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Anotace: 

 V této bakalářské práci se zabývám variantními potupy těžby na 

kamenolomu Lopušné Pažite na období 2015-2025, jehož provozovatelem je 

společnost CEMEX Aggregates Slovakia s.r.o. 

 Cíl této práce je seznámit čtenáře s lokalitou, s charakteristikou současného 

stavu provozu a s cílem zvýšením efektivity, zvýšením kvality výrobku, bezpečnosti 

provozu a hospodárnosti. 
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 In this bachelor thesis is suggestion variants of mining at quarry Lopušné 

Pažite for period 2015-2025, operator is CEMEX Aggregates Slovakia ltd. 

 Goal of this thesis is introducing with location, characteristics of current 

conditions and with objective of accomplish enhancement of quality products, 

increment of efficiency, economization and security of thrifts. 

 

Key words: variants, quarry, product, thrift   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 Touto cestou bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce panu Ing. 

Martinu Hummelovi, Ph.D. za profesionální přístup při zpracování práce. 

 Oponentovi panu Ing. Gabrielovi Ferenczovi za rychle poskytnuté 

informace, které se týkaly mé práce.  

 Děkuji firmě CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o. za poskytnuté informace a 

data pro tuto práci. 

 



Obsah 

Úvod           1 

Cíl           2 

1. Charakteristika ložiska       3 

1.1. Charakteristika území - Geografie     3 

1.2. Geologie ložiska        4 

1.3. Fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti   6 

1.4. Hydrogeologická charakteristika     7 

1.5. Hydrogeologie ložiska       8 

2. Současný stav dobývání a dopravy na kamenolomu Lopušné Pažite 10 

2.1. Dobývání         10 

2.2. Baňsko-technické podmínky těžby     11 

2.2.1. Stanovení generálního svahu lomové stěny   11 

2.2.2. Výška těžební stěny       12 

2.2.3. Výška horninového rozvalu      13 

2.2.4. Šířka etáží        13 

2.2.5. Parametry skrývkových řezů     13 

2.3. Rozpojování hornin       13 

2.4. Vrtací práce        15 

2.5. Doprava         16 

2.6. Technologie úpravy nerostu      17 

2.7. Odvodňování        18 

2.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci     19 

2.9. Ochrana objektů a zájmů chráněných podle předpisů  19 



3. Varianty postupu dobývání na lomu Lopušné Pažite v letech 2015-2025 

            21 

3.1. Návrh na postup těžby – Varianta č. 1     21 

3.2. Návrh na postup těžby – Varianta č. 2     22 

4. Stručně technicko – ekonomické, ekologické zhodnocení a řešení 23 

4.1. Vyčíslení nákladů a výnosů 1. a 2. varianty    23 

4.2. Ekologické zhodnocení varianty č. 1 a č. 2    24 

Závěr           25 

Seznam použité literatury        26 

Seznam obrázků         27 

Seznam příloh         28 

 

  



Seznam použitých zkratek 

 

1.  PVL    plán využívání ložiska 

 

2.  m n. m.   metr nad mořem 

 

3.  TVO    technický vedoucí odstřelu 

 

4.  Sb.    sbírka zákonů 

 

5.  Zb.    zbírka zákonů Slovenské republiky 

 

6.  s r. o.    společnost s ručením omezeným 

 

7.  k. ú.    katastrální území 

 

8.  l•s-1    litrů za sekundu 

 

9.  SBÚ    slovenský báňský úřad 

 

10.  €    euro 

 

11.  SZ    severozápad 

 

12.  JV    jihovýchod



Petr Čech: Variantní řešení dobývání v lomu Lopušné Pažite na 2015-2025 

 

2015                                                                                                                       1 

Úvod 

 V mé bakalářské práci se budu věnovat těžbě stavebního kamene, které se 

nachází v dobývacím prostoru Lopušné Pažite. Číslem ložiska je 4016 a je 

majetkem firmy Cemex Aggregates Slovakia, s r.o., nachází se v severozápadní 

části Slovenské republiky. 

 Kamenolom Lopušné Pažite byl založen v roce 1979 kdy byp založený 

jeden těžební řez 528 m n. m. Byly zjišťované základní údaje (litologie, úložné 

poměry, měření hodnot směru a sklonu vrstev), potřebné pro charakteristiku 

ložiskově-úložných poměrů. 

 Obvodní úřad životního prostředí v Kysuckom Novom Meste vydal 

rozhodnutí o využití území pro těžbu kameniva na parcele č. 1582 v k.ú. Lopušné 

Pažite pod č. j. ŽP-293/331/1993 ze dne 13. 4. 1993. 

 Obvodní úřad životního prostředí v Kysuckom Novom Meste vydal 

rozhodnutí o využití území pro těžbu kameniva na parcele č. 1591/1 v k.ú. Lopušné 

Pažite pod č. j. ŽP-535/331/1993 ze dne 27. 5.1993. 

 Územní rozhodnutí byla vydaná na dobu do vytěžení ložiska. Parcela 1582 

má výměru 20 923 m 2  (ostatní plocha), parcela 1591/1 má výměru 197 037 m 2  

(lesní pozemek). 

 Kamenolom patřil firmě Cestné stavby Žilina a v roce 2013 se stal majetkem 

CEMEX Aggregates Slovakia, s r.o. Račianske mýto 1/D, Bratislava – Nové mesto 

831 02[2]. 
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Obrázek č. 1: Letecký snímek kamenolomu a okolí.(zdroj www.google.maps.com) 

Cíl 

 Cílem této bakalářské práce je navrhnout varianty dalšího postupu na těžbu 

v kamenolomu Lopušné Pažite na období 2015-2025 pro firmu CEMEX Aggregates 

Slovakia, s.r.o. 

  

http://www.google.maps.com/
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1. Charakteristika ložiska 

 Následující kapitola pojednává o charakteristice území a ložiska, kde se 

nachází kamenolom Lopušné Pažite a blíže se budu věnovat geologii, hydrogeologii 

a fyzikálním vlastnostem dobývaného nerostu. 

 

1.1. Charakteristika území - Geografie 

 Kamenolom se nachází u obce  Lopušné Pažite (250m jihozápadně). 

Administrativně patří do okresu Kysucké Nové Město v Žilinském kraji. 

Geomorfologicky patří pod Kysuckou vrchovinu, která se začleňuje do širšího celku 

Středních Beskyd v Fatransko -Tatranské oblasti. 

 Povrch ložiska je součástí lesně-půdního fondu. Ložisko je přístupné 

dopravními cestami, vybudovanými za účelem přiblížení dopravy suroviny od 

těžebních stěn k upravárenské lince, které pokračují na komunikaci III. třídy 

Kysucké Nové Město-Horní Vadičov. Ta přejde v Kysuckém Novém Městě na silnici 

I. třídy Žilina-Čadca-Jablunkov. Nejbližší nákladní železniční stanice je v Kysuckém 

Novém Městě, která je vzdálená 5 km [2]. 

 

 

Obrázek č. 2: Mapa polohy lomu Lopušné Pažite.(zdroj:www.mapy.cz) 
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1.2. Geologie ložiska 

 Širší okolí ložiska je tvořené mezozoikem bradlového pásma, které je 

tvořené mezozoikem převážně rigidních vápenců, které jsou vytlačené k povrchu v 

měkkých břidličnatých souvrstvích. Tento fenomén je pro bradlové pásma typickým 

a vytváří morfologicky aktivní formy reliéfu, na rozdíl od paleogénu Kysucké 

vrchoviny, který je zvrásněný do oblých forem. Vápence bradel byli k povrchu 

vytlačeny v procesu vícenásobného stlačování v průběhu vzniku celé Karpatské 

soustavy. 

 Samotné ložisko vzniklo z středotriasových vápenců kysuckého bradlového 

pásma. 

 Vápence jsou světlejší barvy, s ojedinělými vložkami tmavých rohovců. 

Vápence jsou silně tektonicky porušeny a prostoupeny hustou sítí puklin vyplněných 

kalcitem. Ve vápencích jsou slabé plochy červených a hnědočervených celistvých 

vápenců. 

 Ložisko vápenců je nepravidelně prostoupeno i vrstvami jílovitých břidlic, 

které dosahují mocnosti 0,5 až 20 cm. Procentuální výskyt těchto ploch je v 

porovnání s celkovým objemem horniny zanedbatelný a nepůsobí při zpracování 

horniny problémy. 

 Vápence jsou intenzivně povrchově zvětralé. Zvětrání se projevilo do 

hloubky cca 0,5 až 1,0 m a tvoří suťové kužele. Svahové sutě tvoří plochy o různé 

mocnosti po obvodě celého ložiska. Převážně jsou tvořené deluviálními hlínami a 

vložkami úlomkovitého materiálu původem z mateřské horniny- vápence [3]. 
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Obrázek č. 3: Detail suroviny II. etáže.(zdroj: G E T SK, s r.o.) 

 

 

 

Obrázek č. 4: Na východní části je zaznamenána jílovitá břidlice.(zdroj: G E T SK, s r.o.) 
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1.3. Fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti 

 Kamenivo z lokality Lopušné Pažite bylo hodnocené pro použití na stavební 

účely, hlavně je kamenivo vhodné pro stavby cest. 

 Podle zkoušek vykonané laboratoří Turčianské Teplice hornina vykazuje 

tyto vlastnosti[2]: 

 

Tabulka č. 1: Vlastnosti hornin 

 Vápence spodní křídy Titónské vápence 

objemová hmotnost 

[g·cm-3] 

2,67 – 2,69 2,66 

měrná hmotnost [g·cm-

3] 

2,699 – 2,712 2,697 

nasákavost [%] 0,18 – 0,37 0,34 

mrazuvzdornost [%] 0,17 – 0,20 0,12 

trvanlivost [%] 0,76 – 3,36 0,85 

abrazivita [%] 29,7 – 34,56 28,64 

obsah síry [%] 0,02 – 0,09 0,05 

pevnost v tlaku po 

vysušení [MPa] 

104 - 114 127 

pevnost v tlaku po 

nasáknutí [MPa] 

85 - 131 108 

pevnost v tlaku po 

zmrazení [MPa] 

85 - 131 103 
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1.4. Hydrogeologická charakteristika 

 Zájmové území patří do hydrogeologického rajónu PQ 028-„Paleogén 

povodí Kysuce“. Z geologicko-petrografického hlediska je budovaný horninami 

vnějšího flyšového pásma. Pískovce a jílovce se navzájem střídají v různém poměru 

a jižní část tvoří horniny bradlového pásma-jurské a křídové vápence slín a slínové 

křídy. Ložisko patří do této jižní části hydrogeologického rajónu. 

 Území budované flyšem je charakterizováno převážně mělký oběhem  

podzemních vod. Většina infiltrovaných srážkových vod odtéká víceméně 

povrchově a je odvodňováno v pramenech nebo rozptýlené do povrchových toků. 

Jednotlivé prameny mají průměrně malou vydatnost, která citlivě reaguje na srážky 

a v suchých obdobích velká část zaniká. Významnější množství podzemních vod 

jsou vázané na psamitické souvrství a to hlavně Kyčerských pískovců v okolí Velké 

Rači. 

 Z hornin bradlového pásma z hlediska akumulace a oběhu podzemních vod 

větší význam mají jurské a křídové vápence. Vzhledem na svojí malou plošnou 

rozlohu jsou prameny odvodňované s vydatnosti do 3,0 l·s-1. Ostatní horniny v 

důsledku flyšoidního charakteru se vyznačují omezeným oběhem podzemních vod. 

Významnější množství hospodárně využitelných podzemních vod se koncentruje v 

aluviálních náplavech Kysuce a její přítoků. Tyto jsou tvořené zvodněnými 

štěrkopísky s mocností 4,0 – 10,5 m a volnou hladinou podzemních vod od 1,0 do 

6,0 m pod terénem. 

 Zdroje pitných vod, které se vyskytují v okolí, jsou lokálního charakteru a 

nemají s průzkumným územím hydrodynamický vztah. 

 Tektonické fenomény v okolí jsou vzhledem na litologicko-stratigrafickou  

situaci slabě přípustné a nemají podstatný vliv na celkový oběh podzemních vod, 

které by mohli být těžbou ovlivněné[3]. 
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1.5. Hydrogeologie ložiska 

 Ložisko je budováné šedými až tmavě šedými, skrvnitými, na bázi 

světlejšími jemnozrnných rohovcových až celistvými vápenci, s proplástkem a 

polohami tmavých břidličnatých jílů a břidlic. V jejich geologickém podloží se 

nachází šedé břidličnato-vápenaté prachovce a jíly s vložkami skvrnitých jílovitých 

vápenců. Úložné poměry jsou výsledkem převratného vrstevního sledu. 

 V souvrství jsou časté pukliny vyplněné tektonickou drtí s úklonem až 80°, 

zatím co vrstevní odlučnost horniny je nejčastěji 30 – 45°, avšak s častými 

odchylkami ± 20°. Souvrství je výrazně tektonicky porušené, tektonické fenomény 

jsou indikované přítomností černých tektonicky podrcených břidlic a tektonických na 

plochách diskontinuity (vrstevních i puklinových) a v tlakových švech. 

 Je zřejmé, že hladina podzemní vody je přítomná v karbonátech, resp. 

v tektonických puklinách, ve kterých je výplň jílovitá, avšak částečná infiltrace vody 

je možná. Hladina je hlouběji uložená, volná a způsob oběhu zodpovídá geologicko-

tektonickými podmínkami bradlového pásma. 

 Ložisko je součástí severního pruhu bradel kysucké série, které je složeno 

bradlami Vreteno, Veľké a Malé Ostré, které svým litologickým charakterem a 

plošným rozšířením umožňuje vznik pramenů do vydatnosti 4 l·s-1.Oběh podzemní 

vody v karbonátech je mělký a infiltrovaná voda. Oběh podzemní vody 

v karbonátech je plytký a infiltrované vody sestupují přes zónu porušení a rozrušení 

směrem k erozní bázi resp. nepřístupnému křídovému podloží. Podle jeho tvaru 

sklonu, celistvosti i tloušťky může dojít k vytvoření bariérových, svahově-

puklinových i druhotně sutinových pramenů. Část vadózních vod může být 

transportována horninovým systémem do okolních komplexů, resp. podílet se i na 

hlubokém oběhu podzemních vod. Propustnost v ostatních horninách flyšoidního 

charakteru je vzhledem k střídání hornin omezená. Prameny jsou na jejich styku 

s karbonáty, nebo na koncích údolí, které jsou vyplněné sutí. 

 Kvartérní sedimenty slouží jako regulátor dešťových vod, přičemž jejich  
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psamitický charakter umožňuje poměrně dobrou infiltraci, která je však následně 

zhoršována strmostí morfologických tvarů. Větší pravděpodobnost vývarů 

představuje recentní sesuvy. 

 Z tektonického hlediska nejsou na lokalitě přítomné fenomény vyššího řádu, 

které by představovali dobrý transportní prostor pro infiltraci podzemní vody. 

Tektonické poruchy vrásových struktur jsou málo otevřené (0,1 – 0,2 m) a ucpané 

jílovitými sedimenty. 

 Erozní báze je představován dvěma malými vodními toky na severní 

(Vadičovský potok) a jihozápadním okraji ložiska v úrovni 410 m n. m. Oba patří do 

dílčího povodí Kysuce, Váhu (povodí II. řádu) a Dunama (I. řádu). Doplňování zásob 

podzemní vody se uskutečňuje převážně ze srážek a ve větších hloubkách 

podzemním přítokem z jihovýchodního směru (od horského masivu). 

 Podle Palmer – Gazda klasifikace se jedná o základní výrazný kalcium –  

bikarbonátový typ podzemní vody[3]. 
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2. Současný stav dobývání a dopravy na kamenolomu 

Lopušné Pažite. 

 

 V následující kapitole jsem se blíže věnoval technologickým podmínkám, 

které v této době panují na lomu. Věnoval jsem se především informacím týkajících 

se dobývání, rozpojováním, dopravě a úpravě dobývané suroviny. 

 

2.1. Dobývání 

 Na kamenolomu jsou dvě etáže v nadmořských výškách cca 527 - 530 a 

505 – 508 m n. m. Výška aktivní lomové stěny jednotlivých etáží se pohybuje cca 

do 22 m. Podle poslední schválené změny PVL, organizace zvolila postup, tak aby 

bylo umožněno otočení těžby na odvrácenou stranu od obce, vytvořením a trvalého 

ponechání ochranného pilíře ze strany obce Lopušné Pažite po dobu těžebních 

prací, což je předmětem zvýšených požadavků na zlepšení životního prostředí pro 

obyvatelé obce, které bylo aktivně řešeno na vzájemných jednáních, za přítomnosti 

Státní báňské správy-OBÚ Prievidza[2]. 

 Generální postup těžby je od JZ směrem k SV. Těžba probíhá podle PVL. 

Těžba v roce 2014 probíhala na první etáží, s čím se počítá i pro rok 2015, jelikož 

druhá je vytěžena k hranici dobývacího prostoru. Na 0. etáži je zásoba kameniva do 

1000 m³, 2 913 tun a na 1. etáži je zásoba kameniva 458,83 tis. m³, 1 222,95 tis. 

tun. V roce 2014 byla těžba 264,89 tis. tun, 101,88 tis. m³. Většina materiálu byla 

využita na výstavbu dálničního úseku Žilina – Čadca[3]. 
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Obrázek č. 5: Vytěžena 0. etáž.(zdroj: G E T SK, s r.o.) 

2.2. Baňsko-technické podmínky těžby 

 V této kapitole se budeme věnovat technickým podmínkám, které panuji na 

lomu a budou dodržovány i pro budoucí těžbu. 

 

2.2.1. Stanovení generálního svahu lomové stěny 

 Podle § 34 vyhlášky SBÚ č.29/1989 Zb. stupeň bezpečnosti generálního 

svahu musí být nejméně 1,5[6]. 

 Ložisko vápenců, v kterém se lom nachází, představuje čočkovitým tvarem 

uložením bradlového pásma. Vápence tu jsou několikanásobně zvrásněné. 

Převládá uložení vrstev SZ-JZ se sklonem, který vzhledem k velké proměnlivosti 

vrás není možné jednoznačně určit. Převládající směr vrstev je 310º - 320º SZ. 

Generální postup těžby je totožný se směrem uložení vrstev. V důsledku toho je  

stěna stabilní i při vysokém sklonu 80º - 85º. Během těžby však nesmí být na lomové 

stěně vytvářeny převisy[2]. 

 Z hlediska stability lomové stěny a její bezpečnosti vůči samovolnému 

sesunutí jsou nejvýznamnější plochy odlučnosti masivu původem tektonického, 

exogenního nebo vzniklého při procesu geneze. 

 Pro potřeby tohoto výpočtu byla zvolena hodnota 80º, jako potenciální 

smyková plocha. Při jejím určením jsou zohledněny statické a dynamické účinky 
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používaných mechanizmů, trhacích prací i vliv soudržnosti, smykové pevnosti a 

vzájemného zaklínění vrstev. 

 

Stanovení generálního svahu lomové stěny: 

 3,780      tg

780,3
5,1

67,5

5,1

80

m

φ
  tg












 

 

  = 75,1º 

 

  = úhel sklonu svahu po zredukování koeficientu stability 

M = koeficient stability 

φ  = potenciální smyková plocha 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že úhel sklonu stabilního svahu bude 75,1º. Tento 

úhel je závazný pro projektování clonových odstřelů[2]. 

 

2.2.2. Výška těžební stěny 

 Výška těžebních stěn vychází z rozdílu nadmořských výšek jednotlivých 

etáží budovaných do nynějšího průběhu těžby. 

 Vykonávání otvírkových, přípravných a těžebních prací je uskutečňované 

tak, aby byla zachována určená úroveň budování etáží. Tento způsob zajišťuje 

plnění vyhláška č. 29/1989 Zb., která určuje, že výška těžebních stěn nesmí 

přesahovat povolenou hranici tj. výška 25 m při zvolené dobývací metodě podle 

plánu využití ložiska[2]. 
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2.2.3. Výška horninového rozvalu 

 Výška horninového rozvalu nepřesahuje při metodě clonových odstřelů a 

záhlavních vrtů 1,4 násobku dosahu rýpadla používaného v lomu[2]. 

 

2.2.4. Šířka etáží 

 Šířka etáží musí být dostatečně velká pro bezpečný pohyb pracovníku i pro 

mechanickou jednotku a podle PVL musí být u jednotlivých etáží minimálně 20 m. 

 Na každé etáži je trvale vytvořen dostatečně velký prostor pro bezpečné 

otáčení dopravních prostředků odvážející rubaninu z rozvalu[2]. 

 

2.2.5. Parametry skrývkových řezů 

 Parametry skrývkových řezů se nestanovuji, protože skrývkové práce na 

ložisku jsou vykonané. V případě jílovitého, hlinitého a nekvalitního materiálu po 

rozebrání rozvalu, je to odstraňováno jako spodní skrývka a platí pro ni 

bezpečnostní parametry jako pro těžbu. K jejímu ukládání se využívá vytěžený 

prostor na okraji východní části lomového dvoru. Spodní skrývka představuje 

procentuálně malé množství[2]. 

 

2.3. Rozpojování hornin 

 Trhací práce jsou vykonávané dodavatelskou firmou, která spotřebovala 

trhaviny v průměru za rok 2014 0,21 kg·t-1. 

 Pro těžbu nevyhrazeného ložiska stavebního kamene byla od začátku 

zvolená metoda povrchového dobývání etážemi pomocí trhacích prací. 

 Na lomových etážích byla, vytvořená samostatná pracoviště za účelem 

bezpečného a racionálního dobývání ložiska. Rozvaly rozpojené horniny na 

příslušných etážích se stává místem nakládání a zároveň pracovištěm na lomu. 

 Primární rozpojování horniny se provádí pomocí trhacích prací velkého a 

malého rozsahu. [3] 
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Obrázek č. 6: Rozrušená hornina.(zdroj: autor) 

 Dobývací práce pomocí trhacích prací velkého rozsahu jsou vykonávané 

clonovými odstřely. 

 Všechny odstřely jsou dimenzovány tak, aby výška vzniklého rozvalu 

nepřesáhla výšku rovnající se 1,4 násobku výškového dosahu nakládacího 

mechanizmu, který je použit v lomě. Záhlavní vrty jsou vedené pod úhlem 75°. 

 Charakter dobývacích prací je stejný pro všechny pracoviště kamenolomu 

Lopušné Pažite. 

 Trhací práce malého se používají především při zarovnání pracovních 

plošin. 

 Stanovení generálního svahu lomové stěny je podle § 34 vyhlášky SBÚ č. 

29/1989 Zb. stupeň bezpečnosti generálního svahu musí být 1,5.  

 Doprava výbušnin na pracovišti je v souladu s pravidly určenými společnosti 

v dopravním řádu v souladu s vyhláškou MH SR č 58/2014 Z.z. o přepravě a 

přenášení výbušnin v prostorách organizace[8]. 

 Hmotnost přepravovaných výbušnin nesmí přesáhnout 90% přípustného 

zatížení dopravního prostředku. 



Petr Čech: Variantní řešení dobývání v lomu Lopušné Pažite na 2015-2025 

 

2015                                                                                                                       15 

 Skladování a uschovávání výbušnin se v případě vykonávání trhacích prací 

se musí provézt podle vyhlášky MH SR č. 58/2014 Z.z. o uskladňování výbušnin [8]. 

 

2.4. Vrtací práce 

 Vrtací práce jsou prováděny dodavatelskou firmou, která se stará i o trhací 

práce. Firma používá vrtací kladivo Atlas Copco s příklepným způsobem. 

Parametry jsou: 

 průměr vývrtů 90 až 105 mm  

 záběr cca 3,5m 

 rozestup 3-3,5m 

 

Obrázek č. 7: Vrtací souprava Atlas Copco ROC F7-11.(zdroj: RECON GmbH) 

 Vytyčení vrtů podle projektu – pracovního plán odstřelu je prováděn podle 

pokynů TVO. V Průběh vrtacích prací je veden vrtací četou záznam ve vrtném 

deníku, ve kterém se také zaznamená: 

 časový postup jednotlivých úkonů, počet hodin a jména pracovníků 

 předání pracoviště TVO 

 časový postup jednotlivých úkonů, počet hodin a jména pracovníků 
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 popis vzniklých resp. zjištěných anomálií při vrtání 

 zvláštní události a úrazy¨ 

 všechny návštěvy kontrolních orgánů na pracovišti a jejich příkazy 

podepsané tím, kdo je vyhotovil 

 množství, délku a profil vývrtů 

 všechny ostatní skutečnosti, které by mohly ovlivnit průběh trhacích 

prací, zejména s ohledem na bezpečnost odstřelu 

 předání a převzetí pracoviště, předání vrtného schéma od TVO 

 opatření provedená v zájmu bezpečnosti při práci 

Vrtný deník musí být na pracovišti a vždy k dispozici kontrolním orgánům.[2] 

 

2.5. Doprava 

 Celá Automobilová doprava na kamenolomu a z kamenolomu je 

zajišťována externí firmou. Na kamenolomu se používá jeden nákladní automobil 

Renault Kerax 420 z nosností 18 tun. 

 Nakládáni kamenolomu se je zajištěno dvěma čelními kolovými nakládači 

Komatsu WA480-5 a Dresta 534. Komatsu WA480-5 se stará o nakládání rubaniny 

na nákladní automobil Renault, který převáží rubaninu do drtiče PDF 200. 

 

Obrázek č. 8: Nakládání rubaniny kolovým nakládačem Komatsu WA480-5.(zdroj: autor) 
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 Hotový výrobek je nakládán na nákladní automobily pomocí kolového 

nakládače Dresta 534 a vyvážen nákladními automobily ven z lomu. Kolový 

nakládač Dresta 534 se, také stará o pořádek a převážení hotového výrobku na 

skládku. 

 Na první etáži je drapákové rypadlo s housenicovým podvozkem Unex E 

303, který je nefunkční a stojí na místě, který doposud nepřekáží v další postupu 

těžby, ale v budoucím postupu bude třeba se tohoto drapákového rypadla zbavit 

nebo alespoň převézt na místo kde nebude překážet. Podle informací podaných 

vedoucím lomu, tak je tento neopravitelný a jakýkoliv pokus o opravu by znamenalo 

finanční ztrátu organizace. 

 

 

Obrázek č. 9: Kolový nakládače Dresta 534.(zdroj: autor) 

 

2.6. Technologie úpravy nerostu  

 Kamenivo z lomu Lopušné Pažite bylo vyhodnocené pro použití na stavební 

účely, hlavně pro kamenivo vhodné k použití pro silniční účely. 

 Těžená hornina rozpojená na požadovanou kusovitost je nakládaná 

nakládači na nákladní auta a odvážená do drtírny na další zpracování. Tady se 
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drcením, granulováním a tříděním upravuje na kamenivo pro stavební účely, v 

hlavní míře pro kamenivo používané pro silniční účely. Nabízené frakce výrobků 

jsou 0/4, 4/8, 0 – 32, 0 – 63, 32/63, 63/125. Takže v Lopušném Pažitem je primární 

násypka s podavačem odkud jde materiál do čelisťového drtiče a následně na 

dvojsytný vibrační třídič[5]. 

 Frakce 0/32 32/63 53/125 nebo 0/63 63/125, což je základní výroba v 

kamenolomu. Frakce jako 0/4 4/8 8/16 16/32 se vyrábějí dodavatelsky na mobilním 

odrazovém drtiči. Výkon linky v kamenolomu je přibližně 100 tun·h-1. 

  

 

Obrázek č. 10: Úpravárenská linka.(zdroj: autor) 

 

2.7. Odvodňování 

 Ložisko se nachází vysoko nad místní erozní bází ve slabě přístupných 

vulkanických horninách, které jsou ve vrchních části zvětralé. 

 Jedná se o ložisko bez přítoků podzemních vod – prakticky nezvodněné. 

Srážková voda v období dešťů je z prostoru lomu odváděná pomocí samospádu. 

Její chvilkové nahromadění v nerovnostech lomového pracoviště není pro těžbu 

překážkou[3]. 
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 O ložisku se dá říct, že má jednoduché hydrogeologické poměry. 

 

2.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Vyhodnocení neodstranitelného nebezpečí: 

(Predpis č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.)[7]. 

 Jako neodstranitelné nebezpečí ohrožující bezpečnost a zdraví při práci v 

kamenolomu Lopušném Pažite přichází v úvahu následující skutečnosti: 

 nebezpečí úrazů pádem z výšky 

 nebezpečí úrazů pádem horniny z lomové stěny 

 nebezpečí úrazů při nakládání horniny a kameniva nakládacím 

mechanizmem 

 nebezpečí úrazů pří trhacích prací 

 nebezpečí úrazů při pohybu po dopravních cestách 

 nebezpečí úrazů při obsluze vrtací soupravy 

 nebezpečí úrazů při obsluze a údržbě strojního zařízení 

 nebezpečí úrazů elektrickým proudem 

 nebezpečí náhodného úrazů při vykonávání nařízených ostatních prací 

v souvislostí s činností prováděnou báňským způsobem[2]. 

 

2.9. Ochrana objektů a zájmů chráněných podle předpisů  

 Podle posledních výsledků seismického měření bylo uloženo organizaci, 

aby celková nálož na jeden odstřel nepřesáhla 4 000 kg výbušnin. 

Aby jednotlivá nálož v jednom časovém stupni nepřesáhla 280 kg výbušniny při 

vzdálenosti 300 m od ohrožených objektů. 

 Při výkonu těžebních prací je i podle tohoto plánu využívání ložiska je 

potřeba nadále plnit opatření vyplívající z rozhodnutí Lesního úřadu v Čadci č.j. 

1906/95-06-RE ze dne 8.1.1996 a to body: 

5, Ukládá organizaci CEMEX Aggregates Slovakia s r.o., aby okolní porosty 
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nebyli poškozené těžební činností. 

6, Případné archeologické nálezy ihned nahlásit Kysuckému muzeu v Čadci. [2] 
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3. Varianty postupu dobývání na lomu Lopušné Pažite v 

letech 2015-2025 

 

 V přílohách 2 a 3 jsou vyznačeny společně s nynějším stavem nové návrhy 

postupu těžby na kamenolomu Lopušné Pažite na období 2015-2025. 

 

3.1. Návrh na postup těžby – Varianta č. 1 

 Jako svou první variantu na další postup těžby na budoucích 10 let jsem 

zvolil skoro úplné dotěžení první etáže až po vytěžení. A po vytěžení bude 

následovat zahloubení kamenolomu o druhou etáž. První etáž by nebyla vytěžena 

kompletně, jelikož se v jihovýchodní části nachází nekvalitní surovina, proto nebyla 

v minulosti těžena a proto ve variantě č. 1 navrhuji, aby nevytěžena zůstala.  

 Vytěžení první etáže bude probíhat severovýchodním směrem. Těžba bude 

probíhat až k nulté etáži, kde podle svého návrhu vytvoříme z bezpečnostního 

hlediska bermu, která bude široká 5 m. 

 K blížícímu se konci vytěžení první etáže by započala příprava na počátek 

těžby a zahloubení druhé etáže. 

 Od úpravárenské linky vede slepá cesta na západ. Tato cesta bude 

prodloužena na kótu 490 m n. m. 

 Pro potřeby zrealizování budoucí cesty je potřebné pronájem rozrývače. 

V mém návrhu bych použil, k této operaci rozrývač značky Caterpillar D8N. Před 

samotným použitím rozrývače by byly z budoucí cesty odtěženy stromy, které 

nepatří těžební organizaci. A samotná skrývka, která se pohybuje v okolí do 1m by 

byla odtěžena rozrývačem. 

 Skrývka bude odtěžována, seškrabována a odvezena pomocí, kolových 

nakládačů a nákladními automobily. Skrývka bude ukládána na nevytěženou 1. etáž 

v jihovýchodní části lomu. 
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 Po odtěžení skrývky bude probíhat těžba pomocí clonových odstřelů a bude 

probíhat směrem na jihovýchod. Při postupu k 1. etáži bude vytvořena 5 m berma, 

kvůli bezpečnosti. Velikost skrývky je 3837 m³, 10 102 t. 

 Podle mých výpočtu by mělo být vytěženo v období 10 let 938.6 tis. m³, 

2 504,9 tis. tun. 

 

3.2. Návrh na postup těžby – Varianta č. 2 

 Má druhá varianta se od té první liší tím, že nebudeme jako v 1. variantě 

těžit 1. etáž skoro úplně celou, ale soustředím se na vytěžení kvalitní suroviny, která 

se nachází v západní části lomu. 

 Po prodloužení cesty od úpravárenské linky směrem na západ. Odtěžení 

stromů a skrývky bude probíhat viz Varianta 1. Velikost skrývky je 3837 m³, 10 102 

t. 

 Těžba zahloubením 2. etáže bude probíhat jihovýchodním a 

severovýchodním směrem k 1. etáži. Podle výpočtu očekávám těžbu 942,5 tis.m³, 

2 516,5 tis tun. 

 Odtěžování 1. etáže bude probíhat v před těžbou na 2. etáži a vytvářet 

bermu, která bude mít 5 m, kvůli bezpečnosti. 

 U varianty č. 2, bych si dokázal představit větší úspěšnost těžby, jelikož 

bude těžba jednodušší a materiál je kvalitnější. 
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4. Stručně technicko – ekonomické, ekologické 

zhodnocení a řešení 

Tuto kapitolu bych rozdělil na několik fází 

a)Fáze přípravná, která se skládá, jak napovídá její název z přípravy na budoucí 

těžbu. Tahle fáze je hlavně finančního charakteru, jelikož musíme počítat dopředu 

před samotnou těžbou, kolik financí bude potřeba k počátku těžby. V tomhle případě 

se jedná o pronájem rozrývače a odvezení a uložení skrývky. Dále bych zde zařadil 

vybrání společností, které se budou podílet na spolupráci a těžbě v lomu, tím myslím 

vybrání dodavatelských společností, které budou mít za úkol starat se o dopravu, 

trhací práce a o pronajímání sekundárního drtiče. 

 

b)Fáze prováděcí se zabývá řešením daného problému, což je těžba a úprava 

surovin. 

 

c)Fáze rekultivační je povinná pro organizace a její povinnosti je podle zákona č. 

44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vytvářet finanční rezervy na rekultivační 

práci po dokončení těžební činnosti 

 

4.1. Vyčíslení nákladů a výnosů 1. a 2. varianty 

 Odstranění skrývkového materiálu     -10 000 € 

 Náklady na těžbu       -350 000 € 

 Pronájem rozrývače       -8 000 € 

-přepočteno na 100 000 tun po zaúčtování trhacích prací, naložení, opracování 

a odvoz kameniva 

 Prodej výrobku        +800 000 € 

-cena kameniva za 100 000 tun při průměrné prodejní ceníkové ceně 8Eur/tuna 

 Zisk          +432 000 € 

 Čistý zisk         +882 000 € 

- po prodeji v průměru 200 000 tun za rok 
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4.2. Ekologické zhodnocení varianty č. 1 a č. 2 

 Vytvořením třetí etáže, která bude postupovat z jihozápadu na 

severovýchod a bude nejspodnější, na kamenolomu nevyvolá skoro žádné nároky 

na změnu v rozpojovacích procesů, technologické přepravě suroviny, 

zušlechťování, skladování, expedici a na posunování hranice dobývacího prostoru. 

Jediná věc, která se dotýkat kamenolomu je odbahnění staré komunikace, která se 

nachází na místě, kde vznikne nejspodnější etáž. 

 Odlesnění: budoucí etáž, která bude ve výšce 490 m n. m. mocnost skrývky, 

je do 1 metrů, skrývka je jílovitého složení, odlesnění bude jednoduché, jelikož 

plocha není hustě zalesněná, jejichž odstranění nebude mít žádný dopad na okolní 

krajinu. Lesy patří státu, takže se o stromy postarají Lesy Slovenskej republiky. 

 Doprava: jelikož první etáž ve výšce 530 m n. m. je vytěžena, tak už je 

zkrácena doprava , která jezdí cca 350 m od druhé etáže ve výšce 505 m n.m. k 

drtiči, ale moje varianta zkrátí cestu na 100 metrů, jelikož drtič se nachází ve stejné 

výšce jako navrhovaná  etáž. Což povede k snížení emisí a snížení hluku, protože 

vesnice, která se nachází na druhé straně kopce bude blokována větším masivem, 

což zabrání hluku. 

 Trhací práce: trhací práce budou probíhat stejně, jako předtím. Výhody 

budou, že hluk bude blokován vyššími etážemi a seizmická vlna nebude mít dopad 

na budovy stojící na druhé straně kopce, jelikož se zvětší prostředí, kterým by měla 

tato vlna projít. 

 Hydrologie: voda v této lokalitě bude pohodlně odtékat samospádem z 

povrchu a podzemní voda je odvodňována prameny do povrchových toku, ale vody 

je, tak málo že v létě tyto prameny zanikají. Zdroje pitných vod jsou lokálního 

charakteru a nemají z dobývacím územím hydrodynamický vztah. Toto zůstane 

podle mě nezměněno i při mé variantě těžby. 
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Závěr  

 Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout variantní řešení 

dobývání v kamenolomu Lopušné Pažite na období 2015 – 2025, který patří 

společnosti CEMEX Aggregates s.r.o. V mé práci jsem navrhnul dvě varianty, jak 

co nejlépe a nejhospodárněji vytěžit zásoby na budoucích 10 let. 

  Ve své práci jsem se nejdříve věnoval charakteristice zájmové oblasti a 

blíže jsem se věnoval ložisku. Po té jsem se věnoval fungování kamenolomu v téhle 

době.  

 Má 1. varianta návrhu těžby navazuje na dosavadní postup těžby a po 

dotěžení skoro úplné 1. etáže by těžba pokračovala zahloubením a postupným 

pokračováním vytvořením 2. etáže. 

 Druhá varianta je podobna první, ale místo aby se dotěžila první etáž, tak 

budeme zahlubovat na druhou etáž a postupně s postupem těžby by byla 

odtěžována 1. etáž. Já doporučuji tuto variantu kvůli kvalitnějšímu materiálu, který 

se nachází v západní části kamenolomu. 

 V budoucnu počítám se snížením průměru velikosti těžby za 10 let, než byla 

v loňském roce, jelikož hlavní odběr suroviny jde na výstavbu úseku dálnice D3, 

která by měla však skončit v roce 2018. Ale věřím, že v okolí lomu bude dostatek 

příležitostí k prodeji a těžba bude probíhat hladce. 
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