1. České hornictví v roce 2014
Černé uhlí
Česká část hornoslezské pánve je jedinou oblastí České republiky, kde
je těženo černé uhlí, a to výhradně těžební společností OKD, a.s.
V souvislosti s mimořádně náročnými podmínkami na trhu s černým
uhlím, které se výrazně dotkly i společnosti OKD, pokračovala firma
v roce 2014 v komplexní restrukturalizaci.
Ta byla zahájena na jaře roku 2013 poté, kdy mateřská společnost New
World Resources oznámila hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku
2013. Firma následně oznámila, že proto, aby stabilizovala svou finanční
situaci, plánuje v roce 2013 ušetřit 100 miliónů euro (2,7 miliardy korun)
a snížit náklady na vytěženou tunu uhlí na 60 euro, aby i při poklesu cen
koksovatelného uhlí za poslední dva roky o více než polovinu zůstalo
podnikání OKD dlouhodobě udržitelné. Restrukturalizace pokračovala
i v roce 2014 a probíhá i nadále.
V roce 2014 společnost OKD také uzavřela dohodu se státem ohledně
budoucnosti vysokonákladového Závodu Důl Paskov na Frýdecko Místecku. Dohoda spočívá v tom, že firma bude v dole těžit uhlí do
konce roku 2017, poté přejde důl do likvidace. Technickou část likvidace
bude financovat společnost OKD, na sociální náklady spojené s útlumem
se zavázal částkou 600 milionů korun přispět stát. Dohoda obsahuje řadu
pojistek (světové ceny koksovatelného uhlí, hospodářské výsledky dolu,
minimální počet zaměstnanců….), při jejichž naplnění se stává neplatnou
a obě strany budou o budoucnosti dolu jednat znovu.
V srpnu odeslala společnost OKD na MŽP ČR dokumentaci EIA k rozvojovému projektu lokality ČSA Závodu Důl Karviná. Oproti původnímu
maximalistickému záměru odeslanému na ministerstvo životního prostředí v březnu roku 2012 je výsledná dokumentace zredukovaná. Firma se
po posouzení všech ekonomických, ekologických a technických aspektů
rozhodla připravit záměr, kdy budoucím dobýváním nebude ohrožena
průmyslová zóna Karviná Nové Pole ani oblast Karvinských rybníků
zahrnutá v registru NATURA 2000. Podle odeslané dokumentace bude
také oproti původnímu záměru menší dopad dobývání na povrch a obydlené oblasti. V letech 2015-2023 podle dané dokumentace plánuje vytěžit
v lokalitě ČSA zhruba 16 milionů tun uhlí. Ke konci roku 2014 firmu
v rámci optimalizace počtu pracovníků opustilo zhruba 300 zaměstnanců.
Společnost OKD se snažila k tomuto kroku přistoupit sociálně odpovědně
a na odchodu se domluvit především s lidmi v důchodovém či předdůchodovém věku, nebo těmi, kteří jsou sociálně zabezpečeni.
Pro odcházející zaměstnance firma zároveň připravila program Nová
šichta, který jim má pomoci s hledáním nového pracovního uplatnění,
případně se startem vlastního podnikání. Program vznikl ve spolupráci
s Nadací OKD, na jeho realizaci se podílejí také úřady práce v regionu,
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje a celá řada dalších subjektů včetně několika desítek malých, středních i velkých firem v regionu, kde by mohli najít odcházející zaměstnanci nové uplatnění. Ke konci roku 2014 došlo také ke změně organizační
struktury OKD, kdy byly od 1. ledna 2015 organizačně spojeny závody
Darkov a Karviná do nového subjektu s názvem Důlní závod 1. Závod
Důl ČSM zůstal především kvůli potenciálním budoucím rozvojovým
projektům prozatím samostatný a dostal název Důlní závod 2. Závod Důl
Paskov byl přejmenován na Důlní závod 3.
Na konci roku 2013 opustil Ján Fabián post generálního ředitele a výkonným ředitelem OKD se stal od 1. ledna 2014 Dale Raymond Ekmark.
Ke konci roku 2014 z OKD odešel také ředitel vnějších vztahů Petr Jonák.

Hnědé uhlí
Czech Coal a.s. se soustředí především na prodej mosteckého hnědého
uhlí, na nákup a prodej elektrické energie, investice do klasických zdrojů
elektřiny a poskytování souvisejících služeb.
Obchodování s elektrickou energií v ČR bylo společností Czech Coal
a.s. zahájeno v roce 2002. Zpočátku se společnost více orientovala na velkoobchod s elektřinou, přičemž velké objemy byly v letech 2002–2004
realizovány zejména na zahraničních trzích. S postupným otevíráním trhu
pro konečné zákazníky v České republice se firma na tento trh více zaměřila, a to zejména na segment středních a velkých zákazníků.
Skupinu Czech Coal v současné době tvoří především těžební společnost
Vršanská uhelná a.s. a řada dalších obslužných společností.
Společnost Vršanská uhelná a.s. zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lomu
Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících
územních limitů. V roce 2013 společnost uzavřela smlouvu o dodávkách
uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až do vyuhlení
lomu, tzn. s potenciální více než 50letou možností těžby a využívání hnědého uhlí. Pro Vršanskou uhelnou a.s. tento kontrakt znamená dlouhodobou
perspektivu, pro severočeský region je to předpoklad záruk stability v oblasti rozvoje a zaměstnanosti.
Severočeské doly a.s., jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994.
Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého
uhlí a doprovodných surovin.
Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na
dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízko sirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice
produkují především energetické uhlí. Sortiment produkce je velmi široký
a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost
garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 23 mil. tun uhlí a je největším producentem hnědého uhlí
v České republice.
Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si uvědomuje nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů
v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je
jednou ze základních součástí činnosti společnosti. Za tímto účelem společnost vytváří finanční rezervy na sanace a rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. Rekultivační činnost Severočeských dolů si získala
uznání doma i v zahraničí.
Skupinu Severočeské doly (konsolidační celek) tvoří mateřská společnost, 3 dceřiné a 1 přidružená společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí.
Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které mají 100% podíl
na základním kapitálu společností Revitrans a.s. (1.7.2013 proběhla fúze
společností SD Autodoprava a.s. a SD Rekultivace), SD - Kolejová doprava, a.s., PRODECO, a.s.
Společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. je klíčovou institucí pro
aplikovaný výzkum v oborech nezbytných pro rozvoj hnědouhelného hornictví. Majetková účast umožňuje Severočeským dolům podílet se na řízení a kontrole činnosti ústavu.
Součástí skupiny je společnost Severní energetická a.s., která spravuje
těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s. v likvidaci, která provozuje poslední hlubinný hnědouhelný důl v ČR a společnost
HUMECO, a.s., která se zabývá čerpáním a úpravou důlních vod. V roce
2013 se koupí akcií od skupiny ČEZ stala další součástí skupiny Elektrárna
Chvaletice a. s. Skupina Severní energetická tím jako nový subjekt vstoupila na trh s elektrickou energií a teplem.
Lom ČSA disponuje vysoce výhřevným uhlím, které je technologicky
vhodnější do tepláren. Na dodávkách dálkového tepla z hnědého uhlí závisí zhruba milion českých domácností.
Těžba na lomu ČSA je omezena usnesením vlády o těžebních limitech
z roku 1991 (UV č. 444/1991). Za těmito limity se dále nachází 750 milionů tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. Pokud v krátké době
nedojde ze strany vlády k jasnému rozhodnutí o budoucnosti těžebních limitů, hrozí, že po roce 2022 bude nutné těžbu v této lokalitě zastavit. Její
obnovení v budoucnosti by vzhledem k technologické náročnosti i vysokým finančním nákladům bylo velmi komplikované, ne-li nemožné.
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Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební
společností. Tato činnost se neobejde bez vlivu na okolí. Společnost
Sokolovská uhelná se ale dlouhodobě aktivně hlásí k systémové ochraně
životního prostředí a minimalizaci těchto dopadů.
Firma byla založena v roce 1994 Fondem národního majetku. O deset let
později došlo k její plné privatizaci a vzniku následnické organizace
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Svou činností navazuje na bohatou historickou tradici dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními výrobky společnosti je
energetická energie a teplo, energetické uhlí a karbochemické produkty.
Sokolovská uhelná hraje také významnou roli v oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou a působí i v oboru odborné likvidace odpadů vzniklých průmyslovou činností.
Ročně firma vytěží kolem 6,5 milionů tun hnědého uhlí v lomu Jiří ve
Vintířově.
Z celkového objemu hnědého uhlí přibližně 50 procent směřuje k tuzemským i zahraničním zákazníkům. Druhou polovinu firma zušlechťuje
v rámci vlastních kapacit. Vyrobí tak ročně kolem 3500 GWh elektrické
energie a zásobuje teplem Karlovy Vary i dalších města v regionu. Prodej
tepla činí zhruba 1800 TJ.
Od svého založení firma významně investuje do modernizace svých
technologických celků. Její těžební i zpracovatelská část tak patří k špičce
jak z hlediska technického, tak v oblasti minimalizace ekologických vlivů.
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těžby plynu a k rozšiřování distribučních možností. Pro zajištění úkolů
v oblasti těžby a distribuce plynu je využíváno řady předávacích stanic,
regulačních stanic a lokální plynárenské sítě. V roce 2014 bylo vytěženo
10,74 mil. m3 karbonského plynu.
Nejmenší podíl na těžbě mají Unigeo a. s. (těžba v Moravskoslezských
Beskydech) a Lama Gas & Oil s. r. o. Lama Gas & Oil s. r. o., v PÚ Břeclav I
v červenci 2014 vyhloubila vyhledávací vrt Poštorná-6. Hloubení vrtu bylo
ukončeno v hloubce 1 617 m (měřená hloubka). Na základě plynových
projevů při vrtání a hodnocení karotážního měření byl perforací otevřen
lábský obzor.
V PÚ Salaš byla v roce 2014 dokončena interpretace 3D seismického
měření a to po provedení nadstavbového zpracování (seismická inverze) ve
společnosti CGG-Fugro. V průběhu roku 2014 byl sestaven projekt vyhledávacího vrtu Lísky-1 s projektovanou vertikální hloubkou 1 250 m. V činnosti již jsou těžební vrty Břeclav 35 a Břeclav 36. V profilech vyhloubených vrtů bylo zjištěno a potvrzeno několik ropo-plynonosných obzorů.
Domácí potřebu zemního plynu tak z 98 % zajišťuje dovoz z Ruska
a Norska. Vyrovnávání sezónních výkyvů ve spotřebě zajišťují podzemní
zásobníky plynu. Současná kapacita podzemních zásobníků plynu v České
republice přesahuje 3 mld. m3. Přitom roční spotřeba se pohybuje mezi
8,6 až 9,6 mld. m3. V tomto ohledu je Česká republika jednou z nejlépe
zajištěných ekonomik v Evropě.
Na území České republiky v současnosti funguje osm podzemních zásobníků zemního plynu s celkovou skladovací kapacitou přes tři miliardy
krychlových metrů. Jejich provozovateli jsou RWE Gas Storage, s.r.o.,
MND Gas Storage, a.s. a SPP Storage, s.r.o. Některé zásobníky provozovatelé dále rozšiřují a jsou také naplánovány nové. V uranovém dole Rožná
na Žďársku probíhá průzkum pro možnou výstavbu podzemního zásobníku
plynu (kavernového typu).
Největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v ČR je společnost RWE Gas Storage, která zde vlastní šest těchto zařízení. Celková
kapacita plynových zásobníků RWE Gas Storage činí zhruba 2,7 miliardy
metrů krychlových. Firma využívá v ČR tři druhy podzemních ukládání
plynu: čtyři zásobníky využívají původní plynová ložiska, jeden je typu
aquifer - plyn je v něm tak do porézní horniny natlačen namísto vody a jeden
má podobu skalní kaverny. Nejstarší zásobník v Česku a zároveň jediný
aquiferový má RWE Gas Storage v Lobodicích u Přerova. Dosud největší
zásobník v ČR firma vlastní v Dolních Dunajovicích u Mikulova, další má ve
Štramberku u Nového Jičína, v Třanovicích u Českého Těšína, v Tvrdonicích
u Břeclavi a v Hájích u Příbrami. Háje jsou podle společnosti jediným špičkovým kavernovým podzemním zásobníkem v Česku.

Těžba ropy a zemního plynu,
podzemní zásobníky plynu

Ropa je na jižní Moravě významnou strategickou surovinou, i když pokrývá spotřebu v České republice pouhými 4 %. V současné době se těžbou ropy
v České republice zabývají společnosti MND, a.s., Lama Gas & Oil s. r. o.
a Unigeo, a.s.
Podíl tuzemské produkce zemního plynu pokrývá v posledních letech
pouze necelá 2 % domácí spotřeby. Dominantní postavení v těžbě má společnost MND, a. s.
V průběhu roku 2014 bylo odvrtáno 14 průzkumných a těžebních vrtů,
proběhlo celkem 26 podzemních oprav sond, 11 generálních oprav sond a 20
testování vrtů/sond mobilní separační testovací jednotkou. V zahraničí pak
byly úspěšně odvrtány a testovány 3 nové průzkumné vrty a další 2 starší
sondy byly opraveny.
V podobě důlního plynu pak těžbu z uzavřených dolů nebo jeho částí
a odvodněného detritu v ostravsko - karvinském revíru provádí společnost
Green Gas DPB, a. s. Vedle toho také zajišťuje distribuci plynu z důlní
degazace činných dolů v OKR.
Společnost provozuje těžební stanice plynu a distribuční soustavu důlního plynu. Pro operativní nasazení a čerpací zkoušky jsou používány mobilní odsávací jednotky. V průběhu let 2005-2013 bylo do provozu uvedeno
23 kogeneračních jednotek na důlní plyn a 1 ORC jednotka s celkovým
instalovaným výkonem 30,1 MWel.
V roce 2014 činily dodávky důlního plynu z produkce Green Gas DPB,
a.s. a činných dolů celkem 90,54 mil. m3.
Společnost taktéž dotěžuje zbytkové zásoby karbonského plynu v jižní
části OKR. Přitom využívá vlastních průzkumných aktivit k intenzifikaci
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Další skladovací místa pro plyn v tuzemsku jsou na Hodonínsku,
Moravské naftové doly jsou provozovatelem a vlastníkem podzemního
zásobníku Uhřice o celkové konečné kapacitě 280 mil. m3. V roce 2014
byl ukončen zkušení provoz vtlačné i sušící technologie včetně zapojení
nových vtlačně-odběrových sond a byly potvrzeny jejich projektované
parametry. V průběhu roku 2015 dosáhne skladovací kapacita (v rámci
náběhového období) hodnoty 245 mil. m3 a cílové skladovací kapacity
bude dosaženo v horizontu let 2017/2018. Dokončením a odzkoušením
investice, do rozšíření a modernizace technologie, byla završena výstavba
PZP Uhřice, ze kterého se tak stal jeden z nejflexibilnějších podzemních
zásobníků plynu v České republice.
PZP společnosti SPP Storage v Dolních Bojanovicích má kapacitu pro
0,576 miliardy metrů krychlových plynu.
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Nerudní suroviny
V roce 2014 těžba nerudních surovin v Česku u nejvýznamnějších komodit jen mírně vzrostla nebo došlo jejímu dalšímu poklesu oproti roku
2013. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulkové části ročenky.
Těžba stavebního kamene a štěrkopísků mírně vzrostla a byla na shodné
úrovni roku 2010, tedy prvého roku ekonomické recese. Těžba roku 2014
je o cca 30 % nižší oproti létům prosperity 21.století. Těžba cihlářských
surovin nadále klesá, meziročně poklesla o cca 20 % a je nižší o cca 45 %
před dobou recese. Výjimkou je tak nárůst těžby jílů a bentonitu. Těžba se
tak dostala na úroveň let 2006, 2007.
I přes mírný nárůst těžby, organizace nadále hledají technická a organizační opatření, která mají zefektivnit těžbu. To vede k výraznému poklesu
počtu zaměstnanců, kteří se podílejí na těžbě.

Podzemní stavitelství
Organizace Subterra, a.s. získala
od pražského magistrátu zakázku na
vyražení průzkumné štoly Radlické
radiály mezi Jihozápadním městem
a Smíchovem v délce 850 metrů.
Radlická radiála bude dlouhá celkem 5,5 km. Na západním okraji
města bude napojená na Pražský
okruh a dálnici D5 a v prostoru
Zlíchova bude zaústěna na Městský
okruh. Po vybudování zařízení staveniště a 14 metrů hluboké šachty proběhlo 29. září slavnostní zahájení
ražby. Do konce roku 2014 bylo vyraženo 121,83 metrů.
Organizace OHL ŽS, a.s. na stavbě modernizace železniční trati Tábor – Sudoměřice u Tábora realizovala
výstavbu Sudoměřického tunelu pro objednatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Délka celého modernizovaného úseku po do-

končení bude 11,389 km, traťová rychlost vlaků 160km/h. Ražba probíhala
pomocí NRTM s horizontálním členěním v příčném profilu 99,4 – 110,5 m2
od prosince 2013 do června 2014, délka ražené části 420 m, celková délka
444 m. Betonáže byly ukončeny v prosinci 2014. První zprovoznění tunelu
se předpokládá v září 2015.
Sdružení organizace Metrostav a.s. a Subterra, a.s. získalo v soutěži zakázku od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na modernizaci přibližně čtrnáct kilometrů dlouhého traťového úseku mezi Rokycany
a Plzní. Stěžejním úkolem bude vybudovat dva čtyřkilometrové železniční
tunely pod vrchy Chlum a Homolka. Půjde o nejdelší železniční tunely na
našem území. Současná trať mezi Rokycany a Plzní se zkrátí z původní
délky 20,2 km o více než šest kilometrů. Doba jízdy souprav s výkyvnými
skříněmi se díky vyšším rychlostem až 160 kilometrů za hodinu sníží na
polovinu (dnes je 20 minut). Dva jednokolejné tunely, každý o délce
4 150 m, budou nadstandardně bezpečné. Budou propojené únikovými
východy po 350 metrech. Do tubusů, kde mohou vlaky jezdit až 200 kilometrů v hodině, budou moci zajíždět i hasičské vozy. Tunely bude razit
větší sourozenec strojů Tonda a Adéla, které za necelých 20 měsíců vyrazily jednokolejné tunely o délce 8 354 m na stavbě trasy metra V. A. Razicí
štít S 799 pro tunely Ejpovice má průměr řezné hlavy téměř 10 metrů, je
dlouhý 110 m a váží 1 800 tun. V červnu proběhla v německém Schwanau
předávka hotového stroje. Součástí projektu je též vybudování nové železniční stanice Ejpovice, téměř 6 km protihlukových stěn, nového trakčního
vedení, zabezpečovacího zařízení a šesti mostních objektů.

Přípravné stavební práce začaly v druhé polovině července 2014, krátce
po podepsání smlouvy. Stavbaři z Metrostavu, kteří museli svou hlavní
činnost posunout kvůli archeologickým vykopávkám téměř o rok, připravili místo, kde štít smontují a odkud zahájí ražby, tzv. vjezdový portál. Vlastní
ražby budou zahájeny na začátku roku 2015.
Organizace Energie – stavební a báňská a.s. realizovala v březnu 2013
až červnu 2014 ražby Kabelového tunelu Rohanský ostrov pro objednatele
PREdistribuce, a.s. Celková délka budovaného kabelového tunelu včetně
technické komory TK 4 a jámy J 37 byla 455,10 m. Ražba probíhala z jediného místa a to úpadně ve spádu 1,16 % až 3,37 % ve směru od jámy
J 37 k již vyraženému úseku firmou PROMINECON u J 32.
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Samotná ražba byla prováděna NRTM ve třídách ražnosti TT4, TT5a
a TT5b ve spojení s mechanickým rozpojováním hornin pomocí pásového
rypadla TAKEUCHI 153 FR ve spojení s trhacími pracemi malého rozsahu.
Úsek ražby základního profilu mimo TK4 byl dlouhý 438 m. Profil štoly
byl navržen podkovovitého tvaru s přibírkou spodní klenby o celkovém
profilu 13,20 m2 a vystrojením pomocí příhradové výztuže BRETEX, ocelovými sítěmi, stříkaným betonem SB C 20/25 a jehlováním přístropí. Ve
staničení 230 metrů byla provedena ražba výklenku, který sloužil jako mezideponie rubaniny, dále pro odstavení strojní mechanizace a jako manipulační
prostor vzhledem k vodorovnému odtěžování rubaniny.

Podzemní objekty
Pro účely zákona se považují za podzemní objekty podzemní prostory
vytvořené ražením, vyjmenované v § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů. Český báňský úřad na základě zmocnění, uvedeného v § 37
odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb., vydal vyhlášku č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních
objektů, která nabyla účinnosti dne 1. března 2008. V návaznosti na změnu
zákona č. 61/1988 Sb. byla vyhláškou č. 13/2013 Sb. novelizována prováděcí vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů. Novela této vyhlášky nabyla účinnosti od 1. 2. 2013.

V souvislosti s vydanými předpisy státní báňská správa nadále vyhledává podzemní prostory, které jsou ve smyslu uvedeného zákona podzemními
objekty a dosud nepodléhají evidenci. Při svých kontrolách provádějí báňští
inspektoři objasňování výkladu tohoto zákona a povinností z něj vyplývajících.
Český báňský úřad vede pro účely vrchního dozoru souhrnnou evidenci
podzemních objektů a jejich změn, která by v budoucnu mohla sloužit i potřebám vybraných orgánů státní správy.
Neustále se zvyšuje zájem o využívání podzemních prostor pro různé
účely a v příštích letech bude jednoznačně dále narůstat. Na základě veškerých poznatků je možno konstatovat, že zákonná povinnost udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu má své opodstatnění i do budoucna.
Při prohlídkách a kontrolách podzemních objektů zaměřených na udržování jejich bezpečného stavu je většina podzemních objektů v dobrém
technickém stavu. Jen v ojedinělých případech bylo nutné nařídit odstranění zjištěných závad, v některých případech byla dána doporučení na zlepšení stavu větrání nebo odvodnění.
Ke dni 31. 12. 2014 je v České republice evidováno státní báňskou správou 541 podzemních objektů s celkovou délkou 556 877 metrů. V roce
2014 provedli báňské záchranné stanice 115 prohlídek a dosud celkem
1 140. Obvodní báňské úřady v roce 2014 provedli 35 inspekcí a dosud 237.
Za účelem větší jednoduchosti a srozumitelnosti zákonných ustanovení
ke komplexní bezpečnosti podzemních objektů byla státní báňskou správou
zpracována příručka pro vlastníky podzemních objektů nebo jimi písemně
pověřené provozovatele a je umístěna na webových stránkách státní báňské
správy v sekci „Podzemní objekty“. Dále je na webových stránkách státní
báňské správy ve stejné sekci veden aktuální stav příslušných zákonných
ustanovení zákona č. 61/1988 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 49/2008 Sb.
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Stav bezpečnosti práce v honictví
Obdobně jako v roce 2013 byl zaznamenán i v roce 2014 pokles výše
těžby nerostných surovin v ČR ve srovnání s předchozím rokem. Pokles
nastal v důsledku úsporných opatření vlády ČR v oblasti stavebního průmyslu. Toto mělo za následek snížení ekonomické aktivity v oboru těžby surovin, na což logicky navazovalo snížení počtu pracovních úrazů a mimořádných událostí při těchto činnostech. V roce 2014 bohužel došlo k nárůstu
smrtelných pracovních úrazů ve srovnání s rokem 2013. Tento nárůst byl
plně ovlivněn zvýšenou úrazovostí v OKD, a.s. Ostatní úrazovost a nehodovost v báňském průmyslu doznalo obdobných výsledků jako v roce
2013, kdy byly dosaženy nejlepší výsledky v těchto ukazatelích od počátku
sledování.

VI. konference IQmining.CZ 2014
Konference proběhla v kongresovém sálu hotelu
Holiday Inn v Brně ve dnech 3. – 4. června 2014. VI.
ročník konference nazvaný „Ochrana ložisek nerostů“
reagoval na programové prohlášení vlády, kde se mj.
uvádí: „Současná vláda zachová energetické suroviny
pro budoucí generace a obhájí zájmy státu při stanovení podmínek těžby a využití nerostů.“
Ke zvolenému tématu se vyjádřili zástupci státní správy, profesní veřejnosti a hornického školství. Z celého spektra ekonomických, technických
a sociálních aspektů souvisejících s ochranou ložisek nerostů, byly učiněny
tyto závěry:
 I na počátku 21. století mají nerostné suroviny (zejména energetické
suroviny, rudy, nerudy a stavební suroviny), vč. druhotných surovin zásadní roli v hospodářství všech ekonomik, české nevyjímaje.
 V zájmu optimálního rozvoje české ekonomiky je třeba pamatovat na
domácí nerostné suroviny.
 Přístup státu a jeho požadavky na využitelnost ložisek, zejména u vyhrazených nerostů by měla formovat státní energetická koncepce a surovinová politika.
 Hovoříme-li o nerostném bohatství je nutno vycházet z faktu, že specifickým rysem ložisek nerostných surovin je jejich neobnovitelnost a nepřemístitelnost.
 Stát zabezpečuje ochranu prozkoumaných a vyhodnocených ložisek
vyhrazených nerostů zejména prostřednictvím státní báňské správy.
 Hospodárné využívání neobnovitelných ložisek vyhrazených nerostů
závisí na tom, zda v současnosti vyhovují stávajícím bezpečnostním,
technickým a ekonomickým podmínkám.
 Ochrana ložisek vyhrazených nerostů je veřejným zájmem, z tohoto
důvodu musí být nepřemístitelnost vyhrazených ložisek nerostů nadále
respektována i v jiných řízeních týkajících se území a jeho využití.

MUDr. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu Parlamentu ČR,
při slavnostní zdravici účastníkům konference.

