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Summary 
In this thesis proposal is designed to build a new early development of communication pit 

quarry stone quarry Wágner I Ruprechtice not that performs mining company LIGRANIT 

a.s. The first part deals with the history and geography of the bearing. Next, I describe the 

geological and hydrogeological conditions and inventory levels of the prior exploration. 

The description of the mining situation and mining technology before building early 

development communication deals with in Chapter 5 this thesis. The plan remediation and 

reclamation of areas affected by mining is documented in Chapter 6 Further, the thesis 

deals with the manner of opening and mining technology for the construction of proposed 

early development communication. This is related to the proposed new downhill 

communication, I propose two variants. Comparison of the two options discussed in 

Chapter No. 8 of this thesis. 

 

 

Keywords:   pit quarry, mining technology, early development communication, 

productivity 

 

 

 

 

Anotace 
V této diplomové práci je řešen návrh na vybudování nové otvírkové komunikace 

jámového lomu Wágner I v kamenolomu Ruprechtice na které provádí těžbu akciová 

společnost LIGRANIT. V první části s práce zabývá historií a geografií ložiska. Dále zde 

popisují geologické a hydrogeologické poměry a stavy zásob podle dosavadního stavu 

prozkoumanosti. Popisem těžební situace a technologie těžby před vybudováním otvírkové 

komunikace se zabývám v kapitole 5 této diplomové práce. Plán sanace i rekultivace území 

dotčeného těžbou je zdokumentován v kapitole 6. Dále se v diplomové práci zabývám 

způsobem otvírky a technologie těžby po vybudování navržené otvírkové komunikace. 

Což souvisí s návrhem nové sjížděcí komunikace, kterou navrhuji ve dvou variantách. 

Porovnání obou variant se zabývá kapitola č. 8 této diplomové práce. Cílem návrhu je 

zvýšení produktivity práce na lomu Wágner I. 

 

Klíčová slova: jámový lom, technologie těžby, otvírková komunikace, produktivita 
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SEZAM ZKRATEK 
 

DP  Dobývací prostor 

CHLÚ  Chráněné ložiskové území 

ČSN  Česká státní norma 

ON  Oborová norma 

Sb.  Sbírka 

ust.  ustanovení 

SZ  Severozápad 

SV  Severovýchod 

JZ  Jihozápad 

HKV  Hrubá kamenická výroba   

resp.  Respektive 

n.m.  nad mořem 

s.r.o.  společnost ručením omezeným 

ha  hektar 

m  metr 

atd.   a tak dále 

např.  například 

č.j.  číslo jednací 

t  tuna 

mm  milimetr 

n.p.  národní podnik 

UKV  Ušlechtilá kamenická výroba 
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ÚÚVVOODD  

Hlavním tématem této práce je zpracování variantního řešení otvírka a zpřístupnění 

jámového lomu Wágner I., kde provádí těžbu organizace LIGRANIT a.s.  

Cílem práce je návrh provedení otvírky, technologie těžby lomu s ohledem na vybudování 

otvírkové komunikace jámového lomu Wágner I. Bude vybráno nejlepší řešení 

z ekologického, technického a ekonomického hlediska. Dále se práce zabývá geologií a 

hydrogeologií ložiska, báňsko-technickými podmínkami, způsobem odvodňování a 

zabezpečení předpolí lomu a využitím těžené suroviny. 

 

11  HHIISSTTOORRIIEE  AA  GGEEOOGGRRAAFFIIEE  LLOOŽŽIISSKKAA  

1.1 Historie ložiska 

Počátky těžby žuly v lokalitě Ruprechtice spadají do první poloviny minulého století. 

O době otevření ložiska a předválečné těžbě nejsou podrobné informace. Posledními 

majiteli před osvobozením v roce 1945 byli J. Lange (lom Lednice) a Wágner (lom 

Wágner I.). Třetí lom (Wágner II.) nebyl v této době těžen. 

Po 2. Světové válce se lomy Lednice a Wágner I. Dostaly do národní správy a v roce 1949 

je převzal Severočeský průmysl kamene n.p., tehdy se sídlem v České Lípě, od roku 1950 

v Liberci. Těžba byla až do roku 1951 malá a těžební zařízení jednoduché. V letech 1951-

54 byla díky velké zakázce na stavbu Stalinova památníku v Praze na Letenské pláni 

navýšena výroba a vybudována administrativní budova, v lomu Lednice byl instalován 

lanový jeřáb a vrátek, v lomu Wágner I. Otočný jeřáb Derrick. K úpravě a zpracování 

kamene byl postaven mostový jeřáb. Sortiment výrobků byl zaměřen na výrobu sudových 

bloků, chodníkových obrub a další hrubé kamenické výroby[4]. 

  

1.2 Geografická charakteristika ložiska 

Ložisko se nalézá v severovýchodní části města Liberec XIV – Ruprechticích, 

v okrese Liberec,  Libereckém kraji. Je situováno v lesních partiích za okrajovou částí 

města s převahou rodinných domů. Těžba na ložisku probíhá ve třech částečně 

propojených lomech ( Lednice, Wágner I., Wágner II.) Nadmořská výška je v rozmezí 480 

– 570 m n.m.a Topograficky je území ložiska zobrazeno na mapě SMO 1:5 000 na listu 
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Liberec 4-5 a v měřítku 1:25 000 na listu mapy M-33-43-C-a. Na obrázku č. 1 je zobrazen 

letecký pohled na kamenolom Ruprechtice. 

 

Obrázek 1 Letecký pohled na kamenolom Ruprechtice[8] 

 

22  GGEEOOLLOOGGIICCKKÉÉ  AA  HHYYDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCKKÉÉ  PPOOMMĚĚRRYY  

2.1 Geomorfologická charakteristika ložiska 

Ložisko je situování na jižních a jihozápadních svazích západního výběžku 

Jizerských hor, které se svažují do Liberecké kotliny. Morfologicky vévodí zájmovému 

území protáhlý hřeben V-Z směru začínající kótou „U lomu“ (506m.n.n.), pokračující až 

na kótu „Žulový vrch“ (743 m n.m.). Členitost terénu je druhotně zvýšena existencí 

několika starších, již opuštěných lomů, a také v současnosti otevřenými lomy v dobývacím 

prostoru Ruprechtice. 

 

2.2 Stručná geologická, petrografická a hydrogeologická 

charakteristika výhradního ložiska 

Dle regionálně geologické klasifikace Českého masivu (sine 1976) náleží popisované 

území do území tzv. krkonošsko-jizerského žulového Plutónu variského stáří, který tvoří 
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převážně část jizerských hor. Pluton je zde tvořen především hrubě porfyrickou biotitickou 

žulou se základní hrubozrnnou strukturou. Tato kvalitní žula je i předmětem současné 

rozsáhlé těžby v dobývacím prostoru Ruprechtice. 

Porfyrická žula je zde vyvinuta ve dvou fázích, okrajové a jaderné. Obě facie od sebe 

přecházejí povlovně. Okrajová facie představuje horninu velmi hrubozrnnou, většinou 

s málo výraznou tektonickou strukturou. Draselný živec (ortoklas) bývá většinou růžový, 

plagioklas je barvy bělavé nebo nazelenalé. Tento ty horniny je obecně znám jako tzv. 

liberecká žula. Jaderná facie má velmi výraznou porfyrickou strukturu, vyrostlice 

draselného živce jsou až 10 cm velké. Základní hmota je proto liberecké žule 

jemnozrnnější. Hranice mezi oběma typy žuly nelze na ložisku určit. Porfyrický typ je 

hojnější a převládá zejména v západní oblasti. 

Petrograficky lze horninu popsat jako porfyrickou biotitickou žulu s porfyrickou 

strukturou a všesměrně zrnitou texturou. V hornině převažují následující minerály: křemen, 

draselný živec ortoklas (tvoří vyrostlice cca 2cm, někdy zdvojené, tzv. karlovarská 

dvojčata), plagioklas, biotit. Dalšími přítomnými minerály jsou muskovit, apatit, zirkon, 

magnetit, amfibol, ortit, hemetit a sericin. Vzácně se vyskytuje i turmalín, aumenit a 

torbernit (uranové minerály). Na celém ložisku se vyskytují různé typy žuly, která se 

odlišuje jak barevně, tak strukturou. Z kvartérního pokryvu se zde vyskytuj slabá vrstva 

humusu, dále vrstva hlín, žulového eluvia a sutí [4]. 

 

2.3 Jakostní a technologická charakteristika těžené výhradní suroviny 

 

Měrná hmotnost  (t/m
3
)  2,648 – 2,652 

Objemová hmotnost  (t/m
3
)  2,636 – 2,714 

Nasákavost   (%)  0,289 – 1,134 

Pórovitost   (%)  0,755 – 2,913 

Pevnost v tlaku po vysušení (Mpa)  108 – 257 

Pevnost v tlaku po nasycení (Mpa)  96 – 199 

Pevnost tlaku po zmrazení  (Mpa)  88 – 183 

Pevnost v tlaku po vyhřátí (Mpa)  80 – 167 

Obrazivost (Böhm)  (m
3
/m

2
) 0,12 – 0,13 

Leštitelnost     dobrá, lesk vysoký, mírně přerušovaný 

Změna barvy zvětráváním   nenastala 
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Pro přepočet objemu suroviny na jeho hmotnost je zavedena objemová hmotnost 2,65 t/m
3. 

[1],[4]. 

 

2.4 Geologický průzkum vyhrazeného ložiska  

Při exploataci ložiska byly potvrzeny výsledky geologických průzkumů, při kterých 

bylo zjištěno, že je ložisko rozčleněno několika strmými poruchovými zónami SV-JZ 

směru na samostatné geologické bloky zdravé žuly. V nich jsou založeny jednotlivé lomy 

Lednice, Wágner I a Wágner II. Ložiskové bloky jsou na CV ohraničeny poruchovou 

zónou SV-JV směru. Zóny obou směrů mají strmý úklon a jejich šířka se pohybuje od 25 

do 45 m. V lomech Lednice a Wágner I. tvoří boční stěny lomů. Žula na poruchových 

zónách je postižena rozkladem minerálů daleko výrazněji, než v ložiskových blocích. 

Výplň poruchových zón je tvořena strmě ukloněnými polohami nebo čočkami silně 

zvětralé a podrcené žuly různé mocnosti, které nepravidelně střídají s poruchovými 

polohami a čočkami silně zvětralé a podrcené žuly různé mocnosti, které se nepravidelně 

střídají s podobnými polohami a čočkami řídce rozpukané nebo slabě navětralé žuly. Tyto 

partie žuly jsou technologicky vhodné pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, ale 

nevyhovují požadavku Zvláštní kondice na výtěžnost bloků suroviny a minimální velikosti 

vloků 0,25 m
3
. Výpočtem bylo zjištěno, že výtěžnost bloků v jednotlivých poruchových 

zónách se pohybuje v rozmezí 20-37%. 

Jak již bylo uvedeno výše, liberecká žula je hornina s všesměrnou zrnitou texturou. Je 

rozpukaná třemi hlavními systémy puklin. 

 Q pukliny ( tzv. špatná strana) mají generelní směr 35-55º a jsou svislé. Směr 

těchto puklin je totožný se směrem poruchových zón. Nejsou příliš hojné, bývají od 

sebe vzdáleny 5-10m. 

 S pukliny (tzv. dobrá strana) které probíhají kolmo na první systém (Q). Jejich směr 

je 120-125º a jsou rovněž svislé nebo strmě upadají (pod sklonem 80º) k JZ. Tyto 

pukliny jsou četnější než Q pukliny, opakují se vždy po několika metrech. 

 L polohy (tzv. honty nebo ležení) které mají směr 75-80º a jsou ukloněny k západu 

pod sklonem 20-40º. V celku odpovídají morfologii terénu a upadají souhlasně 

s terénem. Vzdálenost těchto puklin je 1,5 – 2m, ve větší hloubce se jejich 

vzdálenost zvětšuje na 3-4m (místně až 8m)[7], [2], [4]. 
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Hydrogeologicky území náleží do povodí Lužické Nisy. Hlavní erozivní bází je řeka 

Černá Nisa protékající západně od ložiska. Místní erozivní bází je Jizerský potok, který 

protéká jižně od ložiska.  

Ložisko Ruprechtice bylo dotčeno následujícími etapami geologických průzkumů: 

- podrobný geologický průzkum v předpolí těžebních lomů byl proveden v letech 

1962-1963. Průzkum se skládal z geoelektrického měření, geologického mapovaní, 

rýh, šachet a vrtů. Byl proveden Geologickým průzkumem n.p. Praha. Závěrečná 

zpráva nese název Ruprechtice 513 31105. 

- Podrobný geologický průzkum byl proveden Geoindustria n.p,. Praha , závod Dubí 

u Teplic v letech 1980-1982. Závěrečná zpráva nese název Ruprechtice 01 781126. 

Tímto průzkumem byl podrobně ověřen průběh, úložní poměry a petrografický 

charakter poruchových zón, horizontálními vrty byla také ověřena kvalita suroviny 

v předpolí těžebních lomů. 

 

Obrázek 2 Stěna jávového lomu Wágner I [4] 
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33  SSTTAAVVYY  ZZÁÁSSOOBB  VVÝÝHHRRAADDNNÍÍHHOO  LLOOŽŽIISSKKAA  PPOODDLLEE  

DDOOSSAAVVAADDNNÍÍHHOO  SSTTAAVVUU  PPRROOZZKKOOUUMMAANNOOSSTTII  

Na základě prvního provedeného průzkumu vydala komise pro klasifikaci zásob 

usnesení č.j. 668-05/34-38 ze dne 3.6.1968, ve kterém schválila zásoby v množství 

1.124.000m
3
. Po provedení druhého průzkumu činily celkové geologické zásoby 

1.666.000m
3
. Tyto zásoby nebyly schváleny KKZ, ale byly zahrnuty do bilance zásob.  

Ke dni 31.12.2013 byly na ložisku Ruprechtice vykazovány následující zásoby:  

3.1 Bilanční: 

Prozkoumané volné   959,7 tis.m
3
 zásob 

Prozkoumané vázané   0 tis.m
3 
zásob 

Vyhledané volné    545 tis.m
3
 zásob 

Vyhledané vázané   0 tis.m
3
 zásob 

Bilanční celkem    1.504,7 tis.m
3
 zásob 

 

3.2 Nebilanční: 

Prozkoumané volné   0 tis.m
3
 zásob 

Prozkoumané vázané   0 tis.m
3
 zásob 

Vyhledané volné    0 tis.m
3
 zásob 

Vyhledané vázané   0 tis.m
3
 zásob 

Nebilanční celkem   0 tis.m
3
 zásob 

 

Geologické zásoby v DP celkem  843,1 tis.m
3
 zásob 

Zásoby v závěrných svazích lomu 41,3 tis.m
3
 zásob 

Vytěžitelné zásoby celkem  801,8 tis.m
3
 zásob 

 

Rozdíl v objemu zásob je zřejmě způsoben nesprávným odepisování vytěžených zásob 

v minulých letech, nesprávným vedením výklizu, a také zřejmě nedostatečnou mírou 

přesnosti dříve v lomu používaných výpočtových metod. Kapacita v minulosti 

provozovaných odvalů uvedeným skutečnostem nasvědčuje[4]. 
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3.3 Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání. 

Veškeré zásoby se nacházejí uvnitř chráněného ložiskového území Ruprechtice. 

V dobývacím prostoru Ruprechtice se však nachází pouze část geologický zásob suroviny 

o celkovém objemu 843,1 tis.m
3
. Mimo plochu DP se nachází převážně východní část 

ložiska o celkovém objemu 6420,4 tis.m
3
 geografických zásob suroviny. 

Těžitelné zásoby v DP jsou z převážné části k dobývání připraveny (tj. zásoby 

v roztěžených částech ložiska a tam, kde byly v minulosti provedeny skrývkové práce). Na 

zbývajících částech je třeba provést nebo dokončit skrývkové práce (jedná se o cca 5% 

zásob v severovýchodní části DP). Dále je třeba provést skrývky a případné otvírky 

v některých částech území mezi vyhodnocenými zásobami v geologických blocích 

poruchových zón. 

 

Ložiskové a úložní poměry 

Min. průměrná mocnost v bloku    8m 

Skrývkový poměr v bloku max.   1:7 

Výtěžnost bilančních bloků.                           40% 

 

44  PPOOPPIISS  DDOOSSAAVVAADDNNÍÍ  TTĚĚŽŽEEBBNNÍÍ  SSIITTUUAACCEE  AA  

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  TTĚĚŽŽBBYY    

 

4.1 Otvírka, příprava a dobývání  

Základním úkolem před samostatnou otvírkou je zajištění podmínek uvedených 

v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru. 

Rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území Ruprechtice bylo vydáno v r, 1990 

Obvodním báňským úřadem v Liberci na ploše 14,14 ha. CHLÚ zahrnuje nejenom 

dobývací prostor Ruprechtice, ale i další území, které tvoří celek ložiska. V tomto 

rozhodnutí jsou uvedeny následující podmínky: 

- zákaz staveb a zařízení nesouvisející s dobýváním – podmínka splněna 

- v části CHLÚ, kde se nachází II PHO Jizerského potoka, je nutné respektovat 

podmínky rozhodnutí č.j. vod. 697/88-235/PHO vydaného OVLHZ ONV v Liberci 

dne 6.5.1986 – podmínka je plněna, hranice PHO 2.st. zasahuje pouze jižní část DP 

a prostor odvalu jižně od DP, zákazy stanovené v podmínkách uvedeného 
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rozhodnutí jsou při provádění hornické činnosti respektovány, z dosavadních 

zkušeností je zřejmé, že činností lomu není kvalita vody Jizerského potoka nijak 

negativně ovlivňována. 

Dobývací prostor Ruprechtice byl stanoven rozhodnutím Ministerstva výstavby dne 

24.4.1960 s touto podmínkou: „Případné střety zájmů budou řešeny podle §34 a §35 

zákona č. 41/57 Sb.“ V současné době se řešení střetů zájmu řeší podle ust. §33 zákona č. 

44/1988 Sb. Na ploše zahrnuté do POPD byly veškeré střety zájmů již v minulosti 

vyřešeny. Dobývací prostor je zaregistrován v knize dobývacích prostorů v evidenci Státní 

báňské správy pro číslem 70088. 

Vzhledem k současnému stavu prozkoumanosti, není zde žádný další geologický průzkum 

plánován.  

 

4.2 Způsob otvírky, přípravy a dobývání  

Celkově možno postup prací pro názornost rozčlenit do několika na sobě navazujících 

kroků: 

1. Geologický průzkum a výpočet zásob (již byl proveden pro celé ložisko) 

2. Odlesnění 

3. Provedení skrývek humusu a zúrodnitelných součástí skrývek 

4. Provedení skrývek mechanickým způsobem, eventuelně za použití trhacích 

prací 

5. Očištění lomové stěny splachem, stlačeným vzduchem, mechanicky nebo ručně 

6. Dobývání 

Kácení lesních porostů v předpolí těžby bude prováděno v období vegetačního 

klidu, tj, v období od 1.11 do 31.3. Vzdálenost hrany skrývek od těžební hrany musí být 

min. 5 m. V období let 2013 – 2014 není provádění skrývky plánováno 

Zásoby suroviny budou dobývány od horních částí směrem ke spodnímu (tzv. schodovým 

způsobem). Těžba bude probíhat v jednotlivých těžebních stupních (leženích), které budou 

na základě přirozené rozpukanosti L-puklinami. V případě vyšší vzdálenosti L-puklin bude 

vytvářeno tzv. umělé ležení za použití horizontálních vývrtů a vhodného způsobu 

rozpojení. 
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4.3 Dobývací metody, technologie těžby 

Dobývací metodou je povrchové dobývání – bloková těžba zpočátku ve stěnovém 

lomu s postupným následný přechodem do jámového lomu. 

Technologie dobývání má následující postup: 

1. Uvolnění „hlavy“ bloku, tzn. Vytvoření volní plochy. Při uvolnění hlavy 

může být využito přirozených ploch odlučnosti nebo může být vytvořena uměle  

(např. propálením, proříznutím lanovou pilou, odvrtáním souvislé drážky, využitím 

trhacích prací, atd.). 

2. Vylomením surových bloků pomocí trhacích prací nebo nevýbušných 

prostředků při využití systému Q,S, L-puklin, predispozice plochy odlučnosti bude určena 

odvrtáním řadou vývrtů nebo využitím jiných dostupných technologií. 

3. Úprava vylomených bloků in situ jejich ohraněním, a to odvrtáním řadou 

vývrtů a ručním odlomením (případně při využití trhacích prací, nevýbušných prostředků 

případně jiných dostupných technologií). 

4. Přemístění vytěžené suroviny k transportnímu prostředku (vrátek, mobilní 

technikou). 

5. Transport vytěžené suroviny k dalšímu zpracování (pomocí zdvihacích 

zařízení případně jiné, např. mobilní techniky). 

Dobývací metoda je součástí technologického postupu pro povrchové dobývání, 

který schvaluje závodní lomu. 

 

4.4 Skrývkové práce 

Jsou prováděny na cca 5% zásob severovýchodní části DP v jednom řezu o průměrné 

výšce 3,12m a min. předstihu 5m před horní hranou těžebního řezu. Vzhledem ke 

skutečnosti, že bude využit jeden skrývkový řez, není stanoven generální sklon svahu 

skrývky. 

 

4.5 Těžební práce 

Těžba probíhá v jednom řezu v jednotlivých těžebních stupních (lávkách). Jejich 

výška bude vymezena frekvencí L-puklin, tzv. honty (ležení), které mají směr 75-80º a 

jsou ukloněny k západu pod sklonem 20-40º. Maximální výška lávky bude 10m. 

Uvedené pukliny v celku odpovídají morfologii terénu a upadají souhlasně s terénem. 

Vzdálenost těchto puklin je cca 1,5-2 m, ve větší hloubce se jejich vzdálenosti zvětšuje na 
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3-4m (místy i 8m). Způsob dobývání v lávkách bude určen v technologickém postupu pro 

povrchové dobývání a bude záviset na zvolené technologii (např. ruční těžba, použití 

stabilních odvrtávacích zařízeních, ebeny. Odvrtávacích zařízení na mobilním nosiči). 

Přístupnost k těmto lávkám bude zajištěna vhodným způsobem, a to buď přístupovou 

cestou nebo pomocí žebříků. 

Mezi horní hranou nižší lávky a dolní hranou vyšší lávkou musí zůstat přiměřený 

odstup, který bude záležet na pevnosti skalního masivu (resp. stupni jeho narušení), aby 

případně uvolněná hornina byla zachycena na odstupu a nedocházelo k pádu uvolněných 

kamenů na těžební bázi, a dále bude záviset na zvolené technologii dobývání. Součet šířek 

všech odstupů musí být min. 5m na 20m výškových. Tím bude vytvořen generální svaz 

lomu cca 75º. Při kontaktu těžebních bloků s poruchovými pásmy, nebo tam, kde bude 

hrozit nekontrolovaných pád zvětralé horniny, musí být zvoleny dostatečné odstupy, aby 

nedocházelo k ohrožení bezpečnosti la zdraví lidí. Tam, kde není možné ponechat 

dostatečné odstupy, nebo se situace nečekaně změnila( vlivem zvětrávání došlo ke 

neočekávanému uvolnění horniny), je nutné zajisti bezpečnost proti padajícímu kameni 

jinými vhodným způsobem (např. ochranou sítí). 

Vzhledem k tomu, že dobývání bude vzhledem k fyzikálně-mechanickým 

vlastnostem horninového masivu možné provádět v jednom těžebním řezu na jednotlivých 

pracovištích, dojde postupně k vytvoření jedné souvislé těžební fronty, která se bude 

přibližovat na severu k hranici DP. Detailní určení způsobu dobývání bude vycházet 

z aktuální situace v rozpukanosti horninového masivu a bude uvedeno v technologickém 

postupu pro povrchové dobývání, případně v další provozní dokumentaci zpracované podle 

platných předpisů. 

 

4.6 Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a 

těžebních řezů 

Skrývkové práce budou prováděny na cca 5% zásob v severovýchodní části DP. 

Budou prováděny v jednom řezu o průměrné výšce 3,12 m a v min. předstihu 5m před 

horní hranou těžebního řezu. Vzhledem ke skutečnosti, že bude využit jeden skrývkový 

řez, není stanoven generální sklon svahu skývky. V období let 2013-2014 není provádění 

odkrývek plánováno.  
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Těžba probíhá v jednom řezu v jednotlivých těžebních stupních (lávkách). Jejich výška je 

vymezena frekvencí L-puklin tzn. honty (ležení), které mají směr 75-80º a jsou ukloněny 

k západu pod sklonem 20-40º. Maximální výška lávky bude 10m. 

Uvedené pukliny v celku odpovídají morfologii terénu a upadají souhlasně 

s terénem. Vzdálenost těchto puklin je cca 1,5-2 m, ve větší hloubce a jejich vzdálenost 

zvětšuje na 3-4m (místy i 8 m). Způsob dobývaní v lávkách bude určen v technologickém 

postupu pro povrchové dobývání a bude záviset na zvolené technologii ( např. ruční těžba, 

použití stabilních odvrtávacích zařízení, event. odvrtávacích zařízení na mobilní nosiči). 

Přístupnost k těmto lávka bude zajištěna vhodným způsobem, a to buď přístupovou cestou 

nebo pomocí žebříků. 

Mezi horní hranou nižší lávky a dolní hranou vyšší lávky musí zůstat přiměřená 

odstup, který bude záležet na pevnosti skalního masívu (resp. stupni jeho narušení), aby 

případně uvolněná hornina byla zachycena na odstupu a nedocházelo k pádu uvolněných 

kamenů na těžební bázi, a dále bude záviset na zvolené technologii dobývání, Součet  šířek 

všech odstupů musí být min. 5 m na 20 m výškových. Tím bude vytvořen generální svah 

lomu cca 75º. Při kontaktu těžených bloků s poruchovými pásmy, nebo tam, kde bude 

hrozit nekontrolovaný pár zvětralé horniny, musí bát zvoleny dostatečné odstupy, aby 

nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a zdraví lidí. Tam, kde není možné ponechat 

dostatečné odstupy, nebo se situace nečekaně změnila (vlivem zvětrávání došlo 

k neočekávanému uvolňování horniny), je nutné zajistit bezpečnost proti padajícímu 

kamení jiným vhodným způsobem (např. ochrannou sítí). 

Vzhledem k tomu, že dobývání bude vzhledem k fyzikálně-mechanickým 

vlastnostem horninového masivu možné provádět v jednom těžebním řezu na jednotlivých 

pracovištích, dojde postupně k vytvoření jedné souvislé těžební fronty, která se bude 

přibližovat na severu k hranici DP. Detailní určení způsobu dobývání bude vycházet 

situace v rozpukanosti horninového masívu a bude uvedeno v technologickém postupu pro 

povrchové dobývání, případně v další provozní dokumentaci podle platných předpisů. 
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4.7 Rozdělení na jednotlivá pracoviště 

 

 Pracoviště A – lom Lednice 

Toto pracoviště je situováno v SZ část ložiska mezi vrcholy dobývacího prostoru 

č. 3-6. Těžební postup bude dále rozšiřován jihovýchodním směrem do prostoru bloku 

zásob č. 25. Dále bude prováděno odtěžování části zbývající suroviny u vrcholu DP č. 

4 pod lanovým jeřábem. 

 Pracoviště B – lom Wágner I. 

Toto pracoviště je situováno v bloku zásob č. 11 kat. BB. Těžební postup je plánován 

severovýchodním směrem z místa již v minulosti dotěžené jižní části bloku. V této 

části jsou postupně odtěžovány zbývající jednotlivé lávky až na bázi bloku, tj. na 

úroveň 515m n.m.. Celkem se zde předpokládá odtěžit cca 8.000 m
3
 zásob suroviny 

vhodné pro blokovou těžbu. V případě zjištění zde bude také podle potřeby prováděno 

odtěžovaní výklizové suroviny. 

 Pracoviště C – lom Wágner I. 

Toto pracoviště je situováno za hranici bloku zásob č. 18 kat. C1B. Tímto těžebním 

postupem, který je veden od jihozápadní hranice povolených postupů těžby 

severovýchodním směrem až do prostoru  vytěžené a zatopené části lomu v bloku 

zásob č. 18 na úroveň cca 528m n.m., je plánován odtěžit cca 2.000 m3 zásob suroviny 

vhodné pro blokovou těžbu. Podle potřeby zde bude také zároveň prováděno 

odtěžování výklizové suroviny. 

 Pracoviště D – lom Wágner II. 

Toto pracoviště je situován  v jižní části bloku zásob č. 12 kat. BB. Těžební postup je 

z plata lomu z úrovně cca 530m n.m. východně od otočného jeřábu Derrick zpočátku 

severním směrem, později by se směr těžby změnil na severozápadní. Celkem se zde 

předpokládá odtěžit cca 1.800m
3
 zásob suroviny vhodné pro blokovou těžbu. V případě 

zjištění zde bude také podle potřeby prováděno odtěžování výklizové suroviny. 

Objem těžby na jednotlivých pracovištích je v období let 2012-2014 plánováno takto: 

- pracoviště A (lom Lednice)  - cca 7.000 m
3
 zásob suroviny 

- pracoviště B ( lom Wágner I.) - cca 8.000 m
3
 zásob suroviny 

- pracoviště C ( lom Wágner I.) - cca 2.000 m
3
 zásob suroviny 

- pracoviště D ( lom Wágner II.) - cca 1.800 m
3
 zásob suroviny 



Bc. Vladimír Patočka: Otvírka a zpřístupnění jámového lomu Wágner I. 

 
 

   

2013/2014  13   

Celkový objem těžby se v uvedeném období let předpokládá max. 18,9 tis. m
3
. Roční 

objem těžby je plánován do 10 tis. T, tj. při měrné hmotnosti cca 2,65 t/m
3 

 cca 3,8 tis. m
3
. 

Plánovaná výše roční těžby na jednotlivých pracovištích je pouze přibližná. Skutečné 

množství se bude pohybovat podle požadavku odbytu a sortimentu výrobků [4].  

 

Obrázek 3 Účelová důlní mapa. Kamenolom Ruprechtice [4]   
 

 

4.8 Způsob rozpojování hornin 

Rozpojování hornin je prováděno zejména pomocí trhacích prací v souladu s platnou 

legislativou. Alternativně bude využíváno nevýbušných prostředků, např. rozpínavé směsi 

na bázi Cevamitu, případně bude rozpojování prováděno mechanicky, např. hydraulické 

klíny. Rozpojování při úpravě bude prováděno ručně nebo mechanicky na vhodných 

zařízeních, např. štípačky, hydraulické klíny. 
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4.9 Mechanizace, důlní doprava, rozvod vody 

 
4.9.1 Mechanizace 

Při přípravě, otvírce a dobývání budou využívány všechny dostupné a schválené 

technické a technologické prostředky. Jejich nasazení bude odpovídat zvolenému typu 

činnosti. V lomu Ruprechtice je plánováno využívat následující vlastní mechanizační 

prostředky[4]. 

 

Nakládací a těžební technika: 

- rypadla, nakladače, vysokozdvižné vozíky 

 

Zdvihací zařízení: 

- Lanový jeřáb o nosnosti 7 tun – lom Lednice 

- Plazový jeřáb RDK 300 o nosnosti 30 tun – lom Lednice 

- Plazový jeřáb RDK 200 o nosnosti 20 tun – lom Wágner I. 

- Plazový jeřáb RDK 300 o nosnosti 30 tun – lom Wágner I 

- Otočný stabilní jeřáb Derrick 40 o nosnosti 40 tun – lom Wágner II 

- Podvěsná drážka o nosnosti 3,2 tun 

- Podvěsná drážka o nosnosti 0,25 tun 

- Štípací linka Gestra  

 

Výroba stlačeného vzduchu: 

K výrobě stlačeného vzduchu se budou používat stabilní šroubové kompresory typu 

ATMOS SE 270, poháněné elektromotory o příkonu 31 kW. Kompresory jsou umístěny ve 

dvou samostatných kontejnerech, odtud je vzduch rozváděn přes hlavně vzdušník o objemu 

9.000 litrů kovovým svařovaným potrubím na jednotlivá lomová pracovišť a do kamenický 

hutí. 

V lomovém provoze je umístěn další vzdušník u lanového jeřábu o objem u 3.000 litrů, 

který vyrovnává tlakové rázy vznikající v potrubí. V minulosti byl umístěn jeden vzdušník 

také u lomu Wágner II, v současné době je však potrubí k tomuto vzdušníku přerušeno a  

jeho zprovoznění se neplánuje[4]. 
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Vrtací technika 

Vrtací práce na  lomovém provoze jsou rozděleny na ruční a mechanizované vrtání. 

K ručnímu vrtání jsou používána ruční pneumatická kladiva s příslušenstvím. Pro 

mechanizované vrtání se používají vzduchové vrtací sloupky. Dále se plánuje použití 

elektrohydraulické lomové vrtací soupravy typu LVE. Pro vrtání souvislých vertikálních i 

horizontálních řad vývrtů a vytváření tzv. umělých ležení souží hydraulická vrtací 

souprava Monodrillguide pro vývrty o průměru 29-33 mm[4]. 

 

Propalovací zařízení 

Pro přípravné práce před těžebními pracemi se používá propalovací souprava TB5, 

kterou se v horninovém masivu s nedostatečně vyvinutým kontračními puklinami propalují 

uvolněné rýhy. Jedná se o tzv. termické řezání, kdy se pomocí technického benzínu a 

stlačeného vzduchu vytváří směs, která se po zapálení ve spalovací komoře vhání na 

připravené místo na těžební etáži a postupným posunováním ve směru uvolňovacího řezu 

je v horninovém masivu vytvořena rýha do hloubky až 8 metrů, délce  cca 15 metrů. Šířka 

rýhy se pohybuje v rozmezí 10-15 cm. Veškeré práce spojené s propalováním řezů jsou 

prováděny podle technologického postupu pro propalovací soupravou TB5. 

Další způsob využití propalovací soupravy je na opracování povrchu větších 

kamenických dílů a polotovarů opalováním[4]. 

 

Těžební vrátky 

Elektrické těžební vrátky v podmínkách lomu Ruprechtice slouží pro manipulaci 

s žulovými bloky a polotovary v místech mimo dosah běžných zdvihacích zařízení. 

Pomocí vrátků a vázacích prostředků dochází k posunování, převracení a kácení žulových 

bloků. V lomu Lednice je umístěn stabilní elektrický vrátek o nosnosti 10 tun na platě 

lomu. Ocelovým lanem a dalšími vázacími prostředky jsou bloky a polotovary přitahovány 

pod lanový jeřáb o nosnosti 7 tun. V lomu Wágner I je na platě lomu umístěn stabilní 

elektrický vrátek o nosnosti 5 tun. 

Na pomocné manipulace s vrátkovým lanem je na jednotlivých lomových pracovištích 

používán vzduchový vlečný VVS 104 o nosnosti cca 0,5t[4]. 
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Štípací a manipulační zařízení 

Na lomu Ruprechtice je plánováno používat tato štípací a manipulační zařízení: 

Pracoviště „Gestra“ – zde jsou umístěny následující stroje a zařízení: 

- Tři kusy finálního štípacího stroje STEINEX spojené článkovými dopravníky 

- Navážecí článkové dopravníky 

Počet kusů štípacích zařízení a dopravníků na jednotlivých pracovištích může být 

průběžně měněn. Jakou součást štípací linky na pracovišti „Gestra“ jsou podle plánu 

vybudovány oddělovací boxy na uložení výrobků, jejichž součástí mohou být skluzy [4]. 

 

 

Obrázek 4 Detail štípací linky Gestra 
(zdroj autor) 

 

Hydraulické rozlamovací klíny 

Hydraulické rozlamovaní klíny slouží v lomu Ruprechtice pro sekundární rozlom 

nadměrných kusů žuly. Na lomu jsou používány elektro-hydraulické typy klínů. 
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Pneumatické ruční nástroje na opracování kamene 

Na lomu Ruprechtice je plánováno používat pneumatická ruční vrtací kladiva 

s příslušenstvím, klínovací kladivo s příslušenstvím a vrtací sloupky. 

 

Obrázek 5 Lopatové rypadlo na pásovém podvozku a pracovník s pneumatickým ručním kladivem 
           (zdroj autor) 

 

4.10 Drtící a třídící technika 

Mobilní drtící a třídící technika je používána pro drcení suroviny, která vznikne jako 

přirozený odpad z těžby, z hrubé kamenické výroby a při dobývání výklizových partií, 

bude instalována vždy v bezprostřední blízkosti skládek, tj. v severní části p.p.č. 2236/2, 

případně i v jiných vhodných částech v lomu. Tyto práce mohou být prováděny 

dodavatelsky. Konkrétní druh použité techniky bude závislí na smluvním partnerovi, která 

bude vybrán na realizaci zakázky. Na jednotlivé etapy drcení bude vypracován samostatný 

technologický postup, kde budou uvedeny typy použité třídící a drtící techniky, postup 

prací a základní bezpečnostní předpisy a nařízení. S technologickým postupem budou 

seznámeni všichni pracovníci zúčastnění na technologickém procesu výroby drceného 

kameniva[4]. 
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4.11 Důlní doprava 

Důlní doprava je prováděna, jednak terénními nákladními automobily, které jsou 

provozovány dodavatelsky. Na kratší dopravní vzdálenosti jsou používány kloubové 

nakladače Volvo v počtu dvou kusů, které jsou majetkem těžební organizace. Na 

manipulaci s výrobky HKV a na paletovou nakládku těchto výrobků jsou používány 

standardní vysokozdvižné vozíky  značky DESTA. 

 

Obrázek 6 Kloubový nakladač Volvo L60E 
(zdroj autor) 

 

4.12 Rozvod vody 

Užitková voda pro administrativně sociální zázemí je odebírána z vlastní studny, 

která je umístěna ve vzdálenosti cca 100m od administrativní budovy SZ směrem. Studna 

je vyhloubena ve skále o průměru 1,2 metru a má hloubku cca 14 metrů. Pitná voda je 

dovážená balená. 

 

4.13 Odvodňování 

Množství srážek na ložisku i v jeho širším okolí je v přímé souvislosti s morfologií 

ložiska a s jeho nadmořskou výškou. Dotace podzemních vod je závislá na atmosférických 
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srážkách. Vzhledem k mělkému oběhu především podzemních vod ve zvětralinovém plášti 

je reakce na klimatické výkyvy citlivá. Průměrný roční úhrn srážek na ložisku je 983 mm. 

Propustnost skalního podkladu je značně proměnlivá v ploše i v hloubce, jeho 

zvodnění je lokální. Oběh a akumulace podzemních vod jsou vázány na pásmo 

povrchového rozpojení skalního podkladu a zvětralinový pokryv. Pásmo povrchového 

rozpojení skalního masívu sahá nejčastěji do hloubek 10-20m. S přibývající hloubkou se 

četnost hydrogeologicky aktivních puklin výrazně snižuje, puklinová propustnost je silně 

omezena. Hydrogeologická problematika na ložisku je velmi jednoduchá a potíže nečiní 

ani přívalové deště. 

Důlní vody, které se hromadí v lomu Lednice, jsou vypouštěny do povodí Černé 

Nisy v Kateřinském údolí následujícím způsobem: ze zahloubení lomu Lednice je důlní 

voda odčerpávána pomocí ponorných čerpadel do požárních stanic a dále je odváděna 

stabilním ocelovým potrubím do terénní deprese severní hranicí dobývacího prostoru 

Ruprechtice, povolení k vypouštění důlních vod vydal Odbor vodního a lesního 

hospodářství a zemědělství v Liberci dne 30.8.1989 pod č.j. vod. 1335/89-235. 

V rozhodnutí jsou stanoveny ukazatele a hodnoty, které musí splňovat vypouštěná důlní 

voda. Rozbory jsou pravidelně prováděny[3]. 

Důlní vody z lomu Wágner I. byly doposud využívány ke zkrápění komunikací a 

případné přebytky byly odváděny do lomu Lednice. V současné době organizace 

připravuje podklady pro vypouštění důlní vody z lomu Wágner I do Jizerského potoka. 

Způsob vypouštění je plánován takto: voda bude pomocí ponorných čerpadel ze 

zahloubení lomu čerpána do požárních hadic a dále bude ocelovým potrubím okolo 

pracoviště „STEINEX“ odváděna na okraj starého odvalu, kde bude z větší části vsakovat, 

z části bude protékat samospádem do suchého koryta v lese a dále do Jizerského potoka.  

 

4.14 Úprava a zušlechťování 

 
4.14.1 Způsob dopravy k úpravě a zušlechťování 

Vytěžená hornina se přemisťuje do dosahu stabilních nebo mobilních zdvihacích 

zařízení přitahováním pomocí vrátků a vzduchových vaků. Surové bloky jsou dopravovány 

v lanovém úvazku, drobnější kusy v ocelových korbách. Dále je surovina ke zpracování 

dopravována nákladními automobily, případně manipulačními vozíky a čelními nakladači. 

Ze složek vydobytých nerostů bude při úpravě a zušlechťování využita žula. 
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4.14.2 Množství a kvalita vsázky nerostů do úpravárenského procesu 

Roční objemy upravované suroviny budou i nadále zachovány. Plánuje se do 

úpravárenského procesu ročně navézt max. 10.000 t (cca 3.800 m
3
) suroviny. Kvalita 

suroviny je průběžně zkoušena v akreditované laboratoři, kterou jsou vystavována 

osvědčení o průkazní zkoušce.  

 

4.14.3 Technologie úpravy a zušlechťování 

Surové bloky jsou ohraněny in situ. Surovina pro výrobu hrubé kamenické výroby 

je připravována rovněž v místě vytěžení a dále zpracována ručně nebo na štípací lince. 

V případě potřeby je využita i čistá kamenická výroba. K ušlechtilé kamenické výrobě 

(řezání a leštění) je surovina transportována mimo areál provozoven. 

Součástí štípací linky je variabilní sestava štípacích strojů a navazujících pásových 

dopravníků a oddělovací boxy, jejich součástí mohou být skluzy. Variabilní umístění 

štípacích strojů a navazujících dopravníků umožňuje výrazně rychlejší strojní zpracování 

výrobků hrubé kamenické výroby zejména štípaných hranolů a soklového kamene. 

Zřízením třídících boxů pod štípací linkou se sníží podíl ruční práce pracovníků tím, že se 

nebudou ručně plnit výrobky ocelové kontejnery a vyvážet z prostoru štípací linky. Tyto 

výrobky vyveze nakladač jako volně ložené z třídních boxů. 

Surovina, která nevyhovuje podmínkám využitelnosti, bude zpracována drcením 

(případně tříděním). Pomocí kolového nakladače (pásového rypadla) je materiál 

z mezideponií navážen do drtícího a třídícího zařízení a stroje jsou rovněž využívány 

k expedici nebo uskladnění na depa hotových výrobků. Nadměrné kusy jsou rozdružovány 

hydraulickým kladivem. Zpracování probíhá kampaňově při nashromáždění dostatečného 

množství materiálu cca 5.000 t. 

 

4.14.4 Výtěžnost 

Vzhledem k bezodpadové technologii je plánovaná výtěžnost 100%. 

 

4.14.5 Množství a kvalita výsledný produktů úpravy a zušlechťování, způsob jejich 

ukládání 

V současné době jsou vyráběny tyto hrubé kamenické výrobky: surové bloky, 

haklík hrubý lámaný, haklík hrubý štípaný, haklík čistý, kopák hrubý neupravený, štípaný 
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hranol, lomový kámen sokl, lomový kámen zához, atypické výrobky. Na výrobky je 

vydáno prohlášení o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb., případně dalších souvisejících předpisů. 

Výrobky odpovídají příslušným ČSN, EN- ČSN, ON a podnikovým normám. 

Produktem jsou frakce: 0-32, 32-63, >63, případně jejich další ekvivalenty. 

Bloky jsou ukládány na zemních skladkách. Výrobky hrubé kamenické výroby jsou 

ukládány v ocelových korbách nebo také na zemních skladkách. Drcené kamenivo je 

ukládáno na zemních skladkách v blízkosti místa úpravy. 

 

4.14.6 Odvalové hospodářství 

Plán odvalového hospodářství ukládá zřízení vnitřní výsypky v severní části 

geologického bloku č. 13 (lom Lednice) v místech, kde se nachází již pouze výklizové 

partie. Tuto výsypku navrhuji využít pro vybudování nové přístupové komunikace do lomu  

Wágner I. 

S rozšiřováním stávajících odvalů ani s budováním dalších vnějších výsypek se 

neuvažuje, protože do budoucna je plánována bezodpadová technologie. Předpokládá se, 

že vytěžená surovina, která neodpovídá podmínkám využitelnosti pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu, bude upravena drcením a bude využita pro stavební účely v liberecké 

aglomeraci. Úprava drcením probíhá kampaňovitě pouze při nahromadění dostatečného 

množství této suroviny. Surovina určená pro drcení je shromažďována v severní části p.p.č. 

2236/2, případně i v dalších vhodných částech v lomu, kde bude také dostatečný prostor 

pro umístění mobilního drtícího zařízení, Skládky suroviny k úpravě drcením musí být 

umístěny tak, aby byl zachován průjezd na lesní cestu na p.p.č. 1702. Skládky suroviny 

k úpravě drcením v jiných vhodných částech v lomu musí být umístěny tak, aby nebránily 

postupům těžby nebo dopravě po lomu. Předdrcený a přetříděný materiál je deponován na 

dočasných skládkách hotových výrobků, z nichž bude probíhat expedice[4]. 
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Obrázek 7 Jámový lom Wágner  I. 
(zdroj autor) 

 

55  SSAANNAACCEE  AA  RREEKKUULLTTIIVVAACCEE  ÚÚZZEEMMÍÍ  DDOOTTČČEENNÉÉHHOO  

TTĚĚŽŽBBOOUU  

Pro zahlazení následků těžby při stanovení plánu sanace a rekultivace se vycházelo 

z geologického stavby ložiska, báňsko-technických podmínek dobývání a z celkové situace 

na ložisku. Plánované řešení předpokládá  v co největší možné míře obnovit vegetační 

kryt, který se v území nacházel před započetím těžební činnosti, a který snižuje negativní 

dopad těžbou dotčený prostor na životní prostředí. Plán sanace a rekultivace byl 

vypracován v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb. 

Konečná tvar území je spolu s charakterem zemin na jeho povrchu nejdůležitějším 

vstupem pro následnou rekultivaci. Tvar terénu nebude možné po ukončení těžební 

činnosti v rámci technické rekultivace výrazně měnit. Výrazný podíl na této skutečnosti má 

i fakt, že těžba bude probíhat v jámovém lomu, kde bude docházet k akumulaci 
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povrchových i podzemních vod a dále technologie dobývání (bloková těžba), která využívá 

přírodního puklinového systému. V tomto případě je tvarování terénu v průběhu těžby 

velmi obtížné. 

Hlavní objem sanačních prací bude realizován na manipulačních plochách uvolněných 

zrušením výrobních prostorů (kamenické boudy, manipulační a skladovací plochy, 

komunikace) a na plochách odvalů. Převážná část sanace těžbou dotčeného území bude 

probíhat až po ukončení činnosti na ložisku. Dílčí sanace s následnou rekultivací mohou 

být prováděny i v průběhu těžby (např. již započatá a částečně dokončená rekultivace 

odvalu jižně od ložiska, případně technická nebo biologická rekultivace částí ploch o 

odtěžení hmot z odvalů). 

 

Technická rekultivace 

Vlastní těžební jámy lomu Ruprechtice nebudou nijak technicky rekultivovány, 

pouze v dostupných místech bude provedeno očištění lomových stěn od uvolněných 

kamenů a odstranění případných převisů. Po ukončení dobývání a po likvidaci objektů a 

zařízení je plánováno provést urovnání povrchu terénu na plochách uvolněných zrušením 

výrobních prostorů a následně tuto plochu překrýt dovezenými zeminami o mocnosti cca 

50 cm. 

Dále je plánováno v rámci technické rekultivace vybudovat ještě dvě obslužné 

komunikace, které budou napojeny na stávající lesní cesty a zajistí tak komunikační 

napojení okolních lesních pozemků. Celková plánovaná délka komunikací o 

předpokládané šířce cca 4-5 m je cca 650m[6]. 

 

Biologická rekultivace 

V podmínkách lomu Ruprechtice jsou plánovány dva způsoby rekultivace. Na části 

plochy je plánováno provedení lesnické rekultivace, zbývající část plochy je plánováno 

ponechat přirozené sukcesi. 

Lesnická rekultivace bude provedena na všech vhodných místech v maximální možné 

míře. Důvodem je to, že les zvyšuje ekologickou stabilitu a plní funkce, které se projevují 

nejen na vlastní zalesněné ploše, ale mají kladný vliv i na své okolí – hydrickou, 

protierozní, stabilizační, hygienickou, klimaticko-rekreační a další. Lesnická rekultivace je 
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preferována i s ohledem na původní charakter vegetačního pokryvu ložiska před započetím 

těžby. 

Cílová skladba dřevin byla převzata z LHP, zalesnění bude provedeno následujícími  

dřevinami: smrk 15%, modřín 25%, borovice 40%, dub 15%, jedle 5%. Výsadbu je 

plánováno provádět v trojúhelníkovém sponu ve vzdálenosti cca1,5m. 

Přirozená a řízena sukcese. Lomové stěny a svahy těch odvalů, které jsou již dnes prorostlé 

náletovými dřevinami, budou ponechány přirozené sukcesi. Dna zbytkových jam budou 

zatopena srážkovou vodou a vodou vytékající z puklin[6]. 
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VVYYBBUUDDOOVVÁÁNNÍÍ  OOTTVVÍÍRRKKOOVVÉÉ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  

V současné době řeší těžařská organizace dílčí problém s dopravou odtěžených bloků 

horniny a výklizu ze dna jámového lomu. Vytěžený materiál je nakládán pomocí vrátků do 

ocelových van, která jsou pomocí lanového jeřábu vyzdviženy za hranu lomu. Výkliz je 

transportován pomocí nakladačů Volvo L90, L110 k dalšímu zpracování [1],[2]. 

Nasazením techniky rypadla na pásovém podvozku spolu s kolovým nakladačem se 

zrychlil vývoz suroviny, ke zpracování  i na odval. 

Ke zpracování se vyváží jednak odvrtané bloky vytěžené suroviny, tak vyhraněné záhozy 

za pomocí nakladače s vidlemi kolovou dopravou. Hlavní výhodou tohoto dopravního 

řešení je možnost nakládky na více místech v lomu. 

Těžba tedy nebude závislá na jediném dopravním místě, které dosud umožňuje lanový 

jeřáb v součinnosti  se soustavou vrátků. 

 

6.1 Ekonomické zhodnocení návrhu 

Stěžejní pro navrhované řešení dopravy otvírkovou komunikace jsou ekonomické 

výhody a to zejména vzhledem ke snížení počtu pracovníků, kteří jsou dosud při nakládce 

a vykládce vytěžené suroviny zapotřebí. Strojník nakladače tento úkol zvládne sám. 

Naproti tomu při klasické dosavadní těžbě jámového lomu je zapotřebí více pracovníků a 

to konkrétně takto: dva vazači, obsluha vrátku, jeřábník jako obsluha lanového jeřábu typ 

RDK. Vzhledem k výšce stěny jámového lomu, v průměru 20m , je zapotřebí i pracovník, 

který signalizuje obsluze jeřábu polohu břemene. 
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Dílčí ekonomickou výhodou se jeví také snížení intervalů revizí lanových jeřábů 

z důvodu menšího opotřebení.  

S vybudováním komunikace souvisí též možnost zrychlení pracovní operací těžby a 

v neposlední řadě možnost vícesměnného provozu v případě potřeby. Možností nasazení 

automobilové dopravy se oproti stávajícímu stavu značně sníží spotřeba ocelových lan. 

K podstatnému zrychlení těžby dojde nejen pro hlavní lomový produkt – bloky, ale 

i pro těžby HKV. Záhozové kamenivo bude možno třídit přímo v lomu. Vznikne možnost 

vyvážení polotovarů na další zpracování štípací linkou na výrobky HKV. 

K dalším výhodám patří zvýšení možnosti selektivní těžby. Po případné realizaci návrhu se 

naskytne možnost mít více připravený pracovišť pro jednotlivé těžební party, které by 

mohli pracovat současně. Takto se značně zvýší efektivita a zejména produktivita práce. 

 

6.1.1 Předpokládané náklady na provedení sjížděcí cesty 

Náklady se skládají z několika položek rozpočtu, které jsem pro přehlednost 

sestavil do tabulky. Ceny jsou určeny orientačně podle zavedených ceníků. 

 

Tabulka č. 1 Náklady provedení komunikace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2 Zefektivnění nakládání s důlními vodami 

Předpokládám, že k pozitivní změně dojde i v souladu s nakládáním důlními vodami a 

to proto, že dojde ke značnému snížení sklonu čerpací trasy, která povede podél navržené 

Náklady na otvírku Wágner I – sjížděcí komunikace 

 

 

mzdy  2500h x 300,-  750 000 

trhaviny 

Perunit E; 35,82 kg x 

3630,- 130 000 

korunky, tyče   20 000 

ND vrtacích kladiv    17  420 

PHM 185 MHx18x36,50,- 121 545 

OOPP   12 000 

vzduch a kompresory   60 000 

vzduch a kompresory   22 000 

%  investice , rypadlo   615 600 

Celkem    1 748 565 
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komunikace. Vznikne též možnost zlepšení jímání a usměrňování důlních vod snadnějším 

vytvářením retenčních nádrží jímek s možností využití vhodné mechanizace lopatkového 

rypadla a to podle aktuálních potřeb těžaře[3]. 

 

6.3 Ekologické zhodnocení 

Ekologická výhoda navrhovaného řešení, která souvisí s navrhovanou komunikací 

spočívá v kontinuálně stálém přísunu horniny k drcení, čímž by došlo ke ještě 

efektivnějšímu využití výklizových partií a anulování odpadu v bezodpadové technologii. 

Dojde tak k eliminaci ploch odvalového hospodářství s pozitivním vlivem na 

krajinotvorbu. Také se tím sníží spotřeba pohonných hmot a dalších energií, které se 

nepoužijí k dopravě na deponii odvalu. 

Za dané situace je zřejmé, že rychlost vyvážky svědčí ve prospěch navrhovaného řešení 

dopravy pomocí sjížděcí komunikace na dno jámového lomu WágnerI. 

77  NNÁÁVVRRHH  SSJJÍÍŽŽDDĚĚCCÍÍ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  

Potřebnost otvírkové komunikace je zřejmá hlavně ekonomických důvodů, jak jsem 

popsal v kapitole 7. 

Návrh otvírkové komunikace jsem uvažoval ve dvou variantách. 

Verze č. 1 je na mapě, která je přílohou č.1, půdorys této varianty je vyznačen černou 

barvou. Na technické dokumentaci, která je přílohou této práce č. 3  je vyznačen příčný řez  

A - A `.  Přílohou č. 4 je příčný řez B - B`. Podélný řez komunikací s předpokládanou osou 

komunikace je znázorněn na technickém výkresu podélný profil 1 -1`, který je přílohou č. 

5 této práce. 

Varianta 1 

Parametry komunikace: 

Délka  100,52 m 

Převýšení   12,60 m 

Šířka      9,00 m 

Z daných parametrů je třeba jednoduchým výpočtem určit skon komunikace ve stupních 

Sin α = 12,60 / 100,52 = 0,125 

α = 7,2° 
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Je dán základní předpoklad použití nákladní kolové dopravy pro transport vytěžené 

suroviny a výklizu z těžební zóny jámového lomu. Předepsaný sklon komunikace podle 

vyhlášky ČBÚ 26/1989 Sb. Pro kolovou dopravu je 8-10°. 

Z tohoto vyplývá, že navržený parametr sklonu sjížděcí komunikace je v souladu 

s příslušenou legislativou[5]. 

Šířku komunikace jsem navrhl v souladu s platnými předpisy v parametru 9 m, tak aby byl 

v rámci efektivního využití umožněn obousměrný provoz nákladní dopravy. Délka 

komunikace je přímo odvislá od jejích předepsaného sklonu a je 129 m. 

 

Varianta č. 2 

Verze č. 2 je na mapě, která je přílohou č.2, půdorys této varianty vyznačen černou barvou. 

Na technické dokumentaci, která je přílohou této práce č. 7  je vyznačen příčný řez  

C - C `.  Přílohou č. 8 je příčný řez D - D`. Podélný řez komunikací s předpokládanou osou 

komunikace je znázorněn na technickém výkresu podélný profil 2 - 2`, který je přílohou č. 

6 této práce. 

 

Parametry komunikace: 

Délka  91,81 m 

Převýšení   16,7 m 

Šířka    9,00 m 

Z daných parametr jsem opět určil jednoduchým výpočtem sklon komunikace ve stupních. 

Sin α = 16,70 / 91,81 = 0,181 

α = 11° 

Použití nákladoví kolové dopravy je v tomto případě problematické, protože 

navržený sklon, sjížděcí komunikace je strmější, jak je uvedeno výše. 

Nahrazení kolové dopravy je v tomto případě z technických, ekonomických a v neposlední 

řadě legislativních důvodů nevhodné.[5] 

Předpoklad použití kolové nákladní dopravy samozřejmě trvá i v tomto případě. Šířka 

komunikace zůstává 9 m i v případě této varianty a to z výše popsaného důvodu. 
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7.1 Porovnání variant 

Varianta č. 2 se jeví z hlediska nákladů na provedení příznivěji. Sjížděcí komunikace 

je o cca 10 m kratší a bez horizontálních zlomů. Na druhou stranu, sklon navržené 

komunikace je problematický vzhledem k předpokládanému použití kolové dopravy. 

Varianta č. 1 by měla větší náklady na provedené z důvodu větší délky. Na druhou stranu 

větší délka spolu s menší převýšením tvoří příznivější sklon komunikace v porovnání 

s variantou č. 2. je tedy možno bez problémů využít stávající dopravní kapacitu, kterou má 

těžařská společnost k dispozici. Není třeba uvažovat o zakoupení jiné dopravní 

mechanizace. Z výše uvedených důvodů jsem se v ekonomické zhodnocení návrh zabýval 

pouze variantou č. 1. 

Tabulka č. 2 Porovnání variant 
 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 8 na výřezu z počítačové animace je vidět současný stav. Na obrázku č. 9 je 

znázorněn stav v případě realizace návrhu. 

 

 Varianta č. 1 Varianta č. 2 

Délka  100,52 91,81   

Převýšení  12,60 16,70   

Šířka   9,00 9,00  

Sklon (stupně) 7,2 11,0 

Sklon (procenta)     
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Obrázek 8 Výřez z počítačové animace. Stávající stav.(Zdroj autor) 

 

 
Obrázek 9 Výřez z počítačové animace.Stav po eventuelní realizaci návrhu(Zdroj autor) 
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ZZÁÁVVĚĚRR  

Cílem této diplomové práce je návrh otvírkové komunikace v lomu Wágner I, který je 

součástí těženého ložiska vyhrazeného nerostu, žuly. Toto ložisko využívá k těžbě 

organizace LIGRANIT a.s. 

Abych mohl tento úkol splnit , zabýval jsme se důkladně současným stavem dopravy 

na lomu a s tím spojenou těžbou a zušlechťování nerostu. 

Po důkladném prostudování současného systému těžby a v souvislosti se součinností 

s těžební praxí a s konzultacemi s pracovníky jámového lomu lze zefektivnit  tak jak jsem 

uvedl v kapitole 6.1. Z tohoto důvodu jsem na základě konzultace s důlními měřiči a 

dalšími pracovníky lomu navrhl dvě varianty sjíždění cest na dno jámového lomu. Jednou 

z těch to možností v diplomové práci preferuji pro snadnou možnost použití kolové 

nákladní dopravy pro vyvážení užitkové horniny a výklizových hmot. Dále se po 

eventuelní realizaci návrhu umožní sjezd těžební mechanizace, zejména nakladačům a 

rypadlům, na dno jámového lomu. Výhody z tohoto technického návrhu plynoucí popisuji 

výše ve své diplomové práci, jedná se zejména o ekonomickou efektivitu. 

Věřím, že poznatky z této diplomové práce mohou být přínosem po těžební společnost 

LIGRANIT a.s. 
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