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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá varianty dalšího postupu těžby v DP Bytča-Hrabové. 

V úvodní části této páce se zabývám popisem ložiska v DP Bytča-Hrabové, stavem zásob a 

současným stavem těžby, dopravou a úpravou těžené suroviny. 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout další postup těžby štěrkopísku na 

vybrané lokalitě, má práce obsahuje dvě variantní řešení v DP. V závěrečné části uvádím 

přínos navrhované varianty a ekonomické zhodnocení navrhovaných variant. 

 

Klíčová slova: variantní řešení, DP Bytča-Hrabové, těžba, štěrkopísek 

 

SUMMARY 

This thesis deals with variants of further mining process in Bytča DP – Hrabové. 

In the introductory part of this description deal with the lever bearing the DP Bytča - 

Hrabové , inventory levels and current state of mining, transportation and treatment of raw 

material . 

The aim of this work is to propose further steps gravel mining on the selected site, 

my work contains two alternative solutions in the DP . In the final part, the benefits of the 

proposed options and the economic evaluation of the proposed options . 
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CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout varianty dalšího postupu 

dobývání v DP Bytča-Hrabové. K naplnění hlavního cíle práce jsem si stanovila tyto dílčí 

cíle práce: 

- Popis geografie a geologie ložiska, 

- Zhodnocení hydrogeologických poměrů na ložisku 

- Stanovení množství a kategorii zásob ložiska, 

- Popis současného stavu dobývání, dopravy a úpravy těženého štěrkopísku 

v dobývacím prostoru Bytča-Hrabové, 

- Zpracování vlastního návrhu - variantní řešení při dalším postupu na 

předmětné lokalitě, 

- zhodnocení navrhovaného řešení a návrh optimální varianty.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ČPHZ činnost prováděná hornickým způsobem 

DP dobývací prostor 

HČ hornická činnost 

k.ú. katastrální území 

Ministerstvo ŽP SK ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky 

NN nízké napětí 

POPD plán otvírky, přípravy a dobývání 

PVL plán využití ložiska 

SN1, SN2 sedimentační nádrž 1, 2 

SNR Slovenská národní rada 

SR Slovenská republika 

STN EN 12 620 norma pro kamenivo do betonu 

Zn. značka 
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ÚVOD 

Má bakalářská práce je zaměřená na těžbu a zpracování štěrkopísku v DP Bytča-

Hrabové. Tento DP je ve vlastnictví společnosti Kamenivo Slovakia, a.s., se sídlem Areál 

Prefa, Bytča-Hrabové. Kamenivo Slovakia, a.s., je ve vlastnictví společnosti 

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá jako dceřiná společnost se 100 % majetkovou účasti[4].  

Předmětem činnosti společnosti je těžba a úprava štěrkopísku, a s ní spojená 

obchodní činnost. Společnost je držitelem hornického oprávnění v souladu se zákonem 

SNR č. 51/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisu[4]. 

V současné době společnost dobývá ložisko štěrkopísku v DP Malá Bytča, který 

se nachází v k.ú. Predmier, Malá Bytča a Bytča-Hrabové [4]. 

Společnost Kamenivo Slovakia, a.s., vyrábí široké spektrum frakcí použitého do 

všech oblasti stavebního průmyslu. Jedná se o frakce 0-4, 4-8, 8-16 a 0-32 pro použití do 

betonu, železobetonu, cementobetonových krytů vozovek atd. [6]. 

Obr. 1 Kamenivo Slovakia, a.s., Areál Prefa, Bytča-Hrabové, (zdroj: www.ksas.sk) 



Andrea Halmiová: Varianty dalšího postupu dobývání v DP Bytča-Hrabové 

2015 2 

 

1. GEOGRAFIE, GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

NA LOŽISKU 

1.1. Geografie ložiska  

Bytča-Hrabové leží na severozápadě Slovenska, v Žilinském kraji, v okrese 

Bytča. Sousedí s okresy Žilina, Čadca a Považská Bystrica je vzdálená cca 1 km od hranic 

s Českou republikou. [5]. 

Ložisko v DP Bytča-Hrabové se nachází na levé části řeky Váh mezi obci 

Priedmer, obci Malá Bytča a městem Bytča – Příloha č. 3.  

Současný přístup k ložisku je přes obec Priedmer, v polovině roku 2015 bude 

dokončen nadjezd nad železniční tratí Bratislava-Žilina a veškerá doprava spojená 

s expedici hotových výrobku bude realizovaná přes nově zbudovaný nadjezd, který ústí na 

dálnici D1.  

Vzdálenost ložiska od obce Priedmer cca 1 km, od města Bytča cca 2 km 

vzdušnou čarou. 

  

Obr. 2 Mapka okolí, (zdroj: www.google.sk) 



Andrea Halmiová: Varianty dalšího postupu dobývání v DP Bytča-Hrabové 

2015 3 

 

1.2. Stručná geologická, stratigrafická a petrografická 

charakteristika výhradního ložiska 

Ložiskovou surovinu reprezentuji štěrky s příměsi písku až písčité štěrky, jejichž 

hloubka se pohybuje do 3,20 do 12,10 m, průměrná hloubka je 8,78 m. V surovině 

převláda hrubé kamenivo nad drobným, v průměru se obsah drobného kameniva pohybuje 

od 9,04 do 35,07 %. Štěrky jsou tvořené dobře opracovanými oblázky průměrné velikosti 

1 – 10 cm, ojediněle až 350 – 400 mm.  

Petrografické složení oblázku poukazuje na maximální zastoupení granitoidních 

hornin, méně jsou zastoupené pískovce, vápence a dolomity. Podřadně se vyskytuje 

křemen, křemenec, ruly, vyvřelé horniny a rohovce. 

1.2.1. Technologické vlastnosti dobývaných nerostu, obsahy užitkových a 

škodlivých složek 

Suroviny se vyznačují dobrými parametry kvality podle STN EN 12 620 – 

kamenivo do betonu. Na základě výsledku průzkumu surovin pro výstavbu dálnice je 

štěrkopísek v přírodním stavu vhodný do násypu. Po příslušné úpravě drcením ho je možné 

využívat pro cementovou a živičnou stabilizaci, asfaltový beton a válcovaný beton. Určité 

polohy jsou vhodné i na betonový kryt. 

V ojedinělých případech je surovinové souvrství štěrku přerušené jílovými 

proplástky hloubky 0,10 až 0,30 m. Ve smyslu podmínek využitelnosti jsou proplástky 

začleňované do vnitřní skrývky, když dosahují hloubky 0,20 m a více. 

1.2.2. Popis nadložních a podložních hornin a zemin 

V nadložních štěrcích se místy nachází polohy zahliněného písku se štěrkovými 

oblázky, jejichž mocnost kolísá od 0,30 do 1,00 m. Část těchto písku pro nepříznivé 

kvalitativní parametry (obsah odplavitelných částic nad 15%) je začleňovaná do skrývky. 

Skrývku na ložisku dále tvoří humusová hlína mocnosti 0,10 až 0,60 m, průměrná 0,45 m 

a písčitá hlína s oblázky mocnosti 1,00 až 3,00 m. Průměrná mocnost technologické 

skrývky (písčitá hlína + nevhodné štěrkopísky) je cca 1,4 m, ojedinělé dosahují mocnosti 

víc jako 3 m. 
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1.3. Hydrogeologické poměry ložiska 

Ložisko leží nad i pod místní erozní bázi. Vrchní část je nezvodněná do hloubky 

cca 3,0 m, hladina podzemní vody je ustálena na kótě 5,5 až 8,5 m nad bázi ložiska. Výška 

hladiny podzemní vody je ovlivněna kolísáním hladiny koryta Váhu a atmosférickými 

srážkami. Oba činitelé jsou nepravidelné, v období měření v dobývacím prostoru byla 

hladina podzemní vody zjištěná na kótě 294,0 m.n.m. (25.02.2011). 

V dobývacím prostoru se přírodní léčivé vody ani přírodní stolní minerální vody 

nenacházejí.  

1.4. Stav zásob 

Ve znění Vyhlášky Slovenského geologického úřadu č. 6/1992 Sb., bylo 

provedené překlasifikování zásob a na základě něho byl stanoven Výpočet zásob 

výhradního ložiska firmou BEHARD, s.r.o. Žilina. Tento výpočet byl proveden v květnu 

1998 s tím, že respektuje ochranné pásma objektů nacházejících se v dobývacím prostoru a 

ochranné pásmo dálnice, která prochází dobývacím prostorem.  

Pro hodnocení ložiska bylo stanovené požadované množství bilančních zásob 

3,6 mil. m
3
. Podmínky využitelnosti zásob požadovali aktualizaci stavu schválených zásob 

v rámci stanoveného dobývacího prostoru. Kvalitativní požadavky byli určené parametry 

STN EN 12 620 – kamenivo do betonu. Podmínky využitelnosti zahrnovaly definici vnitřní 

skrývky a další potřebná kritéria ložisko-úložních poměru pro vykonání vlastního vypočtu 

zásob. 

Na základě toho výpočtu byli stanovené následné zásoby nerostné suroviny 

v dobývacím prostoru Malá Bytča se stavem k 22.8.1997: 

I. Bilanční zásoby volné, prozkoumané 

Z-1B 1 918 000 m
3 

Z-2B 885 000 m
3 

Celkem 2 803 000 m
3 
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II. Bilanční zásoby vázané, prozkoumané 

Z-1B 748 000 m
3
 

Z-2B 609 000 m
3
 

Celkem 1 357 000 m
3 

Z-1B……………………………………….zásoby ověřené 

Z-2B……………………………………….zásoby předpokládané 

Skrývka 

humusová 175 000 m
3 

technologická 377 000 m
3
 

vnitřní 8 000 m
3
 

Celkem 560 000 m
3 

Výše uvedené množství bylo schválené na zasedání Komise pro kvalifikaci zásob 

výhradních ložisek dne 17.11.1998. Ministerstvo ŽP SK schválilo stav zásob rozhodnutím 

č.j. 1614/2000-min. ze dne 09.10.2000. 

Dosavadní banskou činnosti, tj. od 22.08.1997 do 30.9.2013 došlo k úbytku 

bilančních zásob a jejích stav je, včetně předpokládaného úbytku do konce roku 2013 

k 01.01.2014 následný: 

I. Bilanční zásoby volné, prozkoumané 

Z-1B 1 517 000 m
3 

Z-2B 861 000 m
3 

Celkem 2 378 000 m
3 

II. Bilanční zásoby vázané, prozkoumané 

Z-1B 748 000 m
3
 

Z-2B 609 000 m
3
 

Celkem 1 357 000 m
3 

Z-1B……………………………………….zásoby ověřené 

Z-2B……………………………………….zásoby předpokládané 

Z množství 1 357 tis. m
3 

připadá na ochranné pásmo dálnice D1 1 181 tis. m
3 

zásob, zbytek, tj. 174 tis. m
3 

představují zásoby v ochranných pilířích kanalizace firmy 

Prefa a elektrické linky vysokého napětí.  
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1.4.1. Předpokládané množství zásob vázaných ochrannými pilíři 

Jedná se o trvale vázané zásoby. 

 

Tab. 1 Zásoby vázané ochrannými pilíři 

Geolog. blok množství zásob (m
3
) důvod vázanosti 

5 Z-1 BV 748 081 A 

6 Z-2 BV 434 630 A 

7 Z-2 BV 41 416 B 

8 Z-2 BV 132 919 C 

Celkem 1 357 046 - 

kde A…..ochranný pilíř dálnice D1 

B…..ochranný pilíř kanalizace firmy PREFA  

C…..ochranný pilíř elektrické linky VN 

Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy, póšt a telekomunikací SR Zn. 

110/272/98-Kor., ze dne 24.2.1998 byla udělená pro těžební organizací výjimka ze zákazu 

činnosti v ochranném pásmu dálnice D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie.  
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2. SOUČASNÝ STAV TĚŽBY 

Skrývkové práce jsou realizované ve 2 etapách. Nejprve se provede odkliz ornice, 

která bude uložena v souladu se zpracovanou bilanci skrývky ornice na určenou lokalitu. 

Ve 2. etapě se odstraní nadložní hlinito-písčité zeminy tvořící vnější nadložní skrývku 

ložiska štěrkopísku. Tyto budou využité jednak jako základka vydobytých prostorů, 

ale zejména při úpravě závěrných stěn svahu těžebních kazet při likvidaci štěrkovišť 

v rámci HČ i ČPHZ. 

Těžební práce budou provedené ve dvou těžebních řezech: 

1. řez (suchá těžba) o mocnosti cca 2,0 až 3,5 m bude prováděná lopatovým rypadlem  

s hloubkovou lopatou, resp. čelním nakladačem. Surovina bude dobývacím strojem 

nakládaná přímo na automobily technologické dopravy a transportovaná na úpravárenskou 

linku. Výškově bude počva prvního řezu na kótě 294,8 ÷ 295,3 m n.m. situovaná tak, aby 

pracovní stroj i doprava při těžbě druhého řezu byl odsazen cca 0,8   1,3 m nad hladinou 

podzemní vody (294,0 m n.m). 

2. řez (mokrá těžba) bude zabezpečovaná hydraulickým rypadlem na pásovém podvozku 

s hloubkovou lopatou. Mocnost řezu bude od úrovně počvy 1. řezu po podloží 3,7 – 7,3 m 

– s výjimkou těžby v ochranném pásmu dálnice, kde kumulativní dobývací mocnost 1. a 2. 

řezu nesmí přesáhnout 8 m. Surovina bude hydraulickým rypadlem vytěžovaná na počvu 1. 

řezu, kde po vysušení cca 1 den bude nakládacím strojem naložena na automobily 

technologické dopravy. 

V 1. a 2. těžebním řezu bude těžba prováděná v těžebních pruzích – v záběru se 

šířkou 25 až 30 m. Těžbou v 2. těžebním řezu se bude těžební jezero prohlubovat až na 

podloží případně na těžební bázi ležící na kótě 288,0 m n.m., určenou v technologickém 

postupu dobývání. 

2.1. Způsob rozpojování hornin 

Rozpojování je strojní, rypnou silou lopaty rypadla. Trhací práce nebudou 

aplikované. Nakládání vytěžené suroviny bude taktéž strojně pomocí hydraulického 

rypadla nebo kolového nakladače na nákladní automobily a následně odvezené do výsypky 

v technologické úpravně případně na její dočasnou skládku. 
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2.2. Generální svahy skrývky, lomu a parametry těžebních řezů 

2.2.1. Paramery skrývky 

Výška skrývkového řezu má průměrnou hodnotu 1,4 m, z toho mocnost ornice 

představuje cca 0,40 m. Vzhledem na mocnost podorniční skrývky se stanovuje sklon 

skrývkového řezu 1:1, přičemž minimální vzdálenost mezi hlavou skrývkového řezu a 

hlavou 1. těžebního řezu musí být v průběhu těžby minimálně 3 m, z důvodů zajištění 

stability skrývkového řezu. 

2.2.2. Parametry těžebních řezů 

Orientační hodnoty úhlu vnitřního tření Φ nesoudržný hornin (zemin) [3]: 

- pro drobné zrnité písky ve středně ulehlém stavu……………….34° - 40° 

v ulehlém stavu…………....38° - 46° 

- pro písčité štěrky ve středně ulehlém stavu……………………...36° - 42° 

v ulehlém stavu……………40° - 48° 

Při určování úhlu sklonu řezu byla vzata hodnota úhlu vnitřního tření Φ = 39°. 

Pokud má být svah bezpečný, potom pro sklon svahu musí platit, že: φ ≤ Φ. 

2.2.3.  Generální svah lomu 

Vypočítáme jej ze vztahu:      
    

 
,  /2.1/ 

kde: k = stupeň bezpečnosti generálního svahu lomu, který je pro: 

- svahy trvalého charakteru……………………….k = 1,5 

- svahy dočasného charakteru…………………….k = 1,3 

Generální úhel svahu φ nesmí být větší než: 

- pro úhel svahu trvalého charakteru: 

     
    

 
 

      

   
         

trvalé φmax = 28,36° 

 

- pro úhel svahu dočasného charakteru: 
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dočasné φmax = 31,92° 

2.2.4. Sklon těžebního řezu 

Sklon těžebního řezu je též daný stupněm bezpečnosti. 

- sklon těžebního řezu trvalého charakteru…………..k = 1,3 

- sklon těžebního řezu dočasného charakteru………..k = 1,1, 

maximální sklon těžebního řezu trvalý (závěrný svah): 

     
    

 
 

      

   
         

trvalé ψmax = 31,92° 

maximální sklon těžebního řezu dočasného charakteru: 

     
    

 
 

      

   
         

dočasné ψmax = 36,36° 

Sklon těžebního řezu-závěrného svahu musí mít hodnotu 1:3, potom: 

         

2.2.5. Svah vnitřní výsypky 

Svah vnitřní výsypky bude odpovídat typu horniny, ze které bude vytvářený. 

Vnitřní výsypka bude vytvořena ve vytěžených částech ložiska. Závěrné svahy výsypek 

pod hladinou podzemní vody se dlouhodobě stabilizují pod sklonem 1:3, tj.           

2.2.6. Výška těžebních řezu 

Výška těžebních řezu bude závislá na mocnosti ložiska. Počítá se s těžbou ve 

dvou těžebních řezech. 

1. řez……………………výška od 2,0 m do 3,5 m 

2. řez……………………výška od 3,7 do 7,3 m 
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2.2.7. Šířka těžebních řezu 

Minimální šířka pro pohyb a manipulaci hydraulického rypadla je 20 m. Předstih 

skrývky před prvním těžebním řezem bude min. 20 m, předstih 1. těžebního řezu před 

druhým bude min. 25 m. 
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2.3. Doprava 

2.3.1. Dopravní cesty 

Situace dopravních cest je vyznačena na přiložené grafické příloze č. 1 Náčrt 

dopravních tras. Za dopravní stroje a zařízení považujeme všechny mechanizmy sloužící 

na dopravu i těžbu horniny, a to organizace vlastní i mechanizmy cizích organizací. 

Pro dopravu vytěženého materiálu z lomu budou sloužit komunikace uvnitř 

samostatného objektu těžebního prostoru jako i účelová cesta vedoucí ze štěrkoviště 

s výjezdem na veřejnou komunikaci vedoucí z obce Priedmer do Areálu Prefa. 

Na dopravu budou použité nákladní automobily typu TATRA T 815, VOLVO, 

MAN apod. Při zemních pracích budou použité tyto stroje a zařízení: 

rypadla typu CAT, KOMATSU, CASE apod.,  

dózery KOMATSU, CATERPILLAR,  

nakladače CAT, VOLVO aj.  

2.3.2. Označení dopravních cest 

Označení dopravních cest v těžebním prostoru musí být v souladu s přiloženým 

náčrtem. Při výjezdu z jednotlivých těžebních řezu bude značení cest upravené tak, aby 

byla zabezpečená plynulost dopravy v souladu s platným povolením činnosti podle POPD 

resp. PVL. Jízdu uvnitř štěrkoviště operativně stanoví směnový technik zápisem do 

denního hlášení, resp. vedoucí organizace v závislosti od postupu dobývacích prací. 

2.3.3. Vykládka suroviny a nakládaní hotových výrobku  

Řidič vozidla Technologické dopravy vyklopí surovinu přímo do výsypky nebo na 

její dočasnou skládku před ní, přičemž se řídí světelnou signalizací umístěnou nad 

výsypkou: 

- když svítí zelené světlo vyklopí surovinu do násypky, ke které přistaví vozidlo 

couváním 

- při červeném světle vyklopí surovinu na dočasnou skládku před výsypkou 
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Expediční doprava je zabezpečovaná vozidly odběratelů hotových výrobku. 

Přistavování vozidel na odběr jednotlivých frakcí se řídí pokyny řidiče kolového 

nakladače, vykonávajícího nakládku suroviny do násypu a též nakládku hotových výrobku 

na vozidla odběratelů. 

2.3.4. Dovolená zátěž jednotlivých dopravních zařízení 

Jednotlivé dopravní zařízení je dovolené zatěžovat nejvíc na stanovenou nosnost 

danou výrobcem v technicko-provozní dokumentaci pro daný nákladní automobil. Na 

dopravu surovin ze štěrkoviště do úpravny se budou používat vozidla bez přívěsu. Při 

expediční dopravě uvedené omezení neplatí. 

2.3.5. Dovolená rychlost přepravy 

V prostoru těžby a v areálu úpravny je dovolené pohybovat se vozidlům 

maximální rychlostí 5 km/hod. Tato rychlost musí být vyznačena dopravní značkou. 

Dopravní rychlost ze štěrkoviště do úpravny je maximálně 20 km/hod. 

Při dopravě na veřejných komunikacích je povinností dodržovat pravidla 

silničního provozu. 
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2.4. Úprava těžené suroviny 

Na základě výsledku provedeného geologického průzkumu byl v dotčené části 

ložiska štěrkopísku zjištěný v surovině cca 1,5 % podíl jílu a neupravených nadměrných 

kusů – vnitřní skrývka. Při mokrém úpravárenském procesu dojde k vyplavení dalších asi 

7 % nežádoucích složek. To znamená, že výtěžnost suroviny je cca 91,5 %. Pro 

předpokládanou čistou výrobu štěrkopísku v množství 150 až 200 tis. tun bude třeba 

v úpravárenském procese zpracovat minimálně 186 tis. tun vytěžené suroviny za rok. 

Úprava vytěženého kameniva se provádí: 

- praním, 

- trojstupňovým drcením, 

- tříděním (primárním a sekundárním). 

Technologické zařízení úpravny: 

Drcení  

- 1. stupeň ………. čelisťový drtič V7N 

- 2. stupeň ………. kuželový drtič DKT 900 

- 3.stupeň ………. odrazový drtič SAND II. 

Třídění 

- primární ………. třídič HT 1500 x 4000 

- sekundární ……. třídič RT 2000 x 6700 

prstový třídič Tornádo 

třídič 2-sitný – „malý“ Binder RT 1600 x 4700 

 

Praní 

- vibrační třídič 

- bubnová pračka 

- nožová pračka 

- cyklónový odlučovač 

- dehydrátor KDŠ 150 
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Odvodňovací systém 

- čerpadla MAPE 

Vytěžená surovina je do úpravny dopravovaná nákladními auty. Po vyklopení do 

násypky je kamenivo dopravované do čelisťového drtiče. Soustavou dopravních pásu přes 

primární drtič a sekundární drtiče jsou frakce 0-4, 4-8, 8-16 a 0-32 dopravované na 

příslušné skládky na volném prostranství. Třídění je vykonávané při sprchovaní vodou, 

kdy frakce 0-4 je odvodňovaná pomocí korečkového dehydrátoru KDŠ 150. Z něho teče 

odpadová voda do odkaliště, kde po sedimentaci pevných látek je znova použitá 

k sprchování drcené suroviny. Celkový technologický proces úpravy suroviny je zřejmý 

z přiloženého technologického schématu úpravny č. 2. 

Pokud jde i sedimentaci úpravárenských výpěrků, tyto se ukládají 

v sedimentačních nádržích SN1 a SN2, odkud po usazení se transportují do vytěženého 

prostoru v DP Malá Bytča. 

Nadměrné balvany nad 300 mm jsou na výsypce samostatně separované na 

vyklápěcím roště a používají se jako dekorativní prvky při zahradních úpravách, resp. jako 

zásypový materiál. Nebo se předrtí na mobilní drticí lince, která se pronajímá po naplnění 

skládky. 

Při přípravných pracích (odstranění skrývky a ornice) budou používané 

mechanismy dodavatelských organizací. Bude se jednat o: 

- buldozery, 

- nakládače (CAT 966, VOLVO 150) 

- nákladní auta 

Typy mechanizmu budou podle strojového parku dodavatelské organizace. 

Dobývací práce budou v 1. řezu vykonávané rypadlem typu CAT, s hloubkovou lopatou. 

Druhý řez bude dobýván také hydraulickým rypadlem. 

Přívod elektrické energie do areálu provozu technické linky je vykonaná vnitřním 

vedením VN (22 kV) do stacionární trafostanice 630 kVA. Přívod elektrické energie do 

jednotlivých objektů a zařízení technologické linky je zabezpečený kabelovými NN 

rozvody (380 V). 
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Voda potřebná při úpravárenském procese na technologické lince je čerpaná 

z technologické nádrže - jezera, v místě úpravny přes čerpací stanici a dále je potrubím 

přiváděna do úpravárenské linky. Z ní je voda - spolu s vyplavenými jemnými podíly 

suroviny – dopravována samospádem do kalového pole – sedimentační nádrže, která je 

umístěna v areálu úpravny. Tam jemné vyplavené částice sedimentují a voda zbavená kalu 

(výpěrků) je odváděná zpět do nádrže technologické vody. Jde v podstatě o uzavřený okruh 

vodního hospodářství úpravny. 
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3. NÁVRH NA DALŠÍ POSTUP DOBÝVÁNÍ V DP BYTČA-

HRABOVÉ – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

3.1. Varianta číslo 1 

Přípravné práce budou prováděny na území o ploše cca 7,5 ha. Tyto pozemky 

byly odkoupeny od soukromých vlastníku do vlastnictví společnosti Kamenivo 

Slovakia, a.s., jednalo se o ornou půdu.  

Ložiskovou surovinu reprezentuji štěrky s příměsi písku až písčité štěrky, jejichž 

mocnost na tomto území se pohybuje od 6,0 do 9,5 m, průměrná mocnost je 7,75 m.  

K výpočtu zásob na tomto území jsem si zvolila metodu aritmetického průměru 

z důvodu, že sedimentární horniny nejsou tektonicky narušené. Objemová hmotnost těžené 

suroviny je 2,0 t/m
3
. 

       /3.1/ 

              

             

        /3.2/ 

               

               

Životnost tohoto ložiska při průměrné roční těžbě 200 tis. tun je 5,8 let. 

Skrývkové práce jsou realizované ve 2 etapách. Nejprve se provede odkliz ornice 

o objemu 37 500 m
3 

s průměrnou mocností 0,5 m, která bude uložena v souladu se 

zpracovanou  bilanci skrývky ornice na určenou lokalitu.  Ve 2. etapě se odstraní nadložní 

hlinito-písčité zeminy, které tvoří skrývku ložiska štěrkopísku objem skrývky je 

105 000 m
3
 s průměrnou mocnosti 1,4 m. Tyto zeminy budou využité jako základka 

vydobytých prostorů, ale zejména při úpravě závěrných stěn svahu těžebních kazet při 

likvidaci štěrkoviště v rámci HČ i ČPHZ. 

Těžební práce budou provedené ve dvou těžebních řezech: 
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1.řez (suchá těžba) o mocnosti cca 1,5 až 3,5 m bude prováděná lopatovým rypadlem  

s hloubkovou lopatou. Surovina bude lopatovým rypadlem nakládaná přímo na automobily 

technologické dopravy a transportovaná na úpravárenskou linku. Výškově bude počva 

prvního řezu na kótě 294,8   295,3 m n.m. situovaná tak, aby pracovní stroj i doprava při 

těžbě druhého řezu byly odsazeny cca 0,8   1,3 m nad hladinou podzemní vody 

(294,0 m n.m). 

2. řez (mokrá těžba) bude zabezpečovaná hydraulickým rypadlem na pásovém podvozku 

s hloubkovou lopatou. Mocnost řezu bude od úrovně počvy 1. řezu po podloží od 4,5 do 

6 m – s výjimkou těžby v ochranném pásmu dálnice, kde kumulativní dobývací mocnost 1. 

a 2. řezu nesmí přesáhnout 8 m. Surovina bude hydraulickým rypadlem vytěžovaná na 

počvu 1. řezu, kde po vysušení cca 1 den bude nakládacím strojem naložena na automobily 

technologické dopravy. 

 Rozpojování je strojní, rypnou silou lopaty rypadla. Trhací práce nebudou 

aplikované. Vytěžená surovina bude taktéž strojně nakládaná pomocí hydraulického 

rypadla nebo kolového nakladače na nákladní automobily a následně odvezená do výsypky 

v technologické úpravně, případně na její dočasnou skládku. 

3.2. Varianta č. 2 

Přípravné práce budou prováděny na území o ploše cca 18 ha. Tyto pozemky byly 

odkoupeny od soukromých vlastníku do vlastnictví společnosti Kamenivo Slovakia, a.s., 

jednalo se o ornou půdu.  

Ložiskovou surovinu reprezentuji štěrky s příměsi písku až písčité štěrky, jejichž 

mocnost na tomto území se pohybuje od 6,0 do 9,5 m, průměrná mocnost je 7,75 m.  

K výpočtu zásob na tomto území jsem si zvolila metodu aritmetického průměru 

z důvodu, že sedimentární horniny nejsou tektonicky narušené. Objemová hmotnost těžené 

suroviny je 2,0 t/m
3
. 
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Životnost tohoto ložiska při průměrné roční těžbě 200 tis. tun je 13,95  14 let. 

Skrývkové práce jsou realizované ve 2 etapách. Nejprve se provede odkliz ornice 

o objemu 90 000 m
3 

s průměrnou mocností 0,5 m, která bude uložena v souladu se 

zpracovanou  bilanci skrývky ornice na určenou lokalitu.  Ve 2. etapě se odstraní nadložní 

hlinito-písčité zeminy, které tvoří skrývku ložiska štěrkopísku objem skrývky je 

252 000 m
3
 s průměrnou mocnosti 1,4 m. Tyto zeminy budou využité jako základka 

vydobytých prostorů, ale zejména při úpravě závěrných stěn svahu těžebních kazet při 

likvidaci štěrkoviště v rámci HČ i ČPHZ. 

Těžební práce budou provedené ve dvou těžebních řezech: 

1.řez (suchá těžba) o mocnosti cca 1,5 až 3,5 m bude prováděná lopatovým 

rypadlem  s hloubkovou lopatou. Surovina bude lopatovým rypadlem nakládaná přímo na 

automobily technologické dopravy a transportovaná na úpravárenskou linku. Výškově 

bude počva prvního řezu na kótě 294,8   295,3 m n.m. situovaná tak, aby pracovní stroj i 

doprava při těžbě druhého řezu byly odsazeny cca 0,8   1,3 m nad hladinou podzemní 

vody (294,0 m n.m). 

2.řez (mokrá těžba) bude zabezpečovaná hydraulickým rypadlem na pásovém 

podvozku s hloubkovou lopatou. Mocnost řezu bude od úrovně počvy 1. řezu po podloží 

od 4,5 do 6 m – s výjimkou těžby v ochranném pásmu dálnice, kde kumulativní dobývací 

mocnost 1. a 2. řezu nesmí přesáhnout 8 m. Surovina bude hydraulickým rypadlem 

vytěžovaná na počvu 1. řezu, kde po vysušení cca 1 den bude nakládacím strojem naložena 

na automobily technologické dopravy. 

 Rozpojování je strojní, rypnou silou lopaty rypadla. Trhací práce nebudou 

aplikované. Vytěžená surovina bude taktéž strojně nakládaná pomocí hydraulického 

rypadla nebo kolového nakladače na nákladní automobily a následně odvezená do výsypky 

v technologické úpravně, případně na její dočasnou skládku. 
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3.3. Úprava vytěžené suroviny obou variant 

Vytěžená surovina je do úpravny dopravovaná nákladními automobily po již 

vybudovaných dopravních komunikacích. Surovina bude upravována na stávající 

technologické lince. 

. Procento výpěrků ve vytěžené surovině je 10 - 12 % což značí, že při roční těžbě 

cca 200 tis. tun je ročně odvedeno do sedimentační nádrže 20 až 24 tis. tun. Kapacita 

sedimentačních nádrží je neomezena z důvodu, že po sedimentaci jsou výpěrky 

transportovány do vytěženého prostoru v DP Bytča-Hrabové. 
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4. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

V této kapitole zhodnocují náklady na vytěžení suroviny v ložisku varianty č. 1 a 

varianty č. 2. Náklady budou spojené s odklizem skrývky a ornice, těžbou 1. a 2. řezu, 

z nákladů technologické linky, elektrické energie a nákladů na opravy těžebních strojů. 

4.1. Náklady spojené s variantou č. 1 

Přípravné práce jako je odkliz ornice a skrývky budou vztaženy na plochu o 

výměře cca 7,5 ha. Mocnost skrývky je 1,9 m z toho 0,5 m tvoří ornice. 

Tab. 2 Náklady na přípravné práce varianta č. 1 

 Cena/m
3
 Objem /m

3
/ Celková cena 

Skrývka 

naložení+odvoz 
1,7 EUR 105 000 178 500 EUR 

Ornice 

naložení+odvoz 
2,3 EUR 37 500 86 250 EUR 

Hrnutí ornice 0,5 EUR 37 500 18 750 EUR 

Rozprostření ornice 

na určité místo 
0,5 EUR 37 500 18 750 EUR 

 

Těžba 1. a 2. řezu hydraulickým lopatovým rypadlem  s hloubkovou lopatou. 

Mocnost 1. řezu (suchá těžba) je 1,5 – 3,5 m, průměrná mocnost je 2,5 m. Mocnost 2. řezu 

(mokrá těžba) je 4,5 – 6 m, průměrná mocnost je 5,25 m. 

Tab. 3 Náklady na těžbu varianta č. 1 

 Cena/t Objem /t/ Celková cena 

Těžba 1. řezu + doprava 0,97 EUR 375 000 363 750 EUR 

Těžba 2. řezu + doprava 1,57 EUR 787 500 1 236 375 EUR 
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Další náklady spojené s úpravou suroviny a dopravou. Celkový objem zásob 

v navrhovaném území je 1 162 500 t. 

Tab. 4 Náklady na úpravu a dopravu varianta č. 1 

 Cena/t Objem /t/ Celková cena 

Drcení a třídění 0,3 EUR 1 162 500 348 750 EUR 

El. energie 0,4 EUR 1 162 500 465 000 EUR 

Nafta 0,2 EUR 1 162 500 232 500 EUR 

Opravy a materiál 0,4 EUR 1 162 500 465 000 EUR 

 

Celkové náklady spojené s vytěžením varianty č. 1 jsou 3 413 625 EUR. 

4.2. Náklady spojené s variantou č. 2 

Přípravné práce jako je odkliz ornice a skrývky budou vztaženy na plochu o 

výměře cca 7,5 ha. Mocnost skrývky je 1,9 m z toho 0,5 m tvoří ornice. 

Tab. 5 Náklady na přípravné práce varianta č. 2 

 Cena/m
3
 Objem /m

3
/ Celková cena 

Skrývka 

naložení+odvoz 
1,7 EUR 252 000 428 400 EUR 

Ornice 

naložení+odvoz 
2,3 EUR 90 000 207 000 EUR 

Hrnutí ornice 0,5 EUR 90 000 45 000 EUR 

Rozprostření ornice 

na určité místo 
0,5 EUR 90 000 45 000 EUR 
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Těžba 1. a 2. řezu hydraulickým lopatovým rypadlem  s hloubkovou lopatou. 

Mocnost 1. řezu (suchá těžba) je 1,5 – 3,5 m, průměrná mocnost je 2,5 m. Mocnost 2. řezu 

(mokrá těžba) je 4,5 – 6 m, průměrná mocnost je 5,25 m. 

Tab. 6 Náklady na těžbu varianta č. 2 

 Cena/t Objem /t/ Celková cena 

Těžba 1. řezu + doprava 0,97 EUR 900 000 873 000 EUR 

Těžba 2. řezu + doprava 1,57 EUR 1 890 000 2 967 300 EUR 

 

Další náklady spojené s úpravou suroviny a dopravou. Celkový objem zásob 

v navrhovaném území je 2 790 000 t. 

Tab. 7 Náklady na úpravu a dopravu varianta č. 2 

 Cena/t Objem /t/ Celková cena 

Drcení a třídění 0,3 EUR 2 790 000 837 000 EUR 

El. energie 0,4 EUR 2 790 000 1 116 000 EUR 

Nafta 0,2 EUR 2 790 000 558 000 EUR 

Opravy a materiál 0,4 RUR 2 790 000 1 116 000 EUR 

 

Celkové náklady spojené s vytěžením varianty č. 2 jsou 8 192 700 EUR. 

4.3. Přínos navrhovaného řešení 

Důvodem plánované otvírky ložiska štěrkopísku v DP Bytča-Hrabové je potřeba 

v budoucnu nahradit stávající těžbu. S plánovanou výstavbou nadjezdu nad železniční tratí 

Bratislava-Žilina je zvýšená poptávka kameniva. Bude-li tato poptávka i nadále vysoká 

doporučila bych otvírku ložiska ve variantě č. 2, z důvodu životnosti ložiska. Toto ložisko 

při stávající roční těžbě 200 tis. tun bude vytěženo přibližně za 14 let. Zásoby na tomto 

ložisku jsou cca 2 790 000 t. Celkové náklady na otvírku, přípravu a dobývání činí 

8 192 700 EUR. 
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4.4. Výnosy z prodeje kameniva 

4.4.1. Varianta č. 1 

Celkové zásoby na vybraném území 7,5 ha činí 1 162 500 t. Obsah výpěrku 

v těžené surovině tvoří 10 – 12 %, což na toho ložisko připadá 116 250 až 139 500 t 

z celkových zásob. Průměrná prodejní cena je 7,15 EUR/t. 

Společnost utrží za prodej kameniva 7 314 450 EUR, mínus náklady spojené 

s těžbou ložiska 3 413 625 EUR. Zisk tvoří 3 900 825 EUR, mínus další náklady spojené 

s provozem společnosti. 

4.4.2. Varianta č. 2 

Celkové zásoby na vybraném území 18 ha činí 2 790 000 t. Obsah výpěrku 

v těžené surovině tvoří 10 – 12 %, což na toho ložisko připadá 279 000 až 334 800 t 

z celkových zásob. Průměrná prodejní cena je 7,15 EUR/t. 

Společnost utrží za prodej kameniva 17 554 680 EUR, mínus náklady spojené 

s těžbou ložiska 8 192 700 EUR. Zisk tvoří 9 361 980 EUR, mínus další náklady spojené 

s provozem společnosti. 

4.5. Přínos navrhovaného řešení 

Důvodem plánované otvírky ložiska štěrkopísku v DP Bytča-Hrabové je potřeba 

v budoucnu nahradit stávající těžbu. S plánovanou výstavbou nadjezdu nad železniční tratí 

Bratislava-Žilina je zvýšená poptávka kameniva. Bude-li tato poptávka i nadále vysoká 

doporučila bych otvírku ložiska ve variantě č. 2, z důvodu životnosti ložiska při roční těžbě 

200 tis. tun. Toto ložisko při stávající těžbě bude vytěženo přibližně za 14 let. Zásoby na 

tomto ložisku jsou cca 2 790 000 t. Celkové náklady na otvírku, přípravu a dobývání činí 

8 192700 EUR. Zisk po odečtení nákladu spojených s těžbou ložiska je 9 361 980 EUR, 

mínus další náklady spojené s provozem společnosti. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo navrhnout další varianty rozšíření těžby štěrkopísku v DP 

Bytča-Hrabové.  

Varianty další těžby jsou zaměřené na stávající těžební podmínky jako je způsob 

těžby, technologická linka úpravny a doprava těžené suroviny. V přiložených přílohách č. 

4 a 5 jsou zakresleny obě varianty těžby. V 1. variantě je zvolené územní o rozloze 7,5 ha, 

které se bude těžit necelých 6 let, tento výpočet je zvolen pro roční těžbu 200 tis. tun. Ve 2. 

variantě je území o rozloze 18 ha, životnost této varianty je přibližně 14 let. Z důvodu 

výstavby nadjezdu nad železniční tratí bych volila pro společnost Kamenivo Slovakia, a.s., 

variantu č. 2, jelikož vybudovaný nadjezd sousedí s touto společnosti a je očekávaná 

zvýšena poptávka po kamenivu. 

Přibližné náklady na přípravné práce varianty č. 2 jsou 725 400 EUR, náklady na 

těžbu 1. a 2. řezu jsou 3 840 300 EUR, náklady na úpravu jako je drcení a tříděni jsou 

837 000 EUR a ostatní náklady spojené s těžbou jako je el. energie, nafta, opravy a 

materiál činí 2 790 000 EUR. Tedy celkové náklady za vytěžení celého území varianty č. 2 

jsou 8 192 700 EUR. Zisk po odečtení nákladu spojených s těžbou ložiska je 

9 361 980 EUR, mínus další náklady spojené s provozem společnosti. 
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