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Expertní vyjádření ČGS k plánovanému rozšíření těžby v lomu Stříbrná Skalice
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 starosty obce Stříbrná Skalice PhDr. Miroslava Šmieda, Ph.D., čj. OUStS-0956/2019/ms ze dne 7.
října 2019, požádána o expertní vyjádření k plánovanému rozšíření těžby v kamenolomu Stříbrná Skalice,
včetně účasti na veřejné diskuzi k lomu ve Stříbrné Skalici. Nedílnou součástí expertního vyjádření ČGS
jsou odpovědi na dotazy zastupitelů obce Stříbrná Skalice:
a) Jaký význam má ložisko ve Stříbrné Skalici v rámci Středočeského kraje, případně v rámci celé
ČR? Je nenahraditelné?
b) Pokud by těžební činnost skončila, jak velkou ekonomickou a materiální ztrátu by to znamenalo
pro stát a společnost? V jakém časovém horizontu by se v daném území v rámci revitalizace obnovilo do takové míry, že by poskytlo útočiště novým a původním druhům rostlin a živočichů?
c) Jakou sílu v dalších řízeních má případné negativní stanovisko zastupitelů obce k rozšíření těžby,
především s ohledem na to, že při rozšíření těžby dojde k překročení vrcholu kopce, tedy
k narušení krajinného rázu?
d) Jaký dopad by mělo rozšíření lomu v původním a v novém záměru na obec a okolní krajinu?
Předmětné expertní vyjádření ČGS pod metodickým vedením Správy oblastních geologů v rámci
servisní činnosti státní geologické služby vypracovali příslušní ložiskoví specialisté ČGS RNDr. Dalibor
Mašek a Ing. Josef Godány.
Podkladem pro vypracování předkládaného expertního vyjádření ČGS byly následující materiály:
1. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů schválená usnesením vlády ČR ze dne 14. června 2017 č. 441
2. Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti schválená usnesením vlády ČR ze dne 17.
srpna 2011 č. 619
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3. Mašek, D. a kol. (2003): Regionální surovinová politika Středočeského kraje a její vybrané aktualizované
kapitoly. – ČGS-Geofond, ČGS, MPO ČR, MMR ČR, MŽP ČR, Krajský úřad Středočeského kraje. Praha.
4. 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.
5. Souhlasné stanovisko MŽP 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 zákon (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
6. Oznámení vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Stříbrná Skalice“ na životní prostředí s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákon (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh č. 1 až č. 8 k oznámení záměru (Ing. Josef Charouzek, GET, s.r.o, září 2018)
7. Ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 23 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákon (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, záměru „Pokračování hornické činnosti v dobývacím
prostoru Stříbrná Skalice“ v k. ú. Stříbrná Skalice. – Krajský úřad Středočeského kraje ze dne 11. ledna
2019 pod čj. 005986/2019/KUSK.
8. Stanovisko Obce Stříbrná Skalice (jako dotčeného územního samosprávného celku) k oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k oznámení vlivů na životní
prostředí zahájení zjišťovacího řízení záměru „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Stříbrná Skalice“ v k. ú. Stříbrná Skalice. Zaslání stanoviska obce bylo schváleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice dne 6. listopadu 2018.
9. Stanovisko zastupitelů za Vizi pro Skalicko - Lom ve Stříbrné Skalici aneb patová situace ve vedení obce.
10. Kamenolom Stříbrná Skalice – dotěžení ložiska stavebního kamene, včetně mapové situace finální roztěženosti a následného plánu sanace a rekultivace. – Pavel Klimeš, Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s.,
2017.
11. Kamenolom Stříbrná Skalice – žádost ze dne 23. dubna 2019 o vyjádření obce ke změně Plánu otvírky,
přípravy a dobývání (POPD) a pokračování těžby na výhradním ložisku stavebního kamene Stříbrná Skalice. – Českomoravský štěrk, a.s.
12. Upravený zákres změny POPD – rozšíření plochy těžby SV části DP o cca 0,68 ha (Mgr. Martin Netoušek, 2019)
13. Textové dokumentace nových záměrů těžby stavebního kamene na území Středočeského kraje se zřetelem na kolínskou, mladoboleslavskou, benešovskou, kutnohorskou, nymburskou oblast a oblast Prahy-východ zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákon (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
14. Godány, J. a kol. (2018): Aktualizace pasportizace lomů přírodního kameniva ČR. Ředitelství silnic a dálnic ČR č. 01KV-000982. – ČGS. Praha.
15. 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.
16. 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.
17. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný
rozvoj ze dne 26. dubna 2018 vydaná na základě usnesení č. 022-13/2018/ZK. – Krajský úřad Středočeského kraje. Praha.
18. 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.
19. Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, schválené usnesením vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 850.
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20. Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválená usnesením vlády ČR ze dne 15.
dubna 2015 č. 276
21. Sine (1991–2019): Bilance zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů České republiky. – ČGS. Praha.
22. Sine (1991–2019): Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky. – ČGS. Praha.
23. Sine (1990–2019): Bilance zásob nevýhradních evidovaných ložisek nerostů České republiky. – ČGS. Praha.
24. Starý, J. – Novák, J. – Mojžíš, J. – Novák, J. ml. (2019): Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České
republiky k 1. lednu 2018 – Díl III: Výhradní ložiska nerudních surovin. – MŽP ČR. ČGS. Praha.
25. Surovinový informační systém ČGS (SurIS) – http://www.geology.cz.
26. Mapové aplikace a webové mapové služby (WMS) na internetovém portálu ČGS –
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/.

Úvodní charakteristika záměru
Dobývací prostor (DP) Stříbrná Skalice byl stanoven rozhodnutím Krajského národního výboru
Středočeského kraje pod čj. 6791/1976V-VÚP 154.24-7386/76 ze dne 30. září 1976. Ložisko bylo dobýváno na základě schválení Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) Stříbrná Skalice Obvodním
báňským úřadem (OBÚ) v Kladně pod čj. 3610/77/Ing.Ul/Fa ze dne 10. října 1977, resp. jeho následujících změn. V současné době je ložisko dobýváno na základě rozhodnutí OBÚ v Kladně čj.
4306/97/511.4/VLČ/VCH/ ze dne 8. prosince 1997 dle doplňku č. 2 POPD, resp. jeho následujících
změn z roku 2000. Změna čj. 3844/00/511.4/ULL/STŘ ze dne 23. června 2000 upravuje produkci drceného kameniva za rok na max. 130 000 t a upřesňuje konečný stav 2 až 7 etáže. V ploše povolené hornické činnosti se nachází minimum skrývkových hmot. Platnost současného povolení hornické činnosti
je omezena vydobytím zásob výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu v rámci schváleného POPD.
Nový záměr řeší možnost rozšíření těžby mimo současně platné povolení hornické činnosti, tj. plošné
rozšíření mimo partie těžené dle současně platného POPD. Objem a způsob těžby, technologie a způsob úpravy suroviny, skladování výrobků ani zázemí kamenolomu se nemění. Těžba generelně postupuje
od jihu směrem k severu. Těžba je v současnosti prováděna v šesti etážích. Dle stávajícího platného
POPD je povolena ještě těžba 7. etáže, a to na kótu 283 m n. m.
Kamenolom Stříbrná Skalice je jeden z významných kamenolomů společnosti Českomoravský
štěrk, a.s. Provozovna se nachází asi 2 km jižně od centra obce Stříbrná Skalice na pravém břehu řeky
Sázavy. Kamenolom Stříbrná Skalice dodává drcené kamenivo pro Prahu a přiléhající část středočeského
regionu.
Podle záměru EIA [6] bude možno v důsledku rozšíření lomu a podle účelového výpočtu zásob
z roku 2017 hospodárně využít celkem 2 709 128 m3 (tj. 7 043 733 t) suroviny (amfibolický křemenný
diorit). Jde o zásoby jednak v samotné ploše rozšíření lomu (1 012 600 m3, tj. cca 2 632 760 t) a jednak o
zásoby nacházející se dnes v závěrných svazích lomu (1 696 528 m3, tj. 4 410 973 t) v ploše stávající povolené hornické činnosti prováděné dle platného POPD. Rozšířením lomu bude tedy možno vydobýt i
omezeně využitelné zásoby nacházející se v ploše stávajícího povolení hornické činnosti (zásoby závěrných svahů) a splnit tak podmínku hospodárného využití výhradního ložiska.
Dle platné územně plánovací dokumentace obce Stříbrná Skalice je záměr situován v ploše výrobní zóny. Plocha nově upraveného záměru, naposled představeného Obci Stříbrná Skalice [12], činí cca
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0,68 ha, což představuje 3 % rozsahu stanoveného DP. Podle těžební organizace je nově upravený záměr situován do území s lesním porostem, přičemž okrajové partie lesa budou zachovány a doplněny
vhodnou dosadbou tak, že pohledově nebude záměr od obce Stříbrná Skalice prakticky patrný. Záměr je
situován do severovýchodní části DP, a to v co největší vzdálenosti od obce Stříbrná Skalice a od chatové osady. Vrchol Čapíku se nachází v úrovni 396 m n. m. Horní hrana horní etáže je projektována v
úrovni 391 m n. m. Ke snížení terénu dojde tedy v úrovni 5 až 7 m a i toto snížení bude částečně kompenzováno ponecháním a dosadbou okrajů stávajícího lesa – viz následující obrázek:

Dne 30. října 2019 proběhlo za účasti specialistů ČGS, starosty obce Stříbrná Skalice a zastupitelů
obce Stříbrná Skalice jednání k problematice plánovaného rozšíření a pokračování těžby v kamenolomu
Stříbrná Skalice. Z tohoto jednání vyplynuly následující požadavky, nezbytné pro další diskuzi mezi Obcí
Stříbrná Skalice a těžební organizací Českomoravský štěrk, a.s. Zejména se jednalo o:
1) Potřeba využití a pokračování hornické činnosti na ložisku stavebního kamene Stříbrná Skalice.
2) 3D vizualizace těžebního prostoru se zobrazením nové upravené plochy postupu těžby, která by
měla být předmětem plánovaného rozšíření v DP, včetně variantního umístění ochranného valu
za hranicí průzkumem ověřených bloků zásob stavebního kamene.
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3) Variantní návrh dalšího postupu možné těžby v blocích zásob s částečným zásahem do vrchu
Čapík s respektováním jeho nejvyšší kóty pro zachování krajinného rázu.
4) Vyjednat s těžební organizací další možné kvantifikátory na bázi vzájemné ekonomické výhodnosti, např. finanční kompenzace nad rámec zákonem povinných úhrad, popř. podílet se na realizaci plánovaných stavebních záměrů Obce Stříbrná Skalice, např. na rekonstrukci mostu (pokud
je ve vlastnictví obce), případně další kompenzace.
5) Nechat posoudit od nezávislé autorizované odborně způsobilé osoby krajinný ráz, dopady postupu těžby do vrchu Čapík na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudit indikátory zvýšených hodnot,
identifikace znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu a definovat ochranné podmínky.
K jednotlivým otázkám ČGS zaujímá následující závěry:
a) Jaký význam má ložisko ve Stříbrné Skalici rámci Středočeského kraje, případně v rámci
celé ČR? Je nenahraditelné?
Ložisko Stříbrná Skalice je dlouhodobě využívané v limitně stanoveném ročním objemu kvalitní
suroviny (max. do 150 kt/rok), která vyhovuje všem požadavkům pro stavební, silniční a betonářské
účely. Plánované využití se provádí v rozsahu právně platného DP s vypočtenými a schválenými zásobami stavebního kamene v kategorii zásob bilančních prozkoumaných volných o celkovém objemu 4
390 tis. m3 (stav k 1. lednu 2019). Na ložisku nejsou evidovány žádné zásoby v kategorii zásob vázaných.
Vyhovující fyzikálně mechanické vlastnosti – jakostní parametry jsou zejména ve vyšší pevnosti
v tlaku, vysoké hodnotě ohladitelnosti PSV podle ČSN 1097-8:2010 Zkoušení mechanických vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti (což vyhovuje kamenivu pro asfaltové směsi), minimální hodnoty rizikovosti kameniva z hlediska reakce s alkáliemi podle TP l37 a ČSN 72 1179 Stanovení reaktivnosti
kameniva s alkáliemi, nízké hodnoty mrazuvzdornosti dle ČSN EN 1367-1:2007 Zkoušení odolnosti kameniva
vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování a nasákavosti dle ČSN EN
1097-6:2014 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a
nasákavosti do 0,6 % (což vyhovuje vysokopevnostním betonům apod.). Surovina odpovídá technickým
požadavkům dle ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu, ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a
povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch a ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro
nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace a dle ČSN EN
13285 Nestmelené směsi – Specifikace.
Z petrografického hlediska se jedná o spíše výjimečnou surovinu, jelikož ložisko využívá kromě
amfibolitu i polohy rigidního amfibolického křemenného dioritu s porfyrickou strukturou, dále středně
zrnitý amfibolický diorit a středně zrnitý granit a křemenný diorit a metadiorit. Původní diority jsou do
různého stupně metamorfované až zbřidličnatělé s řadou přechodů od středně zrnitého amfibolického
dioritu přes jemnozrnný až celistvý diorit amfibolitového charakteru se zřetelnou paralelní texturou.
Okolní ložiska zaujímají surovinu s převahou amfibolitu, rohovce, granitu a granodioritu, pararuly a
migmatitu.
Spektrum výrobků kameniva je široké. Finální výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu,
předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby – do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, do nátěrů, posypů, podsypů, zásypů, pod zámkovou dlažbu apod. Základní vyráběné frakce drceného kameniva jsou
uvedeny v následující tabulce + lomový kámen tříděný.
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Výrobek,
Frakce v mm
0/4
4/8
8/11
8/16
11/22

ČSN EN, Prohlášení
shody
13043, 13242
12620, 13043, 13242
12620, 13043, 13242
12620, 13043, 13242
12620, 13043, 13242

Výrobek, Frakce
ČSN EN, Prohlášení shody
v mm
0/32
13242, 13285
0/63
13242, 13285
0/125
Zák. č. 102/2001 Sb.
0/250
Zák. č. 102/2001 Sb.
0/500
Zák. č. 102/2001 Sb.

Na základě výše uvedených jakostně-technologických vlastností kameniva bylo ložisko stavebního
kamene Stříbrná Skalice zařazené mezi vybrané lokality lomů přírodního kameniva v ČR, které zaujímají
kvalitní výrobkové produkce pro nezbytnou potřebu na stavby silnic a dálnic. Ložisko bylo zařazené do
„Pasportizace lomů a pískoven přírodního kameniva ČR a její aktualizace“, která byla zpracovaná
v letech 2013–2018 na základě veřejné zakázky, zadané úsekem kontroly kvality staveb Ředitelství silnic
a dálnic ČR (ŘSD), evidované pod č. 01KV-000982 [14]. V aktualizaci Pasportizace lomů přírodního
kameniva v ČR jsou na vybraných lomech podchycené 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-vyrobny-kameniva/.

b) Pokud by těžební činnost skončila, jak velkou ekonomickou a materiální ztrátu by to
znamenalo pro stát a společnost? V jakém časovém horizontu by se v daném území
v rámci revitalizace obnovilo do takové míry, že by poskytlo útočiště novým a původním
druhům rostlin a živočichů?
V případně předčasného ukončení těžby na ložisku Stříbrná Skalice by se snížila celková roční
produkce drceného kamene pro oblast Středočeského kraje a nebylo by možné tento výpadek výrobkové
produkce z jiného kamenolomu nahradit. Zejména proto, že na území Středočeského kraje, tak jako
v celé ČR, nejsou reálné předpoklady pro otevírání zcela nových ložisek stavebního kamene (přes 30 let
se neotevřel žádný nový kamenolom). Z toho vyplývá, že se markantně na stávajících využívaných kamenolomech na území Středočeského kraje snižují disponibilní zásoby bez možného navýšení (až na
malé výjimky jako např. kamenolom Libodřice – plánované zahloubení aj.). Poptávka po stavebním kameni závisí na růstu stavební výroby (od roku 1993 do roku 2008 zaujímala vzestupnou tendenci a to
meziročně v ČR o cca 7–10 %). Od roku 2003 těžba vytrvale rostla až 14,8 mil. m3 v roce 2008. V letech
2009–2013 však v důsledku krize poklesla o téměř 2,6 mil. m3 na cca 12,2 mil. m3, což kopírovalo hospodářskou recesi a útlum stavební výroby. Od roku 2013 opět produkce stavebního kameniva postupně
roste. Ve Středočeském kraji existuje výrazná potřeba a spotřeba stavebních surovin. K současnému datu
se využívá na území Středočeského kraje 27 výhradních a 6 ložisek nevyhrazeného nerostu stavebního
kamene, tj. celkem 33 těžených ložisek stavebního kamene. Z tohoto celkového počtu na celém území
Středočeského kraje zaujímá celkem 16 ložisek velmi nízkou životnost, a to max. od 3 do 10 let, tj. cca
50 % všech využívaných ložisek na celém Středočeském kraji. V roce 2018 činila celková roční produkce
stavebního (drceného) kameniva z výhradních a nevýhradních ložisek na území Středočeského kraje
celkem 2 007 tis. m3, přičemž dominantní postavení v roční produkci zaujímají výhradní ložiska (1 789
tis. m3) a zbývající produkce je z ložisek nevyhrazeného nerostu (celkem 218 tis. m 3). Dlouhodobě od
roku 1992 se ve Středočeském kraji pohybuje průměrná roční spotřeba stavebního (drceného) kameniva
kolem 2 000 až 2 500 tis. m3. Pro zachování dlouhodobé kontinuity celkového ročního objemu produkČeská geologická služba * IČ 00025798 * Tel. 257 089 500 * E-mail: secretar@geology.cz * ID DS: siyhmun * http://www.geology.cz/
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ce stavebního (drceného) kameniva (cca 2 000–2 500 tis. m3/rok) je zapotřebí vytvořit územní předpoklady pro obnovu otvírky nových ložisek stavebního (drceného) kameniva, v lepším případě pokračování
těžby s dostatečnou roční kapacitou těžby a kvalitou suroviny jako náhradu za postupně dotěžované
lokality. Na území Středočeského kraje by měl být nadále zachován celkový trend výše roční produkce
stavebního (drceného) kameniva, a to v min. objemu 2 000–2 500 tis. m3/rok, protože Středočeský kraj
je a bude nadále spojen s nárůstem požadavků a poptávky po kvalitní surovině stavebního (drceného)
kameniva požadované výrobkové frakce drobného drceného kameniva (DDK) 0-4 mm, 2-4 mm, 2-5
mm a 4-8 mm, a výrobkové frakce hrubého drceného kameniva (HDK) 8-11 mm, 11-16 mm, 16-22
mm, 8-16 mm, 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 stavebního (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, dále výrobkové frakce HDK 8-11 mm, 11-16 mm, 16-22 mm, 8-16 mm, 16-32 a
drážní štěrkodrtě a drtě 0-32Kv mm a 32-63 mm.
V případě předčasného ukončení těžby by se strany Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí v žádném případě nebylo doporučeno tyto vykazované zásoby odepsat (tj. vyjmout z evidence zásob), popř. přehodnotit – převést tyto zásoby do kategorie zásob vázaných, především z důvodu kvality suroviny. Ekonomická rentabilita využití s limitně realizovanou roční těžbou je
především záležitostí těžební organizace a vzhledem k nízkým vykazovaným ročním objemům těžby je
přesto kamenolom ekonomicky provozuschopný s nízkými provozními a investičními náklady.
Pro vyčíslení všeobecné materiální a ekonomické ztráty pro společnost je nutno si uvědomit, že
stavební kamenivo je nenahraditelnou primární surovinou, jejíž potřeba v moderní společnosti nemůže
být plně nahrazena žádným jiným způsobem (jako je například recyklace). V současnosti potřebuje Česká republika kolem 50 mil. t kameniva ročně a každý aktivní zdroj kameniva je těžko nahraditelný. Je
potřeba si uvědomit, že většina lomů či pískoven má uzavřeny dlouhodobé smluvní vztahy se stavebními
společnostmi či výrobci stavebních hmot (obalovny, betonárky), a tak ukončení těžební činnosti bude
mít dalekosáhlý vliv na následné činnosti a může ohrozit i výstavbu celospolečensky očekávaných staveb
(v tomto případě například Pražský okruh).
I když těžební organizace z nějakého důvodu neobdrží povolení k další etapě těžby, neznamená to
definitivní opuštění lomu. Naopak z hlediska báňské legislativy je těžební organizace povinna prostor
lomu provozovat v režimu plánu zajištění a to do doby, než se podaří případné střety, které k nepovolení
těžby vedly, vyřešit. V praxi to znamená, že v rámci lomu nemohou být prováděny žádné činnosti, které
by omezily nebo znemožnily další pokračování těžby.
V rámci předkládaného expertního vyjádření ČGS zpracovala podrobnou analýzu vytěžitelných a
evidovaných zásob a životností ložisek stavebního (drceného) kameniva na území Středočeského kraje
se zřetelem na okresy Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Praha-východ a popř. Mladá Boleslav z
hlediska Regionální surovinové politiky Středočeského kraje a její aktualizace v kapitole o analýze využívání ložisek stavebního (drceného) kamene [3 a 4].
Podrobná aktuální analýza vykazovaných disponibilních zásob ložisek stavebního (drceného) kameniva a roční produkce na území Středočeského kraje a zvláště v okresech Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Praha-východ a Mladá Boleslav, se opírá o platné Bilance zásob ČR pro výhradní ložiska k
1. lednu 2019, dále o Evidenci zásob ložisek nevyhrazených nerostů k 1. lednu 2019, o Bilanci zásob v
DP k 1. lednu 2019 v ČR ([21] až [24]) a v neposlední řadě o aktuální statistické výkazy Geo-V3 a HOR
(MPO) 1-01.
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Aktuální analýza vykazovaných disponibilních zásob ložisek využívaných ložisek stavebního (drceného) kameniva v okresech Benešov, Tábor, Havlíčkův Brod, Kutná Hora, Kolín, Praha-východ a
Pardubice je uvedena v následující tabulce:

SubČíslo
registr ložiska

B

3026100

B

3027400

B

3026700

B

Název ložiska

Surovina

Bělice

Stavební kámen - křemenný keratofyr, keratofyr, metabazit,
porfyroid, rohovec

BernarticeBorovsko
BílkoviceTakonín

Zásoby
Zásoby
povolené
vytěžitelné
POPD v
v DP
DP [tis.
3
[tis. m ]
m3]
3 700

2 600

Stavební kámen - hadec
Stavební kámen - pararula, migmatit, žulorula

4 350

370

450

450

Chomutovice
3028100 u Dobřejovic

Stavební kámen - rohovec

700

350

D

Chomutovice
3028101 u Dobřejovic

Stavební kámen- rohovec

2 000

B

3047700

ChrášťanyOuštice

Stavební kámen rohovec,
plodové břidlice

1 700

10

B

3027500

ChrtníkyCholtice

Stavební kámen - diabas

1 100

1 100

B

3084300

Chvaletice

Stavební kámen - žula

7 100

7 100

B

3058900

Krhanice

Stavební kámen - granodiorit,
křemenný diorit

5 200

2 000

B

3022600

Stavební kámen - amfibolit, migmatit

1 300

1 300

Stavební kámen - amfibolit, migmatit

3 400

3 400

D

Libodřice
LibodřicePolní Vodě3022601
rady

B

3026800

Mladovice

Stavební kámen -žula, granodiorit,
migmatit, rula

8 500

620

B

3026600

Mrač

Stavební kámen - granodiorit,
křemenný diorit, žulový aplit

1 100

350

B

3022500

Plaňany

Stavební kámen - migmatit, rula,
amfibolit

400

110

D

3022400

Plaňany 2

B

3029400

B

3086600

Pohled
SloupnoSlavíkov

Stavební kámen - migmatit, rula,
amfibolit
Stavební kámen - granodiorit,
migmatit, pararula
Stavební kámen - diorit, amfibolit,
migmatit, ortorula, rula

2 012
80

80

44

600

Životnost

15–20 let
podle
POPD max.
2 roky
max. do 5
let

Organizace

KÁMEN Zbraslav, a.s.

SHB, s.r.o., Bernartice
CEMEX Sand,
k.s., Napajedla
EUROVIA Kamenolomy, a.s.,
do 5 let
Liberec
EUROVIA Kamenolomy, a.s.,
do 15 let
Liberec
KAMENOLOMY
dle POPD ČR, s.r.o., Ostrava
do 1 roku - Svinov
EUROVIA Kamenolomy, a.s.,
max. 5–8 let
Liberec
GRANITA, s.r.o.,
25–30 let
Skuteč
DOBET, s.r.o.,
Ostrožská Nová
20–25 let
Ves
do 7–8 let,
plánuje se
zahloubení
a navýšení
Českomoravský
zásob
štěrk, a.s., Mokrá

Českomoravský
10–15 let
štěrk, a.s., Mokrá
podle
POPD max. BES, s.r.o., Bene6–8 let
šov
KAMENOLOMY
max. do 5 ČR, s.r.o., Ostrava
let
- Svinov
EUROVIA Kamax. do 2–
menolomy, a.s.,
3 let
Liberec
náhradní
zdroj v I.
EUROVIA Kaetapě max.
menolomy, a.s.,
do 20 let
Liberec
max. 1–2
Českomoravský
roky
štěrk, a.s., Mokrá
max. do 4– M-SILNICE, a.s.,
5 let
Pardubice
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B

3026500

B

3126400

B
D
B

D
B
B
B

Stříbrná
Skalice

Stavební kámen - křemenný diorit, diorit, amfibolit, metadiorit s
přechody do metabazitů

Stavební kámen - kvarcit, pararula, rula
Stavební kámen - dvojslídná ortoVlastějovice- rula, skarny, biotitické pararuly,
3159301 Holý vrch
migmatity, žíly pegmatitů
Beztahovstavební kámen - adamelit,
5272300
Vršky
granodiorit
VoticeStavební kámen - adamelit,
3084900
Beztahov
granodiorit
Stavební kámen - břidlice, kontaktní rohovec, kvarcit, metakongVšestarylomerát,
3084700
Menčice
rohovec
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
Zdechovicekamenickou výrobu, stavební
3022700
Strážník
kámen - žula
Železné
Stavební kámen - migmatit, para3069000
Horky
rula
Žleby3127000 Markovice
Stavební kámen - amfibolit
Těchobuz

3700

1000

2800

250

max. do 4
let, v případě pokračování
těžby max.
Českomoravský
do 20 let
štěrk, a.s., Mokrá
Dle POPD KAMENOLOMY
max. do 4-5 ČR s.r.o., Ostrava
let
- Svinov

8400

8400

Max. do 30
let

2300

2300

900

900

Max. 15 let
Max. do 5-6
let

620

0

Vytěžené
ložisko, v
rekultivaci

1100

1100

800

800

450

450

Silnice Čáslav Holding, a.s.
ZAPA beton a.s.,
Praha 4
ZAPA beton a.s.,
Praha

KÁMEN Zbraslav, a.s.
KAMENOLOMY
max. do 7-9 ČR s.r.o., Ostrava
let
- Svinov
max. do 5 M - SILNICE a.s.,
let
Pardubice
Max. do 4-5 Silnice Čáslav let
Holding, a.s.

Pozn.: Ložiska červeně zbarvená jsou s velmi nízkými objemy těžitelných zásob a krátkou životností, bez možnosti rozšíření.

Z výše uvedených 26 využívaných ložisek zaujímají velmi nízké zásoby a zároveň životnost 15 ložisek stavebního (drceného) kamene (což tvoří cca 60 % ze všech využívaných ložisek). Po analýze reálně vytěžitelných zásob a ročních těžeb na využívaných výhradních a nevýhradních ložiskách stavebního
kamene ve Středočeském kraji se zřetelem na okresy Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Prahavýchod a popř. Mladá Boleslav a z podrobné analýzy průměrné 3leté produkce (2015–2018) stavebního
(drceného) kamene vyplývá, že relativně nízkou životnost (max. do 2–8 let) má cca 8 výhradních a nevýhradních ložisek stavebního kamene (z celkových 21 využívaných). V případě ukončení těžeb na těchto
výhradních a nevýhradních ložiskách dojde k úbytku, resp. výpadku roční produkce stavebního (drceného) kamene v objemu cca 900–1 200 tis. m3.
c) Jakou sílu v dalších řízeních má případné negativní stanovisko zastupitelů obce
k rozšíření těžby, především s ohledem na to, že při rozšíření těžby dojde k překročení
vrcholu kopce, tedy k narušení krajinného rázu?
Obec Stříbrná Skalice má možnost v procesu řízení posuzování záměru a dopadu na životní prostředí v souvislosti s vyhodnocením EIA předložit námitky, které ale musí být fundovaně odůvodněné a
právně podložené. Odůvodněné námitky mohou být následně implementovány do závěrečného stanoviska EIA a to jak pro fázi přípravy, vlastní realizace záměru, tak i následného ukončení celého záměru
s návrhem sanace a rekultivace.
Obec je dále účastníkem v dalším stupni řízení o povolení hornické činnosti a schválení plánu rekultivace a sanace, včetně schválení generálního projektu trhacích prací velkého a malého rozsahu a
technologického postupu trhacích prací, ve kterém musí být dodrženy přípustné hodnoty dynamických
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účinků na stavební konstrukce, inženýrské sítě a jiná zařízení stanovená normou ČSN 730040 Zatížení
stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva, dále musí být dodrženy přípustné hodnoty hluku pro
chráněný venkovní prostor zástavby stanovené hygienickým předpisem. Řízení o povolení hornické činnosti je v gesci příslušného Obvodního báňského úřadu pro území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Obec je tedy jedním z účastníků řízení. Schválení těžební činnosti je podmíněno vyřešením
konkrétních střetů zájmů spojených s konkrétní těžební činnosti.
V následném řízení o postupné proceduře povolení hornické činnosti (POPD) v DP Stříbrná Skalice se musí respektovat veškeré podmínky pro fázi přípravy, realizace a ukončení záměru a to za předpokladu udělení souhlasného závazného stanoviska EIA (všechny tyto podmínky se totiž převádí do
podmínek hornické činnosti a zejména do POPD, tudíž jsou závazné pro těžaře). V průběhu řízení ve
smyslu ustanovení § 33 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 18 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou účastníky řízení o povolení hornické
činnosti mimo jiné právnické a fyzické osoby, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti
mohou být povolením dotčeny, a také obce, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána, v tomto případě je zde tedy jednoznačný prostor implementovat všechny zásady a opatření vyplývající z podmínek EIA a tím doložit obvodnímu báňskému úřadu, že střety zájmů budou vyřešené pouze
za předpokladu implementace těchto podmínek do POPD.
d) Jaký dopad by mělo rozšíření lomu v původním a v novém záměru na obec a okolní krajinu?
Stávající kamenolom je ve vysokém stupni roztěženosti lomem o 7 etážích. Česká geologická služba doporučuje postup lomu realizovat etapovitě v malém plošném rozsahu tak, aby mohlo být ze strany
organizace garantováno plnění veškerých podmínek případného souhlasného stanoviska EIA a rozhodnutí hornické činnosti a to ve smyslu báňsko-technologických postupů, řešení geostabilitních poměrů,
technologického postupu trhacích prací a následné sanace a rekultivace těžbou dotčeného území.
Přestože se jedná o tzv. „salámovou metodu“, je tímto způsobem alespoň částečně garantované
plnění podmínek ze strany organizace. Je třeba si uvědomit, že platnost stanoviska EIA se nevydává na
dobu delší než 20 let, tudíž není ani možné z hlediska platných právních předpisů o posuzování vlivů
záměru na životní prostředí realizovat záměr na celou plochu stanoveného DP Stříbrná Skalice.
Platnost současného povolení hornické činnosti je omezena vydobytím zásob výhradního ložiska
nevyhrazeného nerostu v rámci schváleného POPD. Těžba generelně postupuje od jihu směrem k severu. Těžba je v současnosti prováděna v 6 etážích. Dle stávajícího platného POPD je povolena ještě těžba
7. etáže, a to na kótu 283 m n. m. Realizace záměru je v objemu expedice max. do 150 tis. t/rok (130 kt
drtí a 20 kt neupravených hmot za rok). I nadále se počítá se nárazovým využíváním mobilní linky na
drcení a třídění kameniva (štěrkodrtí) přímo u rozvalu po odstřelu v množství do 50 tis. t/rok.
Povinností organizace je vydobýt veškeré evidované zásoby na ložisku hospodárně s co
nejnižšími těžebními ztrátami tak, jak jí to ukládá horní zákon. Snahou těžební organizace je tedy najít
kompromisní řešení v postupu těžby tak, aby dopad na okolní zástavbu byl co nejnižší. Zásoby
v závěrných svazích, které přiléhají k zástavbě obce, bude pravděpodobně nutno převést do kategorie
zásob vázaných, tzn. v současnosti nevyužitelných. Z tohoto důvodu se jeví nejmenší varianta kamenolomu jako kompromisní řešení. Na využívaných ložiscích je nezbytné hospodárně dotěžit zásoby v
souladu s platnými právními předpisy a to v rámci stanovených DP 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 případná otvírka
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nových ložisek stavebního kamene v okolí by byla z územně-ekologického hlediska značně problematická především vzhledem k obtížné dopravní přístupnosti, kvalitě suroviny, vodohospodářskému významu
širšího okolí dotčeného území a jeho produkčním i mimoprodukčním funkcím.
Za veřejný zájem lze považovat záměr hospodárně využívat výhradní ložisko stavebního kamene
Stříbrná Skalice. Toto tvrzení lze podložit citací Právní věty I. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.
čj. 4 As 68/2008 - 138 ze dne 6. května 2009 publikovaného pod č. 2254/2011 ve Sbírce rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu č. 4/2011 (http://sbirka.nssoud.cz/cz/horni-pravo-stanoveni-a-prevoddobyvaciho-prostoru. p2222.html) k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. května 2009. Veřejný zájem na využívání výhradních ložisek nerostných surovin, mezi něž se řadí i výhradní ložisko stavebního kamene Stříbrná Skalice, která jsou ve vlastnictví státu, deklaruje 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 horního zákona). 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 horního zákona). 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 podtrhuje tím, že ukládá vydobýt
zásoby výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co nejmenšími ztrátami a
znečištěním.
Respektování a případné dotěžení zásob výhradního ložiska stavebního kamene Stříbrná Skalice,
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 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 [14]. V právním stavu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 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 mj. výhradní ložiska a DP jsou neobnovitelnými zdroji a zákonnými, nepřemístitelnými limity území.
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Závěrečné doporučení
Těžba je vždy podmíněna vývojem vlastní úpravy suroviny a její spotřeby u hlavních odběratelů.
Pokračováním těžby v lomu Stříbrná Skalice bude zachován lokální zdroj kvalitního drceného kameniva
bez potřeby dovážet ho z větších vzdáleností a jiných lokalit a tím bude omezen negativní vliv zvýšené
dopravy, vzniklé prodloužením dovozových tras, na životní prostředí. Rozsah rozšíření těžebního prostoru v DP Stříbrná Skalice by měl být volen podle možnosti těžební organizace zajistit vlastnické vztahy
k pozemkům, podle naplnění dikce horního zákona ve smyslu hospodárného dotěžení kvalitních zásob
stavebního kamene a v neposlední řadě také s ohledem na plnění požadavků ochrany přírodních prvků v
daném území (zejména významného krajinného prvku Čapík).
Na základě výše uvedených expertních odpovědí a deklarovaných požadavků vycházejících
z jednání konaného dne 30. září 2019 na Obecním úřadě Stříbrná Skalice ČGS doporučuje Obci Stříbrná
Skalice zejména upřednostnit požadavek vyjednat s těžební organizací další možné kvantifikátory
na bázi vzájemné ekonomické výhodnosti, např. finanční kompenzace nad rámec zákonem povinných úhrad, popř. podílet se na realizaci plánovaných, či nezbytných stavebních záměrů Obce Stříbrná
Skalice, případně další kompenzace.
V případě nepokračování těžby na výhradním ložisku stavebního kamene Stříbrná Skalice dojde k:
a) Zvýšení produkce suroviny na 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.
b) Dovozu suroviny z jiných vzdálených ložisek, přičemž dojde ke zvýšení ceny stavebního (drceného) kameniva a tím i zvýšení cen vstupů do stavebnictví. Tato situace povede zároveň k
podstatnému zatížení komunikací a zatížení životního prostředí.
c) Silnému zásahu do spotřebitelsko-odběratelských vztahů ve stavebnictví v oblasti okresů Benešov, Kutná Hora, Prahy-východ ad., v jehož důsledku by byla vyvolána poptávka po novém
zdroji stavebního kamene v parametrech srovnatelných se současnou vysokou kvalitou výrobků z provozovny Stříbrná Skalice. Využití nových rezervních ložisek však naráží na velmi
složité až obtížně řešitelné střety zájmů bez vybavení těžebně-technologického zázemí s doposud nevyjasněným dopravním napojením k plánovaným provozovnám.
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