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Anotace  

Cílem této bakalářské práce je uvedení rozdílných variant postupu těžby v 

kamenolomu Jablonové. V této bakalářské práci vás také mimo jiné seznámím s historií 

tohoto lomu a také s geografickými, geologickými a hydrogeologickými poměry na 

ložisku. Dále budu popisovat současný stav těžby, dopravy a úpravy vytěžené suroviny. Z 

variantního řešení dalšího postupu těžby vyhodnotím přínos daných variant a provedu 

stručné ekonomické zhodnocení. 

Klíčová slova: lom, poměry, ložisko, postup těžby 

Annotation 

The aim of this work is to introduce different variants of mining process in the quarry 

Jablonové. In this Bachelor thesis, you will also read about the history of the quarry and 

geographic, geological and hydrogeological situation on the deposit. Furthermore, I will 

also describe the current condition of the extraction, transport and modification of 

extracted material. I will evaluate the benefits of the mentioned variant solutions to other 

mining process and make a brief economic evaluation. 

Keywords: quarry, situation, deposit, mining process 
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Cíle 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zpracování variantního postupu těžby v lomu 

Jablonové. Pro vyřešení tohoto hlavního cíle jsem si musel vytyčit tyto dílčí cíle a to v 

následujícím pořadí: 

1. Popsat současný stav dobývání, dopravy a úpravy vytěžené suroviny na 

 předmětném ložisku. 

2. Navrhnout varianty pro další možný postup těžby. 

3. Zhodnotit stav zásob pro případná variantní řešení daného problému. 

4. Posoudit navrhované varianty z hlediska výhodnosti pro danou provozovnu. 
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Úvod 

Historie kamenolomu Jablonové sahá do druhé poloviny 20. století a samotný 

kamenolom tvoří pomyslnou vstupní bránu do Súľovských skal.[1] 

Těžba místního vápence v ochranném pásmu NPR zde přetrvává již od roku 1949 

a tato těžená surovina byla zejména využívána v 50. a 60. letech pro výstavbu silnic.[1] 

Vlivem těžby byl dopad na okolní oblast nepříznivý, proto na základě těchto 

skutečností vypracovala SOP návrh ve smyslu postupného omezení a zastavení těžby. Po 

legislativní stránce to však byly nedostatečně podpořené vize. Podmínky stanovené 

výjimkou MK SSR z roku 1976, které se také snažily zmírnit vlivy na nejbližší okolí, 

rovněž nebyly akceptovány.[1]  

Od roku 1993 se stala novým majitelem kamenolomu Jablonové společnost 

Kameňolomy cestné stavby Žilina s.r.o., která po dobu dvaceti let zabezpečovala odbyt 

těžené suroviny a dosud má tato organizace odpovědnost za odborné řízení povolené 

činnosti.[1] 

V dubnu roku 2013 poté kamenolom Jablonové přebírá společnost CEMEX 

Aggregates Slovakia s.r.o. se sídlem v Bratislavě. Tento krok je výsledkem dohody o 

dlouhodobé strategické spolupráci, uzavřené mezi společnostmi Kameňolomy cestné 

stavby Žilina s.r.o., dosavadním provozovatelem tohoto kamenolomu a CEMEX 

Aggregates Slovakia s.r.o., která bude nadále pokračovat v těžbě a taktéž převezme 

bezpečné řízení povolené činnosti v kamenolomu Jablonové.[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Letecký pohled na kamenolom Jablonové (zdroj: http://mapy.atlas.sk) 
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1. Geografické, geologické a hydrogeologické poměry na 

ložisku 

1.1. Geografie ložiska 

Kamenolom  Jablonové se nachází na západě Slovenské republiky, v Žilinském kraji, 

okrese Bytča. Od čtvrtého největšího slovenského města Žilina leží kamenolom západně 

vzdušnou čarou cca 13 km. Ložisko je v ochranném pásmu NPR Súľovské skály a CHKO 

Strážovské vrchy. Od samotné obce Jablonové, která je v nadmořské výšce 347 m a 

rozkládá se na ploše 4 228 km
2
, je kamenolom vzdálený jihovýchodně cca 200 m, spadá do 

katastrálního území této obce a je založený mimo její zastavěné území. V blízkosti ložiska 

vede cesta č. III/061060, která se napojuje na hlavní cestu č.61 vzdálenou severozápadně 

asi 3,5 km od ložiska.[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Situační mapa polohy kamenolomu Jablonové (zdroj: enviroportal.sk) 
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1.2. Geologie ložiska 

Širší území budují horninové komplexy paleogénu bradlového pásma. Bradlové 

pásmo má obloukovitý tvar a tvoří hranici mezi centrálními a vnějšími Karpaty.[2] 

Ložisko je součástí vnitřně karpatského paleogénu Žilinsko-Rajecké kotliny. 

Ložiskovými horninami jsou písčité vápence příbradlového paleogénu, částečně i vápnité 

pískovce a jemnozrnnější konglomeráty súľovského paleogénu.[2] 

Ložisko je vymezené vnějšími hranicemi bloků zásob a bází výpočtu zásob na úrovni 

340 m n. m. Plocha ložiska je 62 848 m
2
, průměrná mocnost suroviny je zde 37,77 m a 

nejvyšší převýšení činí 142,6 m.[2] 

Hlavní ložiskovou surovinou jsou modrošedé a šedé, tenko a hrubolavicovité, 

převážně střednězrnné písčité vápence nepravidelně se prolínající s vápnitými pískovci. 

Patří jablonovskému souvrství (vrchní paleocén – ilerd), který vytváří v prostoru ložiska 

úzký pruh šířky maximálně 150 m, vklíněný mezi flyšoidní souvrství kostelecké jednotky 

bradlového pásma na severu a vrstvy súľovského paleogénu (slepence s polohami 

pískovců, brekcie) na jihu až jihovýchodě.[2] 

Součástí jablonovských vrstev jsou tenké často neprůběžné polohy a mezivrstevní 

proplástky žlutošedých a namodralých vápnitých jílů částečně zbřidličnatělých, které jsou 

škodlivou složkou suroviny. Jejich podíl z celkového objemu těžené suroviny se 

předpokládá do 5 %.[2] 

S ohledem na geodynamické jevy lze konstatovat, že v DP Jablonové jsou horniny 

tvořeny bez významnější hloubkové eroze a svahových deformací. V průběhu dosavadní 

těžební činnosti taktéž nebyly zjištěny ani žádné krasové jevy.[4] 
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Základní fyzikálně mechanické vlastnosti ložiskové suroviny ověřené průzkumnými 

prácemi mají následující hodnoty:[2] 

 objemová hmotnost: 2 560 – 2 720 kg/m
3
, zvětralé polohy 2 530 kg/m

3
 

 nasákavost: 0,51 – 2,59 % 

 otluk: 31,80 – 44,70 % , zvětralé polohy až 55,76 % 

 pevnost v tlaku na kostkách  

- za sucha..............................................................................103,4 – 158,5 MPa 

- po nasáknutí....................................................................... 82,2 – 144,9 MPa 

- po zmrazení........................................................................ 87,5 – 140,6 MPa 

 pevnost v tlaku u zvětralé horniny: cca 80 MPa 

 mrazuvzdornost: méně jak 1 %  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 3: Barevná různorodost těženého vápence (zdroj: autor) 
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1.3. Hydrogeologie ložiska 

Ložisko se nachází nad erozní bází místního potoka Hradnianka, který pramení v 

Súľovských vrších. Karbonatické horniny ložiska mají dobrou puklinovou až pórovitou 

propustnost bez přítoků podzemní vody do těžebních prostor. Srážková voda v období 

dešťů je z prostoru kamenolomu odváděna samospádem. Její chvilkové nahromadění v 

nerovnostech lomových pracovišť není pro těžbu překážkou. V průběhu dosavadní těžby se 

v prostorech kamenolomu neobjevily žádné vývěry přírodních podzemních vod. 

Hydrogeologické poměry se zde klasifikují jako jednoduché, stupeň II.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Mapa obce a kamenolomu Jablonové (http://mapy.atlas.sk) 
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2. Popis současného stavu těžby, dopravy a úpravy 

vytěžené suroviny 

2.1. Současný stav těžby  

Všechny zásoby ložiska jsou pro těžbu připravené již provedenými přípravnými a 

otvírkovými pracemi, které byly uskutečněné v průběhu dosavadní těžební činnosti a které 

zabezpečují bezproblémový výkon těžby. Otvírkové práce jsou vykonávané v rozsahu 

budoucí likvidace kamenolomu.[4] 

Samotné skrývkové práce se v kamenolomu nevykonávají pro technicky náročnou 

dostupnost terénu a zanedbatelnou mocnost vrchní skrývky, v případě potřeby se 

odstraňuje průběžně přímo z rozvalu po primárním odstřelu společně se spodní skrývkou. 

Skrývková zemina je ukládaná v okrajových částech v místech, kde se neplánuje těžební 

činnost a bude použita při rekultivaci kamenolomu.[4] 

Postup těžebních prací je volený tak, aby umožnil dotěžení volných zásob suroviny v 

určeném dobývacím prostoru podle POPD na roky 2008 až 2020. V dobývacím prostoru 

jsou zásoby vázané povinností dodržovat určené báňsko-technické podmínky dobývání, tj. 

předepsaný sklon a šířka etáží, sklon lomových stěn a ochranný pilíř ze strany obce 

Jablonové a cesty č. III/061060.[4] 

V průběhu dosavadní těžby byl na ložisku vytvořený povrchový stěnový lom a při 

této činnosti byly na lomové stěně vytvořeny následující etáže v nadmořských výškách:[7] 

VII. etáž  472 m.n m    

VI. etáž  452 m.n m    

V. etáž  436 m n. m.   

IV. etáž  420 m n. m.   

III. etáž  398 m n. m. 

II. etáž  382 m n. m. 

II. a. etáž  371 m n. m. 

I. a. etáž  366 m n. m. 

I. etáž  354 m n. m.  

0. etáž  338 m n. m.  
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Pracovní bezpečnostní sklon řezů je určený na 78° a pracovní šířka etáží na 

minimálně 15 m. Pracovní šířka etáží musí být dostatečně velká pro bezpečný pohyb 

pracujících mechanismů a také pro bezpečné otáčení dopravních prostředků odvážející 

rubaninu z rozvalu. Závěrný generální sklon stěny byl stanovený na 50°. Závěrná šířka IV. 

etáže je stanovena na 7 m a u ostatních činí šířka 4 metry. Tyto šířky budou v závěrečné 

fázi odsouhlaseny příslušným OBÚ v Prievidzi.[7] 

  V rámci těžebního průzkumu se také pravidelně sledují jak geologické tak 

hydrogeologické poměry na předmětném ložisku.[4] 

V dobývacím prostoru Jablonové představuje roční těžba cca 60 kt ročně. Výška 

těžby se samozřejmě může měnit vzhledem k poptávce dané suroviny.[4] 

  

Obr. č. 5: Těžební řezy z první etáže (zdroj: autor) 
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2.2. Dobývací metoda 

Pro kamenolom Jablonové je vypracovaný technologický postup pro povrchové 

dobývaní výhradního ložiska s následující dobývací metodou:[4] 

Povrchové dobývání ložiska ve stupních (etážích) s použitím vrtacích a trhacích prácí 

nebo s použitím strojních zařízení, které se skládá z těchto základních operací:[4] 

Vytváření stupňů (etáží), které představují zářezy do svahu, jejichž tvar se vytváří 

prostřednictvím rozpojování hornin. Řezy jsou vytvářeny takovým způsobem, aby byly 

dodrženy projektované parametry kamenolomu a byl zajištěn dostatečný předstih 

jednotlivých dobývacích řezů.[4] 

2.2.1. Vrtací práce 

Vrtací práce jsou v kamenolomu prováděny externí dodavatelskou organizací. 

Vývrty pro clonové odstřely mohou být úpadní, dovrchní, patní a povětšinou záhlavní 

velkoprůměrové. Příprava vývrtů je uskutečňovaná strojně pomocí vrtacích souprav 

vhodného typu, případně vrtacích kladiv. Jedná se například o vrtací soupravy:[4] 

Montabert (10.170CX), Atlas Copco (D7, F9C, D7C) či Sandvik (Ranger, Pantera).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 6: Vrtací soupravy dodavatelské společnosti SlovDrill s.r.o. (zdroj: www.slovdrill.szm.sk) 
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2.2.2. Trhací práce 

Při primárním rozpojování hornin za pomoci trhacích prací velkého rozsahu, dochází 

k oddělení těžené suroviny od horninového masívu na příslušných etáží. Trhací práce jsou 

vykonávány clonovými, řadovými, kombinovanými nebo plošnými odstřely dle rozhodnutí 

OBÚ Prievidza ze dne 26. 6. 2012 pod č. 807-2025/2012 ve smyslu schváleného 

generálního technického projektu odstřelů vypracovaného v souladu s POPD na roky 2008 

až 2020. Trhací práce v kamenolomu jsou taktéž prováděny externí dodavatelskou 

organizací.[4] 

Sekundární rozpojování hornin je realizováno mechanicky za pomoci určených 

strojních zařízení s vhodnými pracovními nástroji a to např. hydraulickým kladivem nebo 

pomocí trhacích prací malého rozsahu.[4] 

Trhací práce malého rozsahu ve smyslu platného povolení OBÚ v Banskej Bystrici č. 

2970/104.2/53 ze dne 8. 11. 1993 se vykonávají hlavně při zarovnávaní pracovních plošin 

a druhotném rozpojování (odstraňovaní převisů na lomové stěně, rozrušování skrývky, 

nebo při rozpojování nadměrných kusů kamene z rozvalu).[4] 

Za rok 2014 v kamenolomu Jablonové v souvislosti s vykonáváním trhacích prací 

činila spotřeba trhavin 30 425,38 kg a spotřeba rozbušek 1 913 ks. Počet vykonaných 

trhacích prací velkého rozsahu činil 13 odstřelů.[6] 

Sklad výbušnin, který se nacházel v kamenolomu byl zrušený ke dni 31. 12. 2014 a 

to dle rozhodnutí OBÚ v Prievidzi ze dne 5. 2. 2014 o zrušení a odstranění skladu 

výbušnin v dobývacím prostoru Jablonové.[6] Na základě této skutečnosti se budou 

výbušniny dovážet ze skladů výbušnin společnosti vybudovaných v kamenolomech Mojtín 

nebo Lopušné Pažite.[7] 
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2.3. Doprava  

Doprava jak v prostorech výrobny a kamenolomu, tak i v prostorech technologické 

linky se řídí vypracovaným dopravním řádem po vybudovaných přístupových 

komunikacích. Tyto komunikace budou zachovány do ukončení likvidace a rekultivace 

kamenolomu. Konečná podoba přístupových cest bude dořešena samostatně při 

závěrečných likvidačních a rekultivačních pracích.[7] 

Odtěžení suroviny z rozvalu je prováděno převážně za pomoci kolesových nakladačů 

CAT 950H, Volvo L180F a Komatsu WA480. Větší kusy rozpojené suroviny v rozvalu 

jsou dále sekundárně rozpojovány pásovým rýpadlem Komatsu PC290 s bouracím 

kladivem.[4] 

Doprava rozpojené a upravené suroviny je zabezpečena nákladními motorovými 

vozidly Renault a Tatra T 815 [4], ovšem v obou případech jak při odtěžení tak přepravě 

rozpojené a upravené suroviny může docházet ke změně typového označení těchto vozidel 

vzhledem k tomu, že se jedná o externí dodavatelskou organizaci. 
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Obr. č. 7: Rozpojování a nakládka rozvalu (zdroj: autor) 
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Z hlediska dopravy výbušnin na pracoviště se organizace řídí taktéž dopravním 

řádem v souladu s platnou vyhláškou MH SR č. 78/1996 Z.z. o přepravě a přenášení 

výbušnin v prostorách organizace. Hmotnost přepravovaných výbušnin nesmí přesáhnout 

90% přípustného zatížení dopravního prostředku.[7] 

2.4. Úprava vytěžené suroviny 

Převážná část těžené suroviny předchází procesu úpravy, jejichž množství se 

zaznamenává ve výrobním deníku.[4] 

Pro kamenolom Jablonové je vypracovaný technologický postup pro úpravu nerostu, 

který určuje postup a způsob úpravy nerostu vykonávané na semimobilní lince a základní 

postup při úpravě nerostu mobilními drtícími nebo třídicími zařízeními.[4] 

V kamenolomu se nachází také stacionární linka, která se již nevyužívá vzhledem k 

její nefunkčnosti. V budoucnu se plánuje se její likvidace. 

Úprava vydobytého nerostu na technologických linkách v kamenolomu je 

uskutečňována v období od března do října, a to maximálně 10 pracovních hodin denně. V 

nočních hodinách je provoz v kamenolomu odstavený. Proces úpravy nerostu se může v 

závislosti na poptávce měnit, tj. typ drtícího a třídícího zařízení, počet stupňů a jejich 

vzájemná kombinace se zvolí podle požadovaných charakteristik na výslednou frakci.[4] 

Materiál Frakce 

Kamenivo přírodně drcené 0/4 

 4/8 

 8/16 

 0/22 

 0/32 

 0/63 

 32/63 

 63/125 

 0/63 PL 

 0/125 

 16/32 

Kámen pro vodní stavby  

Lomový kámen LK 

 
Tab. č. 1 Sortiment vyráběných frakcí v kamenolomu Jablonové 

(zdroj: http://www.betonserver.sk/cemex-aggregates-jablonove) 
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2.4.1. Technologie úpravy nerostu na semimobilní lince 

Nerost určený na jeho úpravu se vysype do násypky s mříží odrazového drtiče. 

Plynulé dávkování do odrazového drtiče je zabezpečené stolovým vozíkovým podavačem. 

Podrcený nerost vystupující z drtiče je vynášený dopravníkovým pásem na vibrační sítový 

třídič, na kterém jsou osazeny dvě síta (dvojsítný třídič).[4] 

Sítovým třídičem se nerost vyseparuje na tři frakce (např. frakce 0/4, 4/8, 8/16). 

Nadsítný materiál nad 16 mm je dopravovaný zpět do odrazového drtiče na opětovné 

drcení na požadovanou velikost. Všechny vyseparované frakce upraveného kameniva jsou 

vynášeny dopravníkovými pásy na určené plochy v okolí úpravny, odkud jsou přenesené 

na skládky upraveného nerostu.[4] 

V technologické lince se nachází násypka s mříží, primární drtič V-7-2N, odrazový 

drtič, 7 ks dopravních pásů a příslušný počet zásobníků vyrobených frakcí.[7] 

Tato linka se ovšem bude muset jednou přemístit vzhledem k tomu, aby nebránila v 

budoucnu dalšímu postupu těžby. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Semimobilní linka (zdroj: autor) 
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2.4.2. Technologie úpravy nerostu mobilním drtícím a třídícím zařízením 

Úprava nerostu je vykonávaná v závislosti od odstřelů na 0. až II. etáži, kde se 

upravuje drcením a tříděním na to určenými mobilními drtícími a třídícími zařízeními.[4]   

  Drcení nerostu, s primárním, sekundárním, případně terciárním stupněm drcení 

nerostu, se vykonává mobilními drtícími zařízeními na kterých jsou osazeny čelisťové, 

kuželové, kladivové nebo nárazové resp. odrazové drtiče.[4] 

Třídění nerostu se vykonává třídiči, na kterých jsou osazeny rošty - třídiče a síta. 

Dopravníkovými pásy je poté surovina vynášena k jejich další úpravě nebo hotové výrobky 

jsou dopravovány přímo na skládky vyrobeného kameniva.[4] 

 Pro úpravu nerostu touto technologií se používají tyto typy mobilních zařízení:[4] 

 Hartl PC 6 

 Hartl HCS 5515  

 Metso LT1213S  (zajištěno externí organizací) 

Mobilní zařízení nemají instalovány odhlučňovací zařízení. Pouze Metso LT1213S 

má jen zakrytovány dopravní pásy. V budoucnu se však plánuje instalace skrápěcího 

zařízení na  Hartl PC 6.[4] 

Obr. č. 9: Úprava nerostu mobilním drtícím a třídícím zařízením (zdroj: autor) 
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Na technologii úpravy nerostu mobilním a třídícím zařízením se v současnosti 

provádí téměř celá výroba, a proto je úprava na semimobilní lince využívaná pouze 

minimálně. 

2.4.3. Stacionární linka 

V minulosti byla technologie úpravy nerostu v kamenolomu Jablonové prováděna 

také na stacionární lince. Její současný technický stav, stáří a částečná nefunkčnost však 

vypovídá o tom, že úprava nerostu je zde  znemožněna. 

Vzhledem k technickému stavu a především budoucímu postupu těžby se bude muset 

tato stacionární linka likvidovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Pohled na stacionární linku (zdroj: autor ) 



Daniel Prachař: Variantní postup těžby v lomu Jablonové 

2015  15 

2.5. Výsypky 

Hotové výrobky jsou odváženy na místo použití a nebo jsou uskladňovány na 

skládce hotových výrobků zřízené ve vnitřních i vnějších prostorách kamenolomu. S 

postupující dobývací frontou, taktéž postupuje i výsypková fronta a vytvářejí se její další 

stupně. 

Jednotlivé frakce vyrobeného kameniva se však skladují jen krátkodobě a to tak, aby 

nevytvářely velké zásoby, ale aby se operativně doplňovaly požadavky stavebního trhu.[2] 

Při zakládaní těchto výsypek je nutné dodržovat jednu z hlavních podmínek stability. 

Jedná se o maximální výšku resp. kritickou výšku zakládání. Jejím překročením totiž může 

docházet k samotnému skluzu a ujetí svahu dané výsypky.[3] V tomto případě by to 

následně mohlo ohrozit samotný provoz v daném kamenolomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Pohled z VII. etáže na uložení vnitřních a vnějších výsypek (zdroj: autor) 
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3. Návrh na další postup těžby v lomu Jablonové - 

variantní řešení 

3.1. Variantní řešení č. 1 

Vzhledem k zvýšené poptávce dané těžené suroviny v rámci rekonstrukce 

železničního úseku Povážská Bystrica - Žilina a taktéž započetí výstavby dálnic a tunelu v 

přilehlé oblasti[6] je zapotřebí navýšit těžbu z původních cca 60 kt na 200 kt ročně, což 

představuje navýšení o 140 kt těžené suroviny. 

Samotné variantní řešení realizované těžby stavebního kamene je už započato dle 

schváleného POPD pro roky 2008 až 2020 a to v určeném dobývacím prostoru Jablonové.   

Navrhované řešení navazuje na činnosti probíhající v kamenolomu již v současnosti 

což znamená, že dané těžební operace budou plynule pokračovat v generálním postupu 

těžby uskutečňovaným doposud a to postupnou těžbou na všech etážích shora dolů za 

trvalého dodržování stanovených báňsko-technických podmínek dobývání. Mezi tyto 

podmínky patří: sklon a výška lomové stěny, šířka etáže a výška horninového rozvalu.[7]   

 Taktéž budou i nadále využívány stávající technologie a dopravní trasy. Střety 

zájmů pro výkon této činnosti na daných pozemcích jsou do roku 2020 vyřešeny a  

potřebná plocha byla vyňata z lesního půdního fondu.[7] 

V rámci této dvanáctileté těžební etapy se předpokládá vytěžení volných zásob 

výhradního ložiska v určeném dobývacím prostrou, vykázaných ze dne 1. 1. 2007, které 

činily: 471 tis. m
3
 v kategorii bilančních, ověřených zásob volných a 455 tis. m

3
 v kategorii 

bilančních, pravděpodobných zásob volných.[7] 

Dohromady je tedy od doby vykázaných zásob možné vytěžit 926 tis. m
3
 volných 

zásob, což pro představu tvoří 2 420 kt dané suroviny.  

Tak jako v předcházejících letech bude roční těžba přizpůsobována avizovaným 

požadavkům na stavební kámen a vybrané kamenivo v oblasti lomu.[7] 

 Bude také samozřejmě záležet na poptávce dané suroviny, která má významný vliv 

na samotný průběh těžby. 
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Toto navýšení těžby s sebou ovšem také přinese zvýšený dopad na životní prostředí, 

a proto je nutné, aby jej organizace co možná nejvíce eliminovala potřebnými opatřeními.  

Při těžebních pracích také dojde k přiblížení k hranicím určeného dobývacího 

prostoru. Je proto nutné vyznačit a uchovat vyznačení této hranice z důvodu jejího 

nepřekročení.[7] 

V zájmové části ložiska, která je určená pro těžbu dle tohoto řešení se nenacházejí 

žádné stavby, které by mohly být bezprostředně ohroženy a bránily by tak v těžební 

činnosti. [7]   

Součástí navrhovaného řešení v předmětném území byly v návaznosti na postup 

těžby také zahájeny předpokládané rekultivační práce s dodržením časového postupu jejich 

ukončení na jednotlivých etážích tj.[7]   

VII. etáž  31.12.2010 

VI. etáž  31.12.2012 

V. etáž  31.12.2014 

IV. etáž  31.12.2014 

III. etáž  31.12.2015 

II. etáž  31.12.2017 

II. a. etáž  31.12.2017 

I. a. etáž  31.12.2018 

I. etáž  31.12.2019 

0. etáž  31.12.2020 

Předpokládaný objem skrývkových hmot se předpokládá na 5 000 m
3
. Skrývka bude 

poté uskladňována na odval skrývkové zeminy zřízený ve vytěženém prostoru a následně 

využívána při plánované postupné rekultivaci.[7] 
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Obr. č. 13: 3D vizualizace kamenolomu po vytěžení volných zásob (zdroj: GET SK s.r.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: 3D vizualizace kamenolomu před vytěžením volných zásob (zdroj: GET SK s.r.o.) 
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3.2. Variantní řešení č. 2 

V druhé variantě navrhuji vydobýt surovinový blok nacházející se na západní straně 

hned při vjezdu do samotného provozu kamenolomu a to z důvodu rozšíření stávající 

plochy pro skládku výrobků či uvolnění plochy pro přemístění semimobilní linky, která by 

v budoucnu bránila v dalším postupu těžby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k této navrhované činnosti jsem provedl orientační výpočet zásob v daném 

surovinovém bloku. Výsledná hodnota daného výpočtu zásob činí: 78 752 m
3
. Po přepočtu 

pak tyto zásoby vykazují  206 kt těžené suroviny. 

Pokud by se roční těžba pohybovala kolem 200 kt ročně, jak je již navrženo ve 

variantě č.1, bylo by možné tento blok vytěžit pravděpodobně za jeden rok.  

Před touto činností však bude zapotřebí provést opatření a to takové, že bude nutné 

přemístit surovinovou skládku v bezprostřední blízkosti tohoto bloku a to pravděpodobně 

na vnější výsypku, jelikož by to zcela omezovalo samotnou těžbu. 

Dalším opatřením týkající se navrhované činnosti je zabezpečit nepřekročení DP, 

který je v bezprostřední blízkosti surovinového bloku a to stejným způsobem jako je 

Obr. č. 14: Pohled na surovinový blok  z příjezdové cesty do kamenolomu (zdroj: autor) 



Daniel Prachař: Variantní postup těžby v lomu Jablonové 

2015  20 

uvedeno v předchozí variantě resp. je nutné vyznačit a uchovat toto vyznačení hranice DP 

během probíhající těžby. 

Dané těžební operace a technologický postup provádějící se v současnosti v 

kamenolomu Jablonové by se rovněž neměnil ani v souvislosti s touto navrhovanou 

činností. Vrtací  a trhací práce by i nadále zajišťovala dosavadní externí organizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odtěžení surovinového bloku by tedy vznikla plocha čítající přibližně 4 428 m
2
. 

Takto vzniklá plocha by byla dostačující k tomu, aby zde byla přemístěna již zmiňovaná 

semimobilní linka nebo by zde mohlo být uskladňováno větší množství vytěžené a 

technologicky upravené suroviny jednotlivých výrobních frakcí. 

  

Obr. č. 15:  Znázornění odtěžení surovinového bloku v mapové dokumentaci 

(zdroj: CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o. - Kameňolom Jablonové) 
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Obr. č. 16: 3D vizualizace kamenolomu před vytěžením surovinového bloku (zdroj: GET SK s.r.o.) 

Obr. č. 17: 3D vizualizace kamenolomu po vytěžení surovinového bloku (zdroj: GET SK s.r.o. s úpravou autora) 
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4. Přínos navrhovaného řešení a stručné ekonomické 

zhodnocení 

4.1. Přínos navrhovaného řešení 

4.1.1. Přínos varianty č. 1 

Hlavním přínosem této navržené varianty je bezesporu to, že organizace bude na 

základě navýšení těžby na úroveň 200 kt ročně schopna v rámci POPD do roku 2020 

vytěžit předpokládaných 2 420 kt volných zásob výhradního nerostu. Při prodeji 

takovéhoto množství suroviny současně naroste organizaci i výše jejího zisku oproti 

období před navrhovanou činností. 

Samotnou realizaci navrhované činnosti je taktéž možné považovat i za společensky 

prospěšnou z důvodu dodávky potřebného těženého kameniva na výstavbu dálnic D3 a D1 

a budování dalších dopravních infrastruktur širšího okolí Žiliny.[4] 

Dalším pozitivem je využití vytěžené horniny při stabilizaci sesuvů a na 

protipovodňové úpravy.[4] 

Součástí přínosu navrhované varianty je rovněž negativní dopad na životní prostředí 

okolní krajiny. Jedná se především o zvýšení hlukových hladin a emisí v dotknutém území 

během provozu těžby v kamenolomu díky trhacím pracem, používaného strojního zařízení 

a samotné dopravy.[4] 

4.1.2. Přínos varianty č. 2 

V této navrhované variantě považuji za přínos spíš technickou stránku věci oproti 

stránce těžební, jelikož v porovnání s variantou č.1 představuje výše zásob těženého 

nerostu pouze 8,5 %, tedy 206 kt. 

Za mnohem lepší přínos v této variantě lze považovat již zmiňovanou technickou 

stránku a to takovou, že po vytěžení daného surovinového bloku bude možné na následné 

volné ploše o rozloze cca 4 428 m
2
 rozšířit stávající surovinovou skládku výrobků popř. 

přemístit zde semimobilní linku, která by v budoucnu bránila v dalšímu postupu těžby. 
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Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované činnosti bude dopad na životní 

prostředí v porovnání s variantou č.1 irelevantní.  

4.2. Stručné ekonomické zhodnocení 

Jelikož cenové kalkulace a výrobní náklady podléhají obchodnímu tajemství, 

vycházím proto v tomto stručném ekonomickém zhodnocení pouze s všeobecnými 

náklady, které mi byly poskytnuty organizací. Ceny jsem převedl z eura na českou korunu 

dle kurzu 1€ = 27,38 Kč. 

Následující údaje týkající se výdajů, které použiju v této kapitole jsou tyto:   

 vrtací práce  cca 192 - 274 Kč / m  

 trhací práce  cca 15 Kč / t  

 nakládání  cca 11 Kč / t  

 externí doprava cca 11 - 19 Kč / t  

 drcení podle frakce od 55 - 96 Kč / t  

(v závislosti na použité úpravárenské technologii) 

4.2.1. Stručné ekonomické zhodnocení varianty č. 1 

Navrhovaná činnost nevyžaduje žádné mimořádné zvýšení nákladů z pohledu potřeb 

zabezpečení těžby na úroveň 200 kt ročně, protože budou i nadále využívány stávající 

technologie dobývání. Jedinou výraznější položkou, která bude muset být vynaložena jsou  

náklady na realizaci rekultivace, která činí cca 2 053 500 Kč.[4] 

V této variantě je počítáno s vydobytím 2 420 kt těžené suroviny. Pokud budeme brát 

v úvahu pouze trhací práce, nakládaní, externí dopravu a drcení podle frakce vychází 

náklady po sečtení a zprůměrování na jednu tunu těžené suroviny na 117 Kč.  

Vyčíslení nákladů pro tuto variantu budou následující: 

 Náklady na vydobytí a úpravu suroviny bez vrtacích prací   - 283 140 000 Kč 

 Náklady na realizaci rekultivace    - 2 053 500 Kč 

 Návratnost po prodeji zákazníkovi           + 561 440 000 Kč 

(při průměrné prodejní ceně kameniva 232 Kč / t)    
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Vrtací práce v této variantě bohužel nelze započítávat vzhledem k tomu, že není 

přesně známo kolik bude potřeba vrtů a v jakých budou délkách. Z tohoto důvodu se bude 

jednat pouze o hrubý zisk, který by činil 276 246 500 Kč. 

4.2.2. Stručné ekonomické zhodnocení varianty č. 2 

V případě této varianty taktéž nebude zapotřebí žádné výrazné navýšení nákladů s 

ohledem na vytěžení zásob surovinového bloku, ve kterém se jich nachází 206 kt.  

Pokud tedy v tomto stručném ekonomickém zhodnocení budu počítat se stejnými 

údaji týkajících se výdajů jako v předchozí variantě položky budou následující: 

 Náklady na vydobytí a úpravu suroviny bez vrtacích prací    - 24 102 000 Kč 

 Návratnost po prodeji zákazníkovi            + 47 792 000 Kč 

(při průměrné prodejní ceně kameniva 232 Kč / t)    

Vrtací práce opět nebudu moci započíst z již zmiňovaného důvodu jako v 

předchozím stručném ekonomickém zhodnocení ve variantě č.1.  

Hrubý zisk v tomto případě bude po přepočtu 23 690 000 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Daniel Prachař: Variantní postup těžby v lomu Jablonové 

2015  25 

5. Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zpracování variantního postupu těžby v 

lomu Jablonové. Součástí byly rovněž i další dílčí cíle, které mi posloužili k vyřešení 

tohoto problému. 

 V bakalářské práci jsem navrhnul dvě možné varianty dalšího postupu těžby, které 

se jeví v daném provozu reálně proveditelné. Při návrhu obou variant jsem vycházel z 

podmínek současného stavu na předmětné lokalitě a snažil se svými návrhy plně 

přizpůsobit jednak místním poměrům, stavu techniky a technologii, ale i požadavkům na 

budoucí rozšíření těžby.  

Z předložených návrhů včetně jejich přínosů a stručného ekonomického zhodnocení 

se z mého pohledu jeví jako výhodnější varianta č.1. V budoucnu by ovšem mohla také 

organizace uvažovat i o případné realizaci varianty č.2.  

Cíle, které jsem si stanovil ve své bakalářské práci, což je hlavní cíl a dílčí cíle byly 

tímto zcela naplněny.  
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