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Anotace 

Má bakalářská práce je zaměřena na vytvoření variant dobývání výhradního ložiska 

stavebního kamene – vápence v kamenolomu Mojtín. Svou práci jsem rozdělil na několik 

částí, z nichž v první části práce je řešena a vyhodnocena geologie, hydrogeologie a 

geografie jak samotného kamenolomu, tak i blízkého okolí. Dále se má práce zabývá 

analýzou současného způsobu těžby a využívané dobývací, dopravní, úpravnické a 

pomocné techniky. V další části práce jsou pak obsažena samotná řešení dobývání se 

zdůvodněním navrhovaných řešení. Ke konci práce uvádím technicko-ekonomické a 

ekologické vyhodnocení, které zahrnuje výhody, jež zvolené řešení přináší. Na závěr této 

práce uvádím shrnutí dosažených cílů. 

Klíčová slova: varianty dobývání, vápenec, kamenolom, Mojtín  

 

Summary 

My bachelor thesis is focused on creating other variants of mining sole deposit of 

building-stone – limestone on quarry Mojtín. I have divided this thesis into several parts. 

The first part deals and evaluate geology, hydrogeology and geography in extent of not 

only the quarry, but near surrounding as well. Another part of my thesis deals with 

analyzing current methods of mining, transport, mineral processing and auxiliary 

equipment. The next part of my work includes main solutions of mining and reasons of 

election. At the end of my work are introduced technical-economic and ecologic evaluation 

with advantages brought chosen solution. In conclusion I summarised achieved aims. 

Key words: variants of mining, limestone, quarry, Mojtín  
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Seznam zkratek 

 

č.  číslo     S sever 

např.  například    J jih 

DP  dobývací prostor   Z západ 

ČSN  Česká státní norma   V východ 

m n. m. metrů nad mořem   a.s. akciová společnost 

resp.  respektive 

obr.  obrázek  

POPD Plán otvírky a přípravy dobývání 

příp.  případně  

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

apod.  a podobně 

tj.  to je 

SR  Slovenská republika 

STN   Slovenské technické normy 

EN  Evropské normy 

S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

CHLÚ Chráněné ložiskové území 

KNV  Krajský národní výbor 

Sb.  sbírky 
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1 Úvod 

Těžební činnost v lomu Mojtín probíhá již od roku 1955. Lom provozuje společnost 

CEMEX Aggregates Slovakia s.r.o., která tento lom včetně dvou dalších lomu v okolí 

města Žiliny, koupila od společnosti Cestné stavby s.r.o. Žilina. Lom se nachází na JZ 

úbočí kopce Pasienok (503 m n. m.), 2,5 km JV od obce Belušské Slatiny vedle místní 

cesty spojující obec Mojtín a Beluša.  

V lomu Mojtín probíhá těžba a následná úprava suroviny na výrobky různého 

využití. Upravené výrobky je možné použít do konstrukcí ve všech odvětvích stavebnictví, 

další výrobu materiálů (např. asfaltové a betonové směsi, nestmelené a hydraulicky 

stmelené konstrukce), konstrukční vrstvy pražcového podloží kolejnic a výhybek, 

vodohospodářské stavby a pro mnoho jiných využití. 

Hlavní úkol této bakalářské práce je vymyslet varianty postupů dobývání ložiska v 

lomu Mojtín na období 2015 – 2025. V minulých letech došlo k poklesu těžby o více než 

polovinu. Důvodem poklesu těžby je menší poptávka po drceném kamenivu a pozastavení 

dodávek vápence do cementárny CEMMAC a.s., která byla největším odběratelem 

organizace. Proto se budu snažit navrhnout taková řešení, která budou mít za úkol těžit co 

možná nejhospodárněji kvalitnější části ložiska a tak se pokusit zvýšit odbyt organizace a 

zajistit vhodné podmínky pro těžbu i na následující období. 
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2 Charakteristika ložiska 

2.1 Báňsko-legislativní údaje 

Podle § 3 odstavce 2, bývalého báňského zákona číslo 41/1957 Sb., byl 

rozhodnutím bývalého S-KNV, odboru dopravy Bánské Bystřice číslo 862/1967 Sk. dán 

souhlas s průmyslovým dobýváním ložiska vápenců, ložisko se stalo výhradním a v další 

báňské činnosti na ložisku se postupovalo podle Báňského zákona. Zásoby jsou vedené 

v evidenci výhradních ložisek Slovenské republiky na Ministerstvu životního prostředí, 

Bratislava. 

 

Název ložiska:  Beluša 

Číslo ložiska:   179 

Surovina:   Stavební kámen 

CHLÚ:   Nebylo stanovené 

Dobývací prostor: Dobývací prostor byl stanoven roku 1974 rozhodnutím 

Krajského národního výboru v Bánské Bystrici. Dobývací 

prostor o výměře 20,4255 ha je určen šestiúhelníkem 

s vrcholy v platném souřadnicovém systému S-JTSK. 
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2.2 Geografická charakteristika ložiska 

Ložisko se nachází v katastrálním území Beluša, část Belušské Slatiny, v okrese 

Púchov, kraj Trenčianský. Ložisko je otevřené lomem, který je založený na J-Z úbočí kóty 

Pasienok (503 m n. m.), 2,5 km jihovýchodně od obce Belušské Slatiny, vedle místní cesty, 

která spojuje obec Beluša a Mojtín. 

 

Obrázek 1: Letecký pohled na lom Mojtín, zdroj: www.mapy.cz 

 

 

Tabulka 1: Charakteristika jednotlivých etáží 

Dobývací 

řez – etáž 

Úroveň 

dobývacího řezu 

Minimální 

šířka etáže 

Sklon 

I. 330 m n. m. 10 m 78° 

II. 350 m n. m. 10 m 78° 

III. 370 m n. m. 10 m 78° 

IV. 393 m n. m. 10 m 78° 

V. 411 m n. m. 10 m 78° 

VI. 430 m n. m. 10 m 78° 

VII. 445 m n. m. 10 m 78° 

VIII. 465 m n. m. 10 m 78° 

IX. 485 m n. m. 10 m 78° 

 



Oskar Molinek: Variantní řešení dobývání v lomu Mojtín na 2015 - 2025 

4 

2015 

2.3 Jakostní charakteristika ložiska  

Ložisko výhradního ložiska stavebního kamene – vápence je daným lomem těžené 

v celém profilu otevřené lomové stěny, která se dá charakterizovat jako celistvý masiv. 

Kvalita suroviny daného ložiska narůstá směrem do podloží. Nejvyšší polohy 

ložiska jsou postiženy exogenním zvětráváním, tato část ložiska zahrnující méně kvalitní 

kamenivo se organizací těží v čase potřeby pro stavební účely [8]. 

 
Tabulka 2: Fyzikálně-mechanické vlastnosti suroviny 

Specifická hmotnost 2,69 g.cm
-3

 

Objemová hmotnost 2,66 g.cm
-3

 

Hutnost 98,80 % 

Pórovitost 1,12 % 

Nasákavost  - váhová 0,54 % 

- objemová 1,43 % 

Odolnost  - proti mrazu 0,05 % 

- proti zvětrávání 1,84 % 

- proti otluku 21,40 % 

Pevnost v tlaku 648 kg.cm
2
 = (64,8 MPa) 

  

Kvalita suroviny je závislá na kvalitě ložiska a procesu úpravy. Všeobecně je 

těžená surovina dobré kvality a vyhovuje následujícím normám:  

 STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených 

materiálů používaných v inženýrském stavitelství a při výstavbě cest, 

 STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu, 

 STN EN 13043 Kamenivo do bitúmenových směsí a na nátěry cest, letišť a jiných 

dopravních ploch, 

 STN EN 13139 Kamenivo do malty [3]. 
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2.4 Základní geologická charakteristika 

Horniny ložiska patří k manínskému příkrovu ve Stážovských vrchách. Jsou 

součástí bradla Bútkov a to jeho východního ukončení v oblasti vrchu Pasienok  

(503 m n. m.). Litologický vývoj ložiska a jeho tektonický styl jsou proto analogií tohoto 

bradla [8]. 

Na geologické stavbě se podílí více typů vápenců, tvořících surovinový potenciál 

ložiska. Nejstarší jsou písčito–krinoidové vápence s proměnlivým podílem slínovců, 

křemičitých vápenců až spongolitů. Nacházejí se na S-Z a Z svazích ložiska. Pro manínský 

celek je charakteristické, a rovněž také nacházející se v nadloží, hnědočervené písčito – 

krinoidové a hliznaté vápence střední až svrchní jury vyplňující střed ložiska, proměnlivé 

mocnosti, nejvíce však 25 m. V nadloží přecházejí přes světlohnědé lavicové 

vápence (12 m) do souvrství neokomských slínitých vápenců s polohami slínovců a 

s nepravidelnými vložkami černých rohovců. Tento typ vápenců je v ložisku výrazně 

zastoupený a je hlavním předmětem současné těžby. Nejvyšším stratigrafickým členem 

vápencové formace ložiska a zároveň i celé manínské série jsou šedé organodetritické 

barémsko–aptské vápence, masivní, celistvé až jemnozrné, které v těch nejvyšších 

polohách přecházejí s biomikrotovými rohovcovými vápenci barém–spodní alb [8]. 

Ložisko z východní a jižní strany obklopuje flyšové slínovco–jílovcové souvrství 

vrchního albu – spodního cenománu. 

 

Obrázek 2: Geologická mapa okolí lomu, zdroj: [11] 



Oskar Molinek: Variantní řešení dobývání v lomu Mojtín na 2015 - 2025 

6 

2015 

2.5 Strukturní a tektonické poměry 

Tektonickým stylem ložiska jsou intenzivnější převrásněné vrásy, přestoupené 

početnými zlomovými liniemi – přesmyky S-J až S-Z – J-V směru. Jižně od ložiska 

probíhá velká tektonická linie mezi manínským a križňanským příkrovem. Úložné poměry 

v současnosti těžených slínitých vápenců jsou charakterizované směrem sklonu 50-60°/50° 

k jihozápadu [8]. 

Úložné poměry ložiska se dají pokládat jako složité, charakteristické střídáním, 

opakováním, vykliňováním a vzájemným posuvem jednotlivých vrstevních sledů 

následkem vrásových a tektonických pohybů [8]. 

Celková mocnost suroviny v těžené části ložiska je do 100 metrů, nejvyšší mocnost 

v předpolí těžby, předpokládaná na základě úložních poměrů, je 180 metrů. Analogický 

vývoj je možné očekávat i v podložních částech ložiska pod úrovní 330 m n. m., určenou 

pro výpočet zásob [8]. 

 

 

Obrázek 3: Těžená surovina - foto zblízka, autor: Oskar Molinek 
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Obrázek 4: Struktura vrstev, autor: Oskar Molinek 

2.6 Petrologická charakteristika hornin 

Z mnoha petrologických typů vápenců podílejících se na skladbě surovinové 

základny mají nejvyšší zastoupení šedé tenko - deskovité slínité vápence s rohovci a 

s vložkami slínitých jílovců (titon–neokom). Okrajové a vnitřní polohy ložiska tvoří 

písčito–krinodiové vápence (lias) a červené hliznaté vápence (dogger). Vrchní polohy 

ložiska tvoří organodetritické vápence (barém-spodní alb). Na jižním, východním a S-V 

okraji se ložiskové horniny ponořují pod flyšové souvrství vrchního albu – spodního 

cenomanu. Součástí jednotlivých vápencových souvrství jsou polohy a proplástky slínitých 

jílovců, břidlic a zbřidličnatělých jílovcových vápenců, výplně puklin a poruchových 

pásem s tektonickou drtí, které tvoří nevyužitelnou část ložiska. Tyto polohy jsou 

klasifikovány jako vnitřní odpad. Jeho podíl v těžené části ložiska stanovený na základě 

těžebních ztrát je 10 % [8]. 

 

Tabulka 3: Současný stav zásob podle SK klas. [8] 

zásoby Bilanční Nebilanční 

Z1 Z2 Z3 

volné vázané volné vázané volné vázané 

0 0 1 992 1 3 146 1 493 0 
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Tabulka 4: Současný stav zásob ložiska podle CZ klas. [8] 

ZÁSOBY Množství v tis. m
3
 

Bilanční prozkoumané – volné 1970 

Bilanční vyhledané – volné  3045 

Bilanční – volné celkem 5015 

Bilanční – vázané celkem  1494 

Nebilanční 0 

 

 

2.7 Hydrogeologická charakteristika 

Hydrogeologické poměry v lokalitě lomu se charakterizují jako velmi jednoduché. 

V podloží ani ve vlastním ložisku nebyly zjištěné vodonosné vrstvy, jež by zadržovaly 

povrchovou vodu, která se může dostat ven jen v nepatrném a zanedbatelném množství ze 

skrývky. Větší část ložiska se nachází vysoko nad místní erozní úrovní tvořenou 

Slatinským potokem, nehrozí tak nebezpečí spodních vod. Horniny ložiska jsou tektonicky 

porušené, mají puklinovou propustnost a nejsou zvodnělé. Atmosférické srážky se infiltrují 

puklinami do podloží ložiska. Průsaky vody do těžebního prostoru se předpokládají při 

těžbě na prvním řezu (330 m n. m.), který se částečně nachází pod úrovní místního toku. 

V blízkém okolí se nacházejí lázně s léčivými prameny (Belušské Slatiny). V průběhu 

prozatímní těžby nebyly zjištěny přímé negativní vlivy na režim vod těchto lázní. Tato 

problematika je průběžně sledována Ministerstvem zdravotnictví SR – správou lázní a 

zřídel [1]. 

Hydrogeologické poměry se klasifikují jako jednoduché, tedy stupeň II. 
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3 Současný stav dobývání, dopravy a úpravy suroviny 

v lomu Mojtín 

3.1 Dobývací metoda a technologie 

Ložisko dobývaného nerostu je dobýváno povrchovým způsobem – postupem 

stěnového lomu ve svahu. S přihlédnutím na geologickou stavbu ložiska a báňsko-

technické podmínky dobývání a bezpečnostní předpisy se při dobývání výhradního ložiska 

Beluša – Mojtín používá metoda povrchového dobývání ve stupních (etážích) s použitím 

vrtacích a trhacích prací nebo s použitím strojních zařízení [3]. 

Na lomové stěně jsou vytvořeny pracovní plošiny – etáže, které vytvářejí 

samostatná pracoviště za účelem bezpečného a racionálního dobývání daného ložiska. 

Dobývání výhradního ložiska se musí v převážné míře vykonávat v pořadí IX., VIII., VII., 

VI., V., IV., III., II., I., v případě zvýšené potřeby pak v pořadí IX., VIII., VII., při 

dodržení základní zásady, a to vytvoření dostatečného postupu dobývání pro vytvoření 

předepsaného sklonu lomových stěn, dostatečné šířky pracovních plošin a vytvoření 

dostatečně velkého prostoru pro manipulaci a otáčení vozidel při navážení suroviny do 

drtiče [3]. 

Rozpojování horniny na ložisku se provádí následujícími způsoby: 

a) Trhacími pracemi, tj. rozrušením celistvé horniny náložemi 

umístěnými ve vývrtech a její následné odhození od masívu, 

b) Rozrušení celistvé horniny postupným snižováním výškového 

stupně zářezu ve svahu (etáže) prostřednictvím na to určených 

strojních zařízení (např. rozrýváním, hrnutím apod.), 

c) Rozrušením celistvé horniny jejím rýpáním za použití na to určených 

strojních zařízení [3] 
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3.2 Trhací práce 

Primárně se hornina rozpojuje pomocí trhacích prací velkého a malého rozsahu. 

Dobývací práce vykonávány pomocí trhacích prací velkého rozsahu budou vykonávány 

clonovými odstřely za použití úpadních, dovrchních a patních vývrtů. Vývrty, které jsou 

určené pro trhací práce, jsou vrtány lomovými vrtacími soupravami nebo jinými strojními 

zařízeními, které jsou na to určené (např. LVE – 70, SLVE – 81, Atlas Copco, BPI 119 

apod.). Všechny odstřely velkého rozsahu jsou dimenzovány tak, aby vzniklý rozval 

nepřesahoval výškou 1,4 násobek výškového dosahu nakládacího mechanismu, který je 

používán organizací v lomu [1]. 

Trhací práce malého rozsahu se používají hlavně při zarovnání pracovních plošin a 

k sekundárnímu rozpojování nadměrných kusů. Charakter dobývacích prací je stejný pro 

všechny pracoviště kamenolomu Mojtín [1]. 

 

3.3 Mechanický způsob rozpojování hornin 

Při mechanickém způsobu rozpojování hornin se využívají na to určené strojní 

zařízení, ale pouze v případech, kdy to dovolují mechanické vlastnosti rozpojovaných 

hornin (např. pevnost, otlukovost apod.). Mechanický způsob rozpojování je realizován 

rozrušením horniny nacházející se v masívu dobývaného dobývacího řezu – etáže, 

s následným postupným snižováním výškového stupně této etáže. Snižování výškového 

stupně se provádí až na projektovanou úroveň této etáže [3,6]. 
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3.5 Clonový odstřel 

Primární rozpojování horniny v lomu Mojtín se uskutečňuje pomocí clonových 

odstřelů, trhací práce se na lomu provádí dodavatelským způsobem. Clonový odstřel je 

obecně nejpoužívanější typ hromadného odstřelu s náložemi ve vývrtech. Vývrty jsou 

vrtány úpadně z horní plošiny pracovní plošiny – etáže, skloněny rovnoběžně se svahem 

lomové stěny a jsou uspořádány maximálně ve třech řadách, aby se zajistila funkce 

clonového odstřelu. Svah etáže je hlavní volnou plochou, což rovněž určuje hlavní směr 

odhozu horniny. Se zvyšujícím se počtem řad vývrtů se stává volnou plochou výbuchu 

(hlava) etáže lomu, což je charakteristický znak pro plošné odstřely. S přihlédnutím na 

hlavní volnou plochu nálože clonových odstřelů se vyplňuje co možná největší délka 

vývrtu. Průměr vývrtů při clonových odstřelech v kamenolomu Mojtín se pohybuje od 90 

do 105 mm, záběr je 3,5 m a rozestup vývrtů je 3 – 3,5 m. Specifická spotřeba trhavin 

používaná při projektování odstřelů je 0,21 kg.t
-1

 [9]. 

Důležitým parametrem pro projektování clonových odstřelů je výpočet úhlu sklonu 

stabilního svahu, který se rovná  𝜑 = 78°  [1]. 
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3.6 Sekundární trhací práce 

K sekundárním trhacím pracím se na lomu Mojtín přistupuje v případě, že horniny 

mají takové mechanické vlastnosti, které zabraňují jejich rozpojování mechanickým 

způsobem (stroji dostupnými organizací). Využívají se jak na rozpojování nadrozměrných 

kusů horniny vzniklých po primárním odstřelu, tak na úpravu paty, hlavy a svahu etáže 

lomové stěny [3,5]. 

3.7 Způsob nakládání 

Dříve než dojde k nakládání rozpojené horniny, stanoví se způsob jejího využití. 

Buď se hornina určí na její další úpravu, nebo se uloží bez úpravy a prodává se jako hotový 

výrobek, např. lomový kámen. Rýpání rozpojené horniny při nakládání se uskutečňuje tak, 

aby nevznikly převisy. Rozpojená hornina se z rozvalu odebírá postupně a po celé jeho 

délce, aby byla zajištěna bezpečnost práce na pracovišti. Jak už bylo zmíněno výše, 

clonové odstřely jsou projektovány tak, aby vzniklý rozval nepřesahoval výškou 

1,4 násobek dosahu nakládacího stroje, pokud však rozval tuto výšku přesahuje, postupuje 

se podle provozní dokumentace vypracované pro tyto případy. Samotné nakládání 

rozpojené horniny se realizuje kolovým nakladačem KOMATSU WA480-5 a pásovým 

rýpadlem CAT 322 (obr. 5), buď na dopravní prostředky (např. nákladní motorové vozidlo 

apod.), nebo do násypky strojního zařízení určeného na úpravu dané horniny (např. 

mobilní drtič, třídič apod.) [3,5]. 

 
Obrázek 5: Nakládání horniny do násypky mobilního drtiče, autor: Oskar Molinek 
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3.8 Doprava suroviny 

Doprava rozpojené horniny v rámci lomu probíhá dodavatelským způsobem, pomocí 

osmikolového nákladního automobilu Renault KERAX 420 s nosností 20 t (obr. 6). 

Doprava v lomu mezi jednotlivými etážemi probíhá po lesních cestách mimo 

dobývací prostor. 

 

 

 
Obrázek 6: Doprava na lomu, autor: Oskar Molinek 
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3.9 Úprava a zušlechťování 

Úprava rozpojeného nerostu je realizována částečně na stacionární lince a částečně 

na mobilních třídících a drtících zařízeních. Upravený nerost se ukládá na skládky, které se 

umisťují na pracovních plošinách etáží nebo na jiných plochách, kde jsou připraveny na 

jeho další úpravu či transport [4]. 

3.9.1 Technologie úpravy nerostu na stacionární úpravně 

Úprava nerostu na stacionární úpravně se vykonává ve dvou (příp. třech) stupních 

drcení: 

I° drcení 

Nerost určený k úpravě se nasype do násypky primárního odrazového drtiče 

V7-2N. Plynulé dávkování nerostu do drtiče je realizováno stolovým vozíkovým 

podavačem. Podrcený nerost je z primárního drtiče vynesen dopravníkovým pásem do 

bubnového rotačního třídiče 6000 x 1000, kde dochází k přetřídění podrceného nerostu na 

3 frakce (0/32, 32/63, 63/125). První dvě frakce při třídění propadávají přímo do 

zásobníků. Poslední frakce je přímo podávána na dopravníkový pás, kterým je vynesena na 

její další úpravu do odrazového drtiče [4]. 

 

II° drcení 

Sekundární drcení je realizováno odrazovým drtičem 1165. Nerost je do tohoto 

drtiče dopravován dopravníkovým pásem. Podrcený nerost je z odrazového drtiče 

dopravníkovým pásem vynášen na 2 za sebou situované vibrační sítové třídiče typu VTN 

3000 x 1000 a VTN 2000 x 1000, kde podrcený nerost podstoupí další třídění. Podsítné 

frakce (např. 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32) propadnou přímo do zásobníků, odkud jsou přímo 

expedované, nebo se ukládají na skládky pro pozdější využití. Nadsítná frakce je 

dopravníkovým pásem vrácena na její opětovné podrcení v odrazovém drtiči [4]. 
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3.9.2 Technologie úpravy nerostu mobilním drtícím a třídícím zařízením 

Úprava rozpojeného nerostu mobilním drtícím a třídícím zařízením probíhá na 

počvě lomu, na pracovních plošinách lomu nebo na jiných místech v lomu, které zajistí 

rychlý transport nerostu z rozvalu do násypky mobilní techniky určené k dopravě. 

Vydobytý nerost se upravuje jeho drcením a tříděním pomocí mobilního drtiče HARTL 

PC6 (obr. 9) a mobilního třídiče HARTL HCS 5515, popř. rozpojování nadměrných kusů 

po primárním rozpojování odstřelem pomocí hydraulického kladiva [4]. 

Drcení nerostu mobilními drtiči, které jsou osazené čelisťovými, kuželovými, 

kladivovými nebo odrazovými drtiči. 

a) Čelisťové drtiče – drtiče s pohyblivou čelistí, která pravidelným pohybem drtí kusy 

nerostu v prostoru mezi pevnou a pohyblivou částí, 

b) Kuželové drtiče – drtič se skládá z excentricky se pohybujícího drtícího, zřezaného 

kužele a pevného kuželového pláště, drcení se uskutečňuje pohybem kužele a 

následným mletím kusů nerostu v prostoru mezi kuželem a pevným kuželovým 

pláštěm, 

Obrázek 7: Pohled na lom a stacionární úpravnu, autor: Oskar Molinek 
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c) Kladivové nebo odrazové drtiče – drtiče, které drtí kusy nerostu působením úderů 

jejich otáčejících se částí, používají se při drcení vlhkých a lepivých materiálů, 

v tomto případě k drcení zahliněného vápence z vyšších poloh lomu. 

 

Třídění nerostu je vykonáváno třídiči, které jsou osazené:  

a) Rošty – třídiče, které se skládají z několika pevných nebo pohyblivých tyčí (roštnic) 

v paralelní poloze, 

b) Síta (resp. osívadla) – třídiče, u kterých je hlavním třídícím nástrojem síto, které se 

může měnit v závislosti na požadovanou frakci kameniva [3]. 

 

 
Obrázek 8: Skládka hotových výrobků, autor: Oskar Molinek 
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Obrázek 9: Mobilní drtič, autor: Oskar Molinek 

 

 
Obrázek 10: Pohled na II. etáž, autor: Oskar Molinek 
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3.10 Odvalové hospodářství 

V dobývacím prostoru „Beluša“ se nacházejí tři skrývkové odvaly, na kterých je 

doposud uloženo 50 000 m
3
 skrývky. Celková kapacita úložiště je 80 000 m

3
 [1]. 

Charakteristika skrývky 

Hlavní část skrývky tvoří pokrývné útvary tvořené hlinito-kamenitou skrývkou 

s proměnlivými skrývkovými poměry. V hlavní míře tyto poměry ovlivňuje morfologie 

terénu. V okrajových částech IV., V., VI., VII., VIII. etáže se předpokládá poměrně mocná 

skrývková vrstva, která by však neměla přesahovat 2 m. Skrývkový poměr pro blok a 

ložisko je  1 : 10 (m
3
/m

3
) [1]. 

 

Tabulka 5: Souhrnný seznam strojního vybavení používané v lomu Mojtín 

Strojní zařízení Typ 
Počet 

(ks) 

Rýpadla CAT 322 BLN – pásové  1 

Nakladače KOMATSU 480 – kolesový 1 

Dumpery  0 

Vrtací soupravy - 0 

Drtiče 

HARTL  PC6 - mobilní 

V7-2N 

Odrazový drtič 1165 

1 

1 

1 

Třídiče 

HARTL HCS 5515 – mobilní 

Rotační 6000x1000 

VTN 3000x1000 

VTN 2000x1000 

1 

1 

1 

1 

Jiné důležité zařízení použité 

pro úpravu a zušlechťování 

nerostů 

hydraulické kladivo  1 
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3.11 Elektrifikace lomu 

Elektrifikace lomu je provedena samostatnou přípojkou vysokého napětí s 22 kV se 

samostatnou stožárovou trafostanicí. Rozvody do prostoru výkonu těžby jsou realizovány 

vysokonapěťovými kabely z trafostanice umístěné v blízkosti lomu. Sekundární napětí je 

3x 380/220 V s ochranou nulováním a přídavným zemněním. Kabelové vývody 

z trafostanice vedou do hlavního rozvaděče, který je umístěn v místnosti na to určené [1]. 
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5 Varianty postupu dobývaní na lomu Mojtín v letech  

2015 – 2025 

 Primárním úkolem této práce je navrhnout jak postupovat v dobývání stavebního 

kamene – vápence na lomu Mojtín v dalším období, a to v období 2015 – 2025. Z výše 

uvedených informací je pochopitelné, že při stávající roční těžbě, jejíž vývoj jde do 

budoucna jen těžko předpovídat, není možné uvažovat nad celkovým dotěžením zásob 

v daném období. 

5.1 Varianta č. 1 

Varianta č. 1 – řešení postupu dobývání na lomu Mojtín v následujícím období, se 

zabývá řešením jak postupovat v dobývání co možná nejhospodárněji. Při navrhovaném 

postupu dobývání je však nutné brát ohled i na zásady, které ovlivňují bezpečnost, vlivy 

těžby na prostředí, ale i vlivy prostředí na těžbu. 

Charakteristiky pracovních plošin – etáží musí zajišťovat bezpečný chod provozu, 

proto je postup dobývání projektován tak, aby zajistil dostatečný předstih a zajistil tak 

minimální šířku etáží alespoň 10 m a výšku etáže maximálně 25 m. 

Tento návrh postupu dobývání spočívá v jednoduché návaznosti na předchozí 

těžební činnost. V předchozím období byly již započaty přípravné a otvírkové práce na IX. 

etáži a v tomto návrhu se bude v daném postupu pokračovat tak, aby se docílilo včasného 

uvolnění dostatečného prostoru pro postup nižších etáží a umožnění v následujícím období 

celkové odtěžení vrcholu kopce.  

Jak již bylo zmíněno výše, kvalita suroviny daného ložiska narůstá směrem do 

podloží. Nejvyšší polohy ložiska, tedy na IX. etáži, jsou postiženy exogenním zvětráváním, 

proto je třeba tuto část ložiska odtěžit co nejdříve a zřídit pro tento materiál zvláštní 

skládku. Organizace může tento materiál dále prodávat jako méně kvalitní kamenivo pro 

různé stavební účely. Po uvolnění dostatečného množství prostoru nic nebrání postupu níže 

položených etáží podle potřeby kvality těženého materiálu. Na východní straně kopce již 

těžba pokračovat nemůže, protože se zde zásoby dotěžily až po hranici dobývacího 

prostoru. Proto navrhuji, aby těžba pokračovala směrem k vrcholu kopce a na západní část 

kopce podle přílohy č. 2. 
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Skrývkové práce je třeba vykonávat s dostatečným předstihem v okrajových 

částech pracovních plošin – etáží, tak aby nedošlo k bránění plánovaného postupu 

dobývání. Celkový objem skrývkových prací by neměl přesahovat 10 000 m
3
 a vzhledem 

k výše zmíněným informacím o kapacitě odvalů, nepředpokládám jakýkoliv problém 

s ukládáním skrývkových hmot. 

 

 

 

Obrázek 11: Pohled na dopravní cesty lomu Mojtín, autor: Oskar Molinek 
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5.2 Varianta č.2 

Ve druhém řešení postupu dobývání v lomu Mojtín navrhuji takové řešení, které je 

podle mého názoru výhodnější z ekonomického hlediska, ale také je složitější 

z technologického hlediska.  

Současný stav několika etáží, hlavně pak výše položených, není ideální. Proto se 

tento návrh bude zabývat v první řadě zarovnáním etáží a uvolněním dostatečného prostoru 

pro vytvoření nové etáže metodou zahlubování. Ve druhé řadě se pak v tomto návrhu budu 

zabývat samotným zahlubováním a problematikou s tím spojenou, jako je odvodňování, 

vytvoření sjezdu. 

V první řadě navrhuji postup VI., VII., VIII. a IX. etáží na východní stranu kopce, 

tak jak je naznačeno v příloze č. 3, na tyto těžební práce se bude používat klasická forma 

rozpojování trhacími pracemi – clonovými odstřely, nebo mechanickým způsobem 

rozpojování – rozrýváním, což by mohlo být výhodné na výše položených etážích. Horniny 

jsou ve vyšších polohách kopce postiženy exogenním zvětráváním, a proto předpokládám, 

že budou lehce rozrývatelné. Podle třídění hornin podle tříd těžitelnosti, rozpojování a 

odebírání dle ČSN 73 3050 se dají tamní horniny klasifikovat do třídy 4 – 5. 

V průběhu těchto prací navrhuji postupné zarovnávání lomových stěn etáží a 

následně takový postup, který zajistí šířku etáží od 10 do 15 m pro vytvoření dostatečného 

prostoru zahloubení lomu a vytvoření nové pracovní plošiny – etáže na bázi 315 m n. m. 

Tento postup jsem graficky znázornil v mapové příloze č. 3.  

Samotné zahlubování už může být zahájeno v průběhu předchozích prací a může 

být realizováno trhacími pracemi nebo mechanickým způsobem – rozrýváním.  

Při zvolení použití trhacích prací by se zahlubovalo pomocí plošného odstřelu, 

který bude naprojektován tak, aby vznikl sjezd pod požadovaným úhlem. Toho docílíme 

vývrty různých délek a nízkou roztečí mezi jednotlivými vývrty. Pro požadovaný sklon 

sjezdu 15 % jsem vypočítal, že sjezd musí mít délku rovných 100 m. Po vytvoření sjezdu 

se v těžbě bude pokračovat hromadnými odstřely.  

Opět se však naskýtá možnost použití mechanického rozpojování hornin, a proto 

navrhuji i možnost zahloubení pomocí rozrývání. V této části ložiska však nerost dosahuje 
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vyšší pevnosti a odolnosti proti rozrývání. Podle ČSN 73 3050 se nerost v této části ložiska 

klasifikuje jako třída 6, proto je zapotřebí použít těžký rozrývač [7]. 

Pro toto řešení navrhuji pronájem rozrývače Komatsu D8T. Jeho technické 

parametry jsou:  

 

Tabulka 6: Technické parametry rozrývače Komatsu D8T [10] 

Výkon motoru 269 kW 

Měrný tlak 0,90 – 1,00 bar =(0,09 – 0,1 MPa) 

Objem radlice 8,5 – 11,7 m
3
 

Provozní hmotnost 37,1 t 

 

Společnost, která se zabývá pronájmem stavebních strojů Zeppelin CZ s.r.o., mi 

poskytla informace o cenové výši pronájmu tohoto stroje. Při pronájmu na 20 a více dní by 

se jednalo o částku 13 550 Kč za den, což odpovídá přibližně 502 €. 

 

5.2.1 Odvodňování 

I přesto, že se hydrogeologické podmínky v lomu charakterizují jako velmi 

jednoduché, při zahloubení lomu o jednu etáž můžeme důvodně očekávat jistou 

problematiku. V současné době probíhá odvodňování přirozeným gravitačním způsobem 

po etážích, které mají právě z tohoto důvodu sklon 1 – 2°. Při zahloubení je 

pravděpodobné, že určitá část srážkové vody se bude shromažďovat právě v zahloubené 

etáži. Dále je třeba počítat s jistým průsakem vod kvůli nedalekému potoku, který je nad 

úrovni dané etáže. 

Z těchto důvodů navrhuji zřízení retenční nádrže na východní straně etáže a 

zakoupení ponorného kalového čerpadla KDFU-125 s příkonem 23 kW, výtlakem 23 m a 

čerpacím výkonem 1,2 m
3
.min

-1
, které bude přečerpávat vodu z retenční nádrže do 

odkalovací jímky, aby mohla být následně vypouštěna do vodního toku v blízkosti lomu. 

Vzhledem k umístění odkalovací jímky bude jímka zajištěna fólií, aby nedocházelo ke 

zpětnému prosakování důlních vod do zahloubené etáže. Voda bude přečerpávána 
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ocelovým potrubím o průměru 100 mm. Vzhledem k hloubce etáže a hydrogeologickým 

podmínkám pozorovaných v minulosti by neměl nastat problém s výkonností zvoleného 

čerpadla. 

Avšak pro vypouštění důlní vody do místní vodoteče je potřeba vyřídit povolení 

s příslušnými orgány. 

5.2.2 Skrývkové práce 

V první fázi této varianty navrhuji postup etáží VI., VII., VIII. a IX. na západní stranu 

kopce. Nejdříve je však nutné skrýt skrývkové hmoty, které jsem vyčíslil na 7867 m
3
. 

Kapacita odvalů bude dostačující, avšak pro další období je nutné vymyslet jak se 

skrývkovými hmotami nakládat. Pro tento účel navrhuji, aby po vytvoření dostatečného 

prostoru v zahloubené etáži vznikla vnitřní výsypka. 
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6 Stručné technicko – ekonomické, ekologické zhodnocení 

navržených řešení 

6.1 Technicko – ekonomické zhodnocení varianty č. 1 

Varianta č. 1 postupu dobývání na období 2015 – 2025 nezpůsobí žádné požadavky 

na změny v procesech rozpojování skalního masivu, technologie dopravy suroviny a 

úpravy a zušlechťování, ukládání již upraveného výrobku na skládku a následnou expedici. 

Rovněž nedojde k žádné změně v DP, ani v dalších administrativních záležitostech. Postup 

dobývání bude probíhat již zaběhnutým způsobem, a proto neklade žádný nárok na zvláštní 

investiční náklady. Těžba postupuje směrem k vrcholu kopce a na západní stranu DP, což 

na další období otevírá řadu možností jak postupovat dále. Za nevýhodu považuji fakt, že 

se bude těžit z větší části nekvalitní, navětralá a zahliněná část ložiska, u které bych počítal 

s problémy spojenými s trhacími pracemi a následnou úpravou, což samozřejmě znamená i 

vyšší náklady. 

Vytěžitelné zásoby v této variantě jsem vypočítal z mapových příloh, jež mi byly 

dány k dispozici a činí 2 764 076,5 tun. To znamená roční těžbu přibližně 276 400 tun. 

Tento postup těžby jsem graficky znázornil v mapové příloze č. 2. 

6.2 Ekologické zhodnocení varianty č. 1 

U varianty č. 1 budou vlivy na životní prostředí stejné jako v minulosti, neboť 

technologie dobývání, dopravy a úpravy a zušlechťování zůstanou stejné. Jediná 

problematika, na kterou je třeba brát zřetel je již zmíněna výše, v kapitole o hydrogeologii, 

kde je zmíněno, že se v blízkém okolí nacházejí lázně s léčivými prameny (Belušské 

Slatiny). I přesto, že v průběhu prozatímní těžby nebyly zjištěny negativní vlivy na režim 

těchto vod, mohl by tento navrhovaný postup těžby na následující období režim těchto vod 

pozměnit. Proto je zapotřebí i nadále provádět kontroly, zda-li nebude mít těžba vliv na 

režim těchto vod. 
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6.3 Technicko – ekonomické zhodnocení varianty č. 2 

Návrh obsažený ve variantě č. 2 se v první řadě zabývá otázkou jak zvýšit životnost 

lomu a ve druhé řádě jak se dostat k surovině vyšší kvality. Proto je postup na výše 

položených etážích, kde se nachází hornina nižší kvality a těžbu provází problémy spojené 

s rozpojováním hornin z důvodu tektonických poruch a navětralosti hornin, minimální. 

Tento návrh se proto soustředí na zarovnávání etáží, jejich uvedení do lepšího a 

bezpečného stavu a dosažení pokud možno minimální šířky etáží, aby se uvolnil 

dostatečný prostor pro primární úkol této varianty, a to zahloubení o jednu etáž. To pro 

těžební organizaci znamená sice vyšší investiční náklady ve formě pronájmu rozrývače, 

koupi čerpadla, zřízení retenční nádrže a odkalovací jímky, ale také vyšší perspektivu 

těžby do budoucna. V první řadě se bude těžit kvalitní surovina, jak jsem již zmínil výše, 

což by mohlo zvýšit i samotný zájem a zvýší se tak odbyt, který bohužel v posledních 

letech klesl o více než polovinu. V neposlední řadě je zahloubení výhodné i z hlediska 

odvalového hospodářství. Na konci období 2015 – 2025 bude již kapacita odvalů, které má 

lom k dispozici naplno využitá, a proto bude výhodné zřídit vnitřní výsypku v zahloubené 

etáži. 

Jak bylo již zmíněno v úvodu této práce, těžební organizace zaznamenala výrazné 

snížení odbytu. V minulém roce se vydobylo celkem 151 891 tun vápence, což znamená 

pokles těžby v porovnání s rokem 2013 o 168 304 tun. Hlavním důvodem je pozastavení 

dodávek vápence do cementárny CEMMAC a.s. Horné Srnie. V tomto návrhu jsem 

navrhnul takový postup těžby, který počítá i s případným zvýšením odbytu a tedy i 

samotné těžby. Celkové zásoby tohoto návrhu jsem vypočítal na 2 320 415,74 tun, což 

znamená roční těžbu přibližně 232 000 tun, avšak z větší části kvalitnější suroviny. 

Zahloubení znamená rovněž snížení prostředků vynaložených na dopravu, neboť se 

zahloubená etáž nachází v bezprostřední blízkosti skládky hotových výrobků a vzhledem 

k faktu, že organizace disponuje mobilními drtiči, nebude potřeba dopravovat rozpojený 

nerost do drtiče, jehož násypka je situovaná na druhé etáži. 
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6.4 Ekologické zhodnocení varianty č. 2 

Při dobývání výše položených etáží u varianty č. 2 se vlivy na životní prostředí 

oproti minulosti nezmění, jelikož technologie rozpojování, dopravy a úpravy nerostu 

zůstává stejná. Ve chvíli kdy dojde k zahlubování, však může dojít k průsakům vod 

z nedalekého potoka, proto je nutné už během zahlubování provádět hydrogeologická 

měření.  

Vliv těžby na ovzduší se podle mého názoru zmírní, jelikož při zahlubování dojde 

k razantnímu snížení dopravních cest od rozvalu k mobilnímu drtiči a následně na skládku. 

To znamená snížení objemu výfukových plynů. U zahlubování jsem též zmínil možnost 

rozpojování horniny rozrývačem, což zcela odstraní několik nežádoucích vlivů trhacích 

prací (např. vznik napěťových vln šířících se mimo jiné i do okolí lomu, povýbuchové 

zplodiny). 

Hromadění odpadů z těžby na odvaly rovněž výrazně narušuje charakter přírodního 

prostředí. Způsobují změny reliéfu, plošnou a vertikální členitost trénu. Proto se u této 

varianty může po uvolnění dostatečného prostoru s výhodou využít vydobytý prostor 

zahloubené etáže pro vnitřní výsypku. 
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7 Závěr 

Jako hlavní cíl mé práce bylo vytvořit variantní řešení dobývání v lomu Mojtín na 

období 2015 – 2025, který vlastní společnost CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o. Ve své 

práci jsem v první řadě uvedl obecnou a stručnou charakteristiku ložiska, dále nynější stav 

dobývání a nakonec jsem navrhl jak postupovat v těžbě pro již zmíněné období. Za tímto 

účelem jsem vypracoval dvě různá řešení dobývání.  

První varianta jednoduše navazuje na předchozí způsob dobývání a neobsahuje tak 

žádné změny ve strojním zařízení lomu, budovách, komunikacích, rozvodu elektrické 

energie a další. 

Ve druhé variantě jsem se snažil navrhnout takový postup, který by byl výhodnější 

z hlediska kvality těžené suroviny, perspektivy do budoucna a zároveň z hlediska životního 

prostředí. Tato varianta znamená pro společnost vyšší investiční náklady, které se však 

v budoucích letech zcela jistě vrátí, nehledě na možnost využití vydobytého prostoru pro 

vnitřní výsypku. 

I přesto, že jsem informace ke zpracování této práce čerpal z velké části z POPD, 

které nebylo v aktuální formě, doplnil jsem tyto informace po konzultacích s vedoucím 

lomu a vytvořil jsem návrhy, díky kterým bude moci provozovna pružně reagovat na větší 

odbyt a požadavky na vyšší kvalitu suroviny.  

V minulých letech byl snížen roční objem těžby až na 150 000 tun ročně. Ve svých 

návrzích jsem však počítal s vyšší roční těžbou, protože věřím, že se poptávka v budoucnu 

zvýší. 
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