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Technická zpráva 

 Práce p�ed zahájením vlastní t�žby

• realizace p�eložek - VN, vodovod, p�epad vody z vodárny 

• zam��ení, vyty�ení a ohrazení hranic dobývacího prostoru (kolíky, páska, p�i realizaci 

skrývkových prací bude dobývací prostor vymezen  valem ze skrývkových hmot) 

• na základ� vznikající dohody budou realizována kompenza�ní opat�ení - pokud nebude 

realizován ochranný val, který by byl budován v rámci skrývkových prací, budou provedeny 

dohodnuté výsadby 

 Skrývkové práce

• výpo�tem, na základ� provedeného geologického pr�zkumu, je stanoven objem 

skrývkových hmot celkem na cca 28 000 m
3
 .Celý objem bude deponován kolem hranic DP 

(val cca 10x5x570 m). 

 Použitá technologie:  buldozer - shrnutí hmot  

    bagr   - naložení 

    nákladní auto - p�evoz hmot na deponie 

 Doba realizace: 8 pracovních týdn� (Po-Pá) 

 T�žební práce 1.a 2.etáž

• t�žba bude zahájena v úrovni nejvyšší t�žební etáže a bude postupovat shora dol�

• do vzdálenosti cca 70 m bude t�žba provád�na pouze buldozerem, který bude hrnout 

materiál sm�rem ke stávající t�žební st�n� a p�es její hranu dolu na plato, odtud bude 

surovina nakládána a p�evážena do prostoru úpravny 

• až bude dosaženo dostate�ného prostoru pro otev�ení 2.etáže (tzn. p�edstih minimáln� 25 m) 

 bude stejným zp�sobem otev�ena i druhá etáž. V té dob� už bude možno, vzhledem k 

 dostate�nému snížení terénu, vybudovat technologickou komunikaci z plata DP Grabštejn. 

 Dobývací prostor tvo�í mezi vrcholy �.3,4 a 5 špici, která je nejširším místem celé plochy. 

 Vzhledem k tomu, že ekonomicky je reálné hrnout hmoty pouze do vzdálenosti cca 70 m, 

 budou ob� etáže v prostoru kolem vrcholu �.4 dot�ženy naklada�em (ší�ka plochy cca 50 m). 

 Z prostoru 2.etáže bude do 1. etáže vybudována technologická komunikace. Naklada� vyt�ží 

 surovinu ze st�ny, naloží na nákladní automobil, který ji po technologických komunikacích 

 p�eveze k úpravn�.  Na "Václavické" stran� se díky pom�rn� úzkému prostoru p�edpokládá, 

 že ob� první etáže budou t�ženy hrnutím buldozerem. 

 Použitá technologie: buldozer - etapa hrnutí 

    naklada� a 2 x nákladní automobil (typ TATRA apod.) - etapa t�žby 

 Doba realizace: P�edpoklad cca 3-4 roky.  

    Je závislá na odbytu  (p�edpokládáme výrobu cca 300 000 t/rok) a 

    také na kvalit� suroviny.  

 Po ukon�ení t�žby v t�chto etážích bude následovat jejich technická rekultivace. Od hrany 

 skrývkového �ezu budou oba t�žební �ezy sesvahovány na úrove� 3.etáže, povezeny ornicí a 

 osázeny.   

 Doba realizace: technická a osázení (cca 2,5 ha) - 2 roky 

    zajišt�ní porost�      - 5-7 let 

          



 T�žební práce 3. - 5.etáž

 T�žba již bude probíhat v hloubce cca 30 m a p�edpokládáme t�žbu naklada�em a p�evoz 

 nákladními automobily (2x). 

 Doba realizace: p�edpoklad cca 5 let 

 Na základ� výsledk� geologického pr�zkumu a následných zkoušek se p�edpokládá, že 

 surovina bude využita pro výrobu frakcí t�íd�ných mokrou cestou. To znamená, že v 

 prostoru krom� t�žebních a p�epravních mechanism� nebude umíst�no t�ídící za�ízení. 

 Provoz se, s ohledem na odbytovou situaci posledních dvou let a s ohledem na plánované 

 p�esunutí výroby suchých frakcí do dobývacího prostoru Václavice I, p�edpokládá Po-Pá od 

 6ti do  16ti hodin. V p�ípad�, že by nebylo možno takto pokrýt požadavky zákazník� a došlo

  by k navýšení odbytu, byly by pracovní sm�ny prodlouženy do 18ti hodin, eventueln� i o 

 soboty  (dnešní stav).  

 Bude upravena zvuková signalizace mechanism� snížením její intenzity. 

 Rekultivace

 Z d�vodu malého objemu rekultiva�ních hmot ze skrývek se  jeví jako vhodné �ešení 

 kone�ný rekultiva�ní svah rozd�lit v úrovni cca 3. t�žební etáže obslužnou komunikací, 

 která bude sloužit: 

• k snadn�jší realizaci biologické rekultivace a následné údržby lesních porost�, 

• k v�tší elimininaci erozních projev� (v�etn� vy�ešení lepšího zp�sobu odvod�ování), 

• k lepšímu za�len�ní rekultivovaného území do stávajícího krajinného rázu.   

 Záv�rné svahy nad a pod úrovní obslužné komunikace na úrovni cca 3. etáže vzniknou 

 zavezením a urovnáním svahu ve sklonu 1 : 1,5. Hrana horního svahu bude za�ínat hranou 

 skrývky, u 1. a 2. etáže se hrany �áste�n� sesvahují shrnutím dozerem (materiál z hlavy etáží 

 bude nahrnut k pat�) a tím pádem se ší�e pracovní plošiny na 3. etáži zmenší z p�vodních 10 

 m na cca 5 m. Hrana spodního svahu bude za�ínat na hran� 3. etáže, 4. a 5. etáže se celé 

 zahrnou a svah bude kon�it na úrovni nejnižší etáže t�žby.  

Obslužná komunikace vyústí na severozápadní stran� na hranu v jejím nejnižším míst�

 v mírném stoupání 7,5 % a na jihovýchodní stran� také na hranu ve stoupání 8,5 %, kde 

 bude napojena na obslužnou komunikaci, která vede mezi dosavadními rekultivacemi.  

Odvodn�ní komunikace a celého horního svahu bude �ešeno odvod�ovací rýhou, která bude 

 vedena v pot�ebném spádu podél paty horního svahu sm�rem ke st�edu a svedena na spodní 

 etáž. Podél paty spodního svahu bude také vyhloubena odvod�ovací rýha a sespádovaná 

 také ke st�edu, kde by  na platu vyt�žené nejnižší etáže, ponecháním mírné prohlubn�, 

 vznikl v období výskytu v�tších srážek p�irozený mok�ad. Vytvá�ení p�írodních  mok�ad� je 

 vhodné podle moderních trend� revitalizace t�žebních prostor . 

 Biologická rekultivace celého území bude realizována dodavatelsky odbornou lesnickou 

 firmou, a to zalesn�ním dle projektu zalesn�ní, schváleného p�íslušným orgánem ochrany 

 lesa (Magistrátem m�sta Liberce).  

 Projekt zalesn�ní se zpracovává samostatn� pro p�íslušný kalendá�ní rok, v n�mž se 

 zalesn�ní realizuje. Zpracovatel vychází p�i ur�ování druhové skladby d�evin, jejich 

 umíst�ní a jejich procentuálního zastoupení v dané ploše z konkrétních podmínek 

 terénu (tzn. jedná-li se o plochy podmá�ené, nebo naopak o suchá místa apod.).  

 Projekt osázení prozaqtím není k dispozici. Je vycházeno ze zásad biologické rekultivace. 

 která probíhá v DP Grabštejn: "Po celé ploše svah� i ochranného protihlukového valu budou 



 vysázeny sazenice d�evin i s balem. P�evážnou v�tšinu sazenic budou tvo�it: borovice 

 lesní, dub zimní a smrk ztepilý v pom�ru 70:20:10. Dopl�ujícími d�evinami je mod�ín 

 opadavý, buk lesní, javor mlé�."   

 K zales�ování sm�jí být použity pouze sazenice odpovídajícího p�vodu. P�i nákupu sazenic 

 je nutné uvést p�írodní lesní oblast a lesní vegeta�ní stupe�. P�vod sazenic musí být doložen 

 listem o p�vodu, tento doklad je nutno archivovat 20 let od zalesn�ní. Z hlediska dalšího 

 ošet�ování po výsadb� je nutno sazenice ožínat, aby je bu�e� neudusila, a to zpravidla 2-

 3krát ro�n�. Ochrana proti bu�eni a okusu zv��í se musí provád�t až do zajišt�ní kultury (než 

 je p�íslušný pozemek nebo jeho �ást vráceny zp�t do PUPFL). Zajišt�ní kultury znamená: 

 stromky odrostly negativnímu vlivu bu�en�, vykazují trvalý p�ír�st, nejsou výrazn�

 poškozovány zv��í, jsou rovnom�rn� rozmíst�ny po ploše a jejich po�et neklesl pod 80 % 

 minimálního po�tu, ur�eného projektem zalesn�ní.  

 P�íloha-vizualizace 

 Doba realizace - technická rekultivace 1-2 ha /rok  

     spodní svah (cca 3,5 ha) - 1 -  2 roky 

     plato (cca 0,6 ha)        1 rok 

    - biologická rekultivace - výsadby - 2 roky 

         - zajišt�ní - 5-7 let 


