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Lom Kuchařík 

DP Roblín 6/0299 

 

             
 

 
 

Geografie 

 

        Ložisko se nachází ve dtředočeském kraji mezi obcemi Kuchařík, Roblín, třebotov, je komunikačně 

dobře přístupné ze silnice Radotín.Třebotov-Kuchař. Povrch náleží geograficky k pražské plošině, terén je 

mírně zvlněný se hřbety silurských a devonských vápenců směru JV- SV. Prostor ložiska je mimo CHKO 

Český kras. 

 

Stav ložiska 

 

        Zásoby ložiska byly hodnoceny po úroveň 330 m.n.m. Ve spodní etáži pod 345 m.n.m. jsou zásoby 

hodnoceny jako nebilanční z hydrogeologických důvodů. 
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V lomu Kuchařík v dobývacím prostoru Roblín byla ukončena těžba v roce 1992. V souvislosti s tím byl 

v říjnu 1998 zpracován Plán zajištění lomu. Hornická činnost podle tohoto plánu zajištění byla povolena 

rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Kladně čj. 7668/98 ze dne 21. 1. 1999 na období let 1999 – 

2004. Rozhodnutím OBÚ v Kladně čj. 7666/04 ze dne 6. 9. 2004 bylo toto povolení prodlouženo do 31. 

12. 2007. 

 

Z důvodu, že vydobytí bilančních zásob na výhradním ložisku Kuchařík nebylo hospodářsky a 

technologicky účelné, byl proveden odpis zásob výhradního ložiska Kuchařík, identifikační číslo ložiska 3 

124800, ve smyslu ustanovení § 14c odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

převodem 1006 kt prozkoumaných bilančních volných zásob do zásob nebilančních.   

   

Výsledky geologického průzkumu ložiska vápence jsou obsaženy v závěrečné zprávě úkolu RCV 

Lochkov, lokalita Roblín – Kuchařík ze září 1979, zpracované Geoindustrií n.p. Praha.  

Tento průzkum potvrdil existenci zásob v množství cca 90 % původního výpočtu, ale současně zjistil dva 

závažné problémy, ovlivňující využitelnost zásob a to: 

- hydrogeologické poměry u spodní etáže, které znemožňují uvažovat zásoby v této  etáži za bilanční, 

- značná mocnost skrývek v severní větvi zásob vysoko překračující tolerovatelné limity kondic. 

 

Hodnocení suroviny ložiska a výpočet zásob z roku 1979 provedené na základě geologicko – ložiskového 

průzkumu podle podmínek využitelnosti je podkladem pro platnou evidenci zásob. 

 

Těžba vápenců probíhala ve stanoveném dobývacím prostoru Roblín z roku 1977 podle rozhodnutí o 

povolení hornické činnosti a schváleného Plánu přípravy, otvírky a dobývání. Ložisko je otevřeno 

stěnovým lomem o jedné etáži. Těžba byla prováděna trhacími pracemi formou clonových odstřelů. 

Postup těžby probíhal od Z k V, s výškou lomové stěny cca 20 m, nadmořská výška báze lomu byla 345 m 

n.m.  

Výrubnost byla 95 %, znečištění cca 5 %. 

Strojní vybavení v lomu Kuchařík bylo demontováno a odstraněno. Část vytěženého prostoru byla 

zavezena skrývkovým a výklizovým materiálem z předchozí těžby.    

 

 

 

 

 

 

 



 

Výhradní ložisko surového druhu vápence ostatního bylo prozkoumáno několika etapami geologického 

průzkumu, poslední ukončen v roce 1979.  

Původní zásoby na ložisku Roblín – Kuchařík schválené usnesením Komise pro klasifikaci zásob č.j. 896-

05/38-80 ze dne 5. 12. 1980 činily: 

bilanční zásoby 1948 kt 

nebilanční zásoby 5119 kt 

 

Na ložisku byla těžba ukončena v roce 1992.  

V lednu 1999 byl lom Kuchařík zajištěn a těžba v lomu již neprobíhala. 

Po úbytku zásob těžbou bylo ve státní evidenci k 1. 1. 2004 vykázáno 1006 kt zásob bilančních 

prozkoumaných volných a 4977 kt zásob nebilančních. 

 

Plocha dotčená dobýváním je vymezena hranou provedené skrývky v předpolí a na bocích lomu, patou 

výsypky a prostorem příjezdové komunikace. Plocha je znázorněna v mapové příloze a její rozloha činí 35 

000 m
2
. 

 
 
 
                                                           východní stěna lomu 
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