fázi po společném jednání dle § 37, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň po lhůtě pro podávání stanovisek, připomínek i vyjádření, ve fázi vyhodnocení výsledků projednání dle ustanovení § 37, odst. 2, 3 a 5 stavebního zákona – Krajský úřad Středočeského kraje. Praha.
[23] Připomínkovaný návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území. – Krajský úřad Středočeského kraje.
Praha. (zpracovatel Atelier-T-plan, s.r.o, 2020–2021)
[24] Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, schválené usnesením vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 850
[25] Politika územního rozvoje České republiky, schválená usnesením vlády ČR ze dne 20. července 2009 č. 929, ve znění
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č.
276, Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR ze dne 2. září 2019
č. 629, Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR ze dne 2. září
2019 č. 630, Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR ze dne 17.
srpna 2020 č. 833
[26] Korbel – Roušavý (1986): Kamenolom Ouštice. Plán otvírky, přípravy a dobývání ložiska. – Silnice KNV Praha, n.p.
[27] Röhlich, P. (1961): Průzkum kamene 1961 Ouštice. – Okresní správa silnic Praha-východ. # P012924
[28] Zíma, J. (2009): Těžební průzkum ložiska Chrášťany-Ouštice. – Geologické služby, s.r.o. Chomutov.
[29] Zíma, J a kol.: (2012): Chrášťany-Ouštice – přehodnocení zásob výhradního ložiska stavebního kamene. Stav ke dni
14. listopadu 2011. – Geologické služby, s.r.o., Chomutov. # FZ007159
[30] Sine (1991–2020): Bilance zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených
nerostů České republiky. – ČGS. Praha.
[31] Sine (1991–2020): Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky. – ČGS. Praha.
[32] Sine (1990–2020): Bilance zásob nevýhradních evidovaných ložisek nerostů České republiky k 1. lednu 2021 – díl III:
Výhradní ložiska nerudních surovin. – Ministerstvo životního prostředí, ČGS. Praha.
[33] Surovinový informační systém ČGS (SurIS) – http://www.geology.cz

Předkládané vyjádření ČGS ve smyslu posouzení nezbytnosti pokračování HČ v DP Chrášťany a
zdůvodnění veřejného zájmu a potřeby využití významného výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu
– stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) vychází z řady podkladů, opírajících se mj. o aktuální statistické výkazy a údaje z platné Bilance zásob ČR pro výhradní ložiska, dále z Evidence zásob
ložisek nevyhrazených nerostů o Bilance zásob v DP a v neposlední řadě ze statistických výkazů Geo-V3
a HOR (MPO) 1-01 pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí ([17], [30]
až [32]). Dále se zhodnocení potřebnosti suroviny drceného kameniva v daném časovém horizontu se
zřetelem na nezbytnost jeho šetrného a udržitelného využívání a souvislostí se stávajícími využívanými
ložisky a budoucími stavebními záměry opírá mj. o aktuální výsledky Regionální surovinové politiky
Středočeského kraje a o další studie a podklady na celostátní a krajské úrovni ([4] až [8], [13] až [16], [18]
až [25]).

Charakteristika výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene ChrášťanyOuštice (B 3047700) a jeho využitelnost
Výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) je
dlouhodobě významným regionálním surovinovým zdrojem stavebního kamene (SK) ve Středočeském
kraji, který produkuje drcené kamenivo pro oblast Benešovska, a pro pražskou aglomeraci – viz graf č. 1.
Na tomto ložisku je stanovený DP Chrášťany (č. 70228) od roku 1964 o celkové ploše 17,47 ha. Výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) je součástí
netvořicko-neveklovského ostrova, těžené horniny jsou proterozoického stáří. Vlastní ložisko je tvořeno
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několika typy rohovců. Nejrozšířenější horninou je křemen-biotitický rohovec, v němž se vyskytují nepravidelné vložky rohovců cordieritických, které často přecházejí až do cordieritických břidlic (tzv. plodových břidlic). Jednotlivé horniny do sebe přecházejí plynule, lokálně jsou vyvinuty přechodové páskované rohovce.
Charakteristický křemen-biotitický rohovec je šedá až tmavě šedá hornina, jemnozrnná, místy s
tenkými vložkami středně zrnitého biotitického rohovce s hojnými hnědavými lupínky biotitu. Makroskopicky je rozlišitelný pouze křemen a biotit. Hornina je někdy nevýrazně laminovaná. Křemenbiotitický rohovec je kompaktní, pevná, většinou zřetelně usměrněná hornina. Odlučnost je primárně
deskovitá podél foliace, v důsledku silného rozpukání se v rozvalu jeví jako kvádříkovitá až polygonální.
Hornina je odolná proti zvětrávání, vyskytuje se čerstvá i v připovrchových partiích.
Hydrogeologické poměry výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) ve vztahu k současné těžbě možno označit za jednoduché. Vzhledem k malému rozsahu depresního kužele (v důsledku nízké propustnosti horninového masívu) je rozsah ovlivnění hydrogeologických poměrů v okolí lomu poměrně malý. V západní části lomu, kde dojde ke snížení
stávající hladiny podzemní vody o 17 m, dosáhne okraj depresní kotliny do vzdálenosti cca 50 m od paty
lomové stěny. V jižní části lomu, kde snížení hladiny přesáhne cca 60 m, může okraj depresní kotliny
zasáhnout až do vzdálenosti cca 180 m od paty nejhlubší etáže. Veškeré vodní zdroje v okolí lomu jsou
situovány v intravilánu okolních obcí v takové vzdálenosti od lomu, že jejich ovlivnění HČ je prakticky
vyloučeno.
Záměr dalšího pokračování HČ vychází z předpokladu směrování 25 % generované nákladní dopravy ve směru na Neveklov – doprava přes Neveklov s využitím velkokapacitních dopravních prostředků (s užitkovou hmotností 30 t). Ve chvíli zprovoznění nájezdu na dálnici D3 – MÚK Dunávice
bude extrémně využívána místní komunikace III/10513 v obcích Soběšovice v katastrálním území
Chrášťany a Dunávice v katastrálním území Netvořice, neboť veškerá doprava z lomu, a to i směrem
jižním, bude vedena právě po této komunikaci.
Využití výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B
3047700) je limitováno omezeným objemem vytěžitelných zásob a omezenou kapacitou výroby. Na
tomto ložisku se evidují zásoby bilanční prozkoumané volné o objemu 2 628 tis. m3 a zásoby nebilanční
o objemu 76 tis. m3. Celkové vytěžitelné zásoby na ložisku činí 1 751 tis. m3, zásoby povolené k těžbě
podle aktuálně schváleného plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) jsou těsně před dotěžením, tj. 13
tis. m3. Celková roční produkce z kamenolomu je znázorněná v grafu č. 1. Hlavním vyráběným produktem je drcené kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620 (Kamenivo do betonu), ČSN EN 13242 (Kamenivo
pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) a ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch). Spektrum výrobků kameniva z ložiska je velmi široké, vyráběné frakce z lomu jsou 0/4, 4/8, 8/16,16/32, 32/63, 0/32, 0/63, 63/125 mm, dále lomový kámen tříděný LKT
I a lomový kámen netříděný LKN I, záhozový kámen apod.
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Graf 1: Vývoj celkové roční produkce kameniva z výhradního ložiska Chrášťany-Ouštice (od roku 1984 do roku 2020).

Obrázek 1: Mapa bloků zásob výhradního ložiska Chrášťany-Ouštice s DP Chrášťany (Zima a kol., 2012).
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Obrázek 2: Mapa postupů plánovaných těžeb v DP Chrášťany na výhradním ložisku Chrášťany-Ouštice (Zima a kol., 2012).

Obrázek 3: Celkový pohled na roztěžený kamenolom v DP Chrášťany (foto Filip Kovalčík, stav 2013).

Hornická činnost na výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene ChrášťanyOuštice (B 3047700) je provozována již dlouhodobě. Současně platný POPD pro kamenolom Ouštice
byl schválen rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Kladně čj. 5255/97/511.4/Vč/St dne 3. prosince 1997. Navrhovaným záměrem doprovázeným změnou POPD dojde ve východní části kamenolomu k posunutí těžby až k východní hranici DP Chrášťany a k zahloubení kamenolomu o jednu těžební
etáž, na kótu 330 m n. m. (obr. 1 a 2). Rozšíření těžby i zahloubení proběhne v rámci DP Chrášťany a v
nově stanoveném bloku zásob 1PB, zatímco blok zásob 2PN nebude těžen.
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Plánované dobývání kontinuálně naváže na současně probíhající těžbu. Generelní směr postupu
dobývání je severovýchodní. Podle přepracované dokumentace EIA ([1] až [3]) činí průměrný roční objem těžby 100 000 t, maximální roční objem těžby 130 000 t, plánované zahloubení je na kótu 330 m n.
m. (o 17 m níže oproti současnému stavu), těžební plocha se rozšíří uvnitř hranic DP Chrášťany celkem
o 26 900 m2, přičemž dojde k zahloubení na ploše 47 785 m2. Celková záměrem dotčená plocha dosahuje 77 770 m2. Vytěžená plocha se plánuje zavést výkopovými zeminami apod., přičemž zavážená plocha
má činit 59 493 m2 a kubatura závozu celkem 955 700 m3. Celková kapacita využití výkopových zemin je
odvozena z roční kapacity ukládky ve výši 104 000 t po dobu 5 let. Období 5 let zahrnuje trvání stavby
dálnice D3 v úseku staveb „Václavice – Voračice, stavba 0304“ a „Hostěradice – Václavice, stavba 0303“
aj. Doba platnosti záměru podle schválené dokumentace EIA činí 20 let, poté bude vedeno nové zjišťovací řízení.
Navrhované zahloubení lomu o jednu etáž (tedy o 17 m na kótu 330 m n. m.) je jedinou posuzovanou variantou. Je řešeno bez dalších podvariant, protože je dáno prostorovou dispozicí lomu a výskytem kvalitní suroviny, která se nachází v nižších partiích lomu. Součástí této varianty je rovněž postup
těžby k hranicím DP Chrášťany, tedy v tomto případě bez přiblížení k obytné zástavbě Ouštic. Pro ložisko byl proveden přepočet zásob zahrnující postup těžby k hranici DP Chrášťany a zahloubení na kótu
330 m n. m. [29].
Surovina je těžena clonovými odstřely s množstvím rubaniny 10–12 tis. t na jeden odstřel. Rubanina se z rozvalu dopravuje k mobilní technologické lince nákladními automobily a pak kolovým nakladačem do násypky, odkud je vibračním podavačem přemísťována do primárního drtiče. Surovina se dále
zpracovává v sekundárním kuželovém drtiči a třídí ve třísítném třídiči. Vytříděné frakce se dopravními
pásy ukládají na zemní skládky podle jednotlivých frakcí. Z třídiče se frakce větší než 16 mm dopravuje
zpět do kuželového drtiče. Pro omezování emisí tuhých znečišťujících látek je využíváno skrápění v kritických místech linky. Na hlavních technologických uzlech je instalováno skrápěcí zařízení. Voda pro
skrápění se odebírá z cisterny, která je součástí komplexu mobilní technologické linky.
Pozemky pro pokračování HČ v DP Chrášťany v dosud netěžených partiích byly dočasně odňaty
ze zemědělského půdního fondu do roku 2028. U těchto pozemků bude požádáno o prodloužení dočasného odnětí na dobu do ukončení rekultivace. Tyto pozemky jsou převážně ornou půdou, částečně
také trvalými travními porosty, případně bude zažádáno o odnětí trvalé. K zásahům do pozemků určených k plnění funkce lesa nedojde. Předpokládá se, že k povrchovému roztěžení k hranicím DP Chrášťany dojde během prvních dvaceti let těžby, zahloubení na bázi 330 m n. m. bude provedeno jen částečně, pravděpodobně přibližně na polovině plánované zahlubované plochy (v závislosti na odbytu produkované suroviny). Zbývající zahloubení bude pak dokončeno včetně dokončení plánu sanace a rekultivace v dalších letech, tedy až po následném posouzení vlivů záměru na životní prostředí po roce 2039. Jiný
způsob dotěžení zásob v lomu není možný, protože prostorové dispozice v lomu neumožňují vytěžit jen
zásoby bez zahloubení a teprve v dalším období plochu zahlubovat, je potřeba zahloubení řešit souběžně s rozšířením těžební plochy.
V minulosti se v kamenolomu s dočasně přerušenou těžbou vyskytovaly zvláště chráněné druhy
živočichů (ropucha obecná, kuňka obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná, výr velký) pro které byly vydány výjimky z ochranných podmínek dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Čes-
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ké národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Realizací
pokračování těžby v DP Chrášťany dojde k dalšímu zásahu do biotopů. Aktuálně je předpokládáno, že v
rámci přípravy záměru je nezbytné požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro tyto druhy: mravence lučního (Formica pratensis), zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), ještěrku obecnou (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis),
koroptev polní (Perdix perdix), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a výra velkého (Bubo bubo).
V rámci sanace a rekultivace ložiska v DP Chrášťany nebudou využívány odpady. Vyloučeno je
úplné zavezení prostoru IV. etáže materiály pocházejícími z vlastní činnosti kamenolomu (skrývkové
hmoty, výklizy, odpady z úpravy kameniva aj.) nebo z externích lokalit (např. výkopové zeminy). V rámci
rekultivace bude ponechána plocha minimálně 1,9 ha pro hydrickou rekultivaci. V rámci této plochy
budou vytvořeny stanovištní (biotopové) podmínky vhodné pro rozmnožování obojživelníků, zahrnující
mělčiny (litorální plochy). Na zbylé část sanované báze lomu bude postupováno v souladu s předloženým plánem rekultivace, tzn. že zavezená plocha bude urovnána, překryta vrstvou hlinitého materiálu a
rekultivována zatravněním spolu se skupinovou výsadbou keřů a stromů.

Znepokojující situace vysokého počtu využívaných ložisek stavebního (drceného) kameniva na
území Středočeského kraje s nízkou životností a reálně využitelnými zásobami, vedoucí k očekávaným postupným výpadkům dostupných zdrojů stavebních surovin
Toto vyjádření ČGS se zabývá posouzením nezbytnosti dalšího pokračování HČ v DP Chrášťany
a zdůvodnění veřejného zájmu a potřeby využití významného výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu
– stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s ohledem na aktuální stav roztěženosti a životnosti využívaných ložisek SK na území Středočeského kraje v souladu s aktuálními výsledky Regionální
surovinové politiky Středočeského kraje a výsledky Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů schválené usnesením vlády ČR ze dne 14. června 2017 č. 441 ([12] až [14] a
[4] až [6]). Podrobná aktuální analýza vykazovaných disponibilních zásob ložisek SK a roční produkce na
území Středočeského kraje a území hlavního města Prahy se opírá o platné Bilance zásob ČR pro výhradní ložiska k 1. lednu 2021, dále o Evidenci zásob ložisek nevyhrazených nerostů k 1. lednu 2021, o
Bilanci zásob v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů České
republiky k 1. lednu 2021 ([30] až [32]) a v neposlední řadě o aktuální statistické výkazy Geo-V3 a HOR
(MPO) 1-01 [17]. Zároveň ČGS zohlednila i ložiska předpokládaná do těžby a zabývala se novými záměry, které byly, či jsou v procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů [15].
Česká geologická služba pracuje s reálnými daty, které na základě platné legislativy musí těžební
organizace vykazovat do státních výkazů těžeb a pohybu zásob GEOV-3 a báňsko-technických a provozních údajů HOR (MPO) 1-01, které se zpracovávají pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a se kterými disponuje zodpovědný zpracovatel Regionální surovinové politiky Středočeského kraje – tedy ČGS. Tyto se následně promítají do Bilancí a Evidencí zásob výhradních a nevýhradních evidovaných ložisek nerostů ČR a do Bilancí zásob nerostů v dobývacích
prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů ČR ([30] až [32]), které slouží pro
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vnitřní potřebu orgánů státní správy. V rámci zpracování stávající aktualizace Regionální surovinové
politiky Středočeského kraje [12] bylo provedeno terénní šetření na jednotlivých provozovnách kameniva (v letech 2020–2021), kde bylo ověřeno, jakými objemy a životnostmi zásob disponují jednotlivé lomy, jakou kvalitu sortimentních výrobků produkují a jakou kvalitu produkovat nemohou, jaká sortimentní skladba výrobků kameniva schází v současné době a jaká bude scházet na trhu v blízké budoucnosti se zřetelem na nezbytnost šetrného a udržitelného využívání nerostných surovin.
Na postupné doznívání disponibilních zásob SK a znepokojující stav upozorňuje v současné době
finalizovaný podkladový materiál MPO pro aplikaci státní surovinové politiky pod názvem „Studie vyhodnocení aktuálního stavu a perspektivy využívání stavebních surovin v ČR s důrazem na stavební kámen a štěrkopísky“ (dále jen „studie“; [9] až [11]), jejíž zpracování vyplynulo ze závěrů 27. zasedání Rady
vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky ze dne 17. prosince 2019. Studie celkově
vyhodnocuje stav a perspektivy využívání ložisek a zdrojů vybraných stavebních surovin (SK a štěrkopísků) na území ČR. Zaměřena byla na vývoj potřeby a spotřeby surovinových zdrojů pro zajištění dostatečného množství stavebních surovin k budování dopravní infrastruktury, přehledně zhodnotila životnost disponibilních objemů zásob těžených ložisek SK a štěrkopísků, a to jak výhradních, tak i nevýhradních ložisek, se zvláštním důrazem na dotěžovaná ložiska (a to v časových horizontech do 5 let a do
10 let) a dále velmi okrajově vytipovávala náhradní lokality s vyhodnocením reálnosti jejich případného
otevření, resp. eliminace potenciálních střetů zájmů na jejich využití. Nedílnou součástí uvedené studie
je i stručné definování zásadních problémů v procesu povolování těžebních záměrů u stavebních
surovin, identifikace aktuálních rizikových faktorů, které výrazně ovlivňují povolovací procesy.
Z finálních závěrů studie, kterou zpracovávala ČGS spolu s dalšími odbornými subjekty (Těžební
unie, Báňská projekční a poradenská kancelář, GET, s.r.o., Sdružení pro výstavbu silnic ČR, specialisté
v oboru kvality stavebních surovin aj.), vyplývá, že v krátké budoucnosti (tj. 3 až 10 let) na území ČR
bude docházet na jednotlivých těžených ložiskách SK a štěrkopísků k dotěžení dostupných zásob a tudíž
k riziku nenaplňování hospodářských potřeb státu. Této problematice se věnovalo i poslední zasedání
Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii, které se uskutečnilo v prosinci 2019 a kde byla na
dané téma prezentace expertů ČGS a rozsáhlá diskuse.
K rozvoji dopravní infrastruktury, ať se již jedná o moderní železniční koridory či dálniční sítě
apod., jsou nezbytné dostatečné disponibilní zdroje stavebních surovin, zejména SK. Pro ekologickou a
ekonomickou únosnost projektů je žádoucí, když jsou potřebné surovinové zdroje vhodné kvality co
nejblíže realizaci dopravních staveb. Krajinně únosné využívání místních ložisek je pro ochranu životního prostředí přínosné, neboť minimalizuje dopravu surovin na velké vzdálenosti. V souvislosti s postupným využíváním a dotěžováním stávajících ložisek SK – tj. u ložisek již dobývaných HČ v rámci
POPD a v územním rozhodnutí dle činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ) – lze běžně uvažovat s několikaletou procedurou od přípravy záměru k těžbě. Přestože se k dalšímu rozšíření či pokračování těžby přistupuje s přiměřenou časovou perspektivou, do současné doby ČGS eviduje záměry,
které se dlouhodobě řeší/připravují 7 až 11 let s nejasným výsledkem. V žádném případě není okamžitě
možné využití dalších nových zdrojů či pokračování těžby na stávajících ložiskách až po dotěžení stávajících ložisek. Zhruba 30 let se v ČR neotevřel žádný nový kamenolom. Bez dalšího rozšíření stávající
těžby či povolení otvírky nového ložiska těženého a drceného kameniva nelze zajistit dostatečnou produkci kvalitního sortimentu pokrývající poptávku a potřebu SK pro území krajů zvláště v blízkosti realizovaných nebo plánovaných liniových staveb státního či regionálního významu.
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Ze závěrů studie vyplývá, že z celkových evidovaných 320 výhradních ložisek SK bylo v roce 2020
v celé ČR 175 aktivních, tj. s povolenou těžbou (přičemž činných vykazovanou produkcí bylo pouze
163) a z celkových 215 ložisek nevyhrazeného nerostu mělo 48 povolenou těžbu (avšak činných vykazovanou produkcí bylo jen 39). Celkem je tedy v ČR 223 aktivních kamenolomů (avšak činných s
vykazovanou produkcí je jen 202) a jejich celková roční produkce SK za rok 2020 byla 15,71 mil. m3.
Česká republika disponuje zdánlivě velkými objemy geologických zásob SK, avšak objemy vytěžitelných zásob jsou výrazně nižší (činí jen něco přes 28 % z celkových geologických zásob) a zásoby
s povolenou těžbou jsou ještě nižší (činí necelých 23 %). Těžba a spotřeba drceného kameniva
v posledních deseti letech markantně roste – viz graf č. 2. U drceného kameniva tak výrazně rostou ceny
(v průměru za poslední rok o 26–35 Kč/t) a navíc jsou již u drobného drceného kameniva (DDK) nedostatkové výrobkové frakce 0/4, 2/4, 2/5 a 4/8 mm a u hrubého drceného kameniva (HDK) výrobkové
frakce 8/11, 11/16, 16/22, 8/16, 16/32 a 32/63 mm, zejména pak kvalitní štěrkodrtě do železničních
loží vyhovující třídě B0. Ve středním a dlouhodobém výhledu má stavebnictví a průmysl stavebních
hmot dostatečné rezervy výrobních kapacit, problémem však může být reálná disponibilita zásob, která
se významně snižuje.
Spotřeba stavebních surovin je obecně úměrná životní úrovni, tzn. ekonomické vyspělosti státu.
Požadavky na kvalitu a potřebný objem výstupních sortimentů stavebních surovin výrazně stoupají, u SK
(drceného kameniva) se výrazně prodražují a rovněž jsou nedostatkové výrobkové frakce DDK 0/4 mm,
2/4 mm, 2/5 mm a 4/8 mm a výrobkové frakce HDK 8/11 mm, 11/16 mm, 16/22 mm, 8/16 mm,
16/32 a 32/63 mm, zejména pak kvalitní štěrkodrtě a drtě do drážních těles a kolejových loží.
Ze závěrů studie rovněž vyplývá, že od roku 1989 nedošlo k otevření žádných nových ložisek SK,
vyjma zpočátku lokálních písníků pro podsypové a zásypové materiály, později velkokapacitních pískoven a štěrkoven, které po důkladnější technologické úpravě produkují kvalitní betonářské a maltové štěrkopísky a písky. Takže na rozdíl kamenolomů, kdy nedošlo k otevření žádného nového ložiska, přeci
jenom otvírky nových pískoven byly zahajované. Většina těchto ložisek je dlouhodobě exploatovaná a je
logické, že zásoby suroviny se postupně dotěžují. Rozvoj těchto ložisek se odehrával zejména v rámci
stanovených DP, a to dle možností v postupném rozšiřování a zahloubení v rozsahu platného rozhodnutí do maximálního hospodárného vyčerpání všech zásob. Zhruba od roku 1993 společně s těžbou na
výhradních ložiskách stavebních surovin postupně narůstá i význam těžeb na ložiskách nevyhrazeného
nerostu v rámci územních rozhodnutí, které v současné době ročně produkují vysoké objemy kvalitních
betonářských písků a štěrkopísků a začínají mít významný podíl na celkové produkci stavebních surovin
v ČR. Bohužel i tyto zdroje se postupně vyčerpávají a zcela nové zdroje pro plánované využití naráží na
velké komplikace. Celkově dle aktuálního vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je jednoznačně
nedostatek kvalitního HDK do asfaltových směsí, nedostatek vhodné frakce 0/4 , 2/4, 4/8 mm do betonů, neúnosně dochází ke kombinaci mnoha různých kameniv v asfaltové směsi, nejsou zajištěné potřebné objemy kvalitního kameniva pro obalovny a betonárky. Rovněž počet reklamací i cena prací rostou úměrně s tím, jak ubývá kvalitního přírodního kameniva. Ředitelství silnic a dálnic ČR zaznamenává
stále větší počet reklamací, v současnosti jde již o desítky dopravních staveb, konkrétně za rok 2020 ve
srovnání s minulými lety zaznamenali jejich nárůst o 20 až 30 %. Navíc podle statistik ŘSD budou náklady na opravy defektů vozovek po letošní zimě možná až dvojnásobné ve srovnání s (před)loňskou
sezónou – jen na opravy silnic první třídy bude třeba vynaložit téměř půl miliardy korun, po sezóně 2020
to bylo cca 270 milionů Kč. Jedním z hlavních důvodů je právě to, že ubývá kvalitního kameniva do
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asfaltových směsí. Stále více tak dochází například k situacím, kdy dodavatel, aby splnil předepsané kvalitativní parametry, musí míchat kamenivo ze dvou či více lomů – což zvyšuje logistickou náročnost a tím
podstatně i výslednou cenu prací a také koncovou cenu suroviny.
Graf 2: Celková roční produkce kameniva z výhradních (fialové sloupce) a z nevýhradních (červená šrafa) ložisek stavebního kameniva v ČR od roku 1987 do roku 2020 (údaje k 1. lednu 2021, v mil. m3).

Drážní kamenivo zrnitostní frakce 32/63 mm třídy BI má tak specifické požadavky, že ne každý
lom dokáže tuto frakci vyrobit. Je to patrné ze seznamu lomů [16]. Některé lomy mají osvědčení na frakci 0/32 mm, ale nemají osvědčení na frakci 32/63 mm třídy BI. Je to dáno hlavně tím, že drcené kamenivo frakce 32/63 mm třídy BI musí splňovat velmi přísné kritérium ve zkoušce drtitelnosti v rázu a
odolnosti proti drcení (tzv. otluk). Navíc těmto přísným kritériím nevyhoví celé ložisko ale jen jeho určité partie. Proto každé osvědčení, které je vydané, obsahuje vždy přesně specifikované partie ložiska, které požadavky splní tak, aby byla zaručena maximálně možná kvalita kameniva. Tyto velmi přísné kvalitativní podmínky stanovuje příslušný předpis – ke dni 1. ledna 2021 nabyly účinnosti nové Obecné technické podmínky (OTP) „Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“, které nahrazují OTP čj.
59110/2004-O13 ve znění změny č. 1 čj. 23155/06-OP účinné od 1. srpna 2006 – a jsou takto předepsány z důvodu potřeby zajištění dlouhé životnosti kameniva v drážních stavbách. Pokud by tyto parametry nebyly dodrženy, hrozí degenerace kameniva a snižuje se hlavně bezpečnost provozovaných tratí,
kdy tento jev může zapříčinit fatální následky včetně ztrát na lidských životech.
Další třídou kameniva, která se začne v brzké budoucnosti pro drážní stavby používat, je kamenivo frakce 32/63 mm třídy B0. Jedná se o kamenivo pro vysokorychlostní železnici. V rámci ČR jsou již
naplánované projekty na výstavbu vysokorychlostní železnice, kde je uvažována rychlost 350 km/hod. U
všech tratí od rychlosti 200 km/hod. do rychlosti 350 km/hod. bude nutno použít kamenivo frakce
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32/63mm třídy B0. Zatím navržená kritéria nejsou schválená, jedná se o návrh a není ani znám počet
lomů, které vyhoví novým kriteriálním požadavkům na třídu B0. V každém případě požadavky na toto
kamenivo budou enormní, protože je uvažováno pouze s novým drceným kamenivem, a to z důvodu
bezpečnosti provozu při vysokých rychlostech. Současná přísná kritéria pro využití kvalitního drceného
kameniva pro výstavbu železničních koridorů, které budou součástí evropské železniční sítě v ČR, splňuje pouze 8 kamenolomů s roční kapacitou 110 tis. t kvalitní suroviny třídy BI (v lepším případě B0; zdroj:
Ing. Jan Čihák, SŽ, s.p.: Novelizace OTP Kamenivo pro kolejové lože, odhad spotřeby kameniva, 2019).
V této souvislosti je rovněž potřeba dodat, že tato skutečnost reprezentuje aktuální stav vzhledem
k jejich roztěženosti a připravenosti lomů dobývat tyto zásoby kamene. Ne vždy během rozvoje jednotlivých těžebních lokalit totiž surovina mimo již vyloučené technologicky nevhodné partie vykazuje stálost fyzikálně-mechanických parametrů v celém těžebním profilu a postupu těžby. I z tohoto pohledu
mohou být dodávky kameniva pro tento sektor problematické.
Dalšími faktory, které bezprostředně ovlivní samotnou realizaci a dodávky těchto drážních materiálů, mohou být hlavně neúměrná dopravní městská i mimoměstská zátěž v místech zásobování současných a budoucích staveb koncentrovaná z malého počtu těžebních míst (někdy i jediného) i na poměrně
velké vzdálenosti při významném úbytku těchto přírodních zdrojů, dále dispozice a vhodné podmínky
pro nakládku drážních štěrků, tj. vlečkový provoz, kyvadlová doprava do míst železničních překladišť,
mezioperační nakládka, možnosti v uskladnění velkých objemů v jednom místě, komplikovaný provoz
na vedlejších tratích z titulu rozpojování ucelených vlakových souprav, dále požadavky drážní výstavby
na velké objemy materiálů za krátké časové období (výluky na trati, drahé manipulační a pracovní stroje
pro operace v konstrukčních vrstvách kolejových loží obecně), požadavky na kamenivo od jednoho dodavatele pro celé úseky (různorodost kameniva, tj. čediče, droby, granity apod.) a v neposlední řadě vybavenost výrobní technologií, která umožní v požadovaném čase vyrobit drážní kamenivo frakcí 32/63
mm pro tzv. kolejový svršek a 0/32 mm pro kolejový spodek. Dosažitelnost rozpadu výrobního procesu
při využití minimálně požadovaného dvoustupňového drcení je cca 40 % 32/63 mm a 60 % 0/32 mm.
Pro 1 běžný metr jednokolejného železničního tělesa je zapotřebí v průměru 4 t kameniva pro kolejový
svršek a 4 t pro kolejový spodek.
Každý kamenolom se liší petrograficky, jakostní kvalitou a rovněž technologicko-úpravárenským
zázemím, podmínkami dobývání, geologicko-strukturními podmínkami a územně ekologickými podmínkami. Ne každý lom produkuje stejnou kvalitu suroviny shodného petrografického surovinového
typu, proto jejich výrobkové produkce jsou rozdílné a jejich uplatnění na trhu rovněž. Každý kamenolom je specifický svojí petrologickou charakteristikou a jakostně technologickou kvalitou suroviny a tím
pádem s ohledem na technologické možnosti úpravy této suroviny z toho vyplývající možné výrobkové
produkce, uplatnitelné na trhu. Fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin velmi ovlivňují náročnost zdrobňovacích procesů v průběhu úpravy nerostných surovin. Mezi nejvýznamnější fyzikálně-mechanické
vlastnosti patří drtitelnost a abrazivnost zpracovávaného materiálu. Pracovní index Wi a index abraze Ai
jsou velmi důležitým kritériem při rozhodování a volbě způsobu drcení. Nevhodně zvolená technologie
může zásadním způsobem ovlivnit celkové náklady na úpravu, zejména náklady na energii a náklady na
výměnu pracovních elementů strojů. Jaké vlastnosti má kamenivo vykazovat, stanovují normy ČSN EN.
Zahrnují skupinu vlastností, které jsou dány horninou a jejichž změny se vymykají reálným možnostem
dodavatelů kameniva jak po stránce finanční, tak po stránce technické. Takovými jsou zejména obsah
síry, mrazuvzdornost, trvanlivost, nasákavost, pevnost, ohladitelnost, Micro-Deval, drtitelnost v rázu,
měkká zrna, cizorodé částice mineralogického charakteru a částečně i otlukovost.
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Nikoliv každý petrografický typ horniny z drceného a těženého kameniva lze používat např. do
vysokopevnostních a konstrukčních betonů, či do obalovaných asfaltových směsí apod. Např. drcené
vápence se tedy hodí zejména do podkladových vrstev, zejména když splní čl. 5, odst. 5.2 Odolnost
hrubého kameniva proti drcení, čl. 5.5 Nasákavost a čl. 7.3 Odolnost proti zmrazování a rozmrazování
dle normy ČSN EN 13242 + A1 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) a dále dle ČSN EN 13285 (Nestmelené směsi – Specifikace). Drcený kámen ze sedimentárních vápenců se v ČR do konstrukčních betonů nepoužívá. V žádném případě drcené vápence se nepovolují a nepoužívají jako kamenivo pro kolejová lože a zejména do
konstrukčních betonů a to z důvodu potenciálního obsahu nežádoucích hornin a minerálů (rohovců a
SiO2), které jsou náchylné na alkalicko-křemičitou reakci. U kameniva zejména pro použití do betonu je
sledována odolnost proti alkalicko-křemičité reakci.
U kameniva používaného do asfaltových technologií se sleduje přilnavost pojiva (asfaltu) ke kamenivu, protože jinak se musí do směsi přidávat aditiva, když se za nejvhodnější typy považují bazické horniny. Přilnavost asfaltu ke kamenivu se snižuje s klesající alkalitou v přibližně následujícím pořadí: vápence → dolomity → čediče → gabra→ droby → znělce → diority → žuly → ryolity → porfyry a porfyrity.
V současné době ubývá zásob na ložiskách stavebních surovin povolených k jejich vydobytí. Velká
část výhradních ložisek nevyhrazených surovin se blíží ke svému dotěžení. Zvyšuje se sice podíl recyklovaných výrobků, ty však nejsou jakostně vhodné pro standardní aplikace v liniových stavbách. U těchto
recyklátů nelze dosáhnout požadovaných technologických vlastností. Recykláty lze s výhodou využít
jako doplňkový materiál pro mnoho staveb, nikoli však jako materiál stěžejní. Zvyšování podílu recyklovaných materiálů při stavbách je kvůli stále silnějšímu důrazu na cirkulární ekonomiku důležitým tématem. Avšak nejsou dostatečné objemy recyklátů vyrobených ze stavebních a demoličních odpadů. Postupné nahrazování primárních nerostných surovin recykláty má však i své limity dané tím, že řada aplikací ve stavební výrobě vyžaduje velmi kvalitní kamenivo z primárních zdrojů (např. vysokopevnostní
betony, svršek železničního lože apod.). Po recyklaci musí kamenivo splňovat technické požadavky na
zrnitost, obsah drobných částic, obsah jemných částic, tvar zrn, zaoblenost hran, obsah cizorodých částic
ale i zkoušky na pevnost, nasákavost, mrazuvzdornost, podíl břidličnatých zrn, rozpad čediče, a to z důvodu předpokladu zachování původních mechanicko-fyzikálních vlastností, které by měly být neměnné.
Celkově technologické vlastnosti recyklovaných materiálů také v některých aspektech nemohou splňovat
nároky kladené na přírodní materiály (např. pevnost v tlaku, otlukovost, nasákavost, mrazuvzdornost
atd.), a tak je jejich možnost uplatnění výrazně omezena. Velmi náročná je technologická úprava a hygienický rozbor stavebně demoličních odpadů (SDO), který prodražuje prodejní cenu recyklovaného materiálu a tím pádem jeho uplatnění na trhu je oproti primárním zdrojům omezenější. Recyklace z SDO a
z kameniva kolejových loží má svou další stinnou stránku v tom, že jsou proti těžbě a úpravě SK náročnější na energii i zejména vyšší spotřebu vody. A to zvláště v této době, kdy spotřeba vody stále roste, ale
její zdroje více ubývají z důvodů klimatických změn. U recyklované materiálu SDO je bezpodmínečně
nutná kontrola vyluhovatelnosti, vzorkování nezávislým subjektem a zavedení povinné frekvence vzorkování. Rovněž dlouhodobě realizovaná recyklace kameniva získaného z kolejového lože může probíhat
jen v případě, že současná zrnitost a tvarový index, otlukovost, otěruvzdornost a pevnostní charakteristika vyhovuje přísným jakostním a technologickým požadavkům a vlastnostem třídy B0 a BI, popř. BII.
Mnohem častější je ale postup drcení kameniva na menší frakci, kterou lze využít pro stavbu konstrukční
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vrstvy železničního spodku, pro podkladní vrstvu silničních staveb či jako obsyp při uzavírání skládek či
rekultivaci území. V praxi se původní „štěrk“ ze štěrkového lože rekonstruovaných tratí už řadu let používá, v optimálním případě pouze z cca 60–70 % a to výhradně na železniční spodek vrstvy frakce 0/32
mm na zcela nových stavbách. Nikoliv však zpětně se uplatňuje recyklát svršku kolejového lože frakce
32/63 mm, tam je zapotřebí 100% čerstvou primární surovinu z kamenolomu, obdobně jako cca 30 %
zcela nové frakce 0/32 mm do kolejového spodku. Zbytek předrcené frakce 32/63 mm a 0/32 mm jsou
frakce na DDK pro silniční stavitelství, popř. do betonů, a zejména odpad.
V rámci tohoto odborného vyjádření ČGS rovněž zohlednila rozpracované výsledky projektu TA
ČR (ID TITSMPO909) „Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů – kraje Středočeského, území hlavního
města Prahy a kraje Karlovarského“ [12]. Cílem tohoto projektu je výzkum jednotné tvorby a metodických postupů při zpracování sektorových koncepcí na úrovni krajských samospráv, testování návrhu
metodiky tvorby surovinových koncepcí, tvorba standardů pro jejich periodickou aktualizaci a následná
finální certifikace metodiky tvorby regionálních (krajských) surovinových koncepcí. Projekt se řeší
v konsorciu ČGS a organizace GET, s.r.o., a gestorem projektu je MPO, odbor surovinové politiky.
Konkrétně se jedná o modelové řešení surovinových politik vybraných krajů Středočeského, včetně
území hlavního města Prahy, a kraje Karlovarského, otestování a modifikace navržené metodiky, formulace kapitol pro analytickou a návrhovou část obou modelových studií se zřetelem na podrobné vyhodnocení nerostně surovinového potenciálu, problematiku evidence, ochrany a využití stávajícího a potenciálního surovinového bohatství, zhodnocení současného stavu a reálně vytěžitelných zásob, včetně reálné životnosti průmyslových zásob, jejich dostupnosti, zhodnocení trendů vývoje těžby a územního rozložení ložisek stavebních surovin ve vazbě k surovinovému zajištění klíčových investičních záměrů v kraji
i za hranicí kraje (veřejně prospěšné stavby regionálního, celostátního i evropského významu), vymezení
stávajících a potencionálních střetů zájmů a vlivů využívání nerostných surovin na jednotlivé dílčí složky
životní prostředí a minimalizace jejich dopadů. Rovněž se jedná o výzkum možností aplikace principů
udržitelného rozvoje, environmentálních limitů těžby a míry uplatnění územního plánování při využívání
nerostných zdrojů a při prosazování vyššího využití druhotných surovin.
Veřejně projednaný dokument – Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin
a jejich zdrojů, který byl schválený na základě usnesení vlády ze dne 14. června 2017 č. 441 o Surovinové
politice České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů [4] – upozorňuje na význam zpracování a uplatnění regionálních surovinových politik (koncepcí), který je deklarovaný v kapitole 5.2.1 „Regionální surovinové koncepce“, kde se mimo jiné uvádí a doporučuje úzká provázanost regionálních
surovinových koncepcí na územní plánování a to formou sladění dokumentů aktualizace regionálních
surovinových koncepcí s aktualizací ostatních strategických dokumentů a s územně plánovací dokumentací krajů a s Politikou územního rozvoje, včetně jejich aktualizací. Právě průběžnou tvorbou a aktualizací regionálních surovinových politik dochází ke kvalifikovanému upřesňování a aktualizaci současného i
budoucího využívání a ochrany surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny v souladu s
platnými právními předpisy, touto koncepcí se poskytne přehled a charakteristika ložisek nerostných
surovin na území kraje, vyhodnotí zásoby, vývoj těžby a její vliv na životní prostředí, zabývá se vývojem
potřeby surovin, navrhne postupy a opatření při využívání surovinových zdrojů v kraji. Z tohoto důvodu
je nezbytné v dostatečném časovém předstihu zpracovávat a následně aktualizovat tyto regionální suroČeská geologická služba • IČ 00025798 • Tel. 257 089 500 • E-mail: secretar@geology.cz
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vinové koncepce. Optimální časový úsek pro aktualizaci regionálních surovinových politik je 5 až 7 let,
což je období, během něhož se mohou měnit některé významné parametry či trendy ve využívání nerostných surovin a také rostoucí spotřeba např. stavebních surovin v ČR.
Aktuální znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, právně ukotvuje v ustanovení § 14d surovinovou politiku, když přímo uvádí
„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (dále jen „surovinová politika“) je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného bohatství a ostatních nerostných zdrojů. Surovinová politika je
přijímána nejvýše na období 25 let. Surovinová politika je podkladem pro výkon státní správy v oblastech průzkumu ložisek nerostných surovin, ochrany nerostného bohatství a stanovení dobývacích prostorů a jedním z podkladů pro politiku
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci. Surovinovou politiku schvaluje na návrh ministra průmyslu a obchodu
vláda. Vláda předkládá pro informaci surovinovou politiku Poslanecké sněmovně a Senátu. Naplňování surovinové politiky vyhodnocuje Ministerstvo průmyslu a obchodu nejméně jednou za 5 let a o vyhodnocení informuje vládu“.
V rámci expertního vyjádření ČGS rovněž přihlédla k výsledkům projektu „Pasportizace lomů a
pískoven přírodního kameniva ČR a její aktualizace“, která byla zpracovaná v letech 2013–2018 na základě zakázky, zadané úsekem kontroly kvality staveb ŘSD, evidované pod č. 01KV-000982 [8]. V aktualizaci „Pasportizace lomů a pískoven přírodního kameniva v ČR“ jsou na vybraných kamenolomech a
pískovnách podchycené surovinové produkty stavebních surovin, kvalita dobývané suroviny, problematika jakosti kameniva, verifikace geologicko-ložiskových, technologicko-jakostních parametrů suroviny
zařazených dle ČSN EN doplněné o výsledky technologických zkoušek, možné škodliviny suroviny,
včetně petrologického popisu apod. – viz http://www.pjpk.cz/kamenivo-a-vyrobny-kameniva/ a
http://www.pjpk.cz/kamenivo-a-vyrobny-kameniva-soubory/. Důraz byl kladen na obsahy škodlivých
složek suroviny a také na způsob dobývání a úpravy suroviny a zejména na jakostně-technologické parametry se zřetelem na rizikovost kameniva z hlediska reakce s alkáliemi podle Technických podmínek
ministerstva dopravy l37 (2016), změna 1 (zkouška podle ASTM C 1260-94) a dilatometrické rozpínání
cementové malty s alkáliemi podle ČSN 72 1179 (Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi), kap. B,
Změna Z1. Neméně důležitým zpracovávaným aspektem byla také distribuce suroviny, se kterou souvisí
nadměrná zátěž životního prostředí těžkou kamionovou dopravou. Důvodem vypracování této „Pasportizace kamenolomů a pískoven přírodního kameniva v ČR“ je rozsáhlá stávající a plánovaná stavební
činnost nové silniční infrastruktury a opravy existujících dálnic a silnic I. třídy a dále plánovaná výstavba
v nových regionech (např. výstavba dálnic a železničních koridorů a městských obchvatů a další významné stavby). Celkem bylo v letech 2013–2018 v rámci „Pasportizace lomů přírodního kameniva na
území ČR a její aktualizace“ zpracováno formou pasportů na 168 vybraných významných provozoven
přírodního a drceného kameniva, ve kterých jsou podchycené surovinové produkty stavebních surovin,
problematika jakosti kameniva, výsledky technologických zkoušek a popis stávající technologické úpravy
kameniva, možné škodliviny suroviny, včetně jejich odborného popisu.
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Potřeba dotěžení výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene ChrášťanyOuštice (B 3047700) s DP Chrášťany v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce –
Regionální surovinovou politiku Středočeského kraje ([13] a [14]) a její rozpracovanou aktualizaci [12], Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ([18] až [23]) a Surovinovou politiku
České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů ([4] a [6])
Ve smyslu posouzení nezbytnosti pokračování HČ v DP Chrášťany a zdůvodnění veřejného zájmu a potřeby využití významného výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene
Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP Chrášťany s ohledem na aktuální stav roztěženosti a životnosti
využívaných ložisek na území Středočeského kraje v souladu s aktuálními výsledky Regionální surovinové politiky Středočeského kraje ČGS zaujímá následující závěry:
a)

Pro záměr hospodárného dotěžení veškerých zásob v DP Chrášťany bylo Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod čj. 162133/2019/KUSK ze dne
20. května 2020 vydáno souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Zahloubení a těžba v lokalitě Ouštice“ na životní prostředí podle ustanovení § 9a, odst. 1 až 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Souhlasné závazné stanovisko stanovuje celkem 33 podmínek a opatření pro fázi projektové přípravy, pro fázi provozu záměru včetně rekultivace území a
pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí [3].

b)

Z hlediska postupného hospodárného dotěžení všech ověřených zásob SK je pokračování těžby
na výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B
3047700) v DP Chrášťany v souladu se závěrečným doporučením a výsledky „Regionální surovinové politiky Středočeského kraje“ (dále jen „RSP StčK“) z roku 2003 (viz kap. 7.1 „Krátkodobé
úkoly“, kap. 6.1 „Analýza nerostného surovinového potenciálu Středočeského kraje se zřetelem na
využívání ložisek stavebního kamene“, a kap. 3.2 „Stav využití zásob, životnost zásob“ [13]). Ze
závěrů a doporučení výše uvedených kapitol RSP StčK [13] vyplývá pro ložiska stavebních surovin
doporučení hospodárného dotěžení veškerých jejich zásob a to i vzhledem ke stávajícím zpracovatelským kapacitám, technologicky i ekonomicky vyhovujícímu způsobu těžby a odbytovým možnostem suroviny na trhu, zachování požadované kvality suroviny k plnému pokrytí sortimentních
a kvalitativních požadavků trhu apod. V kapitole 6.1. „Analýza nerostného surovinového potenciálu Středočeského kraje“ RSP StčK se mimo jiné uvádí: „Z pohledu potřeby stavebního kamene je deficitní severní polovina Středočeského kraje, kde je v provozu významné výhradní ložisko Klecany a lokální ložiska
na Kladensku (Družec) a Rakovnicku (Senec-Brant, Sýkořice). Potřeba surovin v mankovních oblastech je zajišťována dovozem, a to i z kraje Ústeckého a Libereckého. U potřeby kameniva pro rekonstrukce a výstavbu železničních kolejových svršků se surovina zajišťuje dovozem i na vzdálenosti v řádech stovek km. Výrobny drceného
kameniva jsou regionálně řídce rozmístěny. Spolu s RSP StčK byly Krajskému úřadu Středočeského kraje
předány mapové podklady a speciální databáze s vazbou na využití nerostných zdrojů v tomto kraji. Vzhledem k tomu, že uvedený dokument byl zpracovaný již v roce 2003, nemohou být jeho výsledky v současnosti plně relevantní. Z tohoto důvodu ČGS pro předkládané expertní vyjádření
zpracovala aktualizaci kapitoly č. 6.1 „Analýza nerostného surovinového potenciálu Středočeského
kraje se zřetelem na využívání ložisek stavebního kamene“, která je součástí RSP StčK [14].

c)

Na znepokojující situaci vysokého počtu využívaných ložisek SK na území Středočeského kraje s
nízkou životností a reálně využitelnými zásobami, vedoucí k očekávaným a postupným výpadkům
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dostupných zdrojů stavebních surovin, rovněž upozorňuje v současné době finalizovaný podkladový materiál MPO pro aplikaci a doplnění státní surovinové politiky pod názvem „Studie vyhodnocení aktuálního stavu a perspektivy využívání stavebních surovin v ČR s důrazem na stavební
kámen a štěrkopísky“ ([9] a [10]; dále jen „studie)“, a výsledky rozpracovaného projektu TA ČR (č.
ID TITSMPO909) „Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů – kraje Středočeského, včetně
území města Prahy a kraje Karlovarského“ [12]. Ze závěrů studie, jejíž zpracování vyplynulo ze
závěrů 27. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky ze dne
17. prosince 2019 vyplývá, že v krátké budoucnosti na území ČR bude docházet na jednotlivých
těžených ložiskách SK k dotěžení dostupných zásob a tím i k riziku nenaplňování hospodářských
potřeb státu. Tudíž využitelnost veškerých průzkumem ověřených vytěžitelných zásob kvalitního
rohovce, jakožto drceného kameniva na výhradním využívaném ložisku Chrášťany-Ouštice (B
3047700) s DP Chrášťany, se přímo s ohledem na závěry uvedené studie doporučuje. Rovněž z
předběžných výsledků projektu TA ČR „Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů – kraje Středočeského, včetně území města Prahy a kraje Karlovarského“ vyplývá, že výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) v plánovaném rozšíření
POPD v DP Chrášťany se doporučuje k hospodárnému dotěžení veškerých vytěžitelných zásob a
to v souvislosti výstavbou dálnice D3 a v souladu s horním zákonem.
d)

Z podrobné analýzy vykazovaných disponibilních zásob SK (reálně vytěžitelných zásob a zásob
povolených k dobývání dle POPD) a roční produkce na území Středočeského kraje a území hlavního města Prahy vyplývají následující závěry:

-

Ke dni 1. ledna 2021 se využívá na území Středočeského kraje a na území hlavního města Prahy
celkem 26 výhradních a 6 ložisek nevyhrazeného nerostu SK, tj. celkem 32 těžených ložisek SK,
přitom aktivně činných je pouze 31, jelikož ložisko vápenců Řeporyje dlouhodobě nevykazuje
žádnou produkci – viz následující graf č. 3:

Vývoj počtu těžených výhradních a nevýhradních
ložisek stavebního kamene v období 2008-2020
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-

Celková roční produkce SK ve Středočeském kraji je cca 2 200 tis. m3, tj. 6 000–6 500 tis. t. Z
tohoto celkového počtu 32 využívaných ložisek zaujímá 15 ložisek životnost disponibilních zásob vyšší než 10–15 let, u dalších 4 ložisek SK se pohybuje životnost zásob od 5 do 10 let a u
zbývajících 13 využívaných ložisek SK se pohybuje jejich životnost od 5 do 7 let. Z celkového
počtu 32 využívaných ložisek SK na území Středočeského kraje se tedy jedná o cca 40 % ložisek s velmi nízkou životností disponibilních zásob. Pokud budou zohledněny i lokality s životností zásob do 10 let, přes 50 % ložisek SK je s nízkou životností. Z tohoto celkového počtu
na celém území Středočeského kraje zaujímá celkem 17 ložisek velmi nízkou životnost, a to
max. do 10 let. Na celém území kraje je k současnému datu 6 vytěžených ložisek. Deficitní situace s využíváním ložisek SK je i v severní části Středočeského kraje (zejména okresy Prahavýchod, Praha-západ, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk).

-

V roce 2020 organizace KÁMEN Zbraslav, a.s., ukončila těžbu na ložisku Všestary-Menčice,
těžba byla rovněž ukončená na výhradních ložiskách drceného vápence Trněný Újezd-Holý
vrch a Řeporyje. Na těženém výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene
Chrášťany-Ouštice (B 3047700) v DP Chrášťany je k 1. lednu 2021 evidováno v POPD 13 tis.
m3 (KAMENOLOMY ČR, a.s.), na výhradním ložisku Mladovice (B 3026800) v DP Mladovice
je evidováno 568 tis. m3 (BES, s.r.o.), na ložisku Chomutovice u Dobřejovic (B 3028100) je
v POPD evidováno 357 tis. m3 (EUROVIA Kamenolomy, a.s.), na výhradním ložisku Mrač (B
3026600) je v POPD evidováno celkem 261 tis. m3 (KAMENOLOMY ČR, a.s.), na výhradním
ložisku Votice-Beztahov (B 3084900) je v DP Martinice pod POPD evidováno pouze 114 tis.
m3 (ZAPA beton, a.s.), na výhradním ložisku Plaňany (B 3022500) je v POPD evidováno 605
tis. m3 (EUROVIA Kamenolomy, a.s.), na výhradním ložisku Senec-Brant (B 3060500) je v
POPD evidováno 1 084 tis. m3 (Froněk, spol. s.r.o.), na výhradním ložisku Bílkovice-Takonín
(B 3026700) je v POPD evidováno 423 tis. m3 (CEMEX Sand, k.s.), na výhradním ložisku
Družec (B 3084600) je v POPD evidováno 184 tis. m3 (CEMEX Sand, k.s.), na výhradním ložisku Solopysky u Třebenic-Deštno (B 3042200) je v POPD evidováno 415 tis. m3 (Lom Deštno, a.s.), na výhradním ložisku Žleby-Markovice (B 3127000) je v POPD evidováno 436 tis. m3
(Silnice Čáslav-Holding, a.s.), na výhradním ložisku Stříbrná Skalice (B 30265000) je v POPD
evidováno cca 1 000 tis. m3 (Českomoravský štěrk, a.s.), na výhradním ložisku Čenkov (B
3028300) je v POPD evidováno cca 1 719 tis. m3 (COLAS CZ, a.s.) atp. Disponibilní zásoby
rychle ubývají i na dalších významných výhradních ložiskách SK jako je např. Zbraslav, Klecany-Husinec, Libodřice, Sýkořice, Vlastějovice-Holý vrch, Krhanice aj. Jedná se o kraj s největší
spotřebou SK v republice, z tohoto důvodu je zapotřebí hospodárně dotěžovat veškeré zásoby
v DP a zároveň vytvářet územní předpoklady pro nově zahajované těžby a nová ložiska jakožto
náhradu za postupně dotěžovaná ložiska. Vzhledem k dostavbě dálnice D3 ve Středočeském
kraji se právě uvažuje s hospodárným využitím zásob výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) v DP Chrášťany.

-

Uváděná životnost disponibilních objemů zásob stavebních surovin se počítá k tzv. reálně podnikatelsky vytěžitelným zásobám v DP a v územním rozhodnutí, které zahrnují i zásoby, které
organizace mají zájem v budoucnu těžit. Životnost u jednotlivých ložisek zohledňuje i výkyvy
v objemech odbytových ročních těžeb za posledních 3 až 5 let, které významně ovlivňují (zkracují) životnost některých provozoven s přihlédnutím na vyráběnou kvalitu suroviny
v souvislosti s naplňováním příslušných ČSN EN. Za hranicí platných povolení HČ a ČPHZ
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nelze zásoby nevyhrazených nerostů považovat za jednoznačně vytěžitelné a uvažovat s nimi
v dlouhodobých prognózách jako se zásobami, se kterými může těžební organizace počítat. Tyto zásoby nutno považovat za zásoby „evidované“. Situace v zásobách SK připravených k dobývání na území Středočeského kraje a území hlavního města Prahy je znepokojující.
-

Pokračování HČ v plánovaném rozšíření a dotěžení zásob výhradního ložiska nevyhrazeného
nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) je tedy v souladu s horním zákonem, podle kterého je organizace povinna ložiska a evidované zásoby využívat hospodárně. V
souladu s horním zákonem je tedy nutno při využívání ložisek vydobýt zásoby co nejúplněji s
minimálními těžebně-úpravárenskými ztrátami. Neuspokojivý stav reálně vytěžitelných zásob
SK poukazuje na oprávněné odůvodnění a nezbytnost dotěžení zbývajících bloků zásob výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700)
pro potřeby Středočeského kraje. Zásoby ložiska zamýšlené k dobývání byly schváleny MŽP
dne 14. prosince 2012 na základě přehodnocení zásob [29]. Těžební organizace má povinnost
usilovat o hospodárné vydobytí těchto zásob. V případě, že by bylo prokázáno, že s vydobytím
zásob jsou spojeny neodůvodněné nepříznivé vlivy na životní prostředí, mohlo by být přistoupeno k odpisu zásob ložiska (§ 14a, § 14b a § 14c horního zákona). Na základě provedeného
hodnocení vlivů na životní prostředí ([1] až [3]) se dospělo k závěru, že dobývaní zásob v navrženém rozsahu v DP Chrášťany neohrožuje zájmy ochrany životního prostředí nad přípustnou
míru. Se záměrem jsou sice spojena rizika zájmů ochrany přírody, popř. v min. míře ovlivnění
podzemních vod, nicméně tato rizika jsou nízká a negativní významné vlivy (které by se projevily např. ztrátou podzemní vody ve vodních zdrojích, významným ovlivněním populací zvláště
chráněných druhů apod.) nejsou předpokládány.

Vývoj ročních těžeb výhradních a nevýhradních ložisek
stavebního kamene v období 2008-2020
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V roce 2020 činila celková roční produkce SK z výhradních a nevýhradních ložisek na území
Středočeského kraje cca 2 200 tis. m3, přičemž dominantní postavení v roční produkci zaujímají
výhradní ložiska (přes 1 800 tis. m3) a zbývající produkce je z ložisek nevyhrazeného nerostu
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(celkem cca 400 tis. m3). Dlouhodobě od roku 1992 se ve Středočeském kraji pohybuje průměrná roční spotřeba SK od 1 800 do 2 200 tis. m3 – viz výše graf č. 4.
-

Z využívaných ložisek zaujímají nejvyšší životnost ložiska Bělice, Bernartice-Borovsko, HrabříŠtíleček, Klecany-Husinec, Kozolupy-Čeřinka, Krhanice, Libodřice, Loděnice, Mladovice (a to
díky jejich plánovanému rozšíření a zahloubení), Vlastějovice-Holý Vrch, Zaječov-Kvaň,
Zbraslav (díky plánovanému rozšíření a navýšení disponibilních zásob v navazujícím nevýhradním ložisku Jíloviště) a dále nevýhradní ložisko Libodřice-Polní Voděrady (díky plánovanému
rozšíření a zahloubení), Plaňany 2 (díky zahájenému postupu rozšíření) a Beztahov-vršky (díky
plánovanému rozšíření). S navýšením zásob se počítá v rámci rozšíření stávajícího DP na výhradním ložisku Mladovice, s dalším malým rozšířením těžby se počítá v rozsahu stávajícího
DP na výhradním ložisku Stříbrná Skalice a ložisku Sýkořice (na těchto ložiskách jsou však doposud nevyřešené střety zájmů s dotčenými obcemi, veřejností a orgány ochrany přírody).

-

Na území Středočeského kraje by měl být nadále zachován výše uvedený celkový trend roční
produkce SK, protože Středočeský kraj je a bude nadále spojen s nárůstem požadavků a poptávky po kvalitní surovině SK požadované výrobkové frakce DDK 0/4, 2/4, 2/5 a 4/8 mm a
výrobkové frakce HDK 8/11, 11/16, 16/22, 8/16, 16/32 mm a drážní štěrkodrtě 32/63 mm
na veřejně prospěšné stavby. Požadavky na kvalitu a potřebný objem výstupních sortimentů
stavebních surovin výrazně stoupají, u SK se výrazně prodražují a rovněž jsou nedostatkové výrobkové frakce DDK 0/4, 2/4, 2/5 a 4/8 mm, dále výrobkové frakce HDK 8/11, 11/16,
16/22, 8/16, 16/32 a drážní štěrkodrtě a drtě 0/32kv mm a 32/63 mm.

-

Ložiska kameniva, která vyhovují pro konstrukční vrstvy těles železničního spodku a svršku (tj.
frakce 32/63 mm a 0/32kv mm) dle normy ČSN EN 13450 (Kamenivo do kolejového lože),
jsou ložiska Čenkov, Habří-Štíleček, Klecany-Husinec, Krhanice (ale pouze do podřadnější třídy BII), Libodřice a jeho navazující nevýhradní ložisko Libodřice-Polní Voděrady, Plaňany a
jeho navazující nevýhradní ložisko Plaňany 2, Votice-Beztahov a jeho navazující nevýhradní ložisko Beztahov-vršky a ložisko Zbraslav. Ložiska kameniva, která vyhovují pouze pro konstrukční vrstvy těles železničního spodku, tj. frakce 0/32kv mm dle normy ČSN EN 13450,
jsou ložiska Bělice, Chomutovice u Dobřejovic a Mrač. Využití suroviny z jednotlivých kamenolomů, která je vhodná pro kolejová lože dle ČSN EN 13450 a zařazená do třídy max. BI,
popř. BII, je pouze z vybraných kvalitních etáží s vyloučením zvětralých partií a poruch. Na ložisku Čenkov (spilit, metaspilit) vyhovuje pouze čelní etáž č. II (252 m n. m.) a etáže č. III –
zahloubení (237 m n. m.), na ložisku Klecany (rohovec, droba, metadroba) vyhovuje pouze jediná etáž na kótě 155 m n. m., 165 m n. m., 175 m n. m. a 195 m n. m. (jedná se o jednu etáž,
která není přesně v horizontální rovině), na ložisku Krhanice (amfibol-biotitický granodiorit)
vyhovuje pouze etáž č. II (280 m n. m.) a etáž č. III (302 m n. m.) a to pouze do podřadnější
třídy kvality BII, u ložiska Libodřice, které je spojeno s nevýhradním ložiskem Libodřice-Polní
Voděrady (amfibolit, migmatit a jeho přechodové fáze) vyhovují pouze 3 etáže, a to etáž č. II
(319 m n. m.), etáž č. III (306 m n. m.) a etáž č. IV (293 m n. m.), u ložiska Plaňany a jeho navazujícího nevýhradního ložiska Plaňany 2 (migmatit, rula) vyhovují pouze 3 etáže a to etáž č.
II (195 m n. m.), etáž č. III (182 m n. m.) a etáž č. IV (171 m n. m.), u ložiska Habří-Štileček
(kontaktní rohovec) vyhovují pouze 2 etáže a to etáž č. I (416 m n. m.) a etáž č. II (430 m n.
m.) a dále u ložiska Votice-Beztahov a navazujícího nevýhradního ložiska Beztahov-vršky (biotitický granodiorit) vyhovují pouze 3 etáže a to etáž č. II (488 m n. m.), etáž č. III (473 m n. m.)
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a etáž č. IV (456 m n. m.) a v neposlední řadě na ložisku Zbraslav (spility a metaspility) vyhovují pouze 3 etáže a to etáž č. IV (260 m n. m.), etáž č. V (240 m n. m.) a etáž č. VI (220 m n. m.).
Vedle ložisek, jejichž surovina vyhovuje pouze pro konstrukční vrstvy těles železničního spodku frakce 0/32kv mm dle normy ČSN EN 13450, a to jen z vybraných kvalitních etáží s vyloučením zvětralých partií a poruch – jedná se o tyto vyhovující části těžebních etáží z ložisek: u
ložiska Bělice (keratofyr, metaryolit, rohovec) vyhovují pouze 2 etáže, a to etáž č. II (440 m n.
m.) a etáž č. I - západní část (454 m n. m.), u ložiska Chomutovice u Dobřejovic (břidličný rohovec) vyhovují pouze 2 etáže, a to etáž č. III (410 m n. m.) a etáž č. IV (398 m n. m.), u ložiska Mrač (granodiorit) vyhovují 4 etáže, a to etáž č. I (310 m n. m.), etáž č. II (297 m n. m.), etáž
č. III (277 m n. m.) a etáž č. IV (260 m n. m.) – zaujímají nízké objemy disponibilních zásob a
životnost ložiska Čenkov, výhradní ložisko Libodřice, výhradní ložisko Plaňany, výhradní ložisko Votice-Beztahov, Chomutovice u Dobřejovic a Mrač.
e)

Jižně, v těsném sousedství využívaného výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700), byl plánovaný záměr na využití rezervního výhradního ložiska stavebního kamene Mlékovice-Česká (B 3165900) v CHLÚ Mlékovice I – viz
obrázek č. 4. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, jako úřad příslušný dle § 21 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zahájilo dopisem čj.
72136/ENV/16; 3182/500/16 ze dne 20. října 2016 proces posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mlékovice a následné povolení těžby stavebního
kamene“. Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti oznamovatele záměru, organizace
GET, s.r.o., pod zn. 14_162 ze dne 20. března 2019, v souladu s ustanovením § 23, odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dne 1. dubna 2019 pod čj. MZP/2019/500/730
ukončilo proces posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu předpokládané změny technického a prostorového řešení záměru a zejména z důvodu zvýšené koncentrace vlivů na životní
prostředí dalším novým těžebním záměrem nacházejícím se v bezprostřední blízkosti dlouhodobě provozovaného kamenolomu na výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu – stavebního
kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700). Řízení ke stanovení DP Mlékovice na ložisku SK
Mlékovice-Česká (B 3165900) a povolení HČ bylo již ze strany MŽP ukončeno. Kumulativní a
synergické vlivy s tímto záměrem nejsou uvažovány.

f)

Záměr na hospodárném dotěžení veškerých vytěžitelných zásob v DP Chrášťany výhradního
ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) a zájem
na hospodárném využívání nerostného bohatství státu je v souladu s plněním Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, která byla schválená na základě usnesení vlády ze dne 14. června 2017 č. 441, o Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů [4], zejména pak s kapitolou 3.2.8. „Záměry v oblasti stavebních surovin“. V této kapitole se uvádí: „Pro zachování kontinuity ročního objemu produkce stavebních surovin (zejména stavební kámen a štěrkopísky) je třeba zachovat vyváženost počtu využívaných ložisek a
tudíž po ukončení postupně vytvořit územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou za postupně dotěžované lokality. Proto je důležité, aby stát deklaroval zájem provádět průběžný geologický průzkum, připravil
podmínky pro zrychlení a pružnost povolovacích procesů a aktivně komunikoval s obcemi, veřejnosti i těžebními
organizacemi. Cílem těchto kroků je připravovat nová ložiska k otvírce tak, aby nedošlo k ohrožení dodávek
surovin na trh. Těžba stavebních surovin v blízkosti míst jejich spotřeby je nejen ekonomická, ale zejména ohleduplná k životnímu prostředí. Přesnou lokalizaci ložisek stavebních surovin, včetně kvalitativních parametrů,

Česká geologická služba • IČ 00025798 • Tel. 257 089 500 • E-mail: secretar@geology.cz

ID DS: siyhmun

www.geology.cz

SOG-441/0480/2021 – str. 22/33

využitelných pro chystané liniové stavby, má k dispozici ČGS. Problematika zdrojů stavebního kamene a štěrkopísků v jednotlivých částech ČR je podrobně rozpracovávána v regionálních surovinových koncepcích, které
zpracovala ČGS pro potřeby všech krajských úřadů a které budou v návaznosti na schválení státní surovinové
politiky aktualizovány formou rozpracování státní surovinové politiky do větší podrobnosti pro podmínky regionů.“ Polohu některých rezervních, doposud nevyužívaných ložisek stavebních surovin lze přitom hodnotit jako
výhodnou právě vzhledem k jejich umístění vzhledem k poloze plánovaných klíčových staveb a v souvislosti s
plánovanými dílčími úseky staveb SOKP. Přes výkyvy na stavebním trhu je žádoucí nezanedbávat přípravu rezervních lokalit pro budoucí využití v těch regionech, kde lze očekávat nárůst spotřeby nebo kde jsou dotěžovaná
v současnosti využívaná ložiska.“

Obrázek 4: Umístění předmětného využívaného výhradního ložiska Chrášťany- Ouštice s DP Chrášťany a v nedávné
době do využití plánovaného rezervního výhradního ložiska stavebního kamene Mlékovice-Česká (B 3165900) v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) Mlékovice I.

g)

Jak je z výše uvedeného textu zřejmé, dokument státní surovinové politiky z roku 2017 [4] upozorňuje na nepříznivé okolnosti v souvislosti s problematikou využívání ložisek stavebních surovin (zejména SK) v ČR – a to, že u velkého počtu využívaných ložisek jsou vykazovány velmi
nízké objemy vytěžitelných zásob, a tudíž se markantně snižuje jejich životnost. Aby nedošlo k
ohrožení dodávek kvalitního objemu stavebních surovin na trh, je potřeba postupně vytvořit
územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou za postupně dotěžované lokality, v
lepším případě hospodárně dotěžit stávající vytěžitelné zásoby jako na výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) v DP Chrášťany –
pro budoucí využití v těch regionech, kde lze očekávat kontinuální růst potřeby stavebních su-
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rovin (ve Středočeském kraji dlouhodobě od roku 1992 je roční spotřeba SK kolem 1 800– 2
200 tis. m3 – viz grafy č. 3 a č. 4).
h) Souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydané
MŽP pod čj. 12580/ENV/17 dne 22. března 2017. V souhlasném stanovisku MŽP čj.
12580/ENV/17 ze dne 22. března 2017 k návrhu koncepce Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů [6] je uvedeno v části A „Obecné požadavky z
hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví“ v bodě 3): „Novou otvírku ložiska zahajovat v
závislosti na ukončení a zahlazení těžby stejné komodity na dotěžovaném či ukončeném ložiskovém objektu v
souladu s regionálními surovinovými politikami. Vytvářet územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou za postupně dotěžovaná a zrekultivovaná území“ [6] a v bodě 5): „Při povolování nových těžeb především stavebních surovin přihlédnout na dosavadní plošnou roztěženost dané oblasti, preferovat rovnoměrné rozmístění, aby nedocházelo k vysoké koncentraci velkoobjemových těžeben na malé ploše, preferovat ta ložiska,
která se nachází nejblíže k plánovaným investičním záměrům“.
i)
V souhlasném stanovisku MŽP čj. 12580/ENV/17 ze dne 22. března 2017 k Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů [6], se v kapitole 2 „Požadavky
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ve vztahu ke konkrétním komoditám“ v
bodě 24) uvádí: „V navazujících regionálních surovinových strategiích optimalizovat plány pro možné otvírky
nových ložisek stavebních surovin vzhledem k lokalizaci ZCHÚ, EVL, PO, VKP, prvků územního systému
ekologické stability, botanicky, zoologicky, stanovištně či geomorfologicky hodnotných lokalit či krajinných segmentů a chráněných oblastí přirozené akumulace vod.“ a v bodě 25): „V rámci povolovacích procesů pro
těžbu jednotlivých ložisek zohlednit a vyhodnotit jejich vazbu na obslužnou dopravu vzhledem k zatížení urbanizovaných území nákladní dopravou, a to včetně případných souběhů s dopravou z dalších dobývacích prostorů“. Výše uvedená ustanovení kapitoly „Zajištění stavebních surovin pro realizaci významných
dopravních liniových staveb“ a další klíčové výše body definované v části A „Obecné požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví“ a v kapitole 2 „Požadavky z hlediska
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ve vztahu ke konkrétním komoditám“ jsou tedy v
souladu se strategickým cílem Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin
a jejich zdrojů [4] a to zejména ve smyslu efektivního využití domácích zdrojů surovin, které
jsou dlouhodobě udržitelné z pohledu životního prostředí (nezhoršování kvality životního prostředí), dále ekonomického (finanční stabilita těžebního sektoru a na něj navazujících odvětví
hospodářství a schopnost zajistit potřebné investice do obnovy a rozvoje včetně rekultivace),
dále lidských zdrojů (technická vzdělanost) a sociálních dopadů (zaměstnanost) a v neposlední
řadě ve smyslu vyššího důrazu na komunikaci s veřejností (otevřená informovanost, zapojení
lokálních autorit, osvěta).
j)
Za veřejný zájem lze považovat záměr hospodárně využívat vymezené výhradní ložisko
nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP
Chrášťany. Toto tvrzení lze podložit citací právní věty I. vydané
ve Sbírce rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu č. 4/2011, ročník IX (http://sbirka.nssoud.cz/cz/horni-pravostanoveni-a-prevod-dobyvaciho-prostoru.p2222.html) k rozsudku Nejvyššího správního soudu
čj. 4 As 68/2008 – 138 ze dne 6. května 2009. Veřejný zájem na využívání výhradních ložisek
nerostných surovin, mezi něž se řadí i výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu – stavebního
kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP Chrášťany, která jsou ve vlastnictví státu, dekla-

Česká geologická služba • IČ 00025798 • Tel. 257 089 500 • E-mail: secretar@geology.cz

ID DS: siyhmun

www.geology.cz

SOG-441/0480/2021 – str. 24/33

k)

ruje judikát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 6. května 2009, čj. 4 As 68/2008 138, v němž se mimo jiné uvádí: „Koncepce horního zákona vychází z toho, že nerostné bohatství na území České republiky, které je tvořeno ložisky vyhrazených nerostů, je ve vlastnictví státu (§ 5). Zájem na řádném
využívání nerostného bohatství, který je nepochybně zájmem veřejným, je zabezpečen tím, že organizace, jimž je
povoleno provádění hornické činnosti, platí státu úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (§ 32a).
Z uvedeného vyplývá, že hornická činnost organizací, třebaže prováděná v rámci jejich podnikatelské činnosti, je
též naplněním veřejného zájmu státu na řádném využívání nerostného bohatství“. Uvedené znění poukazuje na skutečnost, že z horního zákona vyplývá, že dobývání výhradního ložiska, i když je
prováděné v rámci podnikatelské činnosti, je naplněním veřejného zájmu státu na řádném využívání nerostného bohatství. Ačkoli samotný rozsudek neřeší ochranu životního
prostředí, judikát je formulován obecně s jasným sdělením podstaty chápání využívání nerostného bohatství ve vlastnictví státu jako veřejného zájmu. Horní zákon proto klade důraz na hospodárné využívání výhradních ložisek, přičemž tím rozumí nejen jejich dobývání,
ale i úpravu a zušlechťování vydobytých nerostů s přihlédnutím k současným technickým a
ekonomickým podmínkám. Důraz na hospodárné využívání výhradních ložisek pak dále horní
zákon podtrhuje tím, že ukládá vydobýt zásoby výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co nejmenšími ztrátami a znečištěním, což je plně v souladu se záměrem hospodárného dotěžení zásob výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního
kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP Chrášťany.
Respektování a případné dotěžení zásob výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP Chrášťany, které je ve vlastnictví státu (§ 5
horního zákona), je v souladu se schválenými strategickými dokumenty na krajské úrovni, v daném případě se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR StčK) ze dne 19. prosince 2011 vydanými na základě usnesení č. 4-20/2011/ZK, resp. s „Opatřením obecné povahy, kterým se vydávají ZÚR Středočeského kraje“ s nabytím účinnosti dne 22. února 2012 [18].
V právním stavu ZÚR StčK vydaném na základě „Opatření obecné povahy ze dne 7. února
2012“ se v kapitole 5.1 „Přírodní hodnoty území kraje“ uvádí: „Přírodními hodnotami území kraje
se rozumí:
- plochy pro těžbu nerostných surovin, tedy:
a) využívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory;
b) nevyužívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory, popř. dobývací prostory s přerušenou těžbou;
c) nevyužívaná výhradní ložiska s chráněným ložiskovým územím;
d) nevyužívaná výhradní ložiska bez stanovené ochrany chráněného ložiskového území;
e) využívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku, a u kterých byla povolena
těžba na základě územního rozhodnutí a příslušného obvodního báňského úřadu;
f) nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku;
g) registrované a evidované prognózní zdroje vyhrazených a nevyhrazených nerostů“.
Z výše uvedeného vyplývá, že výhradní ložiska, CHLÚ, DP, dále ložiska nevyhrazených nerostů a významné prognózní zdroje jsou neobnovitelnými zdroji a zákonnými, nepřemístitelnými limity území. Ochrana ložisek nerostných surovin je veřejným zájmem, z tohoto
důvodu musí být ložiska nerostných surovin respektována v řízeních týkajících se území a
jeho využití. Rovněž ZÚR StčK stanovují zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území: „Vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. Při vymezování ÚSES hledat plochy mimo ložiska nerostů, vnik překryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen
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v nezbytných případech a při zohlednění stanovených dobývacích prostorů. Při povolování hornické činnosti vycházet
z toho, že vymezení biocenter a biokoridorů přes ložiska nerostů není překážkou jejich využívání. V takových případech je nezbytné podporovat funkci ÚSES jak při samotné těžbě, tak při jejím ukončování a zejména rekultivaci těžbou dotčeného území, kdy dojde za předem stanovených podmínek k vytvoření funkčního prvku ÚSES.“ Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve svém odůvodnění uvádí: „Plochy pro těžbu nerostných
surovin jsou všechna zjištěná a předpokládaná ložiska nerostů v souladu s ustanovením § 13 a § 15 zákona č.
44/1988 Sb., v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 62/1988 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 369/2004 Sb.,
přílohou č. 2 (tabulky č. 6 až 8)“. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje následně v kapitole
4.6.1 „Přírodní hodnoty Středočeského kraje“ v tabulce č. 6 uvádí seznam bilancovaných – výhradních těžených ložisek nerostných surovin, včetně využívaného výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP Chrášťany.
l)

Dále ČGS konstatuje, že hospodárné dotěžení veškerých ověřených zásob na roztěženém výhradním ložisku Chrášťovice-Ouštice je v souladu se schválenými strategickými dokumenty na krajské
úrovni, v daném případě s úplným zněním ZÚR StčK po 2. Aktualizaci ZÚR StčK, schváleného
zastupitelstvem Středočeského kraje na základě usnesení č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. dubna
2018 (s nabytím účinnosti od 4. září 2018) [20]. Z výrokové části úplného znění ZÚR StčK po 2.
Aktualizaci ZÚR StčK, z kapitoly 5.1 vyplývá, že plochy pro těžbu nerostných surovin jsou všechna výhradní ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje a rovněž v současnosti nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku. Zároveň 2. aktualizace ZÚR StčK mimo jiné stanovuje zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možný rozvoj
těchto území, tj. vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů.

Obrázek 5: Umístění předmětného využívaného výhradního ložiska Chrášťany-Ouštice s DP Chrášťany v úplném znění
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po 2. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Úplné znění ZÚR StčK po 2. Aktualizaci ZÚR StčK [20] stanovuje mimo jiné následující zásady
pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území:
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m)

„- respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot;
- chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana biodiverzity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, apod.);
- vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. Při vymezování ÚSES hledat plochy mimo ložiska nerostů, vnik překryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen v nezbytných případech a při zohlednění stanovených dobývacích prostorů. Při povolování hornické činnosti vycházet z toho, že vymezení biocenter a biokoridorů přes
ložiska nerostů není překážkou jejich využívání. V takových případech je nezbytné podporovat funkci ÚSES jak
při samotné těžbě, tak při jejím ukončování a zejména rekultivaci těžbou dotčeného území, kdy dojde za předem
stanovených podmínek k vytvoření funkčního prvku ÚSES.
Zároveň podle aktuálních ověřených informací je hospodárné dotěžení veškerých ověřených zásob
na roztěženém výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene ChrášťanyOuštice (B 3047700) s DP Chrášťany v souladu s návrhem připomínkované a veřejně projednané
verze 3. aktualizace ZÚR StčK a vyhodnocení vlivů návrhu 3.b aktualizace ZÚR StčK na udržitelný rozvoj území ([22] a [23]). Ve 3. Aktualizaci ZÚR StčK jsou zohledněná jako samostatný jev v
koordinačním výkresu a v textu využívaná a nevyužívaná rezervní výhradní ložiska a využívaná a
nevyužívaná ložiska nevyhrazeného nerostu a prognózní zdroje.

n)

Záměr využití výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene ChrášťanyOuštice (B 3047700) s DP Chrášťany byl od počátku zahájení těžby implementován jak do výkresové části, tak i do textové části územního plánu, tudíž předmětný záměr rozšíření těžby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Neveklov. Podle platného územního plánu
města Neveklov je větší část záměru rozšíření POPD v DP Chrášťany v ploše funkčního využití
„VS – výroba, sklady, výrobní služby“, a tento záměr lze zařadit do zpracovatelské činnosti, která
je zmíněna v přípustném využití funkční plochy. Zásadní problém je v kompromisním řešení finálního návrhu sanace a rekultivace v kamenolomu mezi těžební organizací a dotčenou obcí. Těžební organizace nadále počítá s variantou rekultivace zahloubení lomu zavezením jámy skrývkou
a výkopky z jiných staveb (zvláště z plánované stavby dálnice D3). Město Neveklov však trvá na
původním navrhovaném způsobu sanace zahloubení lomu formou zatopení vytěžené jámy a vytvoření nové vodní plochy.

o)

Na základě pozitivních jakostně-technologických výsledků kameniva bylo těžené výhradní ložisko
nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP Chrášťany zařazené do „Pasportizace lomů a pískoven přírodního kameniva ČR a její aktualizace“ [8], tj. mezi
vybrané pískovny přírodního kameniva v ČR pro ŘSD, které zaujímají kvalitní výrobkové produkce pro nezbytnou potřebu na stavby silnic a dálnic. V aktualizaci „Pasportizace lomů a pískoven
přírodního kameniva v ČR“ jsou na vybraných lomech a pískovnách podchycené surovinové produkty stavebních surovin, kvalita dobývané suroviny, problematika jakosti kameniva, verifikace
geologicko-ložiskových, technologicko-jakostních parametrů suroviny zařazených dle ČSN EN
doplněné o výsledky nejnovějších technologických zkoušek, možné škodliviny suroviny, včetně
odborného petrologického popisu apod. – viz http://www.pjpk.cz/kamenivo-a-vyrobnykameniva/. Výrobky drceného kameniva frakce 0/4, 0/32, 0/63, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125
mm splňují technické požadavky dle ČSN EN pro štěrkodrtě a drtě HDK a DDK, surovina je
zejména vhodná dle ČSN EN 12620 + A1 jako kamenivo do betonu, dle ČSN EN 13043 jako
kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních cest, dle ČSN EN 13242 jako kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydrau-
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lickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace a v neposlední řadě dle ČSN EN
13285 pro nestmelené směsi. Obdobné spektrum výrobků se předpokládá i při pokračování v těžbě. Surovina na základě prokázaných technologických zkoušek od akreditované zkušební laboratoře (Zkušebny kamene a kameniva, s.r.o., Hořice, a akreditovaná zkušební laboratoř Ústavu chemicko-fyzikálních vlastností stavebních hmot, Praha) vykazuje vyhovující mechanicko-fyzikální a
chemicko-fyzikální vlastnosti, rizikovost kameniva z hlediska reakce s alkáliemi maximální podle
TP l37 – změna 1 (zkouška podle ASTM C 1260-94 prům. prodloužení trámce) se pohybuje okolo
0,183 % délky po 16 dnech, rizikovost dilatometrického rozpínání cementové malty s alkáliemi
minimální podle ČSN 72 1179 - kap. B – Změna Z1 (prům. prodloužení trámce po 6 měsících) se
pohybuje okolo 0,032 % délky, a tudíž kamenivo z výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu –
stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) z hlediska rizikovosti s alkáliemi zcela vyhovuje. Zvláště pozitivní výsledky technologické zkoušky jsou na mrazuvzdornost dle ČSN EN
1367-1:2007 – tyto se pohybují kolem 0,5 % hmot., a tudíž kamenivo z výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) plnohodnotně vyhovuje
do betonů a vysokopevnostních betonů a těžkých betonů. Dále jsou bezproblémové výsledky
technologické zkoušky na nasákavost dle ČSN EN 1097-6:2014, které se pohybují kolem 0,3 %
hmot., což je naprosto vyhovující pro kamenivo do asfaltových směsí. Ohladitelnost kameniva
podle ČSN 1097-8:2010, Protokol č. 7/14, rovněž vyhovuje a pohybuje až na hodnotách PSV=
58. Otlukovost frakce kameniva 8/16 mm je kolem 14,6 %. Na základě výše uvedeného surovina z
výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s
DP Chrášťany oprávněně obdržela certifikát řízení výroby č. 1392-CPR-475 [8]. Drcené kamenivo
z výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B
3047700) bylo zařazené mezi relativně kvalitní surovinu pro naplňování požadavků trhu, s technologicky i ekonomicky vyhovujícím způsobem dobývání a úpravou suroviny s dostatečně uspořádaným a adekvátním technologickým zázemím. Důvodem vypracování této pasportizace lomů přírodního kameniva je rozsáhlá stávající a plánovaná stavební činnost nové silniční infrastruktury a
opravy existujících dálnic a silnic I. třídy (např. modernizace dálnice D1, dále výstavba dálnic D3,
D35, D11, D4 a další významné stavby).
p)

Hlavním vyráběným produktem z výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) je drcené kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620 (Kamenivo do
betonu), ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) nebo ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové
směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch), které vymezují rozsah využití těženého nerostu. Aplikace různých norem umožňuje hospodárné využití těžené suroviny s tím, že nejkvalitnější části ložiska jsou využívány pro nejnáročnější výrobky, méně
kvalitní části (navětralý kámen při povrchu ložiska, kámen z porušených partií apod.) pro výrobky
na kvalitativní parametry nenáročné. Výsledky rozborů, včetně komentáře, jsou uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2. Z výsledků technologických rozborů výrobků, které v rámci počátečních zkoušek
kameniva provedla v roce 2011 akreditovaná Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., v Hořicích, vyplynulo, že zkoušená surovina s převahou křemen-biotitických rohovců vyhovuje ČSN 72 1511
pro výrobu drceného kameniva v I. jakostní třídě. Surovina se zvýšeným podílem cordieritických
rohovců a břidlic je vhodná pouze pro kvalitativně méně náročné výrobky.
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Tabulka 1: Vybrané technologické vlastnosti suroviny – vzorky rohovců z průzkumu 1961 (Zima et al., 2012).
vlastnost
měrná hmotnost
objemová hmotnost
nasákavost váhová
nasákavost objemová
otlukovost LA
mrazuvzdornost
přilnavost k živicím D2 (dehet)
přilnavost k živicím NT5
podíl plochých zrn (granulátor YOWA) frakce 8/15
podíl jehlicových zrn (granulátor YOWA) frakce 8/15
tvarový index (granulátor YOWA) frakce 8/15
podíl plochých zrn (granulátor YOWA) frakce 15/25
podíl jehlicových zrn (granulátor YOWA) frakce 15/25
tvarový index (granulátor YOWA) frakce 15/25
podíl plochých zrn (granulátor YOWA) frakce 25/40
podíl jehlicových zrn (granulátor YOWA) frakce 25/40
tvarový index (granulátor YOWA) frakce 25/40
podíl plochých zrn (granulátor YOWA) frakce 40/70
podíl jehlicových zrn (granulátor YOWA) frakce 40/70

průměr
g/cm3
g/cm3
% hm.
%
%
%

% hm.
% hm.
% hm.
% hm.
% hm.
% hm.
% hm.
% hm.
% hm.
% hm.
% hm.

max.
2,65
2,55
0,20
1,23
14,3

min.
2,74
2,69
1,93
0,42
70,4

100
velmi dobrá
velmi dobrá
5,94
12,85
0,1309
2,62
16,97
0,2053
0
12,5
0,2187
0
0

Tabulka č. 2: Technologické parametry vybraných výrobků (Zima et al., 2012)
vlastnost
jemné částice
kvalita jemných částic
- zkouška ekvivalentu písku
- humusovitost
obsah celkové síry
obsah vodou rozpustných síranů
tvar zrn - zrna s TI 3 a větším
podíl ostrohranných zrn
odolnost proti drcení - otluk. LA
nasákavost
mrazuvzdornost (10 cyklů)
hmotnost kameniva
- objemová
- sypná
- setřesená
- mezerovitost volně sypaná
- mezerovitost setřesená

jednotka
[% hm]

[% hm]
[% hm]
[% hm]
[% hm]

frakce
0/4
15,6
39
neg. zkouška
0,022
0,002

[% hm]
[% hm]
[t/m3]
[t/m3]
[t/m3]
[% hm]
[% hm]

2,722
1,376
1,788
49,4
34,3

frakce
8/32
0,8

frakce
16/32
0,6

0,022
0,002
18,0
100
19,3
0,4
0,5

0,022
0,002
13,5
100
19,3
0,4

2,694
1,346
1,614
50
40,1

2,682
1,317
1,559
50,9
41,9

Výrobky z lomu Ouštice vyhovují výše uvedeným normám ČSN EN. V průběhu exploatace ložiska bylo ověřeno, že nenavětralá surovina s převahou křemen-biotitických rohovců celého ložiska
má z jakostně-technologického hlediska jednotný charakter s minimální mírou variability (Zima et
al. 2012). Křemen-biotitické rohovce mají velmi dobrou pevnost v mělnění i v otluku (vyhovují
pro I. třídu dle ČSN 72 1511). Nevhodné vlastnosti však mají zvětralé uzlíkovité břidlice, které
tvoří řadu tenčích podřízených vložek, jejichž podíl v ložisku není větší než přibližně 10 %. Přilnavost hornin z výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice
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(B 3047700) k živicím je dobrá, surovinu lze doporučit k výrobě silničních štěrků a drtí. Surovinou
z výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B
3047700) s DP Chrášťany se zásobují významní odběratelé z oblasti Benešovska a částečně z pražské aglomerace.
q)

Na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy jsou velice výhodná umístění vysokokapacitních obaloven a betonáren, což umožňuje v dostatečných objemech saturovat výrobou a prodejem asfaltových směsí a betonů plánovanou výstavbu velkého počtu dopravních staveb a rekonstrukci pozemních komunikací, zejména plánovanou dostavbu dálnice D3, dále významné dopravní stavby celostátní úrovně – dokončení Pražského silničního okruhu (SOKP), jakožto součásti základního komunikačního systému hlavního města Prahy, zejména pak „Stavbu 511 Běchovice
– dálnice D1“ o celkové délce 12,571 km (nachází se ve fázi územního řízení), dále navazující
„Stavbu 520 Březiněves – Satalice“ o délce 13,15 km na severovýchodním okraji Prahy, dále
„Stavbu 519 Suchdol – Březiněves“ o celkové délce 6,68 km, která úzce souvisí s řešením (napojením) plánované „Stavby 518 Ruzyně – Suchdol“ o celkové délce 9,40 km aj. Za další velmi významné plánované stavby v tomto území lze považovat novostavbu směrově rozdělené čtyřpruhové přeložky návrhové kategorie S 24,5/100 silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly v délce
12,601 km. Jedná se o trasu přeložky v rámci záměru Silniční okruh kolem Prahy, „Stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ a dále kompletní rekonstrukci a rozšíření stávající silnice I/12 v úseku Úvaly – Kolín o celkové délce 29,5 km – viz následující obrázky č. 12 až 15. Bude se jednat o nové
uspořádání 2+1, tj. rozšíření o jeden jízdní pruh na třípruhovou komunikaci v extravilánových
úsecích o délce cca 20,9 km. V celé délce silnice I/12 Úvaly – Kolín (29,5 km) dojde k výměně obrusné vrstvy, na části silnice bude probíhat i výměna podloží atp. Stávající obalovny v této části
Středočeského kraje nebudou schopny na očekávanou poptávku a nároky na realizaci staveb v severní a severovýchodní oblasti Prahy v dostatečném rozsahu a objemu reagovat. Pokud se jedná o
výstavbu železničních drah – a je lhostejno, jestli se jedná o stavbu vysokorychlostní železnice nebo klasické, tak je potřeba počítat s mnohem větší potřebou kameniva. Nejblíže realizaci je výstavba vysokorychlostní železnice směrem na Drážďany, kdy úsek Praha – Litoměřice by měl být hotov podle mezinárodních dohod do období 2030–2035. Značný počet projednaných projektů na
území Středočeského kraje se týká železniční dopravy: tranzitní koridor AGC tratě č. 170 Zdice –
Cerhovice; železniční tratě č. 221 a č. 220 Praha – Benešov – Mezno (Tábor), dále trať č. 072 (Děčín) – Liběchov – Všetaty – Lysá nad Labem; trať č. 231 Lysá nad Labem – Kolín a č. 230 Kolín –
Čáslav (Havlíčkův Brod); trať č. 231 Praha Vysočany – Lysá nad Labem jako koridor pro veřejně
prospěšnou stavbu D207 a další koridory pro vysokorychlostní tratě na území Středočeského kraje
– D200 pro trať Praha – Plzeň, úsek Praha – Beroun; D201 pro trať Praha – Lovosice, úsek Praha
– hranice Středočeského kraje; D202 pro trať Praha – Brno, úsek Praha – Poříčany, další stavby
jako jsou zkapacitnění trati Praha – Kolín a optimalizace trati ze všech směrů z Prahy hlavního nádraží apod. S jistotou lze říci, že pokud se situace s přípravou nových zásob SK pro těžbu na v
současné době těžených ložiskách (z velké části již vytěžených) nebo s otvírkou nových lomů ve
Středočeském kraji nezmění, bude cca do 7–10 let situace v zásobování drceným kamenivem velmi
kritická.

r)

Politika územního rozvoje České republiky v aktuálním znění podle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 368/2020 Sb. [25] v kapitolách „Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady“
a „Úkoly pro územní plánování“ uvádí:
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-

„Výstavba a koridory vysokorychlostní dopravy – VR1, SOKP, L1 apod. - územní podmínky pro umístění
rozvojového záměru a podle výsledků zajistit ochranu území pro tento rozvojový záměr vymezením územních rezerv:
Stavba (Dresden–) hranice SRN/ČR – Lovosice/Litoměřice – Praha,
Stavba Plzeň – Praha.
Možnost připojení Ústí nad Labem na koridor Praha – hranice ČR/SRN (–Dresden) se zastávkou pro konvenční rychlíkovou dopravu.
Výstavba dálnice D3 na úseku Praha – Tábor – České Budějovice – Dolní Třebonín (E55).
Silniční okruh kolem Prahy (Pražský okruh) propojuje na rozhraní hlavního města Prahy a Středočeského kraje
jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy, převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města, účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti.
Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (VPD), vzletové a přibližovací prostory (VPP) letiště Praha-Ruzyně.
Vymezení koridoru pro zkapacitnění a zlepšení železničního spojení Nymburk – Mladá Boleslav.
Vymezení koridoru pro železniční spojení v úsecích Praha – Letiště Václava Havla, Praha – Kladno.“
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Závěr a doporučení
Dotěžení výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice
(B 3047700) s DP Chrášťany s vyhovující jakostně-technologickou charakteristikou suroviny je z
hlediska plnění koncepce postupného otevírání a těžby stavebního kamene na nových ložiskách za ložiska ukončovaná či ukončená v souladu se strategickými koncepčními dokumenty
na celostátní, krajské i regionální úrovni – zejména se Surovinovou politikou České republiky v
oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, s aktualizovanou kapitolou o využívání ložisek stavebního
(drceného) kamene v rámci Regionální surovinové politiky Středočeského kraje a se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, resp. s jednotlivými dokumenty, kterými se Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a jejich dílčí aktualizace vydávají.
V případě ukončení těžeb na výhradních a nevýhradních ložiskách s nízkou životností zásob
dojde k úbytku, resp. výpadku roční produkce stavebního (drceného) kamene v objemu přibližně 900
až 1 200 tis. m3. Výsledná vývojová křivka roční produkce stavebního (drceného) kamene na území
Středočeského kraje ukazuje do budoucna postupný pokles těžby v důsledku vyčerpání stávajících
těžených ložisek. Z toho lze odvodit objemové nároky na produkci nově otvíraných ložisek a v lepším případě na hospodárné dotěžení veškerých zásob na stávajících dlouhodobě využívaných ložiskách – v daném případě na území výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene
Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP Chrášťany – pro zásobování Středočeského kraje. Na využívaných ložiscích je tedy nezbytné hospodárně dotěžit zásoby v souladu s platnými právními
předpisy a to v rámci stanovených dobývacích prostorů za předpokladu lokálních kompromisů mezi těžbou a ochranou jednotlivých složek životního prostředí a za minimalizace dopadů
vlivů těžby na zdraví obyvatel. V každém případě je třeba počítat s tím, že otvírka nových ložisek
stavebního kamene v řešeném území bude z územně-ekologického hlediska značně problematická až
nemožná především vzhledem k obtížné dopravní přístupnosti, kvalitě suroviny, vodohospodářskému významu širšího okolí dotčeného území a jeho produkčním i mimoprodukčním funkcím.
Mezi další důvody pro pokračování těžby na výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu
– stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP Chrášťany lze zařadit:
-

Geologickým průzkumem ověřené dostatečné nahromadění suroviny výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene (kvalitní rohovec) a to v optimálních podmínkách využitelnosti s příznivými jakostně-technologickými parametry suroviny.

-

Zachování požadované kvality suroviny ve vztahu k plnému pokrytí sortimentních a kvalitativních požadavků trhu. Největší část zdejší výroby představují štěrkodrtě a drtě hrubého a drobného drceného kameniva, vhodné dle ČSN EN 12620 + A1 jako kamenivo do betonu, dle
ČSN EN 13043 jako kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací,
letištních a jiných dopravních cest, dle ČSN EN 13242 jako kamenivo pro nestmelené směsi a
směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, dále dle
ČSN EN 13285 pro nestmelené směsi a v neposlední řadě jako zásypový materiál pro inženýrské sítě, posypový materiál pro údržbu silnic, materiál pro zpevnění hrází a břehů vodních toků
a ploch. Veškeré výrobky z drceného kameniva jsou certifikovány a splňují příslušné kvalitativní podmínky pro běžné stavební účely, výstavbu vozovek (včetně použití do betonových vozovek a do svrchních vrstev vozovek) a použití do betonů apod.
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-

Technologicky i ekonomicky vyhovující způsob těžby na stávajícím výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP Chrášťany.

-

Odbyt upravené suroviny a požadovaného množství kvalitní sortimentní skladby (v současnosti
významná surovinová základna pro benešovskou oblast a pro přilehlé okresy Praha-východ,
Praha-západ aj.).

-

Komplexní zabezpečenost technologického zázemí v návaznosti na již prováděnou hornickou
činnost. Ložiskové území disponuje moderním mobilním technologickým zázemím, včetně zázemí pro dobývání ložiska a přepravu těžené suroviny.

-

Historický aspekt těžby v území s lokalizací těžebního areálu mimo stávající obytnou zástavbu s
předpokladem minimálního ovlivnění prostředí vlivem provozu v rámci jeho postupného zahloubení a rozšíření.

-

Kvalifikovaná pracovní síla a její dostupnost v regionu, ve které je těžební aktivita na lokalitě
Chrášťany-Ouštice již dlouhodobě provozována.

-

Těžba je vždy podmíněna vývojem vlastní úpravy a spotřeby u hlavních odběratelů. Zachován
bude lokální zdroj kvalitního drceného kameniva bez potřeby dovážet ho z větších vzdáleností
a jiných lokalit a tím omezit negativní vliv zvýšené dopravy, vzniklé prodloužením dovozových
tras, na životní prostředí. Poslední dobou tlaky se na otvírku nových ložisek zvyšují zvláště s
plánovanými a již zahájenými stavbami dálničních úseků a modernizací úseků železničních koridorů. Z výsledků dlouhodobého pozorování je zřejmé, že nejvhodnější těžařskou společností
je kapitálově silný ekonomický subjekt, který si vytěženou surovinu zpracuje a upravuje na
vlastním zařízení. V takových případech jsou rovněž zaručeny finanční garance na rekultivaci a
sanaci těžbou dotčeného území a pro případné ekonomické zajištění těžbou dotčených obcí.

-

Rozsah rozšíření těžebního prostoru na již zmíněném DP Chrášťany je volen podle možnosti
těžební organizace se zajištěnými vlastnickými vztahy k pozemkům a v neposlední řadě také s
ohledem na plnění přísných požadavků ochrany přírodních prvků (zejména podzemní vody,
fauny a flóry v daném území).

-

Požadavek na pokračování exploatace zájmového území vyplývá z odbytových možností v
regionu a z připravenosti těžební organizace zahájit pokračování těžby se stávající těžebně
úpravárenskou technologií, osvědčenou na vlastních významných regionálních ložiskách na
území ČR. Současná těžební organizace má dlouhodobě nasmlouvány dodávky kameniva na
významné stavby ve středočeské aglomeraci. Těžba suroviny a její následná úprava zajistí uspokojení poptávky v regionu, poptávky pro místní spotřebu zejména menších odběratelů v blízkém okolí.

V případě nepokračování těžby na výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu – stavebního
kamene Chrášťany-Ouštice (B 3047700) s DP Chrášťany dojde k:
-

Zvýšení produkce suroviny na jiných zbývajících těžených ložiskách, přičemž značná část těžeben nemá dostatečné zásoby suroviny, kvalitu suroviny a technologické vybavení, při zásadním
zvýšení těžby dojde zároveň na dané lokalitě ke zvýšení negativních dopadů těžební a úpravárenské činnosti na životní prostředí.
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-

Relativně silnému zásahu do spotřebitelsko-odběratelských vztahů ve stavebnictví v oblasti
Benešovska, okresů Praha-východ a Praha-západ aj., který vyvolá poptávku po novém zdroji
stavebního kamene v parametrech srovnatelných se současnou vysokou kvalitou výrobků z
provozovny Chrášťany-Ouštice. Využití nových rezervních ložisek však naráží na velmi složitě
řešitelné až neřešitelné střety zájmů, navíc bez vybavení těchto lokalit těžebně-technologickým
zázemím, a vesměs s nevyjasněným dopravním napojením k plánovaným provozovnám.

Z pohledu ČGS se na základě výše uvedených skutečností plánovaný záměr na dotěžení zásob
stavebního kamene na výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene ChrášťanyOuštice (B 3047700) s DP Chrášťany jeví být v souladu s aktualizovanou kapitolou Regionální surovinové politiky Středočeského kraje a se Surovinovou politikou České republiky v oblasti nerostných
surovin a jejich zdrojů a jako logický a plně akceptovatelný, neboť po výše provedeném vyhodnocení
závěrů a výsledků doposud zpracovaných odborných podkladů převažuje jeho veskrze pozitivní hodnocení.
V předcházejících kapitolách ČGS poukázala na nezbytnost pokračování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a zdůvodnila veřejný zájem a potřebu využití významného výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene ChrášťanyOuštice (B 3047700) s DP Chrášťany. Na využívaných ložiskách obecně je nezbytné hospodárně dotěžit zásoby v souladu s platnými právními předpisy a to v rámci stanovených dobývacích prostorů. Rozšíření a zahloubení lomu Chrášťany-Ouštice v DP Chrášťany umožní
pokračování těžby a udržení celého sortimentu výrobků bez omezení. Umožní plánovat těžbu
v lomu ve střednědobé perspektivě, se kterou souvisí i modernizace technologií a mechanizace v lomu. Střednědobě bude zajištěna dostupnost výrobků a uspokojení poptávky s možností pružně reagovat na požadavky trhu.

Sestavil:
Ing. Josef Godány – specialista ČGS pro ložiskovou geologii
Spolupráce:
RNDr. Dalibor Mašek – oblastní specialista ČGS pro ložiskovou geologii

Schválil:
RNDr. Jan Čurda
vedoucí Správy oblastních geologů ČGS

Digitálně podepsal RNDr. Jan Čurda
DN: cn=RNDr. Jan Čurda,
givenName=Jan, sn=Čurda, c=CZ,
o=Česká geologická služba,
ou=odbor 410,
2.5.4.97=NTRCZ-00025798,
serialNumber=IDCCZ-201946217,
serialNumber=ICA - 10543126
Datum: 2021.06.30 12:06:58 +02'00'

Česká geologická služba • IČ 00025798 • Tel. 257 089 500 • E-mail: secretar@geology.cz

ID DS: siyhmun

www.geology.cz

