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Anotace 

Má bakalářská práce se věnuje návrhu dalšího postupu těžby žuly v kamenolomu 

Ruprechtice. V jednotlivých podkapitolách první části práce je řešena a vyhodnocena 

geologie blízkého okolí i kamenolomu samotného, analýza současného způsobu těžby a 

využívané dobývací, dopravní, úpravnické a pomocné techniky. Další část práce pak tvoří 

samotný návrh postupu těžby s podrobným popisem postupů na jednotlivých pracovištích. 

Následuje technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení zahrnující všechny výhody, 

které s sebou zvolený postup přináší. V závěru uvádím shrnutí všech dosažených cílů práce 

a doporučení, která z celé práce vyplývají. 

Klíčová slova: postupy těžby, kamenolom, liberecká žula, Ruprechtice 

Summary 

My bachelor thesis deals with the proposal for further procedures in the mining of granit in 

Ruprechtice quarry. The geology of the surrounding area, analysis of the current method of 

mining and finaly transport, mineral processing and auxiliary equipment are described and 

evaluated in the subchapters of the first part. Further part is formed by the proposal of 

mining process, with the detailed description of procedures at individual workplaces. The 

following are the technical-economic and environmental assessment, covering all the 

advantages that come with the chosen approach. The conclusion is formed by summary of 

all achieved objectives and by recommendations arising from the whole work. 

Keywords: mining procedures, quarry, Liberec granit, Ruprechtice 
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1 Úvod 

Těžba žuly nad libereckou čtvrtí Ruprechtice je známa již více než jedno století. Dříve 

bylo dobývání suroviny realizováno ve více menších lomech. Dnes je těžba soustředěna 

pouze do kamenolomu Ruprechtice, který tvoří tři menší lomy (Lednice, Wagner I a 

Wagner II) v těsné blízkosti vedle sebe. 

Jámové lomy Lednice a Wágner I jsou vzájemně odděleny pilířem poruchového pásma. 

V průběhu několika let dosavadní postup těžby a stávající technika nebudou moci 

zabezpečit technologické nároky komplikujících se podmínek těžby. Dosavadní postupy 

jsou omezeny zejména nedostatečným předstihem skrývkových prací v severovýchodním 

předpolí obou lomů a výškovými rozměry lomových stěn. 

Hlavním cílem mé práce bylo zvážit a navrhnout další postup těžby s ohledem na jeho 

technicko-ekonomické a ekologické faktory. Za dílčí cíle jsem si stanovila:  

- navržení přípravných prací pro propojení dvou stávajících jámových lomů, 

- zavedení horizontální dopravy suroviny z jámových lomů k místu dalšího 

zpracování, 

- navržení více pracovišť v stávajícím dobývacím prostoru.  
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2 Geografická a geologická charakteristika ložiska 

Kamenolom Ruprechtice se nalézá v oblasti krkonošsko-jizerského plutonu, v části tvořené 

libereckým granitem. Těžební práce na ložisku v současnosti provádí firma Ligranit a.s.  

Ložisko 3101800 

Surovina Stavební a dekorační kámen 

Dobývací prostor DP Ruprechtice; rozhodnutí o stanovení 

vydáno Ministerstvem výstavby dne 

24. 4. 1961, č. j. 0564/61 (4,8995 ha) 

Chráněné ložiskové území CHLÚ Ruprechtice; rozhodnutí vydáno 

 20. 6. 1990 Obvodním báňským úřadem 

v Liberci, č. j. 2776-To/90 

Katastrální území Ruprechtice 

2.1 Geografická charakteristika 

Z geografického hlediska je zájmový prostor ložiska lokalizován v severovýchodní části 

města Liberce XIV – Ruprechtice, v bývalém okrese Liberec, v Libereckém kraji, a to 

v lesních oblastech za okrajovou částí města, s převahou rodinných domů. Těžba na 

ložisku probíhá ve třech částečně propojených lomech (Lednice, Wagner I., Wagner II. a 

nově na lomovém pracovišti Wagner III). Nadmořská výška je v rozmezí 480 – 570 m n. m 

[6]. 

Topograficky je území ložiska zobrazeno na mapě SM 1 : 50 000 na listu Liberec 4-5 a 

v měřítku 1 : 25 000 na listu mapy M-33-43-C-a. Lomy jsou napojeny účelovou 

komunikací v délce asi 800 m na silnici III. a II. třídy v Liberci. Průměrná roční teplota 

vzduchu je 6,7°C  a průměrné roční srážky činní 913 mm. Území odvodňuje Lužická Nisa. 
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Obrázek č. 1 Geografická poloha ložiska (Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz) 

 

2.2 Geomorfologická charakteristika 

Ložisko je situováno 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“ (743 m n. m.), pokračující až na kótu 

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

starších již opuštěných lomů a zejména v současnosti otevřeným stěnovým a jámovými 

lomy v dobývacím prostoru Ruprechtice.  

2.3 Geologie širšího okolí a vlastního ložiska 

2.3.1 Geologie okolí 

Zájmové území je součástí krkonošsko-jizerského krystalinika, konkrétně krkonošsko-

jizerského žulového plutonu, vyvřelého během variské orogeneze v mladších prvohorách 
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(svrchní paleozoikum). Pluton na dnešním území zaujímá plochu 1 100 km
2
. Jeho tvar 

připomíná ležatou osmičku protaženou východo-západním směrem v délce asi 70 km. V 

severojižním směru dosahuje šířky až 20 km, v centrální části v blízkosti města Harrachov, 

je nejvýraznější zúžení, v S – J směru, na 7 km ([2], [3] a [6]). 

 

1 – jizerský granit, 2 – fojtské granodiority, 3 – liberecký granit, 4 – harrachovský granit, 5 - krkonošský 

granit, 6 – tanvaldský granit, 7 - zlomy 

Obrázek č. 2 Krkonošsko-jizerský pluton [3] 

V jizerské části1
 krkonošsko-jizerského plutonu jsou popsány čtyři základní typy hornin 

[2]: 

1) Tanvaldský granit  

Jedná se o středně až hrubě zrnitý biotitický až muskovit-biotitický granit. Hornina je 

žlutavé barvy s nádechem do růžova. Hlavní výchoz tohoto typu horniny je na jižním 

okraji krkonošsko-jizerského plutonu mezi Jabloncem n. Nisou a Tanvaldem. Tento 

horninový typ je v současnosti těžen na ložisku Nová Ves n. Nisou, známějšího pod 

názvem Černá studnice. 

  

                                                 

1
 Ve východní části plutonu je rozlišován tzv. harrachovský a krkonošský granit 
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2) Fojtské hybridní granitoidy ve dvou variacích 

a) Drobně zrnitý výrazně porfyrický amfibol biotitický granodiorit až křemenný diorit je 

středně šedá, černě kropenatá hornina s drobnozrnou základní hmotou, s vyrostlicemi 

draselného živce, plagioklasu a zastoupením křemene. 

b) Drobně zrnitý porfyrický biotitický granit až granodiorit se pak vyskytuje mezi výše 

zmíněným fojtským granodioritem a libereckým granitem. Je nejkyselejší s fojtské skupiny 

hornin. Barva je většinou světle šedá až nažloutlá. Základní hmota je tvořena vyrostlicemi 

draselného živce, agregáty biotitu, kouřového křemene a obecného amfibolu.  

Dříve byly fojtské granitoidy hojně těženy (například lom na Žulovém vrchu, lokalita 

Zaječí důl u Fojtky). V současnosti se tento typ horniny již netěží z důvodu vyčerpaných 

zásob jejich ložisek.  

3) Jizerský granit  

Středně zrnitý porfyricko-biotitický granit. V čerstvém stavu má hornina světle šedou 

barvu různých odstínů, často s růžovým nádechem. V základní hmotě je zastoupen 

plagioklas, draselný živec, biotit, chlorit ojediněle amfibol. Typickou lokalitou jsou 

izolované skály na Desenském hřebenu. Surovina se v současnosti netěží. 

4) Liberecký granit viz kap. 2.3.2 

Granitoidy krkonošsko-jizerského masivu stejně jako přilehlé krystalinikum jsou 

dislokovány soustavou zlomů SZ-JV a SV-JZ směru. Přičemž nejvýraznější jsou SZ 

směru, občas sledovanými žilami patrně permských melafyrů. Nejmladšími magmatity 

jsou drobná tělesa terciérních alkalických až peralkalických bazaltoidů v trhlinách SV 

směrů. 

2.3.2 Geologie vlastního ložiska 

Ložisko je součástí krkonošsko-jizerského žulového plutonu. Geologicko-průzkumnými 

pracemi (1963, 1982) bylo zjištěno několik strmých poruchových zón ve směru SV – JZ, 

které ložisko rozdělují na samostatné ložiskové bloky zdravé, lehce zvětralé žuly. Šířka 

poruch se pohybuje v rozmezí od 25 do 50 m a jejich úklon je 85 až 90°.  
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Jak už bylo uvedeno výše, liberecký granit tvoří hlubší část krkonošsko-jizerského plutonu. 

Na povrch vystupuje vždy v podloží výrazně porfyrického granitu, zejména v depresních 

částech plutonu a při jeho jižním okraji. V typickém vývoji se vyskytuje především v okolí 

Liberce.  

Tabulka č. 1 Jakostní a technologická charakteristika [6] 

Měrná hmotnost t.m
-3

 2,648 – 2,652 

Objemová hmotnost t.m
-3

 2,555 – 2,636 

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 v tlaku po zmrazení MPa 88 – 183 

Pevnost v tlaku po vyhřátí MPa 80 – 167 

Obrusnost (Böhm) m
3
.m

-2
 0,12 – 0,13 

Leštitelnost  Dobrá, lesk vysoký, mírně 

přerušovaný 

Změna barvy zvětráváním  Nenastala 

Pro přepočet objemu suroviny na jeho hmotnost je pro potřeby tohoto návrhu zavedena 

objemová hmotnost 2,6 t.m-3
. 

V čerstvém stavu je hornina narůžovělá v důsledku výskytu vyrostlic draselného živce, 

které zaujímají až polovinu pozorované plochy. Jejich tvar je obvykle krátce sloupcovitý s 

rozměrem cca 3 x 2 cm. Ve velkozrnné nebo hrubozrnné (5-10 mm) základní hmotě je 

vedle K-živce zastoupen plagioklas o bazicitě An38-30, křemen, biotit, amfibol, muskovit, 

akcesorický zirkon, apatit, titanit, ortit, magnetit a pyrit. Druhotně vzniká sericit, chlorit, 

epidot a limonit. V menším množství a v menších krystalech se jako vyrostlice vyskytují 

též bělavé plagioklasy. Některé vyrostlice draselného živce mohou být lemovány bílým 

albitem. V základní hmotě je vedle kouřově světlešedého křemene a nevelkého množství 
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biotitu (1-10%) opět draselný živec a bílý nebo slabě nazelenalý plagioklas. Tendence 

vytvářet shluky zrn (jak u křemene, tak i draselných živců a plagioklasů) pak občas vedou 

k výskytu autolitických šmouh a shluků projevujících se také barevnými změnami. Tvar 

mají zpravidla oválný a jejich rozměry jsou většinou v řádu centimetrů až decimetrů.  

 

Obrázek č. 3 Liberecký granit 

2.4 Stručná tektonická charakteristika 

Puklinové systémy krkonošsko-jizerského masivu a tedy i v zájmovém území jsou 

rozdělovány na dvě základní skupiny [6]:  

1. primární puklinový systém jako výsledek chladnutí (kontrakce) masivu, 

2. sekundární puklinový systém jako výsledek pozdějších regionálních deformací. 

ad. 1) Ložiskově geologickými průzkumnými etapami bylo zjištěno, že hornina je 

pravidelně rozpukána třemi hlavními systémy kontrakčních puklin2, vzniklých při tuhnutí 

plutonu. Tento systém puklin a predispozic lámání horniny má zásadní význam pro 

dobývání i kamenickou praxi. 

Systém strmě ukloněných puklin Q (Querklüfte – příčné pukliny = „špatná strana“) je 

vyvinut ve směru 35-45° a je totožný také se směrem poruchových zón. Pukliny Q jsou 

                                                 
2
 Systém ploch odlučnosti v žulách popsal v roce 1925 Hans Cloos v publikaci Einführung in die tektonische 

Behandlung magmatischer Ersheinungen (Granittektonik) - Das Riesengebirge in Schlesien. (Verlag 

Borntraeger, Berlin 1925) 
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vyvinuty ve směru působení tlaku plutonu a jejich frekvence je poměrně řídká, pohybuje se 

od 3 do 10 m. Lomová plocha dle těchto puklin je hrubá, velice často má tmavší odstín než 

lomová strana S-puklin a lze ji tedy rozpoznat jak hmatem tak vizuálně [7]. 

Systém puklin S (Schieferungslüfte – označovaných jako „dobrá strana“) rovněž strmě 

ukloněných je vyvinut ve směru 120-130° a je orientován kolmo k působení tlaku při 

tuhnutí plutonu. Frekvence puklin se pohybuje od 2 do 5 m, výjimečně až 8 m. 

Třetí systém ploch odlučnosti jsou tzv. plochy L (Lagersklüfte – ložná puklina, označují se 

jako hontové plochy nebo ležení). V lomech Lednice a Wágner jsou tyto plochy mírně 

ukloněny k západu pod úhlem 10-20° a sledují původní povrch tělesa plutonu. Vzdálenost 

L-puklin se většinou pohybuje v rozmezí 1,5-2,5 m (do hloubky asi 20 m), ve větší hloubce 

se jejich vzdálenost zvětšuje na 3-4 m. 

Výraz „dobrá“ („špatná“) strana není terminologicky zcela správný, ale setkáváme se s ním 

zcela běžně jak v odborné literatuře (např.[1], [7] aj.), tak v kamenické praxi. 

ad. 2) V případě zlomových struktur se uplatňují především SZ – JV směry a k nim téměř 

kolmé SV – JZ. Na jejich křížení pak vznikají relativně autonomní bloky s různou 

intenzitou postižení křehkou tektonikou, ale i náhlé změny v průběhu faciálních i 

litologických rozhraní. 

2.5 Specifikace poruchových pásem 

Podrobný geologický průzkum byl proveden v roce 1963 a pak z novu v roce 1982 mj. s 

cílem ověření rozsahu a úložných poměrů poruchových zón v ložisku a stupně podrcení a 

rozkladu horniny. Provedené průzkumy na ložisku shrnuje tabulka (Tabulka č. 2). Tyto 

průzkumy zjistily, že ložisko zájmového nerostu je rozčleněno několika strmými 

poruchovými zónami ve směru SV – JZ na samostatné bloky zdravé, řídce rozpukané žuly 

tzn. technicky využitelné. V těchto blocích jsou založeny lomy Lednice, Wágner I. a 

Wágner II. Ložiskové bloky jsou na SV ohraničeny poruchovou zónou směru SZ – JV. Na 

základě petrograficko-mineralogického výzkumu bylo zjištěno, že hornina v ložiskových 

blocích vymezených poruchovými zónami je rozložena pouze nepatrně (slabá chloritizace 

šupinek biotitu, uzavřených v živci, slabá kaolinizace draselných živců, plagioklasy jsou 

postiženy nepatrnou sericitizací). 
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Tabulka č. 2 Provedené geologické průzkumy na ložisku 

Rok realizace Etapa geologického 

průzkumu 

Provedl Poznámka 

srpen 1963 Ruprechtice – 

51 331 105/D, podrobný 
geologický průzkum 

Geologický průzkum, 
n. p. Praha 

Geologické zásoby 
stanovené na 
1 030 000 m

3
 nebyly 

schváleny – vráceno k 
doplnění 

listopad 1967 Doplněk k ZZ 
Ruprechtice 

514 331 105 

Geologický průzkum, 
n. p. Praha 

Geologické zásoby 
stanoveny na 

1 215 529 m
3
 

únor 1982 Ruprechtice 01781126, 

těžební průzkum 

GEOINDUSTRIA, 

n. p. Praha 

Geologické zásoby 

stanoveny na 

1 667 000 m
3
 

 

V současnosti probíhá těžba právě na těchto blocích „zdravé horniny “. Těžební fronta 

lomu Lednice a Wágner I. postupuje směrem do SV předpolí a lomy se současně zahlubují. 

Na většině míst dosahují plata lomů báze jednotlivých bloků. Vzhledem k tomu, že 

geologický průzkum nevyloučil další zahlubování lomu pod tuto bázi, bylo by výhodné 

roztěžení poruchové zóny bloku č. 25. Propojením obou lomů by tak vznikl dostatečný 

prostor, který umožní zahloubení bezpečně realizovat. Další postup těžby je možný i 

úplným nebo jen částečným vytěžením dalších poruchových zón. Z tohoto hlediska je 

charakteristika bloků pro mou další práci zásadní.  

Průzkumem v roce 1982 byly ověřeny poruchové zóny SV - JZ zjištěné geologickým 

průzkumem v roce 1963 a dále nově zjištěny poruchové zóny směru SZ – JV. Poruchové 

zóny obou směrů mají strmý úklon a jejich šířka se pohybuje od 25 do 40 m.  

Severozápadní a jihovýchodní stěny lomu Lednice jsou ohraničeny strmě uloženými 

poruchovými zónami širokými 25 až 40 m. Poruchová zóna směru SV – JZ, která omezuje 

ložiskové bloky na severovýchodě má rovněž strmý úklon kolem 85 až 90° a její šířka je 

minimálně 20m. Poruchové zóny leží z větší části ve stanoveném dobývacím prostoru, ale 

nejsou zahrnuty do bloků zásob ani do výklizu.  

V bloku zásob č. 27 je ložisko přeťato poruchovou zónou směru SV – JZ. Její šířka se 

pohybuje od 12 do 15m. Další dvě méně mocné (4 – 6 m)poruchové zóny se vyskytují 
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u jižní hranice dobývacího prostoru mezi body 1 a 2. Grafické znázornění poruchových 

zón na ložisku je dobře viditelné z obr. č. 4. 

 

1- odvaly lomů, 2 – žula hrubě zrnitá, čerstvá až slabě navětralá, 3 – žula středně až silně zvětralá 

Obrázek č. 4 Geologická mapa ložiska [6] 

Mylonitizované zóny3
 se makroskopicky projevují změnou barvy, struktury, textury i 

zrnitosti. Žula na poruchových zónách je postižena rozkladem minerálů daleko výrazněji 

než v poruchových blocích. Sekundární přeměny biotitu se projevují jejich téměř úplnou 

chloritizací za současného vyloučení rudního pigmentu. Nazelenalé zbarvení horniny je 

způsobeno chloritizací plagioklasů, draselné živce jsou silně kaolinizovány. Tento úplný 

rozklad minerálů má za následek znehodnocení materiálu a je znemožněno jeho 

technologické využití jako dekoračního nebo stavebního kamene. Ukloněné polohy nebo 

čočky silně zvětralé a podrcené žuly různé mocnosti se nepravidelně střídají s podobnými 

polohami a čočkami řídce rozpukané čerstvé nebo mírně navětralé žuly.  

  

                                                 
3
 tektonicky rozdrcená a poté různě zpevněná hornina – zejména u vyvřelých a metamorfovaných hornin 

podél poruchových zón 
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Zvláštní kondice pro těžební průzkum ložiska dekoračního kamene Ruprechtice [6] 

1. kvantitativní podmínky: minimální množství bilančních geologických zásob 

v kategoriích B + C1: 600 000 m3 

2. kvalitativní podmínky: ČSN a ON pro hrubou a ušlechtilou kamenickou 

výrobu (pro těžbu surových bloků se za bilanční považuje min. objem 

surového bloku 0,25 m3 při délce hrany min. 0,3 m) 

3. ložiskové a úložní poměry: 

- průměrná mocnost suroviny v bloku min 8m 

- skrývkový poměr v bloku max. 1:7 

- výtěžnost bilančních bloků suroviny 40% 

- báze zásob v nadmořské výšce 500 m  

Z výše uvedeného vyplývá, že ložisko Ruprechtice je rozčleněno na bloky vymezující 

bloky tvořené čerstvou nebo jen slabě zvětralou horninou a bloky vymezující poruchové 

zóny SV – JZ směru. V blocích poruchových zón se vyskytuje jak silně zvětralá hornina, 

tak hornina technologicky vhodná pro hrubou i ušlechtilou kamenickou výrobu, ale 

nevyhovující požadavku zvláštních kondicí výtěžnosti bloků suroviny o minimální 

velikosti bloku (0,25 m
3
) - viz výše. Výpočtem bylo zjištěno, že výtěžnost bloků v 

jednotlivých poruchových zónách se pohybuje od 20 do 37 %. 

Tabulka č. 3 Současný stav evidovaných zásob ložiska [13] 

Zásoby Množství v tis. m
3
 

Bilanční prozkoumané - volné 949,42 

Bilanční vyhledané - volné 545,00 

Bilanční celkem 1494,42 

Zásoby v DP 832,82 

Vytěžitelné zásoby 791,52 



Martina Prokopová: Návrh dalších postupů těžby v lomu Ruprechtice 

2011  12 

 

2.6 Hydrogeologie 

V Jizerských horách i v hydrogeologickém masivu obecně je možné vymezit mělký oběh 

podzemní vody vázaný na pokryvné útvary a zónu povrchového zvětrávání a rozpojení 

puklin (oběhové cesty zlomových pásem) a oběh v hlubší zóně rozpukání a zónách 

tektonicky predisponovaných. 

Zájmové ložiskové území náleží do povodí Lužické Nisy. Hlavní erozivní bází je řeka 

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

pramenící na jižním okraji ložiska. 

Všechny tři lomy mají ve svrchních partiích stěn lokální plošné výrony podzemních vod, 

jejichž intenzita je závislá na srážkových poměrech a pohybuje se od viditelného 

zamokření až do zhruba desetin litrů za sekundu. Spodní části jsou suché, s puklinami bez 

vododajnosti.  

Trvalý výtok do prostoru lomů je pouze z provedených ložiskových horizontálních vrtů do 

předpolí lomů. Voda je spádováním svedena do retenčních zdrží na dně lomů Lednice, 

Wágner I i Wágner II. 

Hydrogeologické poměry jsou zde tedy relativně jednoduché a nepředstavují pro další 

těžbu žádné omezení. 
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3 Současný stav dobývání, dopravy a úpravy 

výrobků v lomu Ruprechtice 

3.1 Dobývací metoda a technologie 

Dobývací metodou je povrchové dobývání – bloková těžba, zpočátku ve stěnovém lomu s 

postupným následným zahlubováním do lomu jámového. Zásoby suroviny jsou dobývány 

od horních částí směrem ke spodním.  

Těžba probíhá v jednotlivých těžebních stupních (leženích), které jsou vytvářeny na 

základě přirozené rozpukanosti L-puklinami. V případě větší vzdálenosti L-puklin by se 

muselo vytvořit umělé ležení za použití horizontálních vývrtů a vhodného způsobu 

rozpojení. 

 

Obrázek č. 5 Vrtání pomocí ručního vrtacího kladiva 
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Po uvolnění hlavy bloku (vytvoření volné plochy) podle přirozených (L – pukliny) nebo 

umělých ploch odlučnosti (propálení, souvislá drážka) následuje vylomení surového bloku. 

Vylamování se provádí pomocí trhacích prací, nebo klínováním s využitím S, Q, L puklin. 

Dobývání pomocí černého trhacího prachu 

Používá se jak pro primární (vylomení monolitu) tak pro sekundární rozpojování 

(rozlomení monolitu na menší bloky, zarovnání svažitého terénu,…). Při explozivním 

hoření černého prachu roste tlak plynu poměrně pomalu, mechanická práce roste postupně, 

takže monolit je rozpojen podobně jako při klínování. 

Vývrty pro nabíjení se vrtají pomocí ručních pneumatických vrtacích kladiv nebo 

sloupkové vrtací soupravy (QUARRY MASTER OY – MDG).  

Černý prach (Vesuvit) se nasype do umělých střívek, do náložky se vsune palník (SO) a 

připojí se k hlavnímu rozvodnému vedení. Kabel pro trhací práce - XCYAR 1(PN-KV-

068-01) - s připojením na dvoufázovou roznětnici typu RKA. 

Dobývání pomocí bleskovice 

V případě potřeby vyššího brizančního účinku na horninu se do vývrtu místo černého 

prachu nabíjí bleskovice vhodného typu. 

Dobývání pomocí důlních skalních trhavin  

Nejsou přímo využívány k vylamování bloků kamene, jsou využívány doplňkově k 

rámovacím pracím, čištění, vytváření zářezů (tzv. „střílení ulice“). 

Ruční klínování 

Z masivu vylomený monolit se na místě rozlomí na menší bloky. Do připravených otvorů 

se vkládají tzv. pérové klíny ([1]). Klíny se vkládají mezi ocelová pera, která spolu s nimi 

tvoří kruhový profil. Tak docílíme vhodného rozložení napětí při následném zarážení 

klínu. Klíny se do kamene zarážejí kladivem uchyceným na pružné násadě, dokud nedojde 

k požadovanému rozlomení. 

DARDA klíny 

V Ruprechticích se používá pouze doplňkově k ručnímu klínování. Jedná se o mechanické 

zařízení, které využívá silových účinků klínu. Vlastní výlom se po vyvrtání vrtů uskuteční 
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hydraulickými válci, které vyvolávají potřebné tlakové síly na stěny vrtů. Tlaková síla je 

zajišťována systémem spojených pístů, a to postupně. 

Propalování 

Další doplňkovou metodou dobývání, která se v Ruprechticích využívá, je metoda 

termického řezání – propalování. Využívá se při něm tepelné roztažnosti horniny. Při 

termickém rozpojování působí na horninu proud hořících plynů, a to nadzvukovou 

rychlostí. Rozrušování horniny je vyvolané vnitřním pnutím, které vzniká v důsledku různé 

teplotní roztažnosti jednotlivých minerálů – hlavně křemene – při zahřívání. Vzhledem 

k vysokému obsahu křemene v libereckém granitu, je zde tato metoda rozpojování velmi 

efektivní. 

Dle údajů ČBÚ je společnost Ligranit a.s. jedinou společností v České republice, která tuto 

metodu používá. 

Pneumatické vaky 

Jejich využití v Ruprechticích je opět pouze doplňkové. Jde o menší gumové vaky, které se 

používají k odsunutí již vylomeného bloku, příp. jiné manipulaci. K vlastnímu vylamování 

se nepoužívají. 

Připravené bloky se mobilními prostředky nebo vrátkem přemístí k transportnímu 

prostředku a dále se přemisťují k zpracování zdvihacími aj. prostředky (nákladní 

automobily). 

3.2 Doprava suroviny k místu zpracování 

Jako zdvihací zařízení slouží lanový jeřáb o nosnosti 7t a otočné housenicové jeřáby 

RDK 300 o nosnosti 30t a RDK 200 o nosnosti 20t. Surovina je k místu dalšího zpracování 

dopravována vysokozdvižnými vozíky, čelním nakladačem nebo jinými vhodnými 

manipulačními stroji. Další dopravní prostředky jsou dle potřeby sjednány smluvně – 

především nákladní automobily, jeřáby vyšších nosností, případně výkonnější nakladače. 

V současné době se vytěžená surovina přemisťuje do dosahu stabilních nebo 

mobilních zdvihacích zařízení přitahováním pomocí vrátků. Bloky jsou dopravovány 
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v lanovém úvazku, drobnější kusy v ocelových korbách. Dále je surovina ke zpracování 

dopravována kolovými nakladači, nákladními automobily, vysokozdvižnými vozíky.  

Vrátky v podmínkách lomu 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 10t a druhý 5t. V lomu W I vrátek o nosnosti 10t. Na pomocné 

manipulace s vrátkovým lanem je na jednotlivých lomových pracovištích používán 

vzduchový vlečný vrátek VVS 104 o nosnosti cca 0,5t. 

3.3 Technologie úpravy a zušlechťování 

Ve vlastní provozovně Ruprechtice probíhá pouze hrubá kamenická výroba. K ušlechtilé 

kamenické výrobě (řezání a leštění) je surovina transportována mimo areál provozovny. 

Surové bloky jsou v lomu Ruprechtice ohraněny přímo na místě. Surovina pro výrobu 

HKV je připravována rovněž v místě vytěžení a dále zpracována ručně v „kamenických 

přístřešcích“ pomocí pneumatických kladiv nebo na štípacích linkách. V případě potřeby je 

produkována čistá kamenická výroba za použití převážně ručního kamenického nářadí.  

V současné době jsou v lomu Ruprechtice vyráběny tyto kamenické výrobky [9]: 

Hrubé bloky, lomový kámen (tříděný, záhozový, rigolový, sokl), štípané hranoly, kopáky 

hrubé, haklíky (lámané, štípané), kostky štípané (15/17, 8/10, 6/4), mezníky, krajníky, 

schody a překlady. Výrobky odpovídají příslušným normám ČSN a ČSN – EN.  

3.4 Těžební práce 

V současnosti probíhají těžební práce na pracovištích v souladu s aktualizací POPD pro 

rok 2008 – 2012. Pro snadnější orientaci v popisu jak současného stavu těžebních prací, tak 
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navrhovaného dalšího postupu (který je popsán v kapitole č. 4) jsem označila jednotlivá 

pracoviště písmeny A-E
4
 (příloha č. 1). 

Lednice (A) 

Pracoviště je situováno v SZ části ložiska. Dočasně se pokračuje v dosavadním postupu 

odtěžování lávek u jihovýchodního okraje bloku zásob BB13 a zároveň (jako součást 

bezpečnostních opatření) započaly práce na roztěžení etáží suroviny nevhodné pro 

kamenické zpracování (B1) při SV hranici lomu v oblasti spadající do bloku č. 25. Dále 

byla vybudována komunikace v POPD označovaná jako „jižní“. V současnosti je část této 

komunikace v blízkosti oblasti pracoviště A1 zasypána rozvalem vzniklým úpravou tohoto 

pracoviště. V nejbližší době se plánuje dotěžení zásob v oblasti A3, vyklizení rozvalu a 

úprava „jižní“ komunikace do původního stavu. A konečně probíhá zarovnání severní 

stěny okraje jámy na pracovišti A2. 

Wágner I (C) 

Pracoviště je situováno v bloku zásob BB11. Těžební fronta postupuje severovýchodním 

směrem z místa již v minulosti dotěžené jižní části bloku. Je plánováno jednotlivé odtěžení 

lávek až na bázi v úrovni 515 m n. m. 

W II (E) 

Pracoviště se nachází v bloku zásob BB12. Lom je stěnového typu, v minulosti se těžba 

prováděla pomocí jeřábu typu DERRICK (40t). V současnosti na pracovišti žádné práce 

neprobíhají. 

Wágner III (D) 

Pracoviště je situováno za hranicí bloku zásob CB18. Těžba probíhá od JZ hranice DP 

(mezi vrcholy 2 a 3) severovýchodním směrem až do prostoru vytěžené části lomu WI, a to 

v jedné etáži. Dále je plánováno rozšíření této etáže SZ směrem. Přístup k pracovišti je 

možný kolovým nakladačem, což značně usnadňuje a urychluje dopravu odtěženého 

materiálu k místu další úpravy.  

                                                 

4
 Vzhledem k tomu že označena jsou také pracoviště nově navržená, je značení jednotlivých pracovišť odlišné 

od značení použitého v POPD. 
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Obrázek č. 6 Lom Wágner III 

3.5 Odvalové hospodářství 

Mezideponie 

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

ukládány v ocelových korbách nebo na zemních skládkách. Drcené kamenivo je ukládáno 

na zemních skládkách v okolí místa úpravy. 

Odvaly 

V minulosti bylo vybudováno několik odvalů v jižní části CHLÚ za hranicí DP. Vždy po 

naplnění kapacity odvalu se začalo pracovat na jeho rekultivaci. V současnosti se odvaly 

dosud nezrekultivované využívají k výrobě drceného kameniva5, resp. jsou řešeny jako 

                                                 

5
 Bezodpadová technologie“ spočívá ve výrobě drceného kameniva a jeho využití pro nenáročné stavební 

účely v liberecké aglomeraci. Mobilní drtící a třídící technika je instalována obvykle v bezprostřední blízkosti 

odvalů. Tyto práce jsou prováděny dodavatelskou firmou a druh použité techniky je závislý na smluvním 

partnerovi. 
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úložná místa odpadů z hornické činnosti dle zákona 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním 

odpadem. V současnosti je surovina nevhodná pro HUKV ukládána na dočasnou deponii a 

následně zpracována převážně k výrobě drceného kameniva. 

3.6 Řešení střetů zájmů 

Ložisko Ruprechtice je dlouhodobě těženo. HČ v současnosti probíhá, dle platného 

povolení HČ vydaného OBÚ Liberec dne 2. 1. 2003, pod č. j. 2921-02/02. 

Na ložisku jsou stanoveny DP, CHLÚ, pásmo hygienické ochrany (kap. 2 a kap. 5.2), těžba 

probíhá na pozemkových parcelách, které jsou ve vlastnictví společnosti (příloha č. 3) 

Z výše uvedeného vyplývá, že střety zájmu jsou vyřešeny.  

Jedna z možností budoucího vývoje kamenolomu je navýšení roční výše těžby, z této 

změny by pak vyplynuly další střety zájmů, které bude potřeba řešit (kap. 4.5). 

3.7 Nevýhody současného stavu 

Jako hlavní nevýhody shledávám následující:  

- převážně vertikální způsob dopravy suroviny z lomu k místu dalšího zpracování 

- dosavadní trend postupu těžby ve snadno dostupných polohách, bez zohlednění s 

tím souvisejících komplikací pro budoucí těžbu, a to především na lomech Lednice, 

Wágner I a Wágner II. 

3.7.1 Vertikální způsob dopravy 

Jak už bylo uvedeno (kapitola 3.2), doprava suroviny z lomů Lednice a Wágner I je 

zajišťována především vertikálním způsobem6
, a to prostřednictvím jak mobilního 

(housenicové jeřáby RDK 300 – Lednice a Wágner I a RDK 200 – Wágner III), tak 

stabilního zdvihacího zařízení (lanový jeřáb – Lednice). Tento způsob dopravy byl v 
                                                                                                                                                    
 

6
 V lomu Lednice je nově vybudovaná „jižní“ komunikace, která je nyní horizontální dopravě částečně 

přístupná. 



Martina Prokopová: Návrh dalších postupů těžby v lomu Ruprechtice 

2011  20 

 

minulosti hojně rozšířený na většině kamenických provozů pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu vzhledem k vyhovujícím technologickým vlastnostem těchto zařízení 

a jejich schopnosti v tomto ohledu tehdejším typům dopravy horizontální, maximálně 

konkurovat. V současnosti je využití dopravy horizontální, a to kolových nakladačů, 

perspektivnější.  

Oproti jeřábům mají dnešní kolové nakladače mnoho výhod – snadnější manipulace, 

značné snížení stavu obslužného personálu7, menší časová náročnost, nižší náklady na 

provoz a údržbu a vyšší výkonnost. Z tohoto srovnání vyplývá, že použití pouze vertikální 

dopravy je pro podmínky daného kamenolomu do budoucna neperspektivní a nabízí se 

řešení vytvořit vhodnou komunikaci, která by horizontální dopravu materiálů z obou lomů 

umožnila. Využití zdvihacích zařízení by se tak postupně omezilo na nezbytně nutné 

minimum (při nakládání větších bloků kamene apod.). 

3.7.2 Těžba především vysoce kvalitního kamene ve snadno 

dostupných polohách 

Lednice:  

Lom Lednice byl otevřen v JZ cípu ložiskového bloku BB13 se SV postupem těžební 

fronty (využití kontrakčních S-puklin). Rozšiřování lomu probíhalo východním směrem k 

hranici s blokem poruchové zóny č. 25. Současně probíhalo zahlubování lomu. 

Rozšiřování lomu bylo při hranici bloků (č. 13 a č. 25) zastaveno a dále už probíhalo pouze 

zahlubování v bloku a to místy až do hloubky na úrovni stanovené báze bloku. 

V současnosti se dotěžují lávky na JV hranici lomu, svou polohou zasahující do bloku 

č. 25, s klasickým postupem těžební fronty SV směrem. Tímto způsobem vznikla na 

                                                 

7
 Při vertikální dopravě je v současnosti k přemístění jediného žulového bloku k místu dalšího zpracování 

potřeba čtyř až pěti pracovníků; 2 až 3 vazačů (k uvázání bloku a signalizaci jeřábníkovi), 1 jeřábníka a 1 
pracovníka v kolovém nakladači. Při použití kolových nakladačů se tento počet pracovníků sníží na jednoho 
v kolovém nakladači, protože sám sjede k místu nakládky, surovinu sám lopatou naloží a odveze k místu 
vykládky (kamenické „boudy“, meziskládky,…). 
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zmíněné východní hranici, lomová stěna dosahující na mnoha místech 25m, což je dle 

platné legislativy8
 pro danou technologii dobývání maximum. 

 

Obrázek č. 7 Lom Lednice 

Parametry současného plata jámového lomu Lednice (cca 140 x 60 m) nejsou dostatečně 

velké pro manipulaci s materiálem v případě dalšího zahlubování a zavedení 

horizontálního typu dopravy (nakladače, automobily, aj.). Pro tuto možnost dalšího 

dobývání v Lednici je tedy nutné plato lomu rozšířit. Tak vznikne dostatečný prostor pro 

bezpečnou a technologicky možnou realizaci zahloubení. Už z výsledků závěrečné zprávy 

(1982) vyplynula vhodnost tohoto rozšíření se současným zahlubováním. Zřejmě z 

ekonomických důvodů však v minulosti rozšíření neprobíhalo. To, že dosavadní 

provozovatelé navrhovaným způsobem nepostupovali, zkomplikuje toto rozšíření 

v budoucnu, a to jak z bezpečnostních, tak technologických důvodů. Další nevýhodou je 

skutečnost, že blok zásob č. 25 je tvořen poruchovou zónou a pracoviště, které už v 

                                                 

8
 Vyhláška ČBÚ 26/1989, §35 odst. 6 
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podstatě nemá jiné možnosti těžebního postupu tak bude vykazovat větší množství výklizu 

a menší množství suroviny vhodné pro kamenické zpracování. 

Wágner I 

Otvírka tohoto lomu byla provedena podobným způsobem jako v Lednici, tzn. v bloku 

kvalitní a nezvětralé suroviny vymezeném po stranách poruchovými zónami (zde blok 

BB11).  

 

Obrázek č. 8 Lom Wágner I 

Těžba probíhá od JZ směrem na SV (využití S-puklin), se současným zahlubováním při 

postupu těžební fronty. Rozšiřování SV směrem se zastavilo asi ve dvou třetinách 

povrchové plochy bloku a v těchto místech začalo vznikat stěnové ohraničení lomu 

(příloha č. 1). Pravděpodobně opět z ekonomických důvodů došlo k tomu, že nebyl 

dodržen kontinuální postup těžby a nepokračovalo se ve stupňovitém odstraňování 

skrývky. 

V tomto stavu by bylo vhodné odtěžení skrývkových hmot bránících v postupu těžby, a 

dále pokračování SV směrem klasickým způsobem po etážích. Vzhledem k velkému 



Martina Prokopová: Návrh dalších postupů těžby v lomu Ruprechtice 

2011  23 

 

množství skrývkových hmot, ekonomické a technické náročnosti daného řešení však 

takový postup v nejbližších letech zřejmě nebude možný. 

 

Obrázek č. 9 Lom Wágner II 

Wagner II 

Pracoviště WII je situováno v JV okraji DP, v bloku zásob kvalitní suroviny (blok BB12).  

Stávající lomová stěna vznikla těžbou pomocí jeřábu DERRICK (40 t). Především ve V 

části lomu je znatelný původní záměr stupňovitého roztěžení lomu, a to ve dvou etážích. 

Takový způsob těžby by vytvořil ideální podmínky pro její další postup SV směrem. 

Stupňovitý trend lomu však nebyl dodržen a těžba probíhala pouze v dosahu jeřábu. To 

vedlo k tomu, že v současnosti lomová stěna kopíruje křivku dosahu jeřábu, což opět 

značně komplikuje podmínky pro další dobývání.   
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4 Návrh dalších postupů těžby a zdůvodnění 

navrhovaného stavu 

V současnosti se těžba v kamenolomu Ruprechtice realizuje podle stávajícího POPD pro 

roky 2008 – 2012. Následující navrhovaná řešení budou řešena v časovém rozsahu platném 

pro novou aktualizaci POPD
9
, tedy roky 2013 – 2017.  

Vzhledem k nízké kapacitě těžby a složité ložiskové geologii je třeba postupovat na 

každém pracovišti individuálně a pružně reagovat na problémy s těžbou spojené. Návrh 

zahrnuje pracoviště se snadno dobyvatelnými a kvalitními bloky tak, aby po čas těžby 

pilíře poruchové zóny firma mohla stále uspokojit potřeby odběratelů. 

Součástí jednotlivých podkapitol jsou výpočty množství hmot navržených k odtěžení, 

zakončené celkovou sumarizací a rozvržení jejich těžby na pět let. Výpočet byl proveden 

metodou izolinií mocnosti na základě údajů měřených digitálním planimetrem 

USHIKATA x-plan 360i. 

Časovou posloupnost a vzájemnou závislost jednotlivých těžebních postupů prezentuje 
Tabulka č. 4. 

4.1 Propojení lomů Lednice a Wágner I 

Přípravné práce na odtěžení pilíře poruchového pásma mezi lomy Lednice a Wágner I 

(dále jen „pilíř“) jsou rozděleny na 5 základních operací.  

1. Vybudování komunikace, která zpřístupní lom Lednice horizontální dopravě 

z východní strany.  

2. Zarovnání pilíře na úroveň 550 m n. m., a to především odtěžením výklizu 

(skrývky10
) v severní části pilíře – pracoviště B1 

                                                 

9
 Dle povolení k HČ vydaného OBÚ Liberec, musí organizace předložit aktualizaci POPD každých 5 let 

 
10

 Podle [6] nánosy zemin, zvětraliny nebo jiné horniny, které se musí před vlastní těžbou odstranit, tvoří 
skrývku. Zvětraliny (nánosy zemin ani jiné horniny se zde ve významném množství nenalézají), mají určitou 
výtěžnost a jsou vhodné – stejně jako výklizový materiál – pro výrobu drceného kameniva. Pro potřeby této 
práce proto budou tyto skrývkové hmoty dále v textu označovány jako výkliz. 
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3. Vytvoření etáže z východní strany poruchového pilíře (rozšíření lomu Wágner I – 

pracoviště C2).  

4. Vytvoření etáže ze západní strany poruchového pilíře (rozšíření lomu Lednice – 

pracoviště A4). 

5. Vytvoření přípravného zářezu pro těžbu poruchového pilíře – pracoviště B2. 

Všechna zmíněná pracoviště (B1, B2, A4, C2+komunikace) jsou barevně vyznačena na 

mapovém podkladu (příloha č. 1). 

4.1.1 Vybudování komunikace propojující Lednici a plošinu pilíře 

Nově vybudovaná komunikace bude navazovat na „jižní“ komunikaci lomu Lednice v 

oblasti pracoviště A2 ve výšce 526 m n. m. Trasa této komunikace vychází z členitosti 

terénu; bude postupovat východním směrem a kolem pracoviště B se bude stáčet na JV 

s postupným stoupáním až na plošinu pilíře ve výšce 539 m n. m.  Její délka je 60 m, 

stoupání 12 ° (21%), což je v souladu s provozní dokumentací provozovny. 

Práce na vybudování této komunikace bude spočívat především v odklizu uvolněné 

horniny a úpravě terénu (stoupání, násypy, atd. – bez zpevnění).  

Navržená komunikace je dočasným řešením dopravy suroviny a výklizových hmot 

z pracovišť situovaných v lomu Lednice a pracovišť přípravných prací těžby pilíře 

poruchové zóny. 

4.1.2 Odtěžení dvou skrývkových etáží nad úrovní pilíře (B1) 

Skrývkové práce v předstihu těžební fronty jednotlivých lomů, byly v minulosti prováděny 

ve třech etážích v předpolí obou lomů (Lednice a Wágner I), avšak skrývka pokrývající 

pilíř mezi oběma lomy byla odstraněna pouze částečně a nyní tvoří v SV části pilíře 

výběžek o kubatuře 5668 m3
. Tento výběžek je tvořen z velké části silně zvětralou a 

tektonicky narušenou žulou, která je nevhodná pro hrubou nebo ušlechtilou kamenickou 

výrobu (výtěžnost 20%). 
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Odtěžením hmot z pracoviště B1 získáme prostor pro vytvoření přípravného zářezu k 

propojení lomů Lednice a Wágner I. a zároveň zpřístupníme dobývání další zásoby bloku 

BB11. 

4.1.3 Vytvoření nové etáže ve východní stěně lomu lednice (A4) 

Začátkem roku 2011 byla odtěžena část pilíře poruchové zóny v SV cípu jámy lomu 

Lednice, konkrétně jeho povrchové části. Hornina v těchto místech vytvářela převis, který 

byl preventivně z bezpečnostních důvodů odstraněn. Pro tyto práce bylo využito trhacích 

prací a lopatového rýpadla CAT 325 BLN zajištěného dodavatelskou firmou. Odstraněním 

převisu vznikly vhodné podmínky jednak pro vytvoření sjezdu do lomu Lednice (4.1.1), 

ale také pro vytvoření nové etáže.  

Rozměry této etáže jsem stanovila na základě průběhu přirozených puklin Q a L. Postup 

těžební fronty je plánován podél okraje těžební jámy, tedy JZ směrem (využití S-puklin). 

Šířka etáže je navržena na 10 m, délka pak na 34 m (příloha č. 1). Výšku etáže jsem určila 

na základě průběhu výrazné L pukliny, tzn. cca 7 m (na úroveň 532 m n. m.). 

Pomocí digitálního planimetru je výpočtem stanoven objem suroviny plánované k odtěžení 

na tomto pracovišti na 1 129 m3
. 

4.1.4 Vytvoření nové etáže v západní stěně lomu Wágner I (C2) 

V současnosti probíhají těžební práce na lomu WIII (pracoviště D) situované v blízkosti 

bodu č. 3 DP Ruprechtice. Vytvoření nové etáže ve stěně lomu WI v praxi znamená 

plynulý přechod těžby z pracoviště D na pracoviště C2.  

Jak je vidět, oblastí plánované etáže probíhá úzké poruchové pásmo táhnoucí se JZ - SV 

směrem (Obrázek č. 10 - vyznačeno zeleně). 
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Obrázek č. 10 Tektonická porucha v etáži Wágner I 

Další tektonická porucha ve stěně pilíře sice není vyznačena na geologické mapě (1982), 

ale je popsána geologickou dokumentací z roku 2008 ([4]). Tato porucha a rozsah zvětrání 

horniny jsou dobře viditelné (Obrázek č. 11). 

 

Obrázek č. 11 Zóna oxidace ve stěně poruchového pilíře - pohled z lomu Wágner I 

Z uvedeného je zřejmé, že tektonické narušení z velké části neumožňuje při těžbě využití 

systému puklin Q a L, jak tomu bylo při vytváření etáže ve stěně lomu Lednice. 

Postupem již zmíněných těžebních prací na lomu WIII SV směrem až k pomyslné hranici s 

pilířem by vznikla stěna o výšce cca 10 m, dané výškovým rozdílem úrovně plošiny lomu 

WIII (528 m n. m.) a úrovně pilíře (538 m n. m.). Z technologického hlediska by však bylo 
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zřejmě výhodnější pozastavit práce na WIII při hranici s pilířem už při výšce stěny cca 5m 

(ve výšce 533 m n. m.). S dalším postupem těžby do tělesa pilíře, bude výška etáže kolísat 

od 5 do 6 m podle individuálního tektonického narušení v jednotlivých částech plánované 

etáže. 

Vzhledem k efektivnímu využití kolového nakladače právě na lomu WIII (kap. 5.1.3) 

doporučuji v jeho využití pokračovat také při těžbě této etáže.  

Šířka etáže je navržena na 10 m a délka na 60 m. Stanovená délka se tedy táhne téměř po 

celém okraji stěny pilíře ze strany lomu WI a dočasně ponechává prostor o délce 15m pro 

manipulaci jeřábu RDK dopravujícího surovinu z pracoviště C1 (viz mapa) – bude odtěžen 

při postupu fronty přípravného zářezu.  

Vytěžené množství suroviny na tomto pracovišti je výpočtem stanoveno na 3300 m
3
. 

Vzhledem k rozsahu narušení horniny v této navržené etáži bude velká část objemu 

vytěžené suroviny nevhodná pro HUKV, může však být použita pro výrobu drceného 

kameniva. 

4.1.5 Vytvoření přípravného zářezu (B2)  

Přípravný zářez bude na SV pilíře tvořit první propojovací prvek mezi lomy Lednice a 

Wágner I. Etapa vytváření přípravného zářezu je plánována až po zarovnání plochy pilíře 

v jeho SV části na úroveň 540 m n. m., tzn. až po odtěžení skrývky v této oblasti 

(pracoviště B1). Vlastní zářez je navržen v nejužší části pilíře (47 m), tak aby propojení 

obou lomů bylo minimálně technologicky náročné. Těžební práce budou zahájeny na obou 

koncích navrženého zářezu – z lomu Lednice i z lomu Wágner I.  

Délka zářezu je navržena na 47 m, šířka na 7m s průměrnou hloubkou cca 4 m. Výpočtem 

bylo stanoveno množství hmot, určených k odtěžení na tomto pracovišti, na 1377 m
3
.  

Zásoby pilíře budou dále těženy v etážích, s postupným zahlubováním a postupem těžební 

fronty JZ směrem a zároveň SV směrem (příloha č. 1). 
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4.2 Další pracoviště na lomu Wágner I 

4.2.1 Postup těžby SV směrem – C1 

Při tomto postupu těžby musíme zohlednit stav skrývkových prací v SV směru. Vzhledem 

k poměrně velkému množství výklizu (16 278 m
3
), rozšiřování lomu SV směrem není 

z důvodu omezené výše roční těžby možné. Při zahlubování stávajících etáží je třeba dbát 

na to, aby nedošlo ke stejnému stavu jako v Lednici, kde zahlubováním bylo dosaženo dna 

lomu (515 m n. m.). Vzniklá lomová stěna zde, jak už bylo uvedeno, způsobila značné 

komplikace při vytváření vhodných podmínek pro odtěžení kvalitních zásob. Podobný 

případ by nastal v lomu Wágner I při těžbě zásob v severovýchodní části bloku BB11. 

V současnosti je další těžba na tomto pracovišti tedy reálná, ale pouze zahlubováním 

stávajících etáží s  postupem skrývkových prací v rozsahu, který bude možný s ohledem na 

povolenou výši roční těžby. 

V případě, že bude povolena roční těžba vyšší než 10 000t a výše uvedené skrývkové práce 

budou provedeny, dojde k odkrytí kvalitní suroviny bloku zásob  BB11 a CB 14 o kubatuře 

54 100 m
3
. 

4.2.2 Těleso na JZ lomu WI a sjezd na dno lomu (C3) 

Při jihozápadním okraji jámy lomu Wágner I se nachází horninové těleso tvaru komolého 

jehlanu s podstavou o rozměrech cca 18 x 23 m a průměrné výšce 5 m. Toto těleso 

donedávna tvořilo základnu paty upevnění kotevního lana jeřábu DERRICK, umístěného v 

lomu WII. Jeřáb byl zlikvidován v listopadu 2010. Jako součást úpravy terénu, pro další 

možné postupy těžby, je nutné toto těleso odstranit.  

Výpočtem byl objem výklizu stanoven na 1029 m3
. 

Odtěžení těchto hmot navrhuji za účelem vytvoření podmínek vhodných pro vybudování 

sjezdu na dno lomu WI. Navržená komunikace je zakreslena v mapové dokumentaci 

založené jako příloha č. 1 tohoto návrhu. 

Sjezd na bázi lomu WI bude počínat v místech pracoviště C3 a pokračovat kolem JV rohu 

jámy WI (blokem poruchového pásma č 26). Odtud z kóty 528 m n. m. bude postupně 
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klesat až na dno lomu ve výšce cca 520 m n. m. Tak budou horizontální dopravě 

zpřístupněny zásoby JV části bloku zásob CB 18. 

Navržená komunikace bude vybudována v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 

dopravním řádem provozovny.  

Délka komunikace je navržena na 35 m s maximálním klesáním 12°  (21%). K vybudování 

komunikace bude použito trhacích prací, rýpadla (vybaveného lopatou a rozrývacím trnem 

- ripperem) a lopatového nakladače. Jako materiálu pro výstavbu bude použito skalní suti, 

štěrku a hlíny z rozvalu vzniklého úpravou terénu trhacími pracemi na tomto pracovišti. 

4.3 Pracoviště na lomu Wágner II (E) 

Likvidace jeřábu DERRICK, která proběhla v listopadu roku 2010, zpřístupnila zásoby o 

kubatuře cca 12270 m3, které jsou vhodné pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, a 

dále 7270 m3
 zásob, které jsou vzhledem k tektonickým poruchám a nepříznivému uložení 

L-puklin vhodné pouze pro HKV. 

Pro toto pracoviště je v současné době vypracován návrh možnosti dalšího postupu. Návrh 

předpokládá postup těžby stupňovitým způsobem, konkrétně v 1. a 2. těžební etáži 

(barevně označenými v příloze č. 1), případně založení 3. etáže na úrovni 522 m n. m. (viz 

kap. 4.6). 

4.4 Zdůvodnění navrhovaného řešení 

Navrženo bylo celkem sedm pracovišť. Všechna výše uvedená pracoviště byla navržena 

tak, aby bylo dosaženo dílčích cílů, které byly pro tuto práci stanoveny (kap. 1). Dále byl 

zohledněn současný stav těžby v kamenolomu, tak aby zjištěné nedostatky uvedené v 

kap. 3.7 byly eliminovány nebo zcela odstraněny. 

Odtěžením pilíře (pracoviště A4, B2 a C2 v kap. 4.1) vznikne dostatečný prostor pro další 

zahlubování propojených lomů, a tím bude zpřístupněna surovina také pod bází 

současných bloků zásob.  
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Navržení účelových komunikací (kap. 4.1 a 4.2.2) zpřístupní pracoviště, ze kterých byla 

vytěžená surovina dopravována pouze vertikálním způsobem, také dopravě horizontální.  

Pracoviště C1 a E (kap. 4.2.1 a 4.3) jsou navržena za účelem vytvoření zdroje kvalitní 

suroviny i v období, kdy budou muset být v rámci návrhu odstraněny převážně suroviny 

pro KV nevhodné - výklizu (jejich účelnost je patrná zejména z pohledu ekonomického 

vyhodnocení návrhu - kap. 5.1.1). 

4.5 Návrh nutných opatření 

Výrazný problém představuje příjezdová komunikace. Příjezd k lomu je možný pouze ulicí 

U Slunečních lázní a následnou účelovou komunikací. Zástavba v okolí ulice U Slunečních 

lázní dříve byla poměrně velmi řídká a nákladní doprava proudící po komunikaci nebyla 

pro své okolí obtěžující. Problém vyvstal s intenzivní výstavbou rodinných domů, které od 

konce devadesátých let minulého století zaplnily urbanisticky přitažlivou lokalitu. Při této 

výstavbě nebylo respektováno ochranné pásmo silnice, která je jedinou přístupovou 

komunikací do lomu. Navýšení kapacity těžené suroviny kamenolomu by současně zvýšilo 

frekvenci nákladní automobilové dopravy na této komunikaci. Ta na takovou zátěž jednak 

není navržena a dále by frekventovanější doprava mohla způsobit konflikty mezi obyvateli 

rodinných domů a společností.  

Nová příjezdová komunikace by byla vedena po lesních pozemcích statutárního města 

Liberec, spravovaných Městskými Lesy Liberec. Využívala by stávajících lesních cest, 

které by však musely být upraveny, aby splňovaly požadavky nákladní dopravy. Přibližná 

délka upravované stávající lesní cesty činí 600 m. Nově navržená komunikace začíná v 

nejsvrchnějším úseku současné komunikace – tedy mimo intravilán městské části 

Ruprechtice, pokračuje přes lesní pozemky, ústí na ulici Horská přibližně v místech nad 

autovrakovištěm. 

Navýšení kapacity kamenolomu je tedy možné až po vybudování nové příjezdové 

komunikace. 

Ze všech výše uvedených důvodů je v budoucnu nutné: 

- vybudovat novou příjezdovou komunikaci, 
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- zpracovat posudek EIA (záměr vyžadující zjišťovací řízení dle přílohy č. 1 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), 

- provést změnu povolení k hornické činnosti ve smyslu navýšení roční těžby nad 

10 000t za rok. 

4.6 Perspektiva těžby do budoucna 

Na ložisku se v současnosti nachází 791520 m
3
 zásob. Při těžbě 10000 t ročně, představuje 

toto množství zásoby na příštích 200 let. Je více než pravděpodobné, že další zásoby budou 

ověřeny pod současnou bází bloků zásob. 

Jednou z možností je propojení WII a WI jižní část bloku poruchové zóny č. 26, která je 

odkryta lomy WI a WII. Toto propojení by bylo realizováno postupným přechodem etáží 

WII do skrývkových etáží WI (příloha č. 1). Tak docílíme jednak zpřístupnění etáží lomu 

WII z obou stran a jednak postupného snižování stěny lomu WI. 

Dále na základě navrženého propojení lomu Lednice a Wágner je možné zahlubování a 

těžba suroviny pod stávajícími platy obou lomů. 

Další možnosti postupu těžby na daném ložisku by vyplynuly z případného rozšíření DP 

v CHLÚ. Především se jedná o rozšířování stávajících lomů L a WI a dále o zahlubování 

lomu WII, které vyplývá z členitosti terénu jižně od hranice DP mezi body 1 a 2. 
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Tabulka č. 4 Posloupnost jednotlivých těžebních operací 

Lednice Wágner I Wágner II 
Časové 

rozhranní 

propojení lomů 
Odstranění 

„komolého 

jehlanu“ 

 

 

 

 

Těžba lávek 

na SV 

hranici lomu 

 

Těžba v 1. a 2. 

etáži 

P
ostupy těžby navržené pro roky 201

3
 až 2017

 

Vytvoření 

komunikace 

Skrývkové 

práce - pilíř 
 

    

Nová etáž 
Přípravný 

zářez 
Nová etáž 

Zavedení 

horizontální 

dopravy do 

lomu Wágner 

I. 

 

 
 

  

 

Vytěžení pilíře  

a propojení obou lomů 

 Vybudování nové příjezdové 

komunikace a zpracování 

posudku EIA Těžba zásob 

bloku CB18 

V
ybrané m

ožnosti postupů těžby
 

v
 dalších letech

 

 

 

Zahlubování plata L+WI 

 
Skrývkové 

práce 

Skrývkové 

práce na SV 

    

Postup těžby 

SV  a 

V směrem 

k hranicím 

DP 

Postup těžby 

lomu SV 

směrem 

Rozšíření DP 
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5 Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení 

navrhovaného řešení 

5.1 Technicko-ekonomické vyhodnocení 

5.1.1 Navrhovaná pracoviště 

Z podkladů společnosti Ligranit a.s. vyplývá, že současná pracoviště jsou orientována v 

blocích zásob s různou výtěžností11
.  

Tabulka č. 5 Výtěžnost současných pracovišť 

Blok zásob (lom) Vytěžené zásoby 

z celkové produkce 

kamenolomu 

[%] 

Výtěžnost bloku  

[%] 

 

Průměrná výtěžnost 

kamenolomu 

[%] 

25 (L) 33.3 20 

40 BB11(WI) 66,6 50 

BB12 (WIII) 66,6 50 

Jak je vidět, dosavadní průměrná výtěžnost lomu je 40% a z ekonomického hlediska je 

žádoucí zachovat stejnou procentuální výtěžnost také při realizaci tohoto návrhu. 

Podstatná část návrhu postupu těžby je vázána na odtěžení výklizového materiálu nad 

úrovní navržených pracovišť. Většina skrývkových prací proto proběhne již v prvních pěti 

letech realizace návrhu a musíme tedy předpokládat nárůst objemu výklizových hmot. S 

tím souvisí snížení celkové výtěžnosti lomu v tomto období.  

Za předpokladu zachování současné těžební kapacity kamenolomu (10 000 t ročně) by pro 

prvních pět let realizace návrhu byla průměrná výtěžnost kamenolomu následující: 

                                                 
11

 Výtěžností se v této práci rozumí výtěžnost podle kondicí (kap. 2.5) uvedených v závěrečné zprávě 

těžebního průzkumu.  



Martina Prokopová: Návrh dalších postupů těžby v lomu Ruprechtice 

2011  35 

 

 Tabulka č. 6 Předpokládaná výtěžnost v letech 2012 - 2017 

pracoviště objem hmot určených k 

odtěžení 

výtěžnost výkliz 

 % m
3
 % m

3
 m

3
 

skrývka (B1) 29 5668 20 1133,6 4534,4 

skrývka (C3) 5 1029 0 0 1029,0 

pilíř 33 6267 38 2381,5 3885,5 

WII 33 6267 50 3133,5 3133,5 

celkem 100 19231 34,6 6648,5 12582,5 

Protože by se poklesem průměrné výtěžnosti (z 40% na 34,6%) snížila produkce suroviny 

vhodné pro KV a tím i finanční prostředky kamenolomu, musíme změnit jeden ze 

vstupních faktorů, které produkci vhodné suroviny ovlivňují: 

- výši roční těžby, resp. navýšení roční těžby nad 10 000 t ročně, nebo 

- těžbu v lomu WII nahradit těžbou v bloku s výtěžností nad 50% 

Vzhledem k tomu, že se na ložisku blok zásob s výtěžností větší než 50% nenachází [6], 

bude zapotřebí zažádat o změnu povolení k HČ ve smyslu navýšení roční těžby nad 

10 000 t ročně. 

Průměrná výtěžnost v kamenolomu v dalších letech již není zatížena tak velkým 

množstvím výklizových hmot (Tabulka č. 7), a proto opět vzroste na původních 40%: 

Tabulka č. 7 Předpokládaná výtěžnost po roce 2017 

pracoviště objem hmot určených k odtěžení výtěžnost výkliz 

 m
3
 % m

3
 m

3
 

Pilíř 84708 38 32189 52519 

WII 13273 50 6637 6636 

celkem 97981 39.6 38826 59155 
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Jednou z dalších výhod navýšení povolené roční těžby je možnost zároveň s těžbou pilíře a 

etáží lomu WII odtěžit skrývkové hmoty v SV předpolí lomu WI, což by při těžbě 10 000 t 

ročně bylo nevýhodné. Takovým postupem se zpřístupní zásoby kvalitní suroviny s 

relativně vysokou výtěžností (50%) a dojde k dalšímu zvýšení průměrné výtěžnosti 

kamenolomu.  

Změna povolení je pro společnost výhodná také z pohledu ekonomického využití výklizu. 

5.1.2 Vyhodnocení ekonomického významu výklizu a drceného 

kameniva 

Prodej materiálu vhodného k výrobě drceného kameniva 

V současnosti společnost Ligranit a.s. poskytuje odběratelům (v současnosti společnosti 

Eurovia a.s.) výklizové hmoty odvalu ke zpracování. Prodejní cena výklizového materiálu 

je 30Kč.t
-1

.  

Odběratelé využívají vlastní mobilní zařízení pro výrobu drceného kameniva a materiál 

zpracovávají přímo na místě. 

Prodej drceného kameniva 

V případě, že se společnost Ligranit a.s. rozhodne sama drcené kamenivo nabízet, bude 

technologické zařízení k jeho výrobě řešit dodavatelskou firmou, pravděpodobně opět 

společností Eurovia a.s.  

Tabulka č. 8 Strojní zařízení pro výrobu drceného kameniva 

Technologická operace Typ zařízení 

Manipulace s materiálem Kolový nakladač CAT 962 GII 

Drcení Čelisťový drtič HARTL PS 303 BB V 

třídění Třídič TEREX FINLAY 303 

Předpokládejme využití stejné technologie, jaká se při zpracování materiálu z odvalu 

využívá nyní, tj. mobilní drtící a třídící linka a kolový nakladač (Tabulka č. 8). 
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Náklady na zpracování pak budou činit 109 Kč.t
-1

 (dle cenové nabídky společnosti 

Eurovia, březen 2011).  V případě potřeby rozpojení materiálu za pomocí trhacích prací by 

k těmto nákladům musel být připočten další náklad, cca 30 Kč na tunu rozpojovaného 

materiálu. Celkové výdaje na výrobu drceného kameniva pak budou 139 Kč. Tržní cena 

tohoto materiálu uvedená spol. Ligranit a.s. se pohybuje od 175 - 195 Kč.t
-1

 . Čistý zisk z 

prodeje drceného kameniva činí 36 - 86 Kč.t
-1

, tedy až o 186% více než při prodeji pouze 

výklizového materiálu. 

V tabulce (Tabulka č. 9) jsou uvedeny společnosti v dosahu Liberecké aglomerace, které 

nabízejí drcené kamenivo stejné frakce. Srovnání je důležité v rámci posouzení 

konkurenceschopnosti drceného kameniva produkovaného společností Ligranit a.s.  

Tabulka č. 9 Porovnání cen drceného kameniva provozoven některých společností v Libereckém kraji 

Společnost -

provozovna 

Typ horniny Frakce [mm] Cena bez DPH [Kč.t
-1

] 

Dobet s.r.o. – 

Krásný Les 

Čedič 63-125 Nevyrábí se 

32-63 199 

0-32 180 

Eurovia 

kamenolomy a.s. – 

Bezděčín 

Melafyr 63-125 229 

32-63 235 

0-32 199 

Eurovia 

kamenolomy a.s. – 

Smrčí 

Čedič 63-125 Nevyrábí se 

32-63 237 

0-32 219 

Ligranit a.s. Žula 63-125 195 

32-63 195 

0-32 175 
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Společnost Ligranit a.s. začala poskytovat materiál pro drcené kamenivo v r. 2002.  

Dle prohlášení výrobce vydaného na základě zákona č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků, výrobek splňuje požadavky technické specifikace vyhlášky 

č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, a dále normy pro přírodní stavební kámen pro 

kamenické výrobky (ČSN 72 1800) a kámen pro zdivo a stavební účely (ČSN 72 1860). 

Chybí však certifikace, které výrobky výše uvedených společností mají, jako jsou: 

kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské 

stavby a pozemní komunikace (ČSN 13242), kamenivo do betonu (ČSN 12620), kamenivo 

pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných 

dopravních ploch (ČSN - EN13043). To by z konkurenčního hlediska mohlo znamenat 

jistou nevýhodu. Z provozních zkušeností je však poptávka materiálu mnohem vyšší než 

jakou může společnost uspokojit. Jen v roce 2010 bylo z odvalu kamenolomu Hraničná 

(provozovatel Ligranit a.s.) odebráno 70 000 t materiálu. Důvodů je zřejmě několik, těmi 

nejvýznamnějšími jsou: 

- nízká cena jednotlivých frakcí v porovnání s cenami jiných společností 

- ekonomická náročnost dopravy pro dovoz materiálu ze vzdálenějších lomů 

(nejbližší provozovna – Smrčí - je od Ruprechtic vzdálena 20 km) 

- Správa CHKO vyžaduje využití místních materiálů na opravu lesních cest, 

turistických a lyžařských tras na území CHKO (drcené kamenivo nahrazuje 

historicky využívaný „perk“ – tj. eluvia z původních granitových lomů) 

- dobré technologické vlastnosti kameniva právě na úpravu méně náročných 

komunikací, odstavných ploch, atd. 

5.1.3 Vyhodnocení provozních nákladů kolového nakladače a jeřábu 

Za poslední čtyři roky byly evidovány provozní náklady kolového nakladače 

VOLVO L60E (tabulka č. 10) a jeřábu RDK 300
12

 (tabulka č. 11).  

 

  

                                                 
12

 Hodnoty byly získány z účetních podkladů společnosti Ligranit a.s. 
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Tabulka č. 10 Provozní náklady kolového nakladače Volvo L60E v roce 2010 

[Kč] 2007 2008 2009 2010 Celkem 

nafta 118638,53 180608 153275,53 151337,75  

Náhradní díly 7515,56 159279,47 38339,06 79605,63  

Maziva 138,62 556,85 18632,24 15566,25  

Jiná spotřeba 

materiálu 

208,28 409,38 883,61 2565  

Údržby a 

opravy 

20259,44 105744,5 76313,48 70009,26  

Ostatní 

náklady 

1500 8309 2556 1122  

celkem 148260 454907,2 289999,92 320205,89 1213373,01 

Tabulka č. 11 Provozní náklady jeřábu  RDK 300 roce 2010 

[Kč] 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Spotřeba 

elektrické 

energie 

217671 115349,75 141370 89388  

Náhradní díly 20400,21 6125,98 3245,78 5334,66  

Maziva 1437,04 38,9 - 1558,17  

Opravy, 

údržba, revize 

15936,3 - 20675,12 18406,8  

ostatní 37980,92 772,27 33519 1444,83  

Celkem 293425,47 122286,9 198810,73 116132,5 730655,6 
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Využití jednotlivých strojů a množství dopravované suroviny však bylo u obou strojů 

různé. Účelné je tedy porovnání nákladů obou strojů vzhledem k množství dopravovaného 

materiálu. 

Po konzultaci se závodním kamenolomu bylo odhadem stanoveno současné využití:  

- jeřábu RDK 300 v lomu Lednice: 2100 t materiálu ročně (Tabulka č. 5 – Z Lednice 

se dopravuje 3300 t veškerého materiálu, 1200t vytěženého materiálu dopravuje 

lanový jeřáb) 

-  nakladače 175 000 t materiálu za rok (doprava od okraje jámy k místu dalšího 

zpracování a doprava na meziskládky případně naložení nákladních automobilů 

odběratele) 

Předpokládejme ideální stav v roce 2010, při kterém by bylo vytěženo 10 000t . Náklady 

na tunu dopraveného materiálu by byly pro jednotlivá strojní zařízení následující: 

Tabulka č. 12 Provozní náklady jednotlivých strojů na tunu dopravované suroviny 

 Objem dopravovaného 

materiálu [t.r-1
] 

Náklady [Kč] Náklady na tunu [Kč] 

Jeřáb 2100 116132,5 55 

nakladač 17500 320205,89 18 

Protože uvedený příklad vycházel z ideálního případu, jsou stanovené ceny pouze 

orientační. Přesto však údaje dokazují, že využití nakladače je mnohem levnější, než 

využití jeřábu. 

Dalším vstupujícím faktorem, kterým se dá vyjádřit ekonomická výhoda nakladače oproti 

jeřábu, jsou mzdy jednotlivých pracovníků. Jak bylo uvedeno v kap. 3.7.1, počet 

pracovníků obsluhujících dopravní zařízení se snižuje z minimálně tří pracovníků, 

obsluhujících jeřáb, na jednoho strojníka kolového nakladače.  

Časové využití nakladače Volvo je v současné době maximální. S navýšením těžební 

kapacity kamenolomu nad 10 000t ročně a převedením části práce, kterou vykonávají 

jeřáby, kolovému nakladači, nebude výkon současného nakladače moci zajistit plynulý 

chod kamenolomu. V tom případě bude nutné zajistit další nakladač. Ten by měl být 
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vyššího výkonu než dosavadní Volvo (byl by využíván mj., při dopravě přímo z etáží 

přístupných horizontální dopravě). 

Pokud roční těžba po povolení navýšení nedosáhne 20 000 t (tj. 200% současného stavu) 

společnosti Ligranit a.s. se koupě nového nakladače nevyplatí (z důvodu nízkého využití 

nakladače v provozu). Proto navrhuji zajistit kolový nakladač dodavatelskou firmou, a to 

stroj Volvo L90F s čistým výkonem motoru 129 KW a objemem lopaty 2,3 – 7,0 m
3
. 

Zajištění nakladače dodavatelskou firmou je, vzhledem k výši investice, výhodné také v 

případě, že roční těžba bude vyšší než 20 000 t
13

, a to nejméně na prvních šest měsíců, kdy 

praxí bude ověřeno, zda je výkon nakladače uvedeného typu dostačující a zda má v 

provozu takové uplatnění, jaké se předpokládalo.  

Uvedený předpoklad by byl ověřen vypracováním podrobné analýzy zaměřené na 

zhodnocení možností koupě nebo zapůjčení kolového nakladače, a jejímž výsledkem by 

bylo ekonomické hledisko jednotlivých řešení.  

5.1.4 Shrnutí 

Na základě zjištěných dat a informací doporučuji společnosti Ligranit a.s.: 

- smluvně zajistit dodavatelskou firmu, která poskytne prostředky drtící a třídící 

techniky pro výrobu drceného kameniva, a tento výrobek samostatně nabízet 

k prodeji, 

- co nejdříve zpřístupnit pracoviště horizontální dopravě dle uvedeného návrhu a 

nahradit práci doposud vykonávanou jeřáby prací kolového nakladače, a to 

v maximální možné míře. 

                                                 

13
 Do tohoto množství, nebudou započteny vytěžené materiály při výrobě drceného kameniva. Předpokládá 

se využití nakladače dodavatelské společnosti. 
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5.2 Ekologické vyhodnocení 

Protože výše roční těžby doposud nebyla plánována vyšší než 10 000 t.r-1
, nebylo 

provedeno zjišťovací řízení vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Z kapitoly 5.1 vyplývá, že je navýšení těžby nad tuto limitní hranici 

žádoucí. V případě žádosti o změnu povolení k HČ ve smyslu změny povolené maximální 

těžby za rok, by muselo být provedeno zjišťovací řízení vlivů daného záměru na ŽP. 

Na základě podmínky územního rozhodnutí č. j. OÚPA/2/1270/77-Há. Ze dne 27. 4. 1977 

bylo stanoveno ochranné hygienické pásmo o poloměru 300 m od středu provozovny. 

5.2.1 Ochrana zemědělského půdního fondu 

Zemědělský půdní fond nebude plánovanou činností dotčen. 

5.2.2 Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa 

Veškeré těžební práce probíhají v rámci stanoveného DP. Toto je předmětem pravidelných 

kontrol ČIŽP (poslední provedená kontrola byla provedena 21. 1. 2010). 

Při provádění skrývkových prací v SV části pilíře (pracoviště B), při postupu těžební fronty 

lomu WI severovýchodním směrem (pracoviště C1) a při obnově těžebních prací na lomu 

Wágner II (pracoviště E) bude třeba vykácet dřeviny – nálet - pokrývající pracovní plochu 

o rozloze cca 3 000 m
2. Tyto dřeviny splňují podmínky novely zákona o ochraně přírody a 

krajiny (č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro kácení bez povolení nebo 

ohlášení. Dotčené plochy leží uvnitř DP. 

Propojením lomu Lednice a Wágner I a jejich dalším zahlubováním je prakticky vyloučen 

zábor dalšího lesního porostu, ani nedojde k dalšímu narušení pohledové kulisy Jizerských 

hor. 

Těžbou nebudou dotčeny lesní pozemky navazující na dobývací prostor. 
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5.2.3 Ochrana vod 

Pro vypouštění důlních vod byla vydána následující rozhodnutí: 

Lom Lednice: Obor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Liberci vydal 

povolení č. j. Vod. 1335/89-235 ing.K. Rozhodnutí povoluje vypouštění důlních vod z 

Lomu Lednice do povodí Černé Nisy. 

Lom WI: Krajský úřad Libereckého kraje vydal rozhodnutí č. j. KULK/16857/2008. 

Rozhodnutí povoluje vypouštění důlních vod lomu Wágner I do přítoku Jizerského potoka. 

Limity stanovené těmito rozhodnutími jsou dlouhodobě plněny a nebudou při navrhované 

hornické činnosti překročeny. 

5.2.4 Ochrana ovzduší 

Dle nařízení č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, jsou kamenolomy a 

zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva – 

přírodního i umělého, evidována jako střední zdroj znečišťování ovzduší.  

Emise tuhých znečišťujících látek jsou snižovány na minimální dosažitelnou hodnotu 

skrápěním míst, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší. 

Mnou navržené těžební postupy nemají vliv na kategorizaci zdroje znečišťování ovzduší a 

nebudou jimi dotčeny další náležitosti dané platnou legislativou na ochranu ovzduší 

(zejména zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, vedení provozní evidence a souhrnné 

provozní evidence, poplatky atd.). 

5.2.5 Odpady 

V kamenolomu je nakládáno s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem. 
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5.2.6 Shrnutí 

Vzhledem k povaze a rozsahu prací na nově navržených pracovištích: 

- návrh vyžaduje posouzení vlivů na ŽP, dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, 

- návrh nevyžaduje změny ani doplnění stávajícího plánu sanace a rekultivace 

provozovny, 

- návrh nevyžaduje nová opatření pro ochranu státem chráněných zájmů. 
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6 Závěr 

Na základě dostupných materiálů, které mi poskytla společnost Ligranit a.s. jsem 

vypracovala návrh dalších postupů těžby pro kamenolom Ruprechtice.  

Navrhuji postup do oblastí poruchových zón (především pak odtěžení pilíře mezi lomy 

Lednice a Wágner I), tak jak jsem jej v návrhu popsala a to za účelem zpřístupnění kvalitní 

suroviny pod bází současných lomů.  

Materiál získaný v poruchových zónách, který není vhodný pro HKV navrhuji zpracovat 

na drcené kamenivo ve frakcích 0 -32, 32 – 63 a 63 – 125 a to dodavatelskou firmou.  

Současně s těžbou v poruchových zónách navrhuji těžbu ve zdravých blocích zásob. 

Paralelní těžba na těchto pracovištích zajistí dostatek kvalitní suroviny, tak aby celková 

výtěžnost kamenolomu byla stejná, nebo vyšší než doposud.  

Porovnáním nákladů v kamenolomu používaných strojů (jeřábu RDK 300 a nakladače 

Volvo L60E) jsem zjistila, že provozní náklady nakladače jsou přibližně třikrát nižší než 

provozní náklady jeřábu. K současně využívanému nakladači proto navrhuji smluvně 

zajistit pronájem kolového nakladače L90F, který převezme větší část práce, doposud 

vykonávanou pouze jeřáby. Za tímto účelem jsem navrhla dvě účelové komunikace – pro 

lom Lednice a pro lom Wágner I.  

Z jednotlivých kapitol, především z technicko-ekonomického vyhodnocení návrhu 

vyplývá, že je nutné zažádat o změnu povolení k hornické činnosti ve smyslu navýšení 

povolené roční těžby nad 10 000 t ročně. S tím souvisí nutné vybudování nové příjezdové 

komunikace do lomu a vypracování posudku vlivů na životní prostředí (EIA). 
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