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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí čtenáři, 

jak jste zvládli přípravu na Vánoce? Minule jsem psal, ať to nenecháváte (zase)  

na poslední chvíli… Podařilo se? Samozřejmě se jedná jen o řečnickou otázku,  

na kterou nečekám odpověď, nicméně, pokud byste mi chtěli něco sdělit, klidně 

napište, aspoň poznám, jestli tento „sloupek“ někdo čte. 

Podzim uběhl jako voda, podobně jako předtím léto i jaro, takže je naděje, že i ta 

zima, kterou mnozí nemají rádi, bude za chvíli ta tam. To je pozitivní věc na po-

vzbuzení. Z toho horšího konce musím připomenout, že když jste si mě zase 

zvolili, tak mě tu holt bude muset i strpět s mými úvahami, a to minimálně do 

doby, než nenajdete někoho, kdo by psal lepší úvodní slova:-) Já jsem s nabídkou 

bohužel neuspěl, prosby, hrozby ani úplatky, nic nezabírá. 

Vždycky přemýšlím, co bych tak rozvedl, abych se neopakoval. Když mě něco 

napadne, podívám se do minulých úvodních slov a zklamaně zjistím, že už mě to 

napadlo i dříve. O čem psát, když se chci vyhnout komentování absurdit, které 

nám v poslední době (už druhým rokem) komplikují život a stále více rozdělují 

společnost i jednotlivce?  

Jak už jistě víte, Vánoce nemusím. Ne že by to nebyl hezký čas, naopak, ale to 

bláznění a honění se za … (každý si doplní podle sebe), místo pohody, to mě 

každoročně ubíjí. Z toho, co vidím v obchodech a kolem nich i kolem sebe, mám 

pocit, že stále je pro nás důležitější, co bude na stole a pod stromkem, než to, 

s kým budeme u stolu a u stromečku. Proto přeji nám všem hezký vánoční čas  

a pohodový vstup na dalšího, snad už konečně lepšího, roku. Vnímejte, v čem  

se shodneme, užijte si společnost blízkých, známých i kolegů, protože co považu-

jeme roky za samozřejmé, vůbec samozřejmé není. Nezapomínejte... 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG, z. s. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Prosíme Vás o zaplacení členských 

příspěvků ve výši 300 Kč za rok 

2021 ve prospěch účtu: 

10836071/0100 

VS: 2021 

Poznámka: jméno a příjmení 

PF 2022 
Mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2022 a krásné prožití vánočních 

svátků Vám přeje redakční rada SDMG, z. s. 
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Po roční přestávce díky omezením da-

ným opatřeními proti šíření Covid-19 

nemohla konference a sjezd proběhnout 

v řádném termínu. Podařilo se to ko-

nečně letos a to ve dnech 20. - 22. 10. 

2021. Místem konání byl hotel Zámeček 

v Mikulově. Záštitu nám poskytli před-

seda ČBÚ Praha Ing. Martin Štemberka. 

Ph.D., předseda představenstva a gene-

rální ředitel Severočeských dolů a.s. Ing. 

Ivo Pěgřímek, Ph.D. a děkan Hornicko-

geologické fakulty prof. Ing. Vladimír 

Slivka, CSc., dr.h.c. 

XXVII. konferenci zahájil předseda Rady 

SDMG Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

Dále u předsednického stolu zasedli 

prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D., prodě-

kanka pro rozvoj Hornicko-geologické 

fakulty a zástupkyně vedoucího Institutu 

geodézie a důlního měřictví a doc. Ing. 

Pavel Černota, Ph.D. vedoucí Katedry 

geodézie a důlního měřictví. Prof. Ing. 

Hana Staňková, Ph.D. byla jmenována 

profesorkou na podzim 2021 jako první 

žena v oboru geodézie a důlního měřic-

tví. 

Po přivítání hostů následovalo slavnostní 

předávání pamětních medailí akademika 

Františka Čechury za přínosnou práci 

v SDMG a za zásluhy o rozvoj důlního 

měřictví. Oceněni byli prof. Ing. Hana 

Staňková, Ph.D. a předseda Rady Spo-

lečnosti Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

Byla jim předána medaile akademika 

Františka Čechury s pamětním listem  

a nádherný kousek ametystu. Toto oce-

nění převzali z rukou doc. Ing. Dany 

Vrublové, Ph.D., vedoucí Institutu kom-

binovaného studia Most a místopřed-

sedkyně Rady SDMG. Všem oceněným 

blahopřejeme a děkujeme za vykonanou 

práci. 

 

Po významném aktu přišel na řadu od-

borný program s referáty, jejichž anota-

ce jsou uvedeny v tištěném Sborníku 

anotací (ISBN 978-80-248-4565-4)  

a celé texty referátů v digitálním  

Sborníku referátů XXVII. konference  

SDMG, z. s. (ISBN 978-80-248-4566-1).  

Ve Sborníku je k dispozici 14 referátů  

a z toho 14 bylo prezentováno. 

 

 

XXVII. KONFERENCE A 11. SJEZD SDMG, z. s. 

Hotel Zámeček v Mikulově 

Předsednictvo 
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Po odborném programu následovalo 

zasedání 11. sjezdu Společnosti. Sjezdu 

se zúčastnilo 59 delegátů. Program sjez-

du:  

1. Návrh a volba pracovního předsed-

nictva sjezdu,  

2. Volba mandátové, volební a návrhové 

komise,  

3. Zpráva o činnosti SDMG, z. s.  

od posledního sjezdu, tj. období 2017 - 

2021,  

4. Plán činnosti SDMG, z. s. na léta 2021 

- 2024,  

5. Zpráva revizní komise o hospodaření,  

6. Zpráva mandátové komise,  

7. Volba rady SDMG, z. s. a revizní ko-

mise,  

8. Zpráva návrhové komise – usnesení 

11. sjezdu SDMG, z. s. 

9. Ukončení sjezdu 

Ad 1) Do pracovního předsednictva 

byli navrženi a zvoleni Mgr. Tomáš No-

votný, Ing. Pavel Makovec, doc. Ing. Da-

na Vrublová, Ph.D., Ing. Stanislav Dejl, 

Ing. Petr Stanislav, Ing. Miroslav No-

vosad, Ph.D. 

Ad 2) Volba komisí: 

- mandátová komise: doc. Ing. Pavel 

Hánek, CSc., Ing. Pavel Hánek, Ph.D., 

Ing. Luděk Zákravský  

- volební komise: Ing. Jiří Pospíšil, 

Ph.D., Martina Jůzová, RNDr. Ladislav 

Plánka, CSc. 

- návrhová komise: Ing. Martin Malíř, 

Ing. Radim Gabrysz, Ing. Vítězslav Ne-

šporek 

 

 

 

 

 

Předávání medaile (zleva D. Vrublová, H. Staňková)  

Partneři konference SD a.s. a GIS GEOINDUSTRY spol. s r.o. 
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Ad 3) Zprávu o činnosti za období 

2017 - 2021 přednesl předseda Rady 

SDMG Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.  

Ad 4) Program o činnosti SDMG na 

léta 2021 - 2024 přednesl předseda rady 

SDMG Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

 Ad 5) Zprávu revizní komise o hospo-

daření za uplynulé období předložil  

a přednesl Vilém Středa Byla předložena  

i analytická část hospodaření, která  

je uložena v archivu Společnosti.  

Ad 6) Zprávu mandátové komise před-

nesl doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. - volby 

se zúčastnilo 59 členů Společnosti  

z celkem 66 registrovaných delegátů. 

 Ad 7) Volba Rady SDMG a revizní ko-

mise SDMG. Následovala tajná volba  

a byla zvolena nová Rada SDMG a reviz-

ní komise pro období 2021 – 2024 

 

 

Výsledky voleb:  

Rada SDMG, z. s.:                                                          

počet hlasů  

50 Ing. Stanislav Dejl  

  Severočeské doly a.s. 

54 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.  

 VŠB-TUO 

52 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

 VŠB-TUO 

55 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. 

 VŠB-TUO 

45 Ing. Miloš Ječný 

 Get s.r.o. 

47 Ing. Robert Vochta, Ph.D.  

 OKD, a.s. 

48 Ing. Jiří Varady, Ph.D.  

 OBÚ v Mostě 

46 Ing. Vít Sládek 

 Severočeské doly a.s. 

43 Ing. Luděk Zákravský 

 SUBTERRA a.s. 

20 Ing. Jan Voříšek 

 DIAMO s.p., o.z. SULPříbram 

Revizní komise: 

53 Klára Šafránková 

 Severočeské doly a.s. 

55 Ing. David Kočí 

 Get s.r.o. 

55 Vilém Středa 

 Subterra a.s 

 

Ad 8) Zprávu návrhové komise o usne-

sení sjezdu přednesl Ing. Martin Malíř.  

Ad 9) Sjezd byl ukončen a nová Rada 

SDMG, z. s. se odebrala na své první 

zasedání, aby si zvolila předsedu a mís-

topředsedu. Předsedou byl zvolen Ing. 

Miroslav Novosad, Ph.D. a místo-

předsedou doc. Ing. Dana Vrublo-

vá, Ph.D. 

Zasedla i zvolená revizní komise  

a ta si zvolila za předsedu Kláru 

Šafránkovou. 

Skanzen Strážnice 

Čtvrtek byl dnem exkurzí. Tentokrát 

byla zajištěna návštěva skanzenu  

ve Strážnici. Ve skanzenu bylo možno 

vidět více než 60 zajímavých objektů  

na ploše okolo 16 ha v krásném a klid-

ném prostředí. Program začal výkladem 

paní průvodkyně, která svým výkladem 

zaujala každého přítomného a jako bo-

nus nám bylo nabídnuto k zakoupení 

místních tradičních předmětů a potravin. 

Nejvíce zaujala pálenka a sirup ze stro-

mu Jeřáb oskeruše. Jedná se o opadavý 

strom dorůstající výšky až 15 m. Jeho 

zajímavostí je, že začíná plodit ve věku 

10 až 20 let. Plody většinou dozrávají  

a opadávají od září do října. Množství 

ovoce je různé, v případě vzrostlého 

stromu se uvádí hodnoty od 300 do 

1200 kg, přičemž platí, že solitérní stro-

my díky své velké koruně jsou na úrodu 

bohatší než stromy rostoucí v lese. 

Avšak úroda ovoce nebývá každoroční, 

některý rok se totiž neurodí nic. Pro 

tento strom platí pořekadlo: Zasadí 

otec, sklízí syn. 

Na závěr exkurze ve Skanzenu Strážnice 

byl zajištěn oběd v hotelu Strážnice.  
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Po obědě se účastníci dopravili zpátky  

do hotelu Zámeček, kde je čekal spole-

čenský večer, který se konal ve sklípku 

hotelu Zámeček. O úvodní slovo  

se postaral majitel hotelu, který nás 

pozval na čerstvý ovárek a zabíjačkové 

pochutiny. K bohatému rautu hrála živá 

hudba a odvážnější účastníci si mohli 

zatančit na parketu. 

Páteční dopoledne navázalo odborným 

programem. Po odprezentování všech 

příspěvků následoval oběd a rozloučení 

se na opětovné a hlavně brzké shledání. 

 

Doufáme, že konference přinesla všem 

příjemné odborné ale i společenské 

zážitky, a že se sejdeme, alespoň v tako-

vém počtu jako nyní, v příštím roce  

ve dnech 19. — 21. 10. 2022. 

Redakční rada SDMG, z. s. 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Kuda, Ph.D. z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., Brno 
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Úvod: 

P ř í s p ě v e k  p o p i s u j e  p o z n a t k y  

a zkušenosti při vedení geologické doku-

mentace a její vztah na vyplňování pravi-

delných ročních statistických výkazů 

Geo (MŽP) V 3-01 a HOR-MPO. 

Báňsko-legislativní požadavky  

na provádění geologické dokumen-

tace HČ a ČPHZ: 

Vedení, doplňování a uchovávání geolo-

gické dokumentace (GD) je zákonnou 

povinností organizací provádějících geo-

logické práce, hornickou činnost (HČ) 

nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem (ČPHZ).  

Povinnost provádět geologickou doku-

mentaci vyplývá z požadavků zákona  

č. 44/1988 Sb. (horní zákon) v platném 

znění, konkrétně z § 39 „Důlně měřická 

a geologická dokumentace“, odstavec  

1-3: 

(1)  Při hornické činnosti je organizace 

povinna vést, včas doplňovat  

a uchovávat důlně měřickou  

a geologickou dokumentaci. 

(2) Organizace jsou oprávněny repro-

dukovat a rozmnožovat mapy, 

které potřebují k výkonu hornické 

činnosti. 

(3)  Podrobnosti o důlně měřické do-

kumentaci stanoví Český báňský 

úřad obecně závazným právním 

p ř e d p i s e m .  P o d r o b n o s t i  

o geologické dokumentaci stanoví 

Ministerstvo životního prostředí 

obecně závazným právním před-

pisem. 

Obecně závazným právním předpisem 

pro provádění GD je vyhláška MŽP č. 

368/2004 (o geologické dokumentaci) 

v platném znění. Obsah GD vychází z 

požadavku § 7 citované vyhlášky. Přitom 

geologické práce prováděné při těžeb-

ním průzkumu nepodléhají evidenci geo-

logických prací ve smyslu § 7 zákona č. 

62/1988 Sb. (zákon o geologických pra-

cích) v platném znění. 

Cíle geologické dokumentace HČ 

a ČPHZ: 

Geologická dokumentace HČ a ČPHZ 

je prováděna s cílem: 

 podchytit detaily geologické stav-

by ložiska, které by mohly mít 

význam pro další průzkumné  

a dobývací práce, přispět k zajiš-

tění bezpečnosti provozu a při-

spět k vysvětlení vývoje ložiska; 

 poskytnout podklady pro eviden-

ci geologických zásob, ztrát  

a znečištění; stanovit úbytky  

a přírůstky zásob nerostů vý-

hradního ložiska dle vyhlášky  

č. 29/2017 Sb. (o báňsko-

technické evidenci) pro výpočet 

každoroční úhrady z vydobytých 

nerostů dle zákona č. 89/2016 

Sb., kterým se mění zákon  

č. 44/1988 Sb. (horní zákon)  

ve znění pozdějších předpisů  

a dle nařízení vlády č. 98/2016 (o 

sazbách úhrady). 

Součástí geologické dokumentace  

je zpracovávání geologické části ročních 

statistických výkazů Geo (MŽP) V 3-01 

a HOR-MPO a poskytování konzultací 

ložiskově geologické, inženýrsko -

geologické a hydrogeologické problema-

tiky. Součástí provádění geologické do-

kumentace může být i zastupování orga-

nizace při jednáních, správních řízeních 

a kontrolách (OBÚ, MŽP ČR apod.) 

týkajících se geologické dokumentace  

a geologických prací obecně.  

Založení geologické dokumentace 

HČ a ČPHZ  (tam, kde dosud není 

prováděna): 

Založení geologické dokumentace hor-

nické činnosti spočívá v přípravě úplné-

ho souboru podkladů a materiálů, které 

se týkají problematiky geologického 

průzkumu a jeho vyhodnocování, evi-

dence zásob na ložisku a jeho změn, 

souladu geologické dokumentace 

s vykazovaným stavem zásob a plnění 

povinností organizace týkajících se výpo-

čtů zásob ložiska a nakládání s nerosty 

na ložisku.  

Cílem geologické služby při založení 

geologické dokumentace je připravit 

výčet těchto podkladů tak, aby těžební 

organizace měla připraven jejich úplný 

soubor pro případné kontroly státní 

báňské správy (SBS).  

V rámci založení geologické dokumenta-

ce může geologická služba dle požadav-

ků organizace přispět ke kompletaci 

těchto materiálů (např. dohledat doku-

menty o schválení výpočtů zásob,  

o schválení podmínek využitelnosti  

a o jejich posouzení, osvědčení o vý-

hradním ložisku, rozhodnutí o stanovení 

chráněného ložiskového území (CHLÚ) 

ap.). 

Soubor podkladů obvykle požadovaných 

při kontrolách geologické dokumentace: 

1. Poslední platný výpočet zásob  

a dokumenty o jeho schválení. 

2. Následné přepočty zásob dle no-

vých podmínek využitelnosti, pokud byly 

provedeny. 

3. Rozhodnutí o odpisech zásob, po-

kud byla vydána. 

4. Statistické výkazy o stavu a pohybu 

zásob za posledních 5 let. 

5. Geologická dokumentace pořízená 

po posledním platném výpočtu zásob. 

6. Podmínky využitelnosti posledního 

platného výpočtu zásob a případných 

následných přepočtů zásob. 

7. Evidence zásob na ložisku vedená 

podle ustanovení §10 odst. 1 horního 

zákona. 

8. Doklady o plnění povinností organi-

zace uvedené v ustanovení §14 odst. 3 

horního zákona (doklady o schválení 

výpočtů zásob, podmínek využitelnosti  

a o jejich posouzení). 

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PRO-

VÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM A VYPLŇOVÁNÍ ROČNÍCH  

STATISTICKÝCH VÝKAZŮ GEO (MŽP) V 3-01 a HOR-MPO 
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9. Vyplněné formuláře Přiznání 

k úhradě z vydobytých nerostů za po-

sledních 5 let. 

10. Evidence vedená podle ustanovení  

§ 30 odst. 3, písmeno c) horního zákona 

(„vhodně ukládat průvodní nerosty sou-

časně dobývané, avšak dočasně nevyuží-

vané a vést jejich evidenci“). 

Způsob provádění geologické do-

kumentace HČ a ČPHZ: 

Obsah a náležitosti GD vyplývají z poža-

davků vyhlášky MŽP č. 368/2004 (o geo-

logické dokumentaci) v platném znění, 

část druhá. Způsob provádění geologic-

ké dokumentace HČ musí být zakotven 

v plánu otvírky, přípravy a dobývání 

(POPD), kapitola 1.2, podkapitola 1.1.2 

Plánovaný další průzkum, část a) Prová-

dění geologické dokumentace hornické 

činnosti.  

Analogicky musí být způsob provádění 

geologické dokumentace ČPHZ zakot-

ven v plánu využívání ložiska (PVL). Jed-

ná se vlastně o projekt GD, kde jsou 

popsány cíle GD, způsob a četnost její-

ho provádění a způsob a termíny ode-

vzdání. Změny základních aspektů pro-

vádění GD by měly být zohledněny  

v dodatcích POPD nebo PVL. 

Zpracování GD navazuje na předchozí 

etapy geologicko-průzkumných prací 

včetně operativních výpočtů zásob, 

předchozí etapy geologické dokumenta-

ce hornické činnosti a na důlně-měřické 

podklady (předchozí a aktuální geodetic-

ké zaměření lomu). 

Dle § 4 vyhlášky MŽP č. 368/2004  

(o geologické dokumentaci) v platném 

znění se GD člení dle časové posloup-

nosti jejího pořizování na: 

A) prvotní dokumentaci, která  

se pořizuje průběžně při prová-

dění geologických prací; 

B) souhrnnou dokumentaci, která 

se pořizuje na základě upřesnění 

a doplnění prvotní dokumentace 

podle následných výsledků pozo-

rování, měření, rozborů a zkou-

šek na odebraných vzorcích. Sou-

hrnná dokumentace se pořizuje 

pouze v písemné formě a její 

obsah představuje definitivní ver-

zi písemné geologické dokumen-

tace. 

Prvotní geologická dokumentace HČ 

nebo ČPHZ 

Předmětem prvotní geologické jsou 

umělé odkryvy v lomových stěnách, 

případně jiné umělé odkryvy (např. vý-

kopy), které jsou v lomu prováděny,  

a které by mohly přispět k řešení cíle 

úkolu (dále dokumentační body). V kon-

krétních podmínkách těžebny prvotní 

geologická dokumentace zahrnuje 

zejména: 

 slovní popis dokumentačních 

bodů; 

 fotodokumentaci dokumentač-

ních bodů; 

 polohopisné zaměření dokumen-

tačních bodů pomocí globálního 

polohového systému (GPS). 

Hustota a četnost pořizování geologické 

dokumentace je volena tak, aby zajišťo-

vala zachycení podstatných změn z hle-

diska morfologie a kvality ložiska a změn 

takových vlastností horninového pro-

středí, které mohou ovlivnit bezpečnost 

práce. Prvotní geologické dokumentace 

je zpravidla prováděna 1-2 x ročně.  

Je pořizována v písemné nebo digitální 

formě. Zahrnuje rozlišení surovinových 

druhů, měření tektonických poruch  

a dalších diskontinuit, provádění minera-

logického a petrografického zatřídění 

hornin obnažených hornickou činností 

apod. Speciálně-geologické práce 

(mineralogie, petrologie), chemické roz-

bory nebo technologické práce nejsou 

obvykle pro splnění cílů GD HČ  

a ČPHZ požadovány, pokud je provádí 

organizace, mohou být ve vhodném 

rozsahu do hodnocení zahrnuty. Hmot-

ná dokumentace obvykle není požado-

vána. 

Souhrnná geologická dokumentace HČ 

nebo ČPHZ 

Souhrnná geologická dokumentace 

představuje zhodnocení výsledků geolo-

gické dokumentace prvotní v širší celek, 

s vyvozením souhrnných závěrů. Obsa-

huje souhrnný přehled provedených 

prací prvotní geologické dokumentace, 

definitivní výsledky pozorování, měření, 

zkoušek a rozborů, geologické mapy, 

řezy, schémata a diagramy, poznámky  

ke stabilitě závěrných svahů a podobně. 

Obsah souhrnné GD by měl odpovídat 

požadavkům stanoveným v POPD, resp. 

PVL a v jeho změnách Souhrnná doku-

mentace ložiska obsahuje podklady pro 

evidenci geologických zásob, ztrát 

a znečištění a přehled úbytků a přírůst-

ků zásob nerostů ložiska - v případě 

výhradního ložiska dle vyhlášky  

č. 29/2017 Sb. (o báňsko-technické evi-

denci) pro výpočet každoroční úhrady 

z vydobytých nerostů dle zákona  

č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon  

č. 44/1988 Sb. (horní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů a dle nařízení vlády 

č. 98/2016 (o sazbách úhrady). 

V součinnosti s těžební organizací jsou 

zpracovány geologické části ročních 

statistických výkazů Geo (MŽP) V 3-01 

a HOR-MPO. 

Souhrnná geologická dokumentace  

je prováděna vždy jednou ročně, a to  

k 31. 12. sledovaného kalendářního ro-

ku, resp. k datu aktualizace základní 

důlní mapy (blíže k tomu viz níže). Geo-

logická dokumentace je vedena jak  

v listinné, tak i v digitální formě, vhod-

nou formou pro trvalé uložení výsledků 

GD je například externí digitální úložiště 

se zaheslovaným přístupem, k němuž 

má přístup pouze těžební organizace  

a zpracovatel (Cloud). 

Podklady pro evidenci vydobytých 

nerostů, stanovení úbytků a pří-

růstků zásob a stanovení hranic 

těžby: 

Základní postupy pro stanovení úbytků 

a přírůstků zásob nerostů výhradního 

ložiska a pro aktualizaci hranic těžby 

vycházejí z důlně měřické a geologické 

dokumentace. Při této činnosti závodní 

lomu úzce spolupracuje s hlavním důl-

ním měřičem a geologem organizace. 

Postupuje se přitom v následujících kro-

cích: 

A) Důlně měřická služba provádí 

každoroční zaměření postupů 

těžby a skrývky na jednotlivých 

řezech. Dle § 33r horního zákona 
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je pro úhradové hospodářství 

směrodatná hranice těžby dosa-

žená k 31. prosince každého 

úhradového období. Protože 

v druhé polovině prosince  

a v první dekádě ledna těžba na 

ložisku zpravidla neprobíhá,  

je obvykle nutno záměru těžeb-

ních postupů provést k jinému 

datu, než přesně k 31.12., napří-

klad v rozpětí od prosinec až 

leden, kdy lze výsledky výpočtu 

vydobytých nerostů pro potřeby 

úhrady vztáhnout k požadované 

hranici těžby dosažené k 31. pro-

sinci. Informaci o tom, že těžba 

ze stěny je zastavena, předá zá-

vodní lomu (ZL) hlavnímu důlní-

mu měřiči (HDM) organizace. 

B) Důlně měřická služba určuje plo-

chu a objem ročního těžebního 

postupu v prostorově odděle-

ných úsecích a na ložisku celkem, 

a pokud to organizace požaduje,  

i po katastrálních územích. Vý-

sledkem je hrubá těžba, která 

představuje celkový úbytek zásob 

jejich vytěžením za kalendářní 

rok. Do hrubé těžby je zahrnuto 

i znečištění a vnitřní ztráty. Ana-

logicky důlně měřická služba ur-

čuje plochu a objem ročního 

postupu na jednotlivých skrývko-

vých a výklizových řezech. 

V případě, že zaměřený objem 

„hrubé těžby“ obsahuje i pro 

měřickou službu nerozlišitelnou 

část výklizu, je třeba zaměřený 

objem správně označit jako hru-

bou těžbu včetně výklizu  

a rozlišení hrubé těžby a výklizu 

p a k  b u d e  p r o v e d e n o 

v součinnosti s geologickou služ-

bou, případně dle provozních 

údajů poskytnutých organizací.  

C) Geologická služba rozčlení hru-

bou těžbu, zjištěnou důlně měřic-

kou službou tak, že ji rozpočítá 

po dotčených blocích zásob, po 

surovinových typech a po jednot-

livých nerostech. Tyto úkony 

prování v rámci geologické doku-

mentace hornické činnosti zpra-

covávané dle vyhlášky MŽP  

č. 368/2004 (o geologické doku-

mentaci) v platném znění. Přitom 

geologická služba: 

 v součinnosti s důlně měřickou 

službou stanoví plochu a objem 

těžebních postupů v jednotlivých 

blocích zásob v podobě dílců 

těžebních postupů; 

 v dílcích těžebních postupů rozli-

ší jednotlivé nerosty, pokud jich 

těžený materiál obsahuje více 

(například štěrkopísek a živcová 

surovina); 

 ve vymezených dílcích stanoví 

podíl čisté těžby, znečištění  

a vnitřních ztrát: 

 čistá těžba představuje množ-

ství suroviny vstupující do tech-

nologického procesu úpravy ne-

bo určené k přímému odbytu; 

 znečištění představuje podíl 

hlušiny nebo suroviny nevhodné 

k dalšímu zpracování v hrubé 

těžbě (rubanině) a uvádí  

se v procentech. K diskuzi: domní-

váme se, že znečištění vyjádřené  

v jednotkách objemu či tonáže  

se do tabulky pohybu zásob promí-

tá jako úbytek zásob v důsledku 

vnitřních ztrát a opírá se o výsledky 

geologické dokumentace hornické 

činnosti. 

 ztráty vnitřní představují ztráty 

technologické, ovlivněné dobýva-

cí metodou nebo jejím nedodr-

žováním, vznikající uvnitř těže-

ných bloků se schváleným POPD 

(jsou zahrnovány do hrubé 

těžby). K diskuzi: vnitřní ztráty 

představují znečištění, vyjádřené  

v měrných jednotkách (t, m3). 

 ve vymezených dílcích vyhodnotí 

vnější ztráty v surovině, která 

nebyla vytěžena ze země. Před-

stavují ztráty plošné vznikající  

v částech ložiska, kde nelze apli-

kovat schválenou dobývací meto-

du, pokud ponechaná tonáž ne-

byla odepsána podle příslušného 

předpisu (§ 14 c horního zákona). 

Nejsou zahrnovány do hrubé 

těžby. Jedná se například o úby-

tek zásob v surovině, která neby-

la v daném roce vytěžena 

v závěrných svazích nebo při 

těžební bázi (pojezdová zóna). 

Shrnutí ke ztrátám: Ztráty jsou 

částí zásob nerostné suroviny, 

která není vytěžena ze země při 

těžbě ložiska (vnější ztráty, které 

nejsou zahrnuty do hrubé těžby) 

a částí, která je vytěžena ze země 

(vnitřní ztráty), tj. množství ne-

rostné suroviny vyvezené na od-

val příp. na výsypku s hlušinou (ty 

jsou zahrnuty do hrubé těžby). 

Do tabulky pohybu zásob výkazu 

Geo (MŽP) V 03-1 se do sloupce 

3 uvádí součet vnitřních a vněj-

ších ztrát – tj. součet údajů  

č. 24/4 + 24/5. 

 zpracuje sumární přehled úbytku 

suroviny těžbou (= hrubá těžba) 

a stanoví: 

 úbytek zásob těžbou = čistá 

těžba jako podklad pro účely 

stanovení úhrady z vydoby-

tých nerostů; 

 úbytek či přírůstek zásob 

v důsledku změn průzkumem, 

otvírkou a přípravou *); 

 úbytek či přírůstek zásob 

v důsledku změny přehodnoce-

ním **); 

 úbytek suroviny v důsledku ztrát 

při těžbě ***). 

Poznámky: 

*)  v rámci geologické dokumentace je část 

suroviny přehodnocována jako hlušina 

(například skryté erozní rýhy, místně vyvinu-

té proplástky a čočky jílů a jílovitých písků 

ap.) = znečištění; 

**) zohlednění případných přepočtů zásob; 

***)  vzhledem k mocnosti nevytěžené části 

ložiska zůstávají vyčíslené objemy suroviny 

ve dně těžebny zatím součástí ložiska a 

jsou vedeny jako tzv. zbytkové zásoby, pro-

to jsou zatím uváděny nulové těžební ztrá-

ty. 
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 Stanoví celkovou výrubnost 

zásob, která představuje poměr 

množství nerostné suroviny vyru-

bané k množství nerostné surovi-

ny vypočtenému ve vyrubané 

ploše ložiska. Průměrná výrub-

nost ložiska se vypočte váženým 

průměrem. 

 Zpracuje přehled o pohybu 

zásob v jednotlivých ložiskových 

úsecích, dobývacích prostorech  

a na ložisku jako celku v členění 

do skupin zásob bude jako pod-

klad pro výkazy Geo (MŽP)  

V 3-01 a HOR-MPO. 

Na ložiskách některých surovin (např. 

žáruvzdorných jílovců na ostřivo) není 

možné v rámci prvotní geologické doku-

mentace dostatečně přesně rozlišit ne-

rost od hlušiny, nebo rozlišit jednotlivé 

druhy a třídy suroviny vzájemně od se-

be. Exaktní hodnocení je prováděno 

průběžně těžební organizací na základě 

provozních záznamů – chemických ana-

lýz a technologických rozborů. V těchto 

případech je přehled o pohybu zásob  

v jednotlivých ložiskových úsecích, do-

bývacích prostorech a na ložisku jako 

celku v členění do skupin zásob zpraco-

váván v součinnosti s těžební organizací 

dle těchto provozních záznamů. 

Geologická služba odevzdává výsledky 

organizaci tak, aby organizace mohla 

zpracovat podklady pro báňsko-

technickou evidenci MPO v zákonném 

termínu, tj. do 28. února následujícího 

roku (viz 29a horního zákona).  

Výpočet každoroční úhrady z vydo-

bytých nerostů výhradního ložiska: 

Provádí těžební organizace na základě 

výsledků evidence vydobytých nerostů 

dle výsledků důlně měřické a geologické 

dokumentace HČ. 

Báňsko-legislativní podklady: zákon  

č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon 

č. 44/1988 Sb. (horní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády 

č. 98/2016 (o sazbách úhrady). Dle § 33j 

horního zákona, odstavec 1, tvoří dílčí 

základ úhrady množství jednotlivého 

druhu vydobytých nerostů vykazované-

ho jako čistá těžba v dobývacím pro-

storu, která představuje úbytek zásob 

jejich vydobytím v jednotkách množství 

a je určena k dalšímu zpracování nebo  

k odbytu. Do této těžby není zahrnuto 

znečištění ani vnitřní ani vnější ztráty. 

Čistá těžba se zjišťuje a eviduje důlně 

měřickou a geologickou dokumentací. 

Dle § 33r zákona č. 89/2016 Sb., kterým 

se mění zákon č. 44/1988 Sb. (horní 

zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

odstavec 1, je poplatník úhrady 

z vydobytých nerostů povinen: 

A) vést evidenci vydobytých ne-

rostů, a to v členění potřebném 

pro sestavení úhradového přizná-

ní z vydobytých nerostů, 

B) trvale zaznamenat v důlně měřic-

ké a geologické dokumentaci 

úbytky a přírůstky zásob  

a zakreslit je do map a řezů.  

V podrobnostech prokazujících 

místo vytěžení nerostů a jejich 

množství a 

C) vyznačit v důlně měřické a geolo-

gické dokumentaci hranice 

těžby dosažené k 31. prosinci 

každého úhradového období, 

případně dosažení ke dni převo-

du dobývacího prostoru. 

Hodnota čisté těžby tvoří dle § 33j hor-

ního zákona, odstavec 1, dílčí základ 

úhrady množství druhu vydobytého ne-

rostu. Jde o množství nerostu určené  

k dalšímu zpracování nebo k odbytu.  

Úhrada z vydobytých nerostů se dle  

§ 33l citované novely horního zákona 

vypočte jako součet dílčích úhrad a zao-

krouhlí se na celé stokoruny nahoru. 

Dílčí úhrada se vypočte jako součin díl-

čího základu úhrady a sazby pro tento 

dílčí základ úhrady. 

Sazba úhrady z vydobytých vyplývá  

z nařízení vlády č. 98/2016 (o sazbách 

úhrady) v platném znění. Například za 

štěrkopísky se pro účely úhrady považu-

jí klastické sedimentární nebo reziduální 

horniny, bez ohledu na petrografické 

složení, stupeň opracování úlomků  

a částic a bez ohledu na podíl jílové slož-

ky sedimentu. Za štěrkopísky se nepo-

važují nerosty, které pro svoje vlastnosti 

mají stanovenu jinou sazbu úhrady 

(například živce, sklářské a keramické 

suroviny, nerosty z nichž je možno prů-

myslové získávat kovy). Například za 

živec se považují všechny druhy živce 

bez ohledu na jejich chemické složení, 

formu výskytu a genezi těženého ložis-

ka. Sazba je stanovena za obsah užitkově 

složky (tj. živce) v rubanině.  

Grafické schéma výchozích úda-

jů pro výpočet ztrát, znečištění 

a celkové výrubnosti 

Obrázek č. 1 popisuje postup těžby 

v kontextu výpočtu zásob s povolením 

těžby bez rozlišení zásob na hrubou  

a čistou těžbu. 

Poznámky: *) samostatně vykliditelný pro-

plástek (nebo jiný ložiskově hluchý úsek), 

zjištěný již GP, který není součástí bloku 

zásob. 

Obrázek č. 2 podrobně rozvádí pojem 

„znečištění“. 

D = Znečištění (údaj 24/3 GeoV): podíl 

hlušiny v hrubé těžbě (rubanině), uvádí 

se v % hrubé těžby. 
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část bloku zásob 
dle schváleného 

výpočtu, těžená v 

předchozím roce

hranice 
dobývacího 
prostoru

skrývka dle výpočtu zásob

část bloku zásob 
dle schváleného 

výpočtu, těžená ve 

sledovaném roce

podloží 

dno těžebnystanovená těžební báze

podloží dle 
výpočtu zásob

výkliz dle GP *)

Obr. 1 Situace řešeného těžebního postupu v kontextu výpočtu zásob a POPD (závěrné svahy, dno lomu). 

výklizový 
řez

hranice 
dobývacího 
prostoru

těžební 
řez

skrývkový 
řez

ztráty vnější

ztráty  
vnější 

změna (+)

ztráty vnitřní D

skrývka skutečnost 

podloží 
skutečnost

dno těžebny

změna (-)

změna (-) stanovená těžební báze

svrchní 
těžební

řez

spodní 
těžební

řez

v části 
těžebny s  

vykliditelným 
proplástem:

v části 
těžebny bez 

vykliditelného 
proplástku:

ztráty  
vnější 

změna (-)

výkliz skutečnost:

nově zjištěný výkliz  **)výkliz dle GP *)

Obr. 2 Situace řešeného těžebního postupu dle skutečnosti, ztráty vnitřní a vnější, znečišťující materiál. 
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Co je to hlušina a rubanina: 

http://www.shhs-cr.eu/userFiles/zakladni-

soubory-a-texty/01-hornicke-nazvoslovi.pdf 

hlušina (jalovina) - neužitkové minerály 

nebo horniny, které je nutno z technic-

kých důvodů dobývat společně s užitko-

vou složkou ložiska 

rubanina - hornina rozvolněná (často 

odstřelem) na potřebnou fragmentaci, 

tj. kusy potřebné velikosti vytěžené  

z důlního díla bez ohledu na obsah užit-

kové složky, tj. hlušina společně s užit-

kovým nerostem. 

Co je hlušina? Různé legislativní normy 

na definici hlušiny nahlíží odlišně.  

Báňské předpisy definují hlušinu jako 

materiál, který je nežádoucí příměsí  

v surovině. Vytěží se, dále se neupravuje 

a uloží se na haldu. Hlušina je takto vní-

mána i v geologii a hornictví.  

Zákon o těžebních odpadech však sta-

novuje, že hlušina je zbytek po úpravě 

nerostu. Neříká se striktně, jaká ta 

úprava musí být – chemická, nebo jen 

mechanická (oddělení hlušiny od neros-

tu). Každopádně nějakou úpravu před-

pokládá a hlušinu definuje jako zbytek 

po úpravě.  

V zákoně o odpadech, respektive  

v „Katalogu odpadů“, jsou odpady  

z těžby uvedeny jako kategorie, na kte-

rou se nemusí vztahovat úprava. Mohou 

být jen vytěženy a nemusí být upravová-

ny.  

Bylo nezbytné definovat pojem "hlušina", 

neboť se objevuje v mnoha předpisech, 

avšak nesprávně použit. Ve světě, jakož 

i v EU, se za hlušinu považuje pouze 

materiál, který prošel procesem úpravy.  

Poznámky: 

Výkliz: *) samostatně vykliditelný propl 

(nebo jiný ložiskově hluchý úsek), 

zjištěný již GP, který není součás-

tí bloku zásob  

**) nově zjištěná část vykliditelné-

ho proplástku (nebo jiného ložis-

kově hluchého úseku) - možnosti 

řešení odpočtu zásob (pro tab. 

Pohybu zásob výkazu GeoV) dle 

místních zvyklostí:     

 

    buď: změna zásob průzkumem, otvír-

kou a přípravou (v rámci sloupce 

5 v tabulce pohybu zásob GeoV), 

toto řešení je naznačeno v obráz-

ku, v tomto případě není součástí 

hrubé těžby.   

    nebo: vnitřní ztráta (v rámci sloupce 3  

v tabulce pohybu zásob GeoV), 

není naznačeno v obrázku, 

v tomto případě by se stalo sou-

částí hrubé těžby (blíže viz ko-

mentář k obrázku č. 3 Hrubá 

těžba). 

Množství výklizů v DP se ve sledovaném 

roce uvádí ve výkazu HOR-MPO, oddíl 

3, řádek 2. Ve výkazu GeoV se množství 

výklizů nesleduje.  

D = Znečištění (údaj 24/3 GeoV): podíl 

hlušiny v hrubé těžbě (rubanině), uvádí 

se v % hrubé 

těžby viz poznámky k následujícímu ob-

rázku č. 3 „Hrubá těžba“.  

K diskusi: Znečištění v % odpovídá vnitřním 

ztrátám v jednotkách objemu nebo hmot-

nosti. Pro znečištění totiž není v tabulce 

Pohybu zásob GeoV žádná samostatná 

ko l onka  a  odpoče t  zneč i š t ěn í 

v měrných  jednotkách je třeba provést na 

vrub sloupce 3 „ztráty“ (v tomto případně 

vnitřní ztráty) nebo na vrub sloupce 5 

„změna zásob průzkumem, otvírkou  

a přípravou“.  

K diskusi: Pokud jsou součástí objemu 

schválených zásob i odplavitelné částice  

(a to obvykle jsou), nemohou být z hlediska 

výkazů GeoV znečištěním. Jsou totiž sou-

částí čisté těžby, resp. té části úbytku zá-

sob, z níž se počítá úhrada z vydobytého 

nerostu. 

Ztráty (sloupec 3 v tabulce pohybu 

zásob GeoV) zahrnují:   

 Ztráty vnitřní (údaj 24/4 GeoV): 

vznikající uvnitř těžených bloků; 

jsou součástí hrubé těžby (do 

vnitřních ztrát se započítá hluchý 

úsek ložiska nezohledněný ve 

výpočtu zásob bloku, zejména 

pokud není odtěžen jako výkliz 

na samostatném řezu).  

 Ztráty vnější (údaj 24/5 GeoV): 

vznikají tam, kde nelze aplikovat 

schválenou metodiku, např.:   

 v závěrném svahu, ale pouze tam, 

kde není naděje na budoucí rozší-

ření těžby;  

 ve dně těžebny, ale pouze tam, 

kde není naděje na budoucí za-

hloubení těžby; 

 nejsou součástí hrubé těžby, ale 

jsou součástí celkového úbytku 

zásob ve sledovaném roce. 

Změna zásob průzkumem, otvír-

kou a přípravou (sloupec 5 v tabulce 

pohybu zásob GeoV): 

 změny zásob jsou dokladovány  

v rámci GD: (+) přírůstek zásob;  

(-) úbytek zásob; 

 na obrázku č. 2 včetně samostat-

ně vykliditelného proplástku, 

nově zjištěného na úkor vypočte-

ných zásob, který není součástí 

rubaniny (hrubé těžby), a tedy ani 

znečištění (obdobně, jako skrýv-

ka).   

Obrázek č. 3 vymezuje pojem hrubé 

těžby 

Hrubá těžba (údaj 24/1 GeoV):  

 představuje celkový úbytek zásob 

jejich vytěžením;  

 zahrnuje i znečištění a vnitřní 

ztráty.  

K diskusi: správněji by asi mělo být 

"...zahrnuje i vnitřní ztráty (resp. znečiště-

ní)", protože znečištění jsou vlastně vnitřní 

ztráty vyjádřené v % hrubé těžby. Pro zne-

čištění totiž není v tabulce Pohybu zásob 

GeoV žádná samostatná kolonka a odpočet 

znečištění v měrných  jednotkách je třeba 

provést na vrub sloupce 3 „ztráty“ (v tomto 

případně vnitřní ztráty) nebo na vrub sloup-

ce 5 „změna zásob průzkumem, otvírkou  

a přípravou“. 

Hrubá těžba představuje celkový úbytek 

zásob jejich vytěžením a neměla by pro-

to zahrnovat výkliz (samostatně vyklidi-

telný proplástek, hluchou zónu ap.), 

zejména tu část výklizu, která byla vy-

mezena již v GP a není součástí schvále-

ných zásob. Toto řešení je ale v praxi  

http://www.shhs-cr.eu/userFiles/zakladni-soubory-a-texty/01-hornicke-nazvoslovi.pdf
http://www.shhs-cr.eu/userFiles/zakladni-soubory-a-texty/01-hornicke-nazvoslovi.pdf
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ztráty vnitřní D

HRUBÁ TĚŽBA

stanovená těžební báze
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vnější 
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vykliditelného 
proplástku:

výklizový 
řez
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spodní 
těžební

řez

v části 
těžebny s  

vykliditelným 
proplástem:

výkliz

Obr. 3 Hrubá těžba jako celkový úbytek zásob jejich vytěžením = celková vytěžená surovina.  
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těžební
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těžební

řez

v části 
těžebny s  

vykliditelným 
proplástem:

ČISTÁ TĚŽBA

ztráty vnitřníD

výkliz

Obr. 4 Čistá těžba = množství suroviny vstupující do technologického procesu úpravy nebo určené k přímému odbytu; = pod-

klad pro úhradu z vydobytého nerostu.  
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možné provést pouze tam, kde je po-

stup výklizu jasně měřicky odlišitelný (je 

vymezen samostatný výklizový řez) ne-

bo kde je změřitelný jeho objem na sa-

mostatném odvalu.    

K diskusi: Pokud tato podmínka není splně-

na a roční zaměření postupu je prováděno 

včetně výklizu, jsou dvě možnosti řešení: 

 nesprávné: výkliz započítat do 

hrubé těžby a řešit v GeoV dle míst-

ních zvyklostí způsobem, uvedeným 

pod druhým obrázkem. Započítání 

výklizu do hrubé těžby ale není 

správné, protože se pak od zásob 

každoročně odečítá i část hlušiny, 

která ve výpočtu nebyla do zásob 

zahrnuta. To se týká části výklizu, 

zjištěné již v GP; 

 správné: měřická služba předá ob-

jem „hrubá těžba a výkliz“ a geolog 

rozliší, co z toho je hrubá těžba 

(údaj 24/1 GeoV) a co výkliz (objem 

výklizu se uvádí pouze ve výkazu 

HOR-MPO). K rozlišení budou slou-

žit poznatky z GD a/nebo  provozní 

údaje od organizace. 

Obrázek č. 4 popisuje výpočet čisté 

těžby, jako základní podklad pro úhradu 

z vydobytého nerostu. 

Čistá těžba (údaj 24/2 GeoV a sloupec 2 

v tabulce pohybu zásob GeoV): 

 je množství suroviny vstupující 

do technologického procesu 

úpravy nebo určené k přímému 

odbytu;  

 do této těžby není zahrnuto zne-

čištění ani vnitřní ani vnější ztrá-

ty. 

K diskusi: správněji by asi mělo být 

"...zahrnuje i vnitřní ztráty (resp. znečiště-

ní)", protože znečištění jsou vlastně vnitřní 

ztráty vyjádřené v % hrubé těžby. Pro zne-

čištění totiž není v tabulce Pohybu zásob 

GeoV žádná samostatná kolonka a odpočet 

znečištění v měrných  jednotkách je třeba 

provést na vrub sloupce 3 „ztráty“ (v tomto 

případně vnitřní ztráty) nebo na vrub sloup-

ce 5 „změna zásob průzkumem, otvírkou  

a přípravou“.  

K diskusi: Pokud jsou součástí objemu 

schválených zásob i odplavitelné částice  

(a to obvykle jsou), nemohou být z hlediska 

výkazů GeoV znečištěním. Jsou totiž sou-

částí čisté těžby, resp. té části úbytku zá-

sob, z níž se počítá úhrada z vydobytého 

nerostu. 

Závěr: 

Odkaz na vzory ročních statistických 

výkazů Geo (MŽP) V3-01 a HOR-MPO 

jsou dostupné na:  

http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne

-suroviny/rezortni-zjistovani/vykaz-geo 

a 

http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne

-suroviny/rezortni-zjistovani/vykaz-hor 

Za rok 2021 bude možné formulář 

HOR-MPO odevzdat i v elektronické 

podobě.  

Témata uvedené v příspěvku „k diskusi“ 

vycházejí z poznatku praxe při vyplňová-

ní statistických ročních výkazů a prová-

dění geologických dokumentací při růz-

ných nerostech. Jsou k zamyšlení a od-

borné diskusi.  

 

Poznámka na závěr: SBS vyžaduje  

od těžebních organizací dle § 33r zákona 

č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon  

č. 44/1988 Sb. (horní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, odstavce 2 další 

údaje k evidenci vydobytých nerostů. 

Tyto údaje nejsou předmětem GD. 

Přesto je dobré, ve spolupráci s těžební 

organizací, tyto údaje do GD doplňovat. 

 

RNDr. Ladislav Opekar  

G E T s.r.o. 

Ing. Miloš Ječný, PhD.  

G E T s.r.o. 

 

 

 

 

http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/rezortni-zjistovani/vykaz-geo
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/rezortni-zjistovani/vykaz-geo
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/rezortni-zjistovani/vykaz-hor
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/rezortni-zjistovani/vykaz-hor
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