
 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inţenýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

STUDIE ROZŠÍŘENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU 

KOŠŤÁLOV I, POSTUP TĚŽBY, ZAHLAZENÍ 

HORNICKÉ ČINNOSTI 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Petr Broţ 

Vedoucí diplomové práce:    Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. 

 

   

Ostrava 2011 



Bc. Petr Broţ: Studie rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I, postup těţby, zahlazení hornické činnosti 

 

 

 



Bc. Petr Broţ: Studie rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I, postup těţby, zahlazení hornické činnosti 

 

Prohlášení 

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu. Přílohy č. 1-5 jsem vypracoval za pomoci 

hlavního důlního měřiče Bc. Jana Ţiţky. 

- Byl jsem seznámen s tím, ţe na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských 

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a 

§ 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci 

uţít (§35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u 

vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o diplomové práci, 

obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, ţe diplomová práce je licencována pod Creative Commonsem 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení 

kopie této licence, je moţno navštívit http://creativecommons.org/licences/by-nc-

sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční vyuţití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

     V Mostě dne 20. 04. 2011      Bc. Petr Broţ



Bc. Petr Broţ: Studie rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I, postup těţby, zahlazení hornické činnosti 

 

Anotace 

Tato předloţená práce zpracovává návrh na rozšíření dobývacího prostoru 

Košťálov I na bloky zásob leţící mimo tento dobývací prostor, postupy těţby v tomto 

rozšíření a na pozemcích v katastrálním území Lomnice nad Popelkou a sanace pozemků 

dotčených těţbou výhradního loţiska v kamenolomu Košťálov. V první části práce je 

podrobně popsána charakteristika lokality (stávající dobývací prostor, poloha, morfologie a 

geologická stavba loţiska Košťálov, provádění hornické činnosti, trhacích prací a sanací). 

Návrh na rozšíření DP obsahuje údaje o pozemcích, přepočet vytěţitelných zásob, 

legislativní poţadavky. V další části je popsán návrh postupu těţby a trhacích prací a poté 

následuje popis navrţeného způsobu sanačních a rekultivačních prací. V závěru práce jsou 

zrekapitulovány přínosy i rizika plynoucí z tohoto návrhu včetně návrhu harmonogramu 

realizace. 

Klíčová slova: DP, loţisko, postup těţby, pozemky, zahlazení hornické činnosti 

 

Summary 

This submitted dissertation treats of extension of extraction area Košťálov I onto 

geological blocks, which are out this extraction area, extraction stages in this extension and 

on lands owned by town Lomnice nad Popelkou, and restorations of the deposit. First part 

of dissertation closely describes the deposit (current extraction area, situation, morphology 

and geological data, extraction and blasting operations). Proposal of extraction area 

extension includes information about lands, recalculations of reserves, legal requirements.  

Next part describes proposed extraction and blasting operations and after that there is 

following the description of restoration works. Conclusion of dissertation refers to 

measurable and non-measurable potentials and risks connected with this proposal, 

including the timetable. 

Keywords: DP, deposit, extraction process, lands, restorations 
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ÚVOD 

Tématem studie je návrh na rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I a dalších 

činností souvisejících s touto změnou. Studie vychází z jiţ provedených geologických 

průzkumů a snaţí se aplikovat jiţ fungující postupy hornické činnosti, především těţební 

postupy, trhací práce a sanační rekultivační činnost i na část loţiska dosud nepokrytou 

dobývacím prostorem a tudíţ ani POPD. 

Ve studii jsem se věnoval i pozemkům a vypořádání vlastnických vztahů a jejich 

vynětí z lesního půdního fondu, coţ je nezbytnou podmínkou pro povolení hornické 

činnosti. Také jsem se pokusil nastínit související legislativní kroky a upozornit na 

příslušné právní předpisy. Protoţe jsem při zpracování práce narazil na určité nesrovnalosti 

ve výkazech Geo (MŢP) V 3-01, pokusil jsem se navrhnout postup, jak toto napravit.   

Cílem studie bylo zmapovat a vyhodnotit situaci v části loţiska mimo dobývací 

prostor Košťálov a navrhnout postup, jakým bude umoţněno co nejúplnější vydobytí zásob 

výhradního loţiska. Studie by měla primárně slouţit pro potřeby organizace, ale vzhledem 

k tomu, ţe krajský úřad v roce 2010 zpracoval aktualizaci surovinové politiky Libereckého 

kraje, lze předpokládat, ţe studie bude pouţita jako podkladový materiál i k tomuto účelu. 
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1  CHAREKTERISTIKA  LOKALITY 

1.1 Popis loţiska Košťálov 

Kamenolom Košťálov[15],[16] leţí v Libereckém kraji, v okrese Semily na katastru 

obce Košťálov a s roční těţbou 807 tisíc tun melafyru v roce 2009 patří mezi největší lomy 

provozované společností EUROVIA Kamenolomy, a.s. (Obr. 1). Výrobu ve třísměnném 

provozu zajišťuje 12 zaměstnanců. Dobývací prostor, bloky zásob, hranice pozemků, stav 

těţebních a skrývkových prací, rekultivace a rozmístění jednotlivých objektů jsou 

znázorněny v provozní důlní mapě (Příloha 1). 

 

Obr. 1 Košťálov – mapa širšího okolí  

 

Těţba melafyru v lokalitě Košťálov byla zahájena jiţ v roce 1922. V současnosti 

jsou na loţisku stanoveny 2 dobývací prostory, ve kterých je prováděna hornická činnost. 

Vrtací a trhací práce velkého a malého rozsahu, nakládku suroviny a její dopravu 

nákladními automobily zajišťuje dodavatelská firma. Skrývkové práce jsou prováděny dle 

potřeby. Sanace a rekultivace jsou v současnosti prováděny na výsypce v severní části 

lomu. Zpracování kameniva probíhá na technologické lince, která byla komplexně 



Bc. Petr Broţ: Studie rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I, postup těţby, zahlazení hornické činnosti 

 

2011                                                                                                                                                                   3 

 

zrekonstruována v letech 1999 a 2006. Výrobky jsou převáţeny a distribuovány 

nákladními automobily. Do kamenolomu je zavedena ţelezniční vlečka. 

Současný majitel kamenolomu Košťálov je firma EUROVIA Kamenolomy, a.s. se 

sídlem v Liberci [14], nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07, která je jedním 

z nejvýznamnějších a tradičních výrobců a dodavatelů těţeného a drceného kameniva 

v České republice. Firma provozuje 25 vlastních provozoven, z nichţ je 19 lomů a 6 

pískoven, které jsou rozmístěny v 8 krajích ČR (Obr. 2). 

 

Obr. 2  Mapa provozoven EUROVIA Kamenolomy, a.s. 
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1.2 Dosavadní prozkoumanost loţiska Košťálov 

1.2.1 Geologická stavba loţiska 

Loţisko stavebního kamene Košťálov [8], ve kterém je kamenolom zaloţen, je 

tvořeno mohutným intruzivním tělesem převáţně jemně aţ středně zrnitých melafyrů, které 

zde pronikly do permokarbonských sedimentů podkrkonošské pánve. 

 

Obr. 3 Lomová stěna – geologická stavba 
 

Zdejší melafyrové těleso má přibliţně deskovitý tvar, při severním okraji čočkovitě 

vykliňuje. Melafyrové těleso je sekundárně rozčleněno několika mocnými subvertikálními 

poruchovými pásmy ve směru severozápad - jihovýchod na jednotlivé bloky. Mezi těmito 

bloky došlo postupně po jednotlivých poruchách k relativním pohybům s vertikální 

amplitudou aţ několik desítek metrů. Důsledkem je pak existence náhlých skoků v úrovni 

permokarbonských sedimentů v podloţí i nadloţí melafyrového tělesa. 
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Loţisko je částí rozsáhlého melafyrového tělesa v severozápadní části 

podkrkonošské permokarbonské pánve. Na loţisku se rozlišují následující geologické 

útvary: 

a) podloţí – sedimenty vrchlabského souvrství 

b) loţisko – melafyr 

c) nadloţí – sedimenty vrchlabského souvrství 

melafyrové reziduum 

svahové hlíny a sutě 

aluviální náplavy 

Melafyr jako hornina je poměrně homogenní, jen s nepatrnými známkami 

diferenciace, převáţně rovnoměrně jemnozrnný aţ středně zrnitý. Pouze lokálně při styku s 

okolními sedimenty pozvolna přechází do partií porfyrických. Základní typ horniny má 

černošedou barvu a je drobně krystalický. Na struţinecké straně má barvu zelenošedou a je 

drobně aţ středně zrnitý, masivní. Vlastní loţisko je hustě rozpukáno převládajícími 

příkrými a šikmými puklinami. V místech tektonických poruch se pozoruje aţ tence 

destičková odlučnost. 

Melafyry se vyznačují přítomností četných sekundárních minerálů. Jejich geneze je 

dosti komplikovaná, neboť vznikají při různých podmínkách, z nichţ některé nejsou 

jednoznačně určené. Partie se zhoršenými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi jsou 

predisponovány především průběhem tektonických poruch a výplní některých puklin. 

Projevují se hlavně intenzivním rozpukáním, alterací, z části mineralizací puklin či 

hlubokým rozvětráním podél puklin. Podle výsledků laboratorních zkoušek to znamená 

vyšší nasákavost a niţší trvanlivost a mrazuvzdornost. Tyto vlastnosti se projevují větším 

mnoţstvím technologického odpadu. 

Pokryvné útvary – svahové hlíny a sutě – pokrývají loţisko dosti rovnoměrně. 

Jejich průměrná mocnost v jednotlivých blocích se pohybuje v rozmezí 3 – 7 m. Sloţení 

těchto pokryvných útvarů závisí především na charakteru podloţí. Na melafyrech jsou 

hlíny více písčité. 

Výskyt dalších loţiskových nerostů, plynů a minerálních vod nebyl zjištěn. 
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Na základě všech provedených laboratorně – technologických rozborů je moţno 

konstatovat, ţe surovinová výplň odpovídá svými mechanicko – fyzikálními vlastnostmi 

sledovanému pouţití. Podle ČSN 72 1512 byla surovina klasifikována pro třídu BI – II, NI 

– III, KI – III. 

1.2.2 Geologický průzkum 

Na loţisku proběhly celkem tři geologické průzkumy [8], a to: 

Košťálov – 544 112, realizovaný v letech 1956 – 1957. Geologické práce byly 

situovány na obou svazích Ţelechovského potoka. Výsledkem geologického průzkumu byl 

výpočet zásob ke dni 30. 10. 1956 ve výši 6 784 000 m
3
, který schválila KKZ dne 

22. 4. 1958 výměrem č. j. 576/120 f-05/75-58. Geologické práce prováděl n. p. Nerudný 

průzkum Brno. 

Košťálov – východ – 511 1383 506, realizovaný v letech 1975 – 1976. Geologické 

práce prováděla Geoindustria Praha, závod Praha a to ve východním a jiţním předpolí 

lomu. Účelem průzkumu bylo rozšíření surovinové základny a tím zajištění dalších 

vytěţitelných zásob suroviny. Ke dni 15. 6. 1976 byly ověřeny zásoby v celkové výši 

9 976 000 m
3
. 

Košťálov – Struţinec – VP 01 78 2544, VP 01 78 1085, je posledním geologickým 

průzkumem, který byl ukončen v roce 1985. Hlavním cílem průzkumu bylo ověření 

dobyvatelnosti části rozsáhlého melafyrového tělesa v uceleném úseku mezi 

Ţelechovským a Struţineckým potokem. Účelem podrobného průzkumu bylo rozšíření 

surovinové základny a tím prodlouţení ţivotnosti kamenolomu s novou technologickou 

linkou a ţelezniční vlečkou. Výsledkem průzkumu byl výpočet zásob se stavem ke dni 

30. 10. 1984 v celkové výši 44 927 000 m
3
. Usnesením KKZ č. 826-05/42-87 ze dne 

18. 12. 1987 byly vyhodnocené zásoby schváleny v těchto kategoriích: 

v kategorii BB    2 0934 000 m
3
 

v kategorii C1B  10 792 000 m
3
 

v kategorii C2B  31 201 000 m
3
 

geologické zásoby celkem 44 927 000 m
3
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1.2.3 Stav zásob 

Loţiskové území bylo na základě průzkumných prací rozděleno na dvě samostatné 

části, které jsou evidované jako loţisko Košťálov s dobývacím prostorem Košťálov II a 

loţisko Košťálov – Struţinec s dobývacím prostorem Košťálov I. 

K 31. 12. 2009 byly v ročních výkazech o pohybu a stavu zásob Geo (MŢP) V 3-01 

loţiska Košťálov – Struţinec (DP Košťálov I) vykazovány geologické zásoby v této výši: 

bilanční prozkoumané volné  10 130 tis. m
3
 

bilanční vyhledané volné  30 955 tis. m
3
 

bilanční celkem   41 085 tis. m
3
 

nebilanční celkem            0 tis. m
3
 

zásoby v DP    41 085 tis. m
3
 

vytěţitelné zásoby   11 043 tis. m
3
 

 

K 31. 12. 2009 byly v ročních výkazech o pohybu a stavu zásob Geo (MŢP) V 3-01 

loţiska Košťálov (DP Košťálov II) vykazovány geologické zásoby v této výši: 

bilanční prozkoumané volné         0 tis. m
3
 

bilanční vyhledané volné  1 497 tis. m
3
 

bilanční celkem   1 497 tis. m
3
 

nebilanční celkem            0 

zásoby v DP       827 tis. m
3
 

vytěţitelné zásoby      827 tis. m
3
 

 

Za rok 2009 byl vykázán na loţisku Košťálov – Struţinec úbytek těţbou ve výši 

285 tis. m
3
. Na loţisku Košťálov nedošlo ke změně ve stavu zásob suroviny. 
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1.2.4 Hydrogeologické poměry a odvodňování 

Podloţní i nadloţní sedimenty jsou málo propustné [8]. Poněkud vyšší propustnost 

mají kontaktně metamorfované sedimenty díky většímu rozpukání a otevřenosti puklin. 

V rámci hydrogeologického průzkumu byl ověřován charakter a vydatnost zvodně vázané 

na pásmo povrchového zvětrávání a rozpojení puklin v melafyrech. Melafyry mají 

typickou puklinovou propustnost, průlomová propustnost se vyskytuje v nepodstatné míře. 

Loţisko se rozkládá nad místní erozivní bází tvořenou Ţelechovským potokem. 

Zvodeň vázaná na pásmo povrchového zvětrávání a rozpojení puklin v melafyrech je 

dotována výhradně infiltrovanými atmosférickými sráţkami. Nad loţiskem nejsou nádrţe 

povrchových vod. Vydatnost zvodně je velmi nízká, pohybuje se řádově v setinách l/s, jen 

ojediněle dosahuje i desetin l/s. 

Loţisko se nachází nad místní erozivní bází tvořenou Ţelechovským potokem, 

který protéká mezi oběma dobývacími prostory od jihu k severu a v obci Košťálov se vlévá 

do říčky Olešky. Důlní vody jsou odváděny z plošin dobývacích řezů mimo lom 

samospádem. Stejným způsobem je zajištěno odvodnění cest pro chůzi a dopravu v lomu. 

Nerovnosti a propadliny na pracovních plošinách, v nichţ by se mohla shromaţďovat 

voda, jsou průběţně urovnávány a zahrnovány nebo upraveny tak, aby voda mohla odtékat. 

Rovněţ konečné tvary výsypek jsou upraveny tak, aby nedocházelo k hromadění 

sráţkových vod. Pod skládkami hotových výrobků, primární drtírnou, finální úpravnou, 

expediční váhou a myčkou automobilů je Ţelechovský potok veden podzemním potrubím, 

do kterého ústí kanalizační vpusti ze zatrubněné plochy a z obou dobývacích prostorů. 

1.3 Hornická činnost a trhací práce 

V dobývacím prostoru Košťálov I je těţeno 9 těţebních řezů o max. výšce do 20 

metrů. V dobývacím prostoru Košťálov II jsou připraveny 3 těţební řezy. Projektovaný 

generální svah lomu v DP Košťálov I je 46 ° 20 ´. 

Těţba v současnosti probíhá v dobývacím prostoru Košťálov I. Skrývkové práce 

jsou prováděny v jeho jiţní části dle potřeby tak, aby byl zajištěn dostatečný předstih před 

prvním těţebním řezem, a jsou zajišťovány dodavatelsky. Nadloţní zemina je rozpojována 

a nakládána hydraulickým rypadlem na nákladní automobily, které jí odváţejí na vnější 

výsypku. 
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Obr. 4 Košťálov – pohled od východu na DP Košťálov I 

Vrtací práce jsou prováděny lomovými vrtačkami na pásovém podvozku a odstřely 

jsou realizovány za pomoci záhlavních nebo patních vývrtů, resp. jejich kombinací.  

Rubanina je nakládaná pomocí pásových rypadel nebo kolových nakladačů na 

nákladní vozidla a odváţená ke zpracování na úpravnu. 

Surovina je nejdříve zpracována v primární drtírně, kde je podrcena v čelisťovém 

drtiči a také je před a za tímto drtičem odhliněna. Výsledný produkt je pasovými 

dopravníky dopraven na meziskládku s tunelovým odběrem. 

Z meziskládky je kamenivo dopraveno na finální úpravnu osazenou dvěma 

kuţelovými drtiči a dvěma vibračními třídiči, kde je podrcena a vytříděna na konečné 

výrobky. Doprava kameniva v úpravně je zajišťována pasovými dopravníky, případně 

gravitačně za pomoci skluzů a přesypů. Výrobky padají do skladovacích boxů, odkud jsou 

nakládány na odvozní automobily pomocí kolových nakladačů nebo expedičním pasovým 

dopravníkem. 

Likvidace škodlivé prašnosti je zajišťována pomocí zakrytování strojů a zařízení, 

odsáváním a skrápěním. 

Výrobky jsou ukládány mimo dobývací prostory ve skladovacích boxech východně 

od primární drtírny, případně severně od dobývacího prostoru Košťálov I v prostoru vnější 

výsypky. Výrobky jsou také dočasně ukládány na skládkách (deponiích) v dobývacích 

prostorech Košťálov I a Košťálov II. V dobývacím prostoru Košťálov II jsou dočasně 

skladovány na platě lomu a na těţebním řezu v jiţní části DP. V dobývacím prostoru 

Košťálov I jsou výrobky v závislosti na postupu těţby dočasně skladovány na 4., 5., 6., 7. a 
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8. těţebním řezu v severní části dobývacího prostoru. Skládky jsou zřizovány a 

provozovány tak, aby nebylo znemoţněno nebo ztíţeno dobývání výhradního loţiska. 

Nákladní automobily odváţející výrobky jsou na vjezdu i na výjezdu váţeny na 

mostových váhách a při odjezdu z provozovny jsou omyty na stabilní myčce. Současně je 

náklad pro sníţení prašnosti zkropen. 

Vrtací a trhací práce velkého a malého rozsahu, nakládka suroviny z rozvalu, 

doprava suroviny na úpravnu a vyváţení výrobků na depa hotových výrobků jsou 

zajišťovány dodavatelsky. 

1.3.1  Chráněné loţiskové území 

Loţisko vyhrazeného nerostu je chráněno rozhodnutím o stanovení chráněného 

loţiskového území Košťálov II, vydaným OBÚ v Trutnově dne 21. 11. 1989 pod č. j. 

3255/89 a rozhodnutím o chráněném území výhradního loţiska Košťálov – Struţinec, 

vydaným ONV v Semilech pod č. j. Výst./1437/84-328/3/Lo dne 26. 8. 1985. 

1.3.2 Dobývací prostory 

Na loţisku jsou stanoveny dva dobývací prostory: 

Dobývací prostor Košťálov I, stanovený rozhodnutím Ministerstva stavebnictví 

ČSR pod č. j. DP-7322/85 dne 21.121985. Rozhodnutí obsahuje 3 podmínky, které byly 

splněny. V DP je prováděna těţba a předmětem této studie je jeho rozšíření, těţební 

postupy a zahlazení následků hornické činnosti. 

Dobývací prostor Košťálov II, stanovený rozhodnutím OBÚ v Trutnově dne 10. 12. 

1992 pod č. j. 2916/92. Rozhodnutí obsahuje 3 podmínky, které jsou plněny. V DP není v 

současnosti prováděna těţba a není předmětem této studie. 

1.3.3  Povolení hornické činnosti 

Hornická činnost, vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na 

sanaci a rekultivaci pozemků, a trhací práce malého a velkého rozsahu je prováděna v 

dobývacích prostorech Košťálov I a Košťálov II na základě rozhodnutí vydaného OBÚ v 

Trutnově pod zn. 2070/00/Ši/Lá ze dne 31. 7. 2000 [7]. Rozhodnutí obsahuje 16 podmínek: 
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„1) Otvírka, příprava a dobývání a trhací práce smí být prováděny na pozemcích 

v dobývacích prostorech Košťálov I a Košťálov II, které jsou ve vlastnictví těţební 

organizace nebo na pozemcích cizích, a to pouze se souhlasem vlastníka (případně 

uţivatele) pozemku a jen při dodrţení podmínek stanovených ve smlouvě nebo v dohodě, 

která byla uzavřena mezi těţební organizací a vlastníkem (popřípadě uţivatelem) 

pozemku. Na pozemcích, na kterých nemá těţební organizace vyřešeny střety zájmů a to 

zejména s vlastníky pozemků, se nesmí otvírka, příprava a dobývání výhradního loţiska 

včetně trhacích prací provádět.― 

Komentář: Pozemky dotčené těţební činností a skrývkou jsou v majetku 

organizace, případně jsou ošetřeny smlouvou o pronájmu po dobu těţební činnosti. 

„2) Otvírka, příprava a dobývání výhradního loţiska smí být prováděny na 

pozemcích k tomuto účelu určených (tj. vyjmutých ze zemědělského půdního fondu, 

odňatých z plnění funkce lesa nebo na ostatních plochách) v hranicích dobývacích prostorů 

Košťálov I a Košťálov II. Na pozemcích zemědělského půdního fondu a na pozemcích 

určených k plnění funkce lesa, pro které nebyl vydán příslušný souhlas nebo rozhodnutí 

s odnětím, je otvírka, příprava a dobývání výhradního loţiska zakázána.― 

Komentář: Na všechny pozemky pouţívané v rámci těţební činnosti jsou 

příslušnými správními orgány (Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, Okresní národní výbor 

v Semilech, MěÚ Semily) vydána správní rozhodnutí o vynětí pozemků jak ze 

zemědělského půdního fondu, tak i z lesního půdního fondu. Kopie příslušných rozhodnutí 

jsou součásti dokumentace Plánu přípravy, otvírky a dobývání Košťálov.  

„3) Otvírka, příprava, dobývání a trhací práce, včetně ukládání hmot na odvaly a 

výsypky či deponie hotových výrobků, musí být prováděny tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost práce a provozu. Nesmí dojít překročení bezpečnostních parametrů, 

zajišťujících bezpečný provoz a bezpečnost osob. 

4) Vnitřní výsypka v hranicích dobývacího prostoru Košťálov II musí být zřízena 

v souladu se zpracovaným plánem otvírky, příprava a dobývání pouze v místech, kde jiţ 

bylo vytěţeno výhradní loţisko, nebo zásoby výhradního loţiska byly vyjmuty z evidence 

zásob. 

5) Organizace můţe zřídit odvaly a výsypky mimo hranice dobývacích prostorů 

pouze na základě povolení věcně a místně příslušného orgánu státní správy.― 
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Komentář (ad 3 aţ 5): Ukládání hmot na odval je řešeno technologickým postupem. 

Výsypkové hospodářství je v současné době umístěno v SV části loţiska mimo dobývací 

prostor. Povolení k jeho zřízení vydal územním rozhodnutím Městský úřad v Lomnici nad 

Popelkou dne 10. 11. 1994 pod č. j. stav. 947/94/447 a jeho rozšíření Městským úřadem 

Semily dne 23. 6. 2005 pod č. j. SÚ 366/05-V a dne 1. 8. 2005 č. j. SÚ 498/05-V. 

„6) Bezpečnostní okruh při provádění trhacích prací musí být v dostatečném 

rozsahu včas a řádně vyklizen a uzavřen hlídkami. 

7) Před zahájením přípravy trhací práce velkého rozsahu musí být zaměřen těţební 

řez, vytýčeny vývrty podle projektu, proveden výpočet náloţí a roznětu. Tato dokumentace 

spolu s tachymetrickým zápisníkem, nabíjecím plánem, konečnou záměrou, kopií zápisu o 

odstřelu se musí zakládat ke generálnímu projektu trhacích prací. 

8) Velikost celkové a dílčí náloţe musí být volena tak, aby nedošlo při provádění 

trhacích prací k ohroţení bezpečnosti objektů a zařízení. Na chráněných objektech se 

nesmí projevit ani známky prvních škod způsobených trhacími pracemi Nesmí být 

překročeny maximální hmotnosti náloţí stanovené v dokumentaci trhacích prací, které jsou 

součástí ţádosti o povolení trhacích prací. 

9) Bezpečnostní okruh, který musí podle místních podmínek střelmistr nebo 

technický vedoucí odstřelu případně i rozšířit nad rámec zakreslený a popsaný 

v předloţené dokumentaci trhacích prací, musí mít vţdy větší rozsah, neţ je území 

ohroţené odstřelem. Přičemţ nesmí dojít k ohroţení pozemků a objektů, které nejsou ve 

vlastnictví organizace, pokud k takové činnosti a ke vstupu na cizí pozemky (např. při 

uzavírání bezpečnostního okruhu po splnění poţadavků vlastníka, popřípadě uţivatele, při 

dodrţení obecně platných právních předpisů) nebyl těţební organizaci udělen souhlas. 

Zjistí-li střelmistr nebo technický vedoucí odstřelu, ţe není schopen tuto podmínku splnit, 

nesmí zahájit ani přípravu trhací práce.―  

Komentář (6 - 9): Generální projekt trhacích prací velkého rozsahu ve své části 

2.1.6, 2.1.7 a 2.1.8, který zpracoval technický vedoucí odstřelů v říjnu roku 1999, 

podrobně upravuje podmínky, které jsou stanoveny ustanovením § 38 vyhl. ČBÚ č. 

72/1988 Sb., o pouţívání výbušnin, v platném znění. 

„10) Otvírka, příprava, dobývání a trhací práce mohou být prováděny pouze 

v takovém rozsahu, aby nedošlo ke vzniku škod nad rámec uzavřených dohod a smluv.― 
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Komentář: Po dobu platnosti rozhodnutí o povolení hornické činnosti nebyl 

zaznamenán případ porušení tohoto bodu. 

„11) Trhací práce při rozpojování nadměrných kusů horniny v technologickém 

zařízení lze provádět pouze na základě písemného souhlasu výrobce.― 

Komentář: V násypce primárního drtiče bylo v roce 2004 instalováno hydraulické 

rozrušovaní zařízení, které okamţitě umoţnilo vyloučit provádění sekundárních trhacích 

prací v technologickém zařízení. 

„12) Těţební organizace musí v plném rozsahu dodrţet podmínky stanovené 

v souhlasech s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.― 

Komentář: Jedná se o plnění celkem pěti podmínek z rozhodnutí ONV v Semilech 

ze dne 24. 11. 1986 č. j. 1354/86-201 R 248/11. 

„13) Sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivy dobývání výhradního loţiska 

můţe být provedena pouze po úplném dotěţení vyhodnocených zásob výhradního loţiska 

nebo po vypořádání vyhodnocení zásob.― 

Komentář: Od doby platnosti byly finanční prostředky na sanace a rekultivace 

čerpány pouze na pozemcích kde jsou umístěny odvaly z doby před vydáním rozhodnutí o 

povolení hornické činnosti č. j. 2070/00/Ši/Lá. 

„14) V kaţdém kalendářním roce musí být provedena uzávěrka vytvořených 

finančních rezerv na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivy dobývání a na důlní 

škody a závodním lomu zkontrolována velikost sanovaných rekultivovaných ploch 

s plánem sanace a rekultivace. Výsledky uzávěrky vytvořených finančních rezerv a kontrol 

předloţí organizace OBÚ v Trutnově nejpozději do konce 1. čtvrtletí následujícího roku.― 

Komentář: Organizace v pravidelných ročních intervalech předkládá OBÚ 

protokolární uzavření evidence stavu tvorby a čerpání finančních rezerv na důlní škody, 

sanace a rekultivace pozemků dotčených hornickou činností. K 31. 12. 2009 bylo uloţeno 

na analytickém a zvláštním vázaném účtu celkem 10 542 tis. Na účtu důlních škod je 

uloţeno celkem 50 tis. Kč. Na důlní škody nebyly dosud v této lokalitě čerpány ţádné 

prostředky. Správnost údajů tohoto protokolárního uzavření stvrzuje závodní lomu, 

místopředseda představenstva a člen představenstva organizace.  
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„15) Vţdy 3 měsíce před koncem kaţdého pátého roku (tj. v roce 2005, 2010 …) 

organizace předloţí OBÚ v Trutnově následující dokumentaci: 

- doplněné kopie základní důlní mapy a základní mapy lomu, 

- účelové provozní mapy s podrobným návrhem těţebních postupů v jednotlivých 

letech na období 5 let, 

- zprávu s vyhodnocením provedených jednotlivých druhů operací, 

- zdůvodnění dalšího postupu― 

Komentář: Organizace tento bod splnila za rok 2010 ţádostí z 15. března 2010, 

která obsahuje změnu plánu sanací a rekultivací, sazby na tvorbu finanční rezervy SaR a 

s tím související aktualizace těţebních postupů. 

„16) Platnost tohoto rozhodnutí je omezena vytěţením ucelené části loţiska 

vyznačené v přiloţeném plánu otvírky, přípravy a dobývání.― 

Komentář: Tento bod dosud není aktuální k plnění. 

1.3.4 Změny povolení hornické činnosti 

Dne 20. 6. 2005 vydal OBÚ Liberec (na který přešel dozor nad hornickou činností 

v okrese Semily) pod zn. 1768-02/05 rozhodnutí o změně technické podmínky č. 15 

původního povolení HČ v tom smyslu, ţe povolil těţbu na těţebním řezu v úrovni 405     

m n. m.  [4]. Rozhodnutí neobsahuje ţádné doplňující podmínky. 

Dne 15. 10. 2007 vydal OBÚ Liberec pod zn. 3028/2007/03 rozhodnutí o změně 

technických podmínek [5]. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě ţádosti organizace z 

18. 9. 2007 o změnu vyvolanou výstavbou nové primární drtírny a nových skládek 

hotových výrobků. Rozhodnutí neobsahuje ţádné doplňující podmínky. 

Dne 28. 4. 2010 vydal OBÚ Liberec pod zn. 872/2010/03 rozhodnutí o změně 

POPD na základě nově zpracovaného plánu sanace pozemků dotčených těţbou a 

souvislosti s tím byla nově stanovena nová sazba 1,96 Kč/t na vytváření finanční rezervy 

na sanace [6]. OBÚ také schválil aktualizaci těţebních postupů na roky 2010 – 2014 [1]. 
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1.3.5 Trhací práce 

Trhací práce v kamenolomu Košťálov jsou zajišťovány dodavatelsky. Vrtací a 

trhací práce velkého i malého rozsahu řídí vedoucí trhacích prací a jednotlivé odstřely 

projektují a realizují jednotliví techničtí vedoucí odstřelů. Rozsah prací a odpovědnosti 

vycházejí z právních předpisů a jsou konkretizovány příslušnou smlouvou. 

Generelní technický projekt clonových odstřelů a technologický postup trhacích 

prací malého rozsahu byly vypracovány v říjnu 1999 technickým vedoucím odstřelu a 

ověřeny vedoucím trhacích prací [2]. Rozhodnutí o povolení trhacích prací při hornické 

činnosti v dobývacích prostorech Košťálov I a Košťálov II, vydal OBÚ Trutnov pod zn. 

2070/00/Ši/Lá dne 31. 7. 2000 současně s povolením hornické činnosti [7]. 

Vrtací práce jsou prováděny rotačně příklepným způsobem o průmětu vrtu 90 - 

105 mm. Nabíjení se provádí ručně nebo pomocí mechanického nabíjecího vozu. V 

generelu jsou naprojektovány 3 výrazněji se odlišující odstřely. Pro kaţdý odstřel jsou 

vypočítány typické parametry. Úklony záhlavních vrtů jsou voleny dle geometrie lomové 

stěny 0 aţ 30 stupňů. Úklon patních vrtů se pohybují v rozsahu +20 aţ -5 stupňů od 

horizontály. Projektovaná tonáţ se pohybuje v rozmezí 11,5 aţ 19,5 tuny výbušnin. Při 

pouţití rozbušek typu DeM-S nesmí v sériovém zapojení být odpor celého roznětného 

vedení vyšší neţ 350 Ω. K trhacím pracím se pouţívají zejména Permonex V-19, Permon 

10, Perunit 10, Emsit 20 náloţkovaný a čerpaný. Pro roznět se pouţívají rozbušky DeM-S 

případně v kombinaci s bleskovicí, popř. další. Nabíjení provádí minimálně 4 pracovníci 

určení TVO. 

Pro trhací práce malého rozsahu se pouţívají zejména výbušniny Semtex 1A, 

Perunit 20, Permonex V19 (náloţkovaný) a jako rozbuška téměř výhradně Al č. 8. Při 

přípravě trhacích prací musí být se střelmistrem v manipulačním prostoru aţ do jeho 

odchodu na místo odpalu minimálně jeden pracovník - pomocník střelmistra. 
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2  ROZŠÍŘENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU KOŠŤÁLOV I 

Rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I je koncipováno tak, ţe hranice rozšíření 

je vedena z důvodu předstihu skrývek a racionálního vydobytí loţiska 10 metrů za 

hranicemi bloků zásob č. 24 a 25. Průběh hranic dobývacího prostoru je znázorněn 

v provozní důlní mapě (Příloha 1). 

Rozšířený DP Košťálov I má tvar devítiúhelníka o výměře 0,479379 km
2
. Seznam 

souřadnic vrcholů DP je uveden v Příloze 2. 

Stávající DP má tvar šestiúhelníka o výměře 0,420249 km
2
. Vlastní rozšíření má 

tedy plochu 0,479379 km
2 

- 0,420249 km
2
 = 0,059130 km

2
, tj. 59 130 m

2
. 

2.1  Pozemky a vlastnické vztahy 

Rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I zasahuje do katastrálního území 

Košťálov (670936) a Ţelechy (686794). Hranice katastrálních území a hranice pozemků 

jsou znázorněny fialovou barvou v provozní důlní mapě (Příloha 1). 

Pro rozšíření DP resp. rozšíření těţby na toto území bude třeba vypořádat střety 

zájmů s vlastníky pěti dotčených pozemků. Přehled těchto pozemků je uveden v (Tab. 1) a 

podrobné informace jsou uvedeny ve výpisech z katastru nemovitostí (Příloha 3). 

 

Tab. 1:  Pozemky v rozšíření dobývacího prostoru 

katastrální 

území 

parcelní 

číslo 

výměra 

(m
2
) 

z toho 

v DP 

(m
2
) 

číslo 

LV 

druh pozemku 

(způsob vyuţit 

způsob ochrany 

Košťálov 1144/1* 8 571 4 638 297 ostatní plocha 
(dobývací 

prostor) 

není 

Košťálov 1146/1 438 438 297 lesní pozemek pozemek určený 

k plnění funkce 

lesa 

Košťálov 1147 72 056 22 237 297 lesní pozemek pozemek určený 

k plnění funkce 

lesa 

Košťálov 1984 3 888 3 106 297 ostatní plocha 
(ostatní 

komunikace) 

není 
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Ţelechy 198 902 022 28 711 10001 lesní pozemek pozemek určený 

k plnění funkce 

lesa 

Celkem x 978 404 59 130 x x x 

* pozemek 1144/1: v provozní důlní mapě veden jako součást p. č. 1144. K oddělení došlo v roce 2010. 

Pozemky v k. ú. Košťálov jsou ve vlastnictví Lidmily Babcové, Košťálov 70, 

Košťálov, PSČ 512 02. Vlastníkem pozemku p. č. 198 v k. ú. Ţelechy je Město Lomnice 

nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51. 

Pro rozšíření DP Košťálov I bude třeba pronajmout nebo odkoupit ty části výše 

uvedených pozemků, na který leţí plánované rozšíření DP. Přitom bude postupováno v 

jednotlivých krocích: 

- oslovit stávající vlastníky s nabídkou pronájmu nebo odkupu částí pozemků 

pokrytých rozšířením DP. Nabídnout předběţné podmínky a cenové rozpětí 

(roční nájemné resp. kupní cena) za m
2
 i celkovou částku. 

- zajistit geometrický plán pro rozdělení pozemků 

- uzavřít nájemní resp. kupní smlouvu 

- ohlásit příslušné změny údajů o pozemcích a poţádat katastrální úřad Semily o 

jejich vyznačení do katastru nemovitostí. K ţádosti přiloţit kupní smlouvy a 

geometrický plán. 

2.2  Odnětí z PUPFL 

Lesní pozemky v rozšíření DP Košťálov I musí být odňaty z plnění pozemků 

učených pro funkci lesa ještě před podáním ţádosti o povolení hornické činnosti na OBÚ. 

Jedná se o „vyřešení střetu zájmů― ve smyslu horního zákona. Přehled pozemků v rozšíření 

DP určených k odnětí z PUPFL je uveden v (Tab. 2). 

 

Tab. 2:  Lesní pozemky v rozšíření dobývacího prostoru 

katastrální 

území 

parcelní 

číslo 

výměra 

(m
2
) 

z toho 

v DP 

(m
2
) 

číslo 

LV 

druh pozemku 

(způsob vyuţit 

Košťálov 1146/1 438 438 297 lesní pozemek 
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Košťálov 1147 72 056 22 237 297 lesní pozemek 

Ţelechy 198 902 022 28 711 10001 lesní pozemek 

Celkem x 974 516 51 386 x x 

 

O odnětí z PUPFL rozhodne Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ţivotního 

prostředí a zemědělství v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a 

doplnění některých předpisů, v platném znění (lesní zákon) [13]. 

Ţádost na KULK bude podávat organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s. K ţádosti 

bude potřeba doloţit doklad o vlastnictví pozemků (výpis z katastru nemovitostí nebo 

nájemní smlouva, souhlas vlastníka pozemku s odnětím, výpočet poplatku (odvodu) za 

odnětí pozemků. 

Po vydání rozhodnutí KULK o odnětí pozemků musí EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

ohlásit příslušné změny údajů o pozemcích a poţádat katastrální úřad Semily o jejich 

vyznačení do katastru nemovitostí. K ţádosti přiloţí ověřenou kopii rozhodnutí KULK. 

2.3  Geologie a výpočet zásob 

Do zájmového území zasahují bloky zásob č. 24 a 25, oba bloky jsou v kategorii 

C2B. Oba bloky jsou odděleny geologickou poruchou V1. Hranice bloků zásob a poruchy 

jsou znázorněny modrou barvou v provozní důlní mapě (Příloha 1). Mapa obsahuje také 

umístění provedených geologických děl. 

Současnou těţbou v blocích 24 a 25 se ověřuje, ţe skutečnost odpovídá výsledkům 

geologického průzkumu jak z hlediska úloţních poměrů, tak i z hlediska technologických 

vlastností suroviny. Také průběh poruchových zón potvrzuje správnost geologických 

průzkumů. Proto se nejeví potřebné provádět další geologický doprůzkum v rozšíření DP. 

Výpočet zásob související s rozšířením DP je v této studii zaměřen na odhad 

vytěţitelných zásob a návrh na přepočet zásob výhradního loţiska. 
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2.3.1 Odhad vytěţitelných zásob 

Odhad vytěţitelných zásob je proveden jednoduchou početní metodou a slouţí pro: 

- Stanovení rentabilní kupní resp. nájemní ceny pozemků (výpočet není 

předmětem této studie] 

- Přepočet sazby na tvorbu finanční rezervy sanací pozemků dotčených těţbou 

výhradního loţiska   

Vytěţitelné zásoby v rozšíření DP Košťálov I byly vypočteny podle vzorce a jsou 

VM = P x h x a = 59 130 x 105 x 0,6 = 3 725 190 m3 

kde  

znak popis jednotky vstupní 

hodnota 

VM objem vytěţitelných zásob mimo DP m
3
 - 

P plocha části loţiska mimo DP  m
2
 59 130 

H průměrná mocnost (495 – 390 m n. m.) m 105 

a koeficient těţebních ztrát 

(závěrné svahy, výklizy) 

- 0,6 

 

Vytěţitelné zásoby na loţisku Košťálov – Struţinec celkem po rozšíření DP 

Košťálov I byly vypočteny podle vzorce a jsou 

V = VM + VG = 3 725 190 + 11 043 000 = 14 768 190 m
3
 

kde  

znak popis jednotky 

V vytěţitelné zásoby na loţisku celkem m
3
 

VM vytěţitelné zásoby mimo DP Košťálov I m
3
 

VG vytěţitelné zásoby podle Geo (MŢP) V 3-01 m
3
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2.3.2 Návrh na přepočet zásob výhradního loţiska 

K 31. 12. 2009 byly v ročních výkazech o pohybu a stavu zásob Geo (MŢP) V 3-01 

loţiska Košťálov – Struţinec (DP Košťálov I) vykazovány stejné celkové bilanční zásoby 

a zásoby v DP (41 085 tis. m
3
). Tento údaj nemůţe být pravdivý vzhledem k tomu, ţe část 

bloků zásob je mimo současný DP. 

Stejně tak bude nutné po rozšíření DP Košťálov I provést změny ve výkazech 

v kolonce vytěţitelné zásoby. 

Vzhledem k výše uvedenému bude nutné provést přepočet zásob a změny ve 

výkazech Geo (MŢP) V 3-01. Přitom bude postupováno v jednotlivých krocích: 

- přehodnotit bilanční zásoby a zásoby v rozšíření DP Košťálov I a provést 

přepočet vytěţitelných zásob – provede odborný geolog 

 - provést změny ve výkazech Geo (MŢP) V 3-01 v kolonkách bilanční zásoby, 

zásoby v DP, vytěţitelné zásoby 

2.4  Ţádost o rozšíření dobývacího prostoru - legislativa 

Ţádost o rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I bude podávat organizace 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. na Obvodní báňský úřad v Liberci ve formě návrhu na 

změnu dobývacího prostoru. 

Základní legislativní poţadavky jsou uvedeny v zákoně č. 44/1988 Sb. [9]  

v platném znění o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon). V části sedmé 

nazvané Dobývání výhradních loţisek se uvádí, ţe „oprávnění organizace k dobývání 

výhradního loţiska vzniká stanovením dobývacího prostoru―. Přiměřeně tato pravidla platí 

i pro dobývání části výhradního loţiska, resp. změny dobývacího prostoru. V paragrafech 

25 aţ 28 jsou uvedeny definice a poţadavky týkající se dobývacích prostorů a jejich 

hranic, stanovení dobývacích prostorů včetně změn a zrušení, jakoţ i příslušných správních 

řízení. 

Změnu dobývacího prostoru stanoví Obvodní báňský úřad v Liberci v součinnosti 

s dotčenými orgány státní správy. OBÚ zahájí správní řízení na návrh organizace, který 

musí být doloţen dalšími doklady dle poţadavků uvedených v § 28. 
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Legislativní poţadavky na obsah ţádosti organizace jsou uvedeny ve vyhlášce ČBÚ 

č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech [10] v platném znění, konkrétně v § 2 a § 4. 

Návrh na změnu dobývacího prostoru Košťálov I zpracovaný organizací 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. bude obsahovat: 

- název, sídlo a identifikační číslo organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s., 

 - název dobývacího prostoru (zůstává stejný – Košťálov I), jeho nový plošný 

obsah, označení a souřadnice vrcholů, zdůvodnění hranic, 

- identifikační čísla katastrálních území Košťálov a Ţelechy s kódem okresu 

Semily, 

 - nerost výhradního loţiska (melafyr), rozsah, uloţení, tvar a mocnost loţiska, 

charakter jeho tektonického porušení a mnoţství zásob, 

-  způsob dobývání a jeho vliv na povrch, 

- závěry projednání návrhu na stanovení dobývacího prostoru, který se dotýká 

zájmů chráněných podle zvláštních předpisů, s orgány a fyzickými a 

právnickými osobami, jimţ přísluší ochrana těchto zájmů. 

K návrhu se přiloţí: 

- kopie mapy povrchu v měřítku 1:1 000 se zakreslením hranic dobývacího 

prostoru a jeho vrcholů, chráněných loţiskových území, chráněných území a 

ochranných pásem, 

- seznam souřadnic vrcholů, výpočet plošného obsahu dobývacího prostoru s 

přesností na m
2
 a seznam katastrálních území, na kterých se dobývací prostor 

nachází, s uvedením jejich poměrného zastoupení v ploše DP 

- posouzený výpočet zásob; k výpočtu zásob se přiloţí geologická mapa loţiska, 

mapa zásob a charakteristické příčné a podélné řezy loţiskem, 

 - osvědčení o výhradním loţisku, 

 - rozhodnutí o stanovení chráněného loţiskového území, 

 - předchozí souhlas Ministerstva ţivotního prostředí k podání návrhu na 

stanovení dobývacího prostoru, 
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 - seznam dotčených pozemků s uvedením parcelních čísel, druhů pozemků 

(kultur) a právních vztahů podle katastru nemovitostí, 

 - seznam a adresy fyzických a právnických osob, které jsou účastníky řízení, 

 - doklady a dokumentace stanovené prováděcími předpisy k hornímu zákonu, 

případně zvláštními právními předpisy, 

- aktualizovaný souhrnný plán sanace a rekultivace 

-  oprávnění EUROVIA Kamenolomy, a.s. k hornické činnosti. 

Před podáním návrhu na změnu DP Košťálov I na OBÚ bude potřeba zajistit 

stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy a účastníků řízení. 

Jedná se o: 

- Ministerstvo ţivotního prostředí ČR – předchozí souhlas k podání návrhu na 

stanovení dobývacího prostoru, 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

- Městský úřad Semily, odbor místního hospodářství a ţivotního prostředí 

- Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad 

- obec Košťálov 

- obec Lomnice nad Popelkou 

- Ministerstvo zemědělství ČR 

- Lidmila Babcová 

Je třeba upozornit, ţe návrh na změnu dobývacího prostoru podává organizace 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. tj. nepostačuje podpis závodního lomu, ale ţádost musí 

podepsat statutární zástupci v souladu s pravidly uvedenými ve výpisu z obchodního 

rejstříku. Také bude vhodné před podáním ţádosti ověřit na OBÚ, zda a jaký kolek bude 

potřeba k ţádosti přiloţit a zda OBÚ poţaduje přiloţit ověřený výpis z obchodního 

rejstříku. 
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3  POSTUP TĚŢBY 

Těţební postupy uvedené v této kapitole jsou projektovány pro vlastní rozšíření DP 

Košťálov I ale také na část loţiska uvnitř DP v k. ú. Ţelechy, protoţe původní POPD [8] 

z roku 1999 zde těţbu neřešil. Důvodem je skutečnost, ţe v té době zde nebyly vyřešeny 

střety zájmů, především odkup nebo pronájem pozemků. 

Parametry těţebních a skrývkových řezů, trhacích prací, technologie těţby uvedené 

v původním POPD a jeho aktualizacích se v praxi osvědčily, a proto z nich v diplomové 

práci vycházím. Ani povolení hornické činnosti zn. 2070/00/Ši/Lá ze dne 31. 7. 2000 [7] 

včetně následných změn není třeba v souvislosti s pokračováním těţby do rozšíření DP 

měnit a všech 16 podmínek můţe být plněno. 

3.1  Směr těţby 

Těţba bude vedena západním a severozápadním směrem z jiţ roztěţené části 

loţiska. Projektované těţební řezy budou navazovat na řezy stávající nebo vzniknou 

zahloubením ze stávajícího lomového plata na povolenou bázi těţby 390 m n. m. 

3.1.1  Těţební řezy 

V rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I a v původním DP v k. ú. Ţelechy bude 

dobývání suroviny prováděno v deseti těţebních řezech: 

1. řez v úrovni 490 m n. m. Jedná se o pokračování v odtěţení střední vrcholové 

části dobývacího prostoru, hlavní těţební směr bude Z a SZ, průměrná výška lomové stěny 

bude cca. 6 m (skutečná výška bude kolísat podle konfigurace terénu a proměnlivých 

mocností skrývek od 0 do 12 m). 

2. řez v úrovni 480 m n. m. Jedná se o pokračování v odtěţení střední vrcholové 

části dobývacího prostoru, hlavní těţební směr bude Z a SZ, maximální výška lomové 

stěny bude 10 m. 

3. řez v úrovni 470 m n. m. Jedná se o pokračování stávajícího těţebního řezu, 

hlavní těţební směr bude Z a SZ, výška lomové stěny bude 10 m. 

4. řez v úrovni 460 m n. m. Jedná se o pokračování stávajícího těţebního řezu, 

hlavní těţební směr bude Z a SZ, výška lomové stěny bude 10 m. 



Bc. Petr Broţ: Studie rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I, postup těţby, zahlazení hornické činnosti 

 

2011                                                                                                                                                                   24 

 

5. řez v úrovni 450 m n. m. Jedná se o pokračování stávajícího těţebního řezu, 

hlavní těţební směr bude Z a SZ, výška lomové stěny bude 10 m. 

6. řez v úrovni 440 m n. m. Jedná se o pokračování stávajícího těţebního řezu, 

hlavní těţební směr bude Z a SZ, výška lomové stěny bude 10 m. 

7. řez v úrovni 430 m n. m. Jedná se o pokračování stávajícího těţebního řezu, 

hlavní těţební směr bude Z a SZ, výška lomové stěny bude 10 m. 

8. řez v úrovni 420 m n. m. Jedná se o pokračování stávajícího těţebního řezu, 

hlavní těţební směr bude Z a SZ, výška lomové stěny bude 10 m. 

9. řez v úrovni 405 m n. m. Těţební řez bude nově vytvořen zahloubením z 8. 

těţebního řezu, hlavní těţební směr bude SZ, výška lomové stěny bude 15 m. 

10. řez v úrovni 390 m n. m., hlavní těţební směr bude Z a SZ, výška lomové stěny 

bude 15 m. 

Výška těţebních řezů byla zvolena s ohledem na bezpečnost provozu, stabilitu 

lomových stěn a také na moţnost selektivní těţby. V této části loţiska bude nutné 

selektivně odtěţovat kvalitní surovinu vhodnou na výrobu drtí a poruchovou zónu V1, 

která bude zpracována na zásypy, štěrkodrtě, případně bude vyvezena jako výklizový 

materiál na vnější výsypku u severního okraje DP. 

S ohledem k racionálnímu vydobytí loţiska bude při dotěţování k okrajům loţiska 

u těţebních řezů 1 aţ 8 docházet při tvorbě závěrných svahů ke spojování vţdy dvou 

sousedících řezů na výšku 20 m. S tímto spojováním je počítáno i v souhrnném plánu 

sanací a rekultivací. Pro zajištění stability závěrných svahů musí být při provádění trhacích 

prací na okraji loţiska dodrţen sklon vrtů 80. V místech, kde by vzhledem k 

nepříznivému úklonu vrstev mohly vznikat zátrhy a převisy, bude při dotěţování k okraji 

loţiska vyuţit presplit. 

3.1.2  Skrývkové práce 

Skrývky budou prováděny průběţně v předstihu před postupem těţby. Vzhledem k 

tomu, ţe mocnosti skrývek v jednotlivých částech lomu kolísají, mohou být práce 

prováděny v dobývacím prostoru Košťálov I v několika řezech podle skutečné potřeby (1 - 
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3 řezy). Minimální předstih paty posledního skrývkového řezu před prvním těţebním 

řezem bude 25 metrů. 

3.1.3 Parametry skrývkových a těţebních řezů 

Projektované parametry skrývkových a těţebních řezů jsou uvedeny v (Tab. 3). 

Bylo ověřeno, ţe parametry odpovídají bezpečnostním poţadavkům provozu a úloţním 

podmínkám loţiska. Z hlediska stability panují na loţisku poměrně jednoduché poměry a 

kaţdoročně jsou ověřovány v rámci geotechnického posouzení prováděného společností 

Prospecta Liberec. Dle POPD [8] je generální svah skrývky vypočten dle vzorce               

tg α  = H : L (H = celková výška těţených stěn, L = vodorovná vzdálenost hrany vrchního 

řezu a paty spodního řezu). Dle tohoto výpočtu α činí 24. Generální svah lomu byl 

vypočten podle stejného vzorce a α činí 49.  

Tab. 3 Parametry těžebních řezů 

minimální šířka pracovní plošiny skrývkového řezu  10 m, v závěru 5 m 

minimální šířka pracovní plošiny těžebního řezu 10 m, v závěru 5 m 

sklon skrývkového řezu 50-70 

sklon těžebního řezu 75-80 

maximální výška těžebního řezu 15 m 

maximální výška dílčího skrývkového řezu  4 m 

 

3.2  Trhací práce 

Způsob primárního a sekundárního rozpojování hornin bude obdobný ve stávajícím 

i novém loţisku. Generální technický projekt hromadných odstřelů [2]  je vypracován 

v souladu s § 35 odst. 4, vyhl. ČBÚ 72/1988 Sb. a její přílohy č. 4 na provádění clonových 

a plošných odstřelů v kamenolomu Košťálov, okres Semily. Je v souladu s POPD pro lom 

Košťálov. 

 Těţená hornina je melafyr o měrné hmotnosti 2,83 t/m
3
. Vrtací práce jsou 

prováděny vrtacími soupravami dle technologického postupu pro provoz a obsluhu 

lomových vrtných souprav. Průměr vrtu je 90  – 105 mm. 
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3.3  Ţádost o schválení - legislativa 

Plánované postupy těţby budou zpracovány v souladu s povolením hornické 

činnosti zn. 2070/00/Ši/Lá ze dne 31. 7. 2000 [7], konkrétně podmínkou č. 15 „Vţdy 3 

měsíce před koncem kaţdého pátého roku (tj. v roce 2005, 2010 …) organizace předloţí 

OBÚ…účelové provozní mapy s podrobným návrhem těţebních postupů v jednotlivých 

letech na období 5 let…―. Postupy těţby budou zpracovány podle zásad uvedených 

v předchozích kapitolách a budou se skládat z textové a mapové části. 

Vzhledem k tomu, ţe stávající aktualizace těţebních postupů [1] platí do konce 

roku 2014, budou nové postupy zpracovány na období 2015 aţ 2019. Postupy poslouţí 

jako základní podklad pro ţádost o změnu povolení hornické činnosti, která musí být 

podána na OBÚ nejpozději v září 2014. O změnu bude ţádat organizace EUROVIA 

Kamenolomy, a.s. 

Legislativně se jedná o změnu povolení hornické činnosti a platného POPD 

Košťálov v rozsahu kapitoly 1.2 – otvírka, příprava dobývání. Aktualizace těţebních 

postupů nabude platnosti po schválení Obvodním báňským úřadem v Liberci. 

Správní řízení o povolení hornické činnosti, resp. o jeho změně probíhá podle § 10 

(Otvírka, příprava a dobývání výhradních loţisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů) 

zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném 

znění [11]. 

Ţádost organizace o změnu povolení HČ na OBÚ bude zpracována v souladu 

s vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném vyuţívání výhradních loţisek, o 

povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem v platném znění [12]. 

Před podáním ţádosti o změnu HČ bude potřeba zajistit stanoviska a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a samosprávy a účastníků řízení k aktualizaci těţebních 

postupů. Jedná se o: 

- Městský úřad Semily, odbor místního hospodářství a ţivotního prostředí 

- obec Košťálov 

- obec Lomnice nad Popelkou 

- Lidmila Babcová 
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Návrh na změnu dobývacího prostoru podává organizace EUROVIA Kamenolomy, 

a.s. Ţádost musí podepsat statutární zástupci v souladu s pravidly uvedenými ve výpisu 

z obchodního rejstříku. Také bude vhodné před podáním ţádosti ověřit na OBÚ, zda a jaký 

kolek bude potřeba k ţádosti přiloţit. 

4 ZAHLAZENÍ HORNICKÉ ČINNOSTI 

Návrh na zahlazení následků hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru 

Košťálov I vychází ze Souhrnného plánu sanací a rekultivací území dotčeného těţbou na 

výhradním loţisku melafyru Košťálov [3], který v roce 2008 zpracoval autorizovaný 

projektant Michael Novotný. Souhrnný plán byl schválen rozhodnutím OBÚ Liberec 

v dubnu 2010 [6]. 

Hlavní rozdíl oproti původnímu souhrnnému plánu se týká změn v etapách 7, 9 a 

12, u kterých došlo k jejich posunu do rozšíření DP. Důleţitou změnou je také jiná sazba 

na tvorbu zákonné rezervy finančních prostředků na sanaci a rekultivaci vyvolaná 

především navýšením vytěţitelných zásob. 

V provozní důlní mapě (Příloha 4) je graficky znázorněn plán sanace loţiska. Je zde 

vymodelován konečný stav kamenolomu po vytěţení, závěrné svahy a jednotlivé etapy 

rekultivace. 



Bc. Petr Broţ: Studie rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I, postup těţby, zahlazení hornické činnosti 

 

2011                                                                                                                                                                   28 

 

4.1 Návrh na sanace a rekultivace v rozšířeném dobývacím 
prostoru 

 

Obr. 5 Rekultivace vnější výsypky (vlevo biologická rekultivace, vpravo technická rekultivace) 

 

Zájmové území z hlediska geomorfologického patří v rámci České vysočiny do 

Sudetské soustavy – podsoustavy Západní Sudety, celku Krkonošské podhůří, podcelku 

Podkrkonošská pahorkatina [3]. Podkrkonošská pahorkatina se vyznačuje pestrým, 

strukturně denudačním reliéfem se zřetelnými vlivy saxonské tektoniky. Typické jsou 

ploché hřbety rozvodí s hustou soustavou středně aţ hluboce proříznutých údolí, většinou 

pravoúhlé vodní sítě. 

Z hlediska přírodní krajinné typologie (Atlas ţivotního prostředí a zdraví 

obyvatelstva ČSFR 1992), lze dotčené území charakterizovat následovně: 

C. Krajiny pohoří 

C. 3. Chladná pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech 

C. 3. 2. Členité silikátové pahorkatiny 
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Z hlediska historického vývoje kultivace krajiny je území charakterizováno dle 

Atlasu ţivotního prostředí ČSFR jako kultivovaná lesní horská krajina se smíšenými 

porosty smrku, buku a jedle. 

Z hlediska vyuţívání krajiny lze území uvaţovaného záměru přiřadit k oblasti 

kulturní krajiny zemědělsko-lesní s funkcí krajiny lesně-polní, která je vyuţívána jak 

zemědělsky, tak i s částečným produkčním potenciálem půd lesních. Krajina je dále 

vyuţívána průmyslově, zejména v údolí vodních toků. V zemědělství převaţuje ţivočišná 

výroba (chov skotu) nad rostlinnou (obiloviny). Lesy mají hospodářský charakter, 

převaţují smrkové monokultury. 

V širším zájmovém území se nenacházejí ţádné historické a kulturní památky ani 

archeologická naleziště. Nejbliţším historicky významným objektem jsou zbytky 

gotického hradu Košťál, nacházejícího se na vršku mezi Ţelešským a Struţineckým 

potokem, po pravé straně příjezdové komunikace k veřejnému koupališti, resp. k lomu. 

Hrad byl postaven ve 14. století na ochranu zemské stezky. 

Klimatické podmínky - podle Atlasu podnebí ČR je předmětná oblast součástí 

mírně teplé klimatické oblasti - klimatický okrsek B8, jenţ je charakterizován jako vlhký a 

vrchovinný s mírnou zimou a maximálně 50 letními dny. 

4.1.1 Koncepce řešení 

Rekultivace vytěţeného lomu má za cíl navrátit tento prostor přírodě, zvýšit 

biodiverzitu území a tím i jeho ekologickou stabilitu [3]. Nezanedbatelné je téţ hledisko 

estetické (Obr. 5). 

Výsledkem sanace a rekultivace by mělo být území přírodního charakteru s 

relativně vysokou pestrostí přírodě podobných stanovišť. Po provedené rekultivaci by se v 

prostoru měly nalézat rozmanité podmínky: plochy s téměř celoročním zastíněním, 

podmáčené plochy nebo vodní plochy, výhřevné skalnaté příkré svahy a podobně.  

Proto je na loţisku Košťálov navrhována rekultivace svahů formou řízené sukcese 

kombinovaná se zalesněním, měla by být vytvořena i vodní plocha. Smyslem rekultivací 

není návrat k původnímu stavu a funkci krajiny, není to ani jejich cílem. 
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Plocha loţiska určená k rekultivaci byla rozdělena na 12 částí (etap), přehled s 

druhem rekultivace uvádí (Tab. 4). 

Tab. 4  Etapy rekultivace 

Etapa Termín realizace 
Les Sukcese 

Vodní 

plocha 

Obnova 

nivy 

ha 

1 Provedeno 6,28    

2 2010-2012 2,15    

3 2020-2025 6,65    

4 Po roce 2060  1,89   

5 Po roce 2060 1,84    

6 Po roce 2060 3,78    

7 Po roce 2060 1,54 6,39   

8 Po roce 2060 8,56    

9 Po roce 2060  12,78   

10 Po roce 2060 2,67    

11 Po roce 2060 1,16   0,64 

12 Po roce 2060   13,40  

součet  34,63 21,06 13,40 0,64 

Celkem -   69,73 ha 

4.1.2 Technická rekultivace 

Technická rekultivace jednotlivých ploch (etap) je plánována následujícím 

způsobem [3]: 

Etapa 1 - lokalita starého jiţ rekultivovaného odvalu s netěţenou plochou při 

severní hranici DP Košťálov I, výměra 6,28 ha, bez dalších zásahů.  
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Etapa 2 - lokalita s plochou 2,15 ha, odlesněná okrajová část DP Košťálov II mimo 

plánovanou těţbu kamene, bez terénních úprav.   

Etapa 3 - lokalita s plochou 6,65 ha, svahy deponie skrývkového a výklizového 

materiálu severně od DP Košťálov I. Technická rekultivace bude spočívat v průběţné 

úpravě naváţeného materiálu podle schváleného projektu.  

Etapa 4 - lokalita s plochou 1,89 ha, závěrné svahy po dotěţení melafyru v DP 

Košťálov II. Lomové stěny celoplošně upravovány nebudou, bude ponechán generální 

sklon svahu cca 50°. V rámci technické rekultivace bude lomová stěna a ponechané lavice 

pouze očištěny od uvolněných kamenů.  

Etapa 5 - lokalita s plochou 1,84 ha, vrcholová plošina na odvalu (deponii) 

skrývkového a výklizového materiálu severně od DP Košťálov I. Terénní úpravy budou 

prováděny průběţně při dokončování ukládání v souladu se schváleným projektem 

výstavby. Plocha bude zhutněna a mírně vyspádována k okrajům tak, aby se na ni 

nehromadila sráţková voda. 

Etapa 6 - lokalita s plochou 3,78 ha, spodní etáţ (dno) vytěţeného DP Košťálov II. 

Podle platného POPD má být tato část loţiska vytěţena dříve neţ DP Košťálov I a 

vytěţený prostor má slouţit jako odval skrývkového a výklizového materiálu z DP 

Košťálov I, který se nevejde na současný odval. Ukládání je navrţeno v jedné úrovni, horní 

hrana výsypky je v počáteční fázi plánována v úrovni 408 m n. m., postupně bude směrem 

k jihovýchodu (k lomové stěně) stoupat aţ na úroveň 428 m n. m. Pata výsypky bude v 

úrovni plata lomu, tj. 393 m n. m. Sklon svahu výsypky je předpokládán cca 37 °. Po 

ukončení ukládání bude celá plocha zhutněna a urovnána. 

Etapa  7 - lokalita s plochou 7,93 ha, část 1,54 ha je navrţena k lesnické rekultivaci 

a druhá část k přirozené sukcesi — 6,39 ha. Část určená k lesnické rekultivaci se nachází v 

jihozápadní části DP Košťálov I na úplné těţební bázi (etáţ 390 m. n. m.). Hranice plochy 

jsou dány majetkovými poměry – jedná se o pozemky v majetku města Lomnice nad 

Popelkou. Celá plocha 1,54 ha bude zavezena materiálem určeným pro rekultivaci do výše 

cca 10 m a zhutněna tak, aby byla nad budoucí úrovní vodní hladiny v centrální části DP 

Košťálov I (předpoklad cca 395 - 400 m. n. m.). Část určená k sukcesi (6,39 ha) je tvořena 

závěrnými svahy na jiţním a východním okraji DP Košťálov I. Lomové stěny celoplošně 
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upravovány nebudou, bude ponechán generální sklon svahu cca 50°. V rámci technické 

rekultivace bude lomová stěna a ponechané lavice pouze očištěny od uvolněných kamenů.  

Etapa  8 - lokalita s plochou 8,56 ha, hranice jsou dány majetkovými poměry – 

jedná se o pozemky v majetku Lesů ČR s. p. Celá plocha bude zavezena materiálem 

určeným pro rekultivaci do výše cca 10 m a zhutněna tak, aby byla nad budoucí úrovní 

vodní hladiny v centrální části DP Košťálov I (předpoklad cca395- 400 m. n. m.). 

Etapa  9 - lokalita s plochou 12,78 ha je navrţena k přirozené sukcesi a je tvořena 

závěrnými svahy na severním a západním okraji DP Košťálov I. Lomové stěny celoplošně 

upravovány nebudou, bude ponechán generální sklon svahu cca 50°. V rámci technické 

rekultivace bude lomová stěna a ponechané lavice pouze očištěny od uvolněných kamenů. 

Etapa  10 - lokalita s plochou 2,64 ha, jedná se o prostor technologické linky a 

provozního zázemí. V případě, ţe nebude v budoucnosti zájem tento prostor průmyslově 

vyuţívat, bude provedena likvidace veškerého technologického zařízení a sanace celé 

plochy. Budou odstraněny zpevněné plochy a bude navezena vrstva cca 0,5 m skrývkových 

zemin pro zalesnění. 

Etapa 11 - prostor v zatrubněné části údolí Ţelešského potoka mezi DP Košťálov I 

a Košťálov II s primárním technologickým uzlem a depy hotových výrobků. Lokalita má 

dvě části - plochu 1,16 ha určenou k lesnické rekultivaci a plochu 0,64 ha určenou k 

obnově nivy potoka. 

Etapa 12 - lokalita s plochou 13,40 ha v centrální části DP Košťálov I je vzhledem 

ke konfiguraci terénu a těţební bázi na loţisku navrhována k rekultivaci na vodní plochu. 

Těţební báze je povolena aţ na kotu 390 m. n. m. coţ je erozivní báze Ţelešského potoka 

mezi DP Košťálov I a Košťálov II. Těleso místní komunikace s ponechaným netěţeným 

pilířem však vytváří mezi údolím potoka a těţebním prostorem přirozenou bariéru (hráz) s 

nejniţším místem cca 400 m. n. m.  Při provádění těţebních prací pod tuto úroveň je nutné 

odvodnění pracoviště pomocí čerpací techniky.  

Po ukončení hornické činnosti a technické rekultivace v jiţní části spodní etáţe se 

bude vytěţený prostor zaplavovat jak vodou z ojedinělých pramenů ve stěnách tak i vodou 

sráţkovou. Podle zkušeností ze současného provozu lomu se pukliny v horninovém masivu 

poměrně rychle utěsní jemnými částicemi a tato voda se pak hromadí v místních terénních 

depresích. Tento proces lze očekávat i ploše nejspodnější těţební etáţe. 
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Výslednou výši vodní hladiny lze v současnosti jen velmi těţko odhadovat, bude 

záleţet na velmi mnoha okolnostech. V ţádném případě nemůţe úroveň hladiny 

přesáhnout kotu 400 m n. m. 

 K provedení technické rekultivace je určen převáţně materiál z nadloţí melafyru, 

jedná se o následující skladbu vrstev: 

-  ornice v průměrné mocnosti 0,2 m 

-  skrývky a výklizy (různé hlíny, zahliněný štěrk a různě rozloţený melafyr) - 

mocnost v dosud netěţených blocích zásob 2,6 m – 12 m. 

Výčet materiálů pro provádění technické rekultivace (ukládání do vytěţených 

prostor) lze rozšířit o moţnost pouţívání zeminy z odhliňovače technologické linky, 

inertního materiálu z cizích zdrojů (z výkopových a skrývkových prací mimo lom) a o tzv. 

výsivku. Výsivka (frakce 0 – 4 mm) vzniká při výrobě kvalitních drtí a je vedena na 

provozovně jako NTV – nutná technologická výroba. Jedná se o výrobek, který je běţnou 

součástí obchodní nabídky těţební firmy. Běţně „výroba― této frakce převyšuje prodej, 

neprodaná část zůstává na deponiích hotových výrobků a časem dochází ke znehodnocení 

materiálu organickým spadem (listí, větve), náletovými rostlinami apod. Takto 

znehodnocený neprodejný materiál je potřeba někam uloţit, jako nejvhodnější se jeví jeho 

deponování v rámci rekultivace zpět do míst, odkud byl původně vytěţen. 

4.1.3  Biologická rekultivace 

Bezprostředně po ukončení technické rekultivace jednotlivých etap bude následovat 

biologická fáze rekultivace - zalesňování. Zalesňování bude probíhat podle zásad a 

zalesňovacího plánu zpracovaného odbornou firmou.  

Návrh druhové skladby [3] vychází z přírodních podmínek prostředí a účelu nově 

zakládaných porostů. Základním rozhodnutím je stanovení podílu jehličnatých a listnatých 

dřevin, který vychází z obnovných cílů pro lesní hospodářství. Určení konkrétních dřevin a 

jejich podílů sledovalo zajištění stability nově vznikajících porostů, melioračních účinků 

listnatých dřevin a schopnosti dřevin přizpůsobit se podmínkám prostředí. 

Druhová skladba byla navrţena za předpokladu dodrţení podmínek technické 

rekultivace, zejména zajištění dostatečné překryvné vrstvy nutné pro výsadbu dřevin. 
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Pokud by v budoucnu došlo především na svazích vzniklých z lomových stěn ke splavení 

zeminy do puklin nebo se nepodařilo zajistit dostatečně mocnou vrstvu překryvné zeminy, 

pak by bylo vhodné takové svahy osít směsí semen břízy bradavičnaté (Betula verrucosa), 

olše šedé (Alnus incana), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) nebo jasanu ztepilého 

(Fraxinus excelsior).  

Etapa 1 - lokalita s plochou 6,28 ha je navrţena k lesnické rekultivaci. 

Etapa 2 - lokalita s plochou 2,15 ha je navrţena k lesnické rekultivaci. 

Etapa 3 - lokalita s plochou 6,65 ha je navrţena k lesnické rekultivaci. 

Etapa 4 - lokalita s plochou 1,89 ha je navrţena pouze k přirozené sukcesi. 

Etapa 5 - lokalita s plochou 1,84 ha je navrţena k lesnické rekultivaci. 

Etapa  6 - lokalita s plochou 3,78 ha je navrţena k lesnické rekultivaci. 

Etapa 7 - lokalita s plochou 7,93 ha je navrţena částečně k lesnické rekultivaci — 

1,54 ha a částečně k přirozené sukcesi — 6,39 ha. 

Etapa 8 - lokalita s plochou 8,56 ha je navrţena k lesnické rekultivaci. 

Etapa 9 - lokalita s plochou 12,78 ha je navrţena k přirozené sukcesi. 

Etapa 10 - lokalita s plochou 2,64 ha je navrţena k lesnické rekultivaci. 

Etapa 11 - lokalita s plochou 1,16 ha je navrţena k lesnické rekultivaci. 

Etapa 12 - lokalita s plochou 13,40 ha je navrţena k rekultivaci na vodní plochu, 

proto zde není biologická rekultivace uvaţována. 

Provedení rekultivačních prací biologické části vychází z technologického postupu 

lesnické rekultivace a zahrnuje provedení těchto činností:  

• Příprava půdy  

• Výsadba  

• Ochrana proti buřeni  

• Ochrana proti zvěři  

• Vylepšení (opakované zalesnění)  



Bc. Petr Broţ: Studie rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I, postup těţby, zahlazení hornické činnosti 

 

2011                                                                                                                                                                   35 

 

Výsadba dřevin na jednotlivých lokalitách bude provedena jako skupinovitá směs 

dřevin a bude respektovat terénní poměry vzniklé po provedení technické části rekultivace 

(sváţnost, zamokření atd.). 

4.1.4  Vyčíslení předpokládaných nákladů na rekultivace 

Ceny rekultivačních prací v této studii byly stanoveny v souladu s původním 

Souhrnným plánem sanací a rekultivací [3] (Tab. 5). 

 

Tab. 5 Vyčíslení předpokládaných nákladů na rekultivace 

Poloţka Etapy Částka (Kč) 

Technická rekultivace 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 61 955 738 

Likvidace technického zařízení, 

staveb a zpevněných ploch 

10, 11 3 100 000 

Lesnická rekultivace 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 942 346 

Celkem --- 72 998 084 

 

4.2 Návrh na vytvoření potřebné finanční rezervy 

Sazba na tvorbu zákonné rezervy je vypočtena na základě údajů uvedených v   

(Tab. 6, Tab. 7). 

Tab. 6 Náklady na sanaci a rekultivaci dle projektu 

náklady na sanaci a rekultivaci dle projektu 72 998 084,- Kč 

zůstatek rezervy k 1. 12. 2009 10 541 995,- Kč         

potřebná rezerva do ukončení těţby 62 456 089,- Kč  

 

Souhrnný plán sanací a rekultivací je zpracován pro oba dobývací prostory, tj. 

rozšířený DP Košťálov I (loţisko Košťálov – Struţinec) a DP Košťálov II (loţisko 

Košťálov). Proto je výpočet sazby vztaţen k vytěţitelným zásobám v obou DP uvedených 

ve výkazech Geo(MŢP)V3. 
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Tab. 7 Stav vytěžitelných zásob k 1. 12. 2009 

Zásoby v DP Košťálov I (rozšířený) 

tj. (při 2,83 t/m
3
) 

14 768 190 m
3
 

41 793 978 tun 

Zásoby v DP Košťálov II 

tj. (při 2,78 t/m
3
) 

827 000 m
3
 

2 299 060 tun 

Zásoby celkem 44 093 038 tun 

 

Sazby na tvorbu zákonné rezervy je vypočtena podle vzorce: 

Sazba = potřebná rezerva do ukončení těţby (Kč) / celkové zásoby (tuny), tj. 

Sazba = 62 456 089 / 44 093 038 = 1,42 Kč/t 

Protoţe nelze s časovým předstihem několika desítek let určit trţní ceny, byl 

výpočet proveden na základě současných cen a sazba na tvorbu finanční rezervy na sanace 

pozemků dotčených těţbou na výhradním loţisku bude kaţdoročně navyšována o inflaci. 

4.3 Ţádost o schválení - legislativa 

Jako základní podklad pro ţádost o změnu povolení hornické činnosti musí být 

zpracován nový (aktualizovaný) souhrnný plán sanací a rekultivací území dotčeného 

těţbou na výhradním loţisku melafyru Košťálov. Plán bude zpracován podle zásad 

uvedených v předchozích kapitolách. 

Aktualizovaný souhrnný plán sanací a rekultivaci nabude platnosti po schválení 

Obvodním báňským úřadem v Liberci. Legislativně se jedná o změnu povolení hornické 

činnosti a platného POPD Košťálov v rozsahu kapitoly 1.6 – plánu sanace a rekultivace, a 

o stanovení nové sazby na tvorbu zákonné rezervy finančních prostředků na sanaci a 

rekultivaci. 

O změnu bude ţádat organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s. současně s novými 

postupy těţby (kapitola 3). Řízení o povolení hornické činnosti, resp. o jeho změně probíhá 

podle § 10 (Otvírka, příprava a dobývání výhradních loţisek, zajištění a likvidace důlních 

děl a lomů) zákona č. 61/1988 Sb. [11] o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, v platném znění. 
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Ţádost organizace o změnu povolení HČ na OBÚ bude zpracována v souladu 

s vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb., [12] o hospodárném vyuţívání výhradních loţisek, o 

povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem. V § 6 (Ţádost o povolení hornické činnosti), odstavci 2 jsou specifikovány 

druhy hornické činnosti, přičemţ aktualizaci souhrnného plánu sanací a rekultivací 

odpovídají poţadavky obsaţené v písmenu c), bodu 1. Zde se uvádí příloha č. 3. vyhlášky 

jako osnova pro zpracování POPD, resp. jeho změnu. 

Ţádost o změnu povolení hornické činnosti bude obsahovat: 

- název, sídlo a identifikační číslo organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s., 

-  druh hornické činnosti, pro kterou se ţádá povolení, 

- název a identifikační číslo katastrálních území (Košťálov, Ţelechy), název a 

kód okresu (Semily), 

- bliţší označení místa činnosti, parcelní čísla pozemků dotčených plánovanou 

hornickou činností, 

- údaje o stanovení chráněného loţiskového území a dobývacího prostoru a 

jejich změnách, 

- plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení hornické činnosti, 

- název a sídlo zpracovatele souhrnného plánu sanací a rekultivací, 

-  názvy (obchodní jména) a adresy účastníků řízení o povolení hornické činnosti 

Organizace přiloţí k ţádosti 

- stanoviska a doklady o vyřešení střetu zájmů, jestliţe hornickou činností jsou 

ohroţeny objekty a zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů – tj. 

vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a 

samosprávy, doklady o vlastnictví pozemků resp. nájemní smlouvy, 

- vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených 

vlivem dobývání výhradního loţiska a návrh na vytvoření potřebných 

finančních rezerv včetně časového průběhu jejich vytváření - tyto údaje budu 

obsaţeny v aktualizovaném souhrnném plánu sanací a rekultivací, 

- výpis z obchodního rejstříku a kopii oprávnění k hornické činnosti. 
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Před podáním ţádosti o změnu HČ bude potřeba zajistit stanoviska a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a samosprávy a účastníků řízení k aktualizovanému 

souhrnnému plánu sanací a rekultivací. Jedná se o: 

- Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

- Městský úřad Semily, odbor místního hospodářství a ţivotního prostředí 

- obec Košťálov 

- obec Lomnice nad Popelkou 

- Lidmila Babcová 

Doporučuji v rámci zpracování aktualizovaného souhrnného plánu sanace a 

rekultivace věnovat pozornost poţadavkům zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí, v platném znění, především z hlediska tzv. podlimitních / nadlimitních 

záměrů a jejich vlivu na zjišťovací řízení a zpracování studie EIA. Konkrétně u 

projektované vodní plochy je limitem objem 100 000 m
3
 nebo výška hradicí konstrukce 

10 m nad základovou spárou. U odlesňovaných ploch jsou takovými limity 5 ha, resp. 25 

ha. 
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5 STRUČNÝ TECHNICKO-EKONOMICKÝ PŘÍNOS 
ŘEŠENÍ, ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

5.1  Stručný technicko-ekonomický přínos řešení 

Hlavním přínosem díky rozšíření DP je zvýšení stupně ochrany výhradního loţiska 

proti znemoţnění nebo ztíţení jeho hospodárného vyuţití. S tím souvisí také navýšení 

vytěţitelných zásob na loţisku. 

Z ekonomického pohledu organizace se prodlouţí ţivotnost kamenolomu Košťálov 

a díky navýšení vytěţitelných zásob stoupne hodnota provozovny.  

Dalším důleţitým přínosem ekonomického charakteru bude sníţení sazby na tvorbu 

finanční rezervy na sanace pozemků dotčených těţbou na výhradním loţisku.  

5.2 Moţnosti a rizika plynoucí z návrhu     

5.2.1  Měřitelné a neměřitelné moţnosti 

Bude moţné vydobýt dalších 3,7 mil. m
3
 vytěţitelných zásob. 

Při průměrné roční těţbě 285 tis. m
3
 se prodlouţí ţivotnost loţiska Košťálov – 

Struţinec o dalších 13 let. 

Sníţení sazby na tvorbu finanční rezervy na SaR o cca. 0,54 Kč/t, coţ při průměrné 

roční těţbě 807 tis. tun představuje úsporu 436 tis. Kč.  

5.2.2  Rizika  

Rizika související s navrhovaným postupem jsou především legislativního 

charakteru, a mohou se objevit v průběhu celého procesu. Tato rizika mohou zastavit, 

omezit nebo prodlouţit celý proces, přičemţ se jedná zejména o: 

 - nesouhlas původních vlastníků s prodejem nebo pronájmem pozemků 

- výskyt chráněných nebo zvláště chráněných rostlin nebo ţivočichů na ploše 

rozšíření DP 

- závěr zjišťovacího řízení, který nařídí zpracování studie EIA 
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5.2.3  Nezrealizování návrhu  

Nezrealizování návrhu neohrozí bezprostředně hornickou činnost v kamenolomu 

Košťálov. 

Na druhou stranu nedojde k navýšení stupně ochrany části výhradního loţiska, 

nebudou navýšeny vytěţitelné zásoby, nebude moţná hornická činnost v rozšíření 

DP, nebude sníţena sazba na tvorbu SaR. 

5.3 Rozvaha postupu realizace 
 

Celý postup je naplánován s ohledem na návaznost jednotlivých kroků na období 

2011 aţ 2014. 

V případě potřeby bude moţné celý proces urychlit, na druhou stranu v případě 

poţadavků na zpracování studie EIA hrozí podstatné prodlouţení celého schvalovacího 

procesu. 

5.3.1  Rok 2011 

Pozemky a vlastnické vztahy: 

- oslovit stávající vlastníky s nabídkou pronájmu nebo odkupu částí pozemků 

pokrytých rozšířením DP. Nabídnout předběţné podmínky a cenové rozpětí 

(roční nájemné resp. kupní cena) za m
2
 i celkovou částku. 

- zajistit geometrický plán pro rozdělení pozemků 

- uzavřít nájemní resp. kupní smlouvu 

- ohlásit příslušné změny údajů o pozemcích a poţádat katastrální úřad Semily o 

jejich vyznačení do katastru nemovitostí. K ţádosti přiloţit kupní smlouvy a 

geometrický plán. 

Přehodnotit bilanční zásoby a zásoby v rozšířeném DP Košťálov I a provést 

přepočet vytěţitelných zásob – provede odborný geolog. 

Provést změny ve výkazech Geo (MŢP) V 3-01 v kolonkách bilanční zásoby, 

zásoby v DP, vytěţitelné zásoby. 
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5.3.3  Rok 2012 

Zpracovat nový (aktualizovaný) souhrnný plán sanací a rekultivací území 

dotčeného těţbou na výhradním loţisku melafyru Košťálov. 

Zajistit stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 

účastníků řízení k souhrnnému plánu sanací a rekultivací. 

5.3.4  Rok 2013 

Zajistit stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 

účastníků řízení k návrhu na změnu DP Košťálov I.  

Podat ţádost o rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I na Obvodní báňský úřad 

v Liberci ve formě návrhu na změnu dobývacího prostoru. 

Zpracovat aktualizaci těţebních postupů na období 2015 aţ 2019 a zajistit 

stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy a účastníků řízení. 

Podat ţádost o odnětí z pozemků určených k plnění funkce lesa na Krajský úřad 

Libereckého kraje. K tomu zajistit doklad o vlastnictví pozemků, souhlas vlastníka 

pozemku s odnětím, výpočet poplatku (odvodu) za odnětí pozemků. Po vydání rozhodnutí 

ohlásit příslušné změny údajů o pozemcích a poţádat katastrální úřad Semily o jejich 

vyznačení do katastru nemovitostí. K ţádosti přiloţit rozhodnutí o vynětí z PUPFL. 

5.3.5  Rok 2014 

Poţádat Obvodní báňský úřad v Liberci o změnu povolení hornické činnosti a 

platného POPD Košťálov v rozsahu: 

- Aktualizace těţebních postupů 

- Schválení aktualizovaného plánu sanací a rekultivací území dotčeného těţbou na 

výhradním loţisku melafyru Košťálov 

- Stanovení nové sazby na tvorbu zákonné rezervy finančních prostředků na sanaci a 

rekultivaci. 
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5.4 Doporučení 
 

Rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I a s tím související činnosti jsou kroky 

administrativního a legislativního charakteru. Je to proces, který není aţ na nákupy 

pozemků finančně nákladný, ale o to náročnější je časově. 

V současnosti je rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I konzultováno 

s pracovníky státní správy a samosprávy. Především návrh na rozšíření dobývacího 

prostoru Košťálov I je diskutován s pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje, 

Ministerstva ţivotního prostředí České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu České 

republiky a České geologické sluţby. Naší snahou je zahrnout tento návrh do v současnosti 

zpracovávané aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. 

Vhledem k výše uvedenému doporučuji organizaci EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

projekt rozšíření dobývacího prostoru Košťálov I realizovat.  
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