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Anotace 

 

Cílem této diplomové práce je navrhnout nejvhodnější a zároveň ekonomicky 

výhodnou, moderní a komplexní technologickou dopravu s minimálními vlivy na životní 

prostředí, zajišťující transport těžené suroviny od místa dobývání k třídící lince. V návrhu 

těžebního stroje je uvedeno několik způsobů technologické dopravy včetně variant 

dopravních cest odpovídajících plánované kapacitě, postupu těžby a také technickým, 

ekonomickým, ekologickým požadavkům kladeným v současnosti na dopravu. 

 
Klíčová slova: technologie dopravy, dobývací prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

 

This thesis is a propose optimal and at the same time advantageous modern and 

complex technology transport with minimal evironmental impact, handling transport mined 

mineral resources of the seats mining to grading line. In a proposal mining machinery is 

mentioned number of a way technology transport inclusive variants traffic wayes 

corresponding planned capacity and mining progress and technical, economy  

and ecological requirement at the present on transport. 

 

Keywords: Transport technology, allotment 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČNR Česká národní rada 

ČR Česká republika 

DP Dobývací prostor 

ha hektar 

J Jih 

JSJ Jih, sever, jih 

JV Jihovýchod 

JZ Jihozápad 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

m metr 

max. maximální 

m. n. m. metrů nad mořem 

m p. t. metr pod terénem 

PHM Pohonné hmoty 

PKE Plovoucí korečkový elevátor 

rz rostlá zemina 

S Sever 

SPD Semimobilní pásová doprava 

SV Severovýchod 

SVČ Samovýsypný člun 

SZ Severozápad 

sz sypaná zemina 

V Východ 

Z Západ 

ZPF Zemědělský půdní fond 
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1 ÚVOD 
 

Cílem diplomové práce je návrh technologické dopravy na dosud nedotčeném 

ložisku štěrkopísku připravovaném k otvírce těžby. K vyřešení problematiky dopravy je 

důležité vybrat vhodný dobývací stroj a směr postupu těžby. V jednotlivých kapitolách je 

popsáno několik těžebních, přepravních strojů, postupů a navržen vhodný typ plovoucího 

rýpadla z dostupné nabídky, který vyhovuje svým hloubkovým dosahem a výkonností 

plánované roční těžbě 150 000 m3 za rok. V řešení této lokality se při užití navržených 

strojů jeví nejvýhodnější postup těžby zvolený v projednané přípravné dokumentaci a tím 

je tato příprava zároveň respektována. Navrhovaná nejvhodnější technologie dopravy je 

posuzována z technického, ekonomického a ekologické hlediska. 
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2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY 
 

Ložiskové území se nachází v jižní části Hornomoravského úvalu východně až 

jihovýchodně od obce Střížovice. Tokem potoka Kotojedka je zhruba ve středu rozděleno 

do dvou částí, z nichž nejnadanější ložisková část připadá východně od této obce 

vymezenému území mezi tokem Kotojedka a obcí Střížovice. Terén je rovinatý 

s nadmořskou výškou 187,4 m. n. m. (na severozápadě lokality) až 185,0 m. n. m. (na 

jihovýchodě). 
Doprava suroviny bude  prováděna po silnici II/367 a pravděpodobně rozložena do 

dvou směrových tahů, a to 50 % směrem na Trávník a Kroměříž, jihovýchodním směrem 

na Tlumačov a Otrokovice. Nejbližší železniční nákladová stanice je v Tlumačově (3 km), 

na levém břehu řeky Moravy [1]. 

 

 

Obr. 1  Mapa širšího okolí zájmového území 
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3 CHARAKTERISTIKA LOŽISKA A P ŘIPRAVENOST 

K TĚŽBĚ 

 

Z geologického hlediska se jedná o kvartér akumulačních oblastí Moravských 

úvalů spočívající na podložních neogenních jílech (pliocén). Průběh podložního reliéfu je 

členitý, generelně se uklání od Z k V (ložisko je situováno na západním okraji 

středomoravské nivy Hornomoravského úvalu) vpravo od řeky Moravy a od SZ k JV s tím, 

že v tomto směru je modelace výraznější a jejím výsledkem jsou hřbety rozdělující 

průtokovou jezerní pánev na několik dílčích příčně orientovaných segmentů [1]. 

Ložisko tvoří fluviální wűrmské štěrkopísky údolní nivy řeky Moravy a podložní 

mindelské fluviolakustrinní souvrství písků s polohami písčitých jílů až jílů. Nadloží 

ložiska tvoří holocenní hlíny, jíly a písky. 

Vrtnými pracemi (v SV části síť 300 x 300 m, v JZ sektoru 150 x 150 m) bylo na 

ložisku zjištěno toto litostratigrafické schéma: 

 

a) nivní sedimenty (holocén) jsou nadložím štěrkopísků. Mají charakter humózních 

povodňových hlín a šmouhovaných písčitých jílů. Jejich mocnost kolísá  

od 1,2 do 4,0 m. 

b) písčitý vývoj nivních sedimentů (holocén) – I. litologický typ je vyvinut na bázi 

nivních hlín ve formě šedých až rezavě hnědých jílovitých, fluviálních, jemně-
středně zrnitých písků. Jeho mocnost se v oblasti PP pohybuje od 0,2 do 3,3 m. 

c) údolní terasa (pleistocén-wűrm) – II. litologický typ tvoří šedé, rezavě hnědé, 

drobné až středně zrnité štěrky (štěrkopísky) písčité, fluviální. Je rozšířena v celém 

průzkumném území, ověřená mocnost dosahuje minimálně 1,2 m, 

maximálně 12,7 m. 

d) fluviolakustrinní souvrství (pleistocén-mindel) – III. litologický typ reprezentují 

šedé, hnědošedé až narezavělé, středně až jemně zrnité písky, fluviolakustrinní, 

s příměsí štěrků, s nepravidelnými polohami jílů až jílovitých písků. Jsou uloženy 

v podloží údolní terasy, na západní straně ložiska, zhruba ve směru S – J, probíhá 

jejich nepravidelné vyklínění. Ověřená mocnost je minimálně 0,5 m, maximálně 
40,0 m. 
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e) neogenní sedimenty (pliocén-miocén) jsou podložím ložiska, přítomné zelené  

a žluté šmouhované jíly panonského stáří. Ověřená mocnost max. 5,2 m. 

 

Obr. 2  Plocha štěrkovny 

 

 Celkově je ložisko štěrkopísků (souhrnný název pro I. + II. + III. litologický typ) 

tvaru protáhlého ve směru SZ – JV, vpravo podél regulovaného toku Moravy. Celková 

mocnost generelně narůstá týmž směrem a od západního okraje k řečišti Moravy. 

Minimální mocnost ložiskového tělesa je 10 m, maximální 40 m. S využitím ložiska se 

počítá pouze v popisovaném zájmovém území západně od Dolní Kotojedky [1]. 

 

3.1  Hydrologické poměry 

 

 Sedimenty ložiskové substance vykazují dobrou průlinovou propustnost. Území 

údolní terasy se nachází kolem místní erozivní úrovně a z části pod ní, fluviolakustrinní 
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souvrství leží v celém svém rozsahu pod ní. Hladina podzemních vod je většinou napjatá, 

v hloubce kolem 2,5 m pod povrchem, se sklonem ke korytu, tj. k V a JV.Ustálená hladina 

podzemní vody se pohybuje okolo 2 m p. t. Hydrogeologické poměry jsou označeny jako 

jednoduché – II. stupeň [2]. 

 

3.2  Zásoby suroviny dle geologického průzkumu 

 

3.2.1  Stav zásob na základě výsledků geologického průzkumu nebo kvalifikovaného 

odhadu 

 

Výpočet zásob byl zpracován hlavním důlním měřičem podle mocnosti zásob 

štěrkopísku a skrývky [1]. 

Celkový stav zásob na ložisku je uveden v tabulce 1. 

 

Tabulka 1  Celkový stav zásob 

Název Zásoby (m3) 

Bilanční zásoby 2 671 000 

Celkem 4 195 980 

 

Celkový objem skrývky nebude uložen na deponii, její část (cca 100 000 m3) bude 

postupně použita na ochranný val a vytvarování vytěženého prostoru [1]. Průměrné 

mocnosti zeminy jsou  uvedeny v  tabulce 2. 

 

Tabulka 2  Průměrná mocnost zemin 

Průměrná mocnost kulturní vrstvy 0.3 m 

Průměrná mocnost skrývky 2 m 

Průměrná mocnost suroviny 25 m 
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3.2.2  Plánované změny zásob ložiska dobýváním 

 

 V těžebním prostoru se nenachází žádné zásoby v ochranných pilířích. Pouze 

severovýchodní hranice zájmového území zasahuje cca 27 m do ochranného pásma lesního 

pozemku č. 652. Tato hranice však vede podél vodního toku, který přímo navazuje na lesní 

pozemek, takže lesní kultury nebudou těžbou dotčeny. Další ochranné pásmo se týká 

vodního toku Kotojedka – hranice zájmového území je navržena 10 m od hrany vodního 

toku, těžbou šterkopísku nedojde k poškozování břehů. Ukládání materiálu neohrozí 

plynulost odtoku vod, zdraví nebo bezpečnost osob, ani nedojde k splavení žádných 

materiálů. 

 Protipovodňový val bude realizován podle schválené dokumentace. Organizace 

před zahájením skrývkových a těžebních prací vypracuje povodňový plán, který navazuje 

na obecní, pro stavbu a provoz Štěrkovny Střížovice [1]. 

 

3.3 Použitá dobývací metoda, způsob rozpojování hornin a způsob 

vedení dobývacích prací, rekultivace 

 

Dobývání ložiska bude realizováno metodou dobývání štěrkopísku z vody. Nejprve 

bude provedeno odkrytí ložiska sejmutím ornice v tl. 0,3 m (bude upraveno pedologickým 

průzkumem), dále skrývka podorničí a jílových vrstev (od povrchu po + 0,5 m nad hladinu 

spodní vody). Nadloží ložiska v mocnosti cca 1,5 m bude vyklizeno tzv. mokrým procesem 

těžby lopatovým rypadlem na pásovém podvozku. Přeprava vytěžené zeminy na deponii 

bude prováděna nákladními auty. 

Vlastní těžba suroviny bude prováděna plovoucím těžebním strojem, jak je 

navrženo v kapitole 4. Tato technologie těžby bude doplněna o zařízení pro mokré třídění, 

drcení, praní a odvodnění vypraného štěrkopísku. 

 Provozní doprava vytěžené suroviny a hotových výrobků bude prováděna nakladači 
v procesu navážky do úpravárenského zařízení a nakládky produktů pro jejich expedici. 

V jihozápadní části zájmového území bude vybudována dočasná deponie vytěžené zeminy 

s funkcí protihlukového valu o výšce 3 m. 
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 Rekultivace bude prováděna průběžně a bezprostředně za těžbou dle 

harmonogramu postupu těžby a rekultivace. Po zahájení rekultivace ve vytěžených částech 

těžebního prostoru budou z horní vrstvy ložiska s vysokým procentem jílových příměsí 

vytvořeny členité břehy a mělčiny, čímž se vytvoří vhodné vegetační podmínky pro 

porosty následně zřizované v rámci biologické rekultivace. Zbylé množství horní vrstvy 

ložiska s vysokým procentem jílových příměsí použít na sanaci závěrných svahů štěrkovny 

a část vytěžené skrývky ponechat na vybudování protipovodňových hrází podle územního 

plánu obce Střížovice [1]. 

 Ornice a kvalitní část podorničí využít pro zúrodnění pozemků nižších bonitních 

tříd na základě smluvních vztahů s odběrateli a podle metodických pokynů MŽP ČR [1]. 

 Rekultivace území dotčeného těžbou bude zahájena ihned po dosažení dostatečného 

předstihu otvírkových, přípravných a těžebních prací. Bude ukončena nejpozději do 

31. 12. 2030 [1]. 

 

3.4 Úprava zušlechťování a odvodnění upravených nerostů 

 

 Úprava štěrkopísku bude zajišťovat mobilní třídící linka, která se umístí v blízkosti 

těžby a bude postavená na betonových prefabrikátech. Surovina bude na lince tříděná a 

sprchovaná a frakce 0/4 i praná, aby byla zaručena kvalita odpovídající normám 

certifikovaných frakcí. 

  Třídící linka bude vybavena zařízením pro mokré třídění, drcení, praní a odvodnění 

upraveného štěrkopísku. U zařízení bude vyhloubena sedimentační jímka, nebo bude 

aplikována flokulace. Sedimentační jímka má dvě části – sedimentační a jímací. Je hluboká 

max. 1,5 m (dno jímky je 1 m nad hladinou podzemní vody, běžná výše hladiny 1 m nad 

dnem jímky). Slouží k usazení odplavených částic jílu a jemných částic písku do rozměru 

0,05 mm. Dále slouží jako hlavní zdroj vody pro praní (recirkulace vody v zařízení). 

Odplavené částice jílu a jemné částice písku do rozměru 0,05 mm se usazují 

v sedimentační části jímky, v jímací části se shromažďuje odkalená voda z pracího procesu 

pro další použití v pracím cyklu. Dále bude vyhloubena čerpací jímka. Maximální 

povolený odběr z čerpací jímky činí 5 l/s, tj. 432 m3/den. Sedimentované částice se budou 
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používat v rámci technické rekultivace na úpravu plání a ploch před rozprostřením 

podorniční vrstvy. 

 Celkový výkon výrobní linky je dimenzován na uvedenou kapacitu při fondu 

pracovní doby 8 hodin denně s počtem cca 10 pracovníků. Počet pracovních dnů v roce se 

předpokládá 250 a tomu odpovídá průměrný denní výkon 600 m3. Cyklické plnění násypky 

mobilní třídící linky bude zajišťovat kolový nakladač případně uvažovaný pozemní pásový 

dopravník [1]. 

 

3.5 Generální svahy, skrývky lomů a parametry skrývkových a 

těžebních zářezů  

 

 Před započetím investičních a těžebních prací bude půda postupně vyjímána ze ZPF 

v předem schválených rozlohách a po skrytí část ornice a horní vrstvy ložiska s vysokým 

procentem jílových příměsí bude v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy použita na 

náklady investora  mimo těžební prostor k vylepšení BPEJ na jiných pozemcích [1]. Další 

část v množství dle projektu rekultivace bude uložena odděleně na určené deponie 

Podorničí a  horní vrstvy ložiska s vysokým procentem jílových příměsí budou využity pro 

vytvoření členitých břehů a mělčin tak, aby za 5ti metrovým ochranným pásmem vznikl 

závěrný svah o sklonu 1:3 a litorální pásma. Dojde tak ke vzniku nové charakteristiky 

území, která nahradí část vizuálně vnímatelných celků orné půdy. Tyto podmínky usnadní 

ozelenění v rámci biologické rekultivace [1]. 

 U závěrných svahů a břehů budoucí vodní plochy budou vyloučeny kolmé stěny a 

rovné hrany a to s ohledem na eliminaci účinků vodní eroze. Zároveň bude preferována 

tvarová různorodost břehových linií a zakládání širokých litorálních pásů a mělčin 

zvyšujících biodiverzitu a zabraňujících abrazi břehové čáry. 

Při vytváření závěrných svahů vodní plochy budou zásypové materiály ukládány 

podle původní skladby tak, aby byla zachována výchozí kontinuita proudění spodní vody, 

podchycená předchozím hydrologickým a geologickým průzkumem [1]. 
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3.6 Od vodnění dobývacího prostoru 

 
V rámci činností podle tohoto plánu využívání ložiska nebudou odváděny žádné 

důlní ani jiné vody. Srážkové vody spadlé na plochu štěrkovny budou vsakovat do podloží 

a dotovat mělké podzemní vody a vznikající jezero [1]. 

 

3.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 

 

 Zajištění bezpečnosti při výstavbě a provozu pískovny upravují příslušná 

ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů  a to č. 183/2006 Sb. stavební zákon, 

zákon ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, vyhláška č. 137/1998 Sb. 

obecné technické požadavky na výstavbu, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, vyhl. č. 104/1997 Sb. provádění zákona o pozemních komunikacích, 

vyhl.č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a další. 

Dále budou  pravidelně prováděny zejména prohlídky pracovišť dle vyhlášky ČBÚ 

č.26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro BOZP při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu a vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů. 

Všichni pracovníci budou prokazatelně proškoleni s výše uvedenými zákony  

a vyhláškami, seznámeni s provozní dokumentací, požárním řádem, požárními 

poplachovými směrnicemi, bezpečnostními předpisy a předpisy pro nakládání s odpady. 

Směrnici pro provozní dokumentaci vypracovat před zahájením prací a v průběhu řádně 
vést a doplňovat pozdějším zněním, vypracovat organizační a odpovědnostní řád. 

Provoz štěrkovny bude zajišťovat přibližně 10 pracovníků včetně vedoucího 

pískovny. Příjezdové komunikace do areálu štěrkovny zajistit závorami, které budou 

v době odstávky štěrkovny řádně uzamčeny. Těžební prostor pískovny včetně areálu 

pískovny bude ohrazen ocelovým lanem a opatřen příslušnými výstražnými tabulkami. 

 Ve smlouvách o dílo s dodavateli prací a technologie zajistit písemné předání 

pracovišť, dodržování příslušné provozní dokumentace a výše uvedených zákonů  

a vyhlášek [1]. 
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Povinností organizace je vypracování dopravního řádu. V případě použití 

technologie kolové dopravy se budou měnit dopravní trasy s postupem těžby skrývky, 

nadloží a postupující těžbou. Při těchto pracích je důležité dodržovat stabilitu břehů 

bezpečnou vzdáleností od břehové linie neboť může dojít k jejímu sesutí. 

 Ropné produkty se budou dodávat dodavatelským způsobem, manipulovat s nimi  

a výměnu provádět na vyhrazených místech v technickémh zázemí nad plechovými 

vanami. Dojde-li k úkapu (úniku) těchto látek na povrch zeminy, musí se neprodleně 
kontaminovaná zemina odstranit a uložit do nepropustných  kontejnerů a předat oprávněné 

firmě k likvidaci a dodavatel toto předání doloží [1]. 

 

4 VARIANTY DOBÝVÁNÍ ŠT ĚRKOPÍSKŮ 
 

Pro realizaci otvírky nové Štěrkovny Střížovice je možné použít několik typů 

těžebních strojů, které jsou popsány v dalších kapitolách, vyhodnoceny zda jsou na tuto 

lokalitu vhodné k  použití na jednotlivé těžební řezy, případně jejich kombinaci. 

Výkonnost bude odpovídat plánovanému hodinovému výkonu třídící linky a roční těžbě 
suroviny 150 000 m3 včetně možného  navýšení těžby. Pro přepravu těžené suroviny od 

vybraného typu rýpadla bude navržen optimální způsob technologické dopravy 

k úpravnické lince.  

 

4.1 Těžba štěrkopísku z vody těžebním strojem umístěným na břehu 

 
 Technologie těžby surovin z vody pomocí těžebních strojů, které jsou umístěna na 

břehu se výhradně používají na ložiscích s malou mocností, životností a nesystematickou 

těžbu přechodného charakteru s poměrně malými těžebními výkony. V ČR se používají 

pro neprůmyslovou těžbu štěrkopísku nebo zemin při prohlubování a čištění středních i 

větších vodních toků pro udržení jejich splavnosti [3]. 
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4.1.1  Těžba rýpadlem s vlečným korečkem 

 

Rýpadlo s vlečným korečkem (obr. 3) je určeno pro těžbu pod úrovní pojezdové 

roviny. Pracovní dosah je určen délkou výložníku a používá se především k hloubení 

průplavů, kanálů, k půdním přesunům  lehčích a méně soudružných zemin a pro práci na 

odvalech. 

Výložník je příhradové konstrukce, pracovním orgánem je koreček, který není 

spojen tuhou konstrukcí s otočnou částí rýpadla, ale visí volně na zdvihovém laně a je 

přitahován řetězy. Zdvihové řetězy jsou upevněny v zadní části korečku. Dno korečku 

musí být udržováno ve sklonu 15°, jinak by se zemina z korečku vysypává [4]. 

 Výhodou  rýpadla je velký rýpací dosah do 26,5 m a maximální těžební hloubka 

15,5 m. Je vhodné použít rýpadlo k těžení suroviny v dobývacím prostoru, (dále jen DP) na 

první těžební řez. Zároveň lze použít rýpadlo k těžbě skrývky, čímž dojde k lepšímu 

využití stroje. 

 Při dobývání rýpadlem bude těžená surovina přímo nakládána do nákladních 

automobilů nebo se uloží na určené místo meziprovozní skládky. V případě dočasného 

výpadku těžby suroviny se dá meziprovozní skládka využít jako zásoba pro zajištění 

výroby. 

Základní technické údaje rýpadla s vlečným korečkem E 303 jsou uvedeny 

v tabulce 3. 
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Obr. 3  Rýpadlo s vlečným korečkem E 303 

 

Tabulka 3  Technické údaje E 303 

Technické údaje Jednotka Počet 

Objem vlečného korečku m3 1,7 

Max. rypná síla na zubech korečku kN 215,7 

Sklon výložníku ° 30-45 

Největší rýpací dosah m 22,5-26,5 

Největší vysýpací dosah m 20,1-20,5 

Největší rypací hloubka m 13-15,5 

Největší vysýpací výška m 11,2-14,7 

 

Výpočet a koeficienty jsou převzaty z odborné literatury [3]. 

Výpočet: 

 

Qter = 60 . V. n ( m3 sz. h-1) (1) 
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Qtech = Qter . 
n

p

k

k
 (m3 rz h-1) (2) 

kde:  Qter je teoretická výkonnost,  

 Qtech je technická výkonnost, 

 V je objem vlečného korečku (m3), 

 n je počet výsypů za minutu (min.-1), 

 kp je koeficient plnění korečku, kn je koeficient nakypření korečku. 

 

Qte r= 60 . 1,7 . 1,5 (3) 

Qter = 153 m3.sz. h-1  (4) 

Qtech = 153 . 3,1

75,0
  (5) 

Qtech = 88 m3.rz h-1   (6) 

 

Rýpadlo s maximálním těžebním dosahem 15,5 m neumožňuje efektivní vytěžení 

ložiska na plnou mocnost. Umožňuje těžit na první těžební řez. Pro dotěžení ložiska 

druhým těžebním řezem se musí nasadit  další plovoucí nejlépe drapákové rýpadlo. 

 

4.1.2  Těžba lanovým škrabákem s protikladkou 

 

Tato těžba je vhodná k prohlubování dříve těžených vodních nádrží nebo dna řek. 

Vlastní škrabák je dopravován do místa těžební polohy vratným lanem jenž je vedeno přes 

protikladku, která je umístěna a zakotvena na druhém břehu ve dvou bodech. Tažným 

lanem je umožněn těžební pohyb pro plnění škrabáku a na konci dráhy dochází 

k vyprazdňování v upraveném skluzu. Rýpadlo je možno vybavit kolejovým, 

housenicovým nebo kráčivým podvozkem pro posun podél břehu [3]. 

Jeho nasazení pro dobývání štěrkopísku z vody je z ekonomického hlediska velmi 

výhodné, ale v jiných podmínkách s možností vytěžení ložiska na plnou mocnost. 

Použití škrabáku (obr. 4) je na této lokalitě nevhodné, protože podíl zrnitostní 

frakce 0 - 4 mm se pohybuje kolem 50 %. Při tomto procentním množství podílu jemných 

částic dochází k značným problémům se zahlubováním škrabáku, čímž se zvýší provozní 
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náklady a prostoje. Při nasazení tohoto těžebního stroje a těžby na plnou mocnost ložiska 

25 m by bylo nutné zakoupit, pronajmout nebo jinak zajistit další okolní přilehlé pozemky 

jako manipulační prostory, z toho vyplývají zvýšené náklady, časová náročnost  

a komplikovanost zahájení těžby. 

 

Obr. 4  Škrábák s protikladkou umístěnou na protějším břehu  

 

4.1.3  Těžba korečkovým rýpadlem 

 

 Korečková rýpadla jsou kontinuálně pracující rýpadla, která pracují buď frontálním 

nebo blokovým způsobem. 

 Jednotlivé třísky se oddělují z dobývacího svahu přímočarým pohybem 

nekonečného korečkového řetězu a současným přímým bočním pohybem celého stroje 

nebo otáčením horní stavby. Nastavení tloušťky třísky se technologie dobývání dělí na: 

- s konstantním sklonem korečkového vodiče, 

- s proměnlivým sklonem. 
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 Korečková rýpadla (obr. 5) jsou schopna dobývat jak hloubkový, tak výškový řez. 

Vyrábějí se v provedení na kolejovém nebo housenicovém podvozku [4]. Při použití 

kolejového podvozku je podél koleje umístěn pásový dopravník. V tomto případě pískovny 

by bylo vhodné použit korečkové rýpadlo K 75 s housenicovým podvozkem. V průběhu 

těžby může vytvářet podélné meziprovozní skládky, ze kterých se surovina naloží kolovým 

nakladačem Komatsu WA320 - PZ do násypky na pásový dopravník, případně do 

nákladních automobilů. Technické údaje K 75 jsou v uvedeny v tabulce 4. Koeficienty 

byly převzaty z odborné literatury [5]. 

 

Obr. 5  Korečkové rypadlo při těžbě písku ze břehu 

 

 

Tabulka 4  Technické údaje korečkového rypadla K 75 

Technické údaje 

Objem korečku dm3 75 

Počet výsypů za 1 minutu min-1 32 

Celková délka m 50 
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Technické údaje 

Šířka m 8,6-9 

Max. výška m 12,6 

Těžební hloubka m 12 

Celková hmotnost m 100 

Rychlost korečkového 

řetězu 
m.s-1 39 

Specifická řezná síla 

v kN/m 
kN.m-1 73 

Sklon řezu ° 0-45 

 

Výpočet a koeficienty jsou převzaty z odborné literatury [3]: 

: 

 

Qter = 60 . V. n (m3.sz. h-1 ) (7) 

 

Qtech = Qter . 
n

p

k

k
 (m3 rz. h-1) (8) 

kde:  Qter je teoretická výkonnost, 

 Qtech je technická výkonnost, 

 V je objem vlečného korečku (m3), 

 n je počet výsypů za minutu (min.-1), 

 kp je koeficient plnění korečku (-), 

 kn je koeficient nakypření korečku (-). 

 

Qte r= 60 . 0,075 . 32  (9) 

Qter = 144 m3. m3 sz. h-1   (10) 

Qtech = 144 . 3,1

75,0
   (11) 

Qtech =83 m3.rz. h-1   (12) 
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4.2  Těžba štěrkopísku z vody plovoucím rýpadlem 

 

 Dobývání štěrkopísku z vody různých zrnitostí a úložních podmínek a velikosti 

ložiska lze také provádět vhodným plovoucím rýpadlem. Dobývání zahrnuje komplex 

těžebních prací s rozpojováním a technologickou dopravou, které se realizují 

mechanickým nebo hydraulickým způsobem, ale také jejich kombinací. Voda jako 

limitující faktor v němž všechny typy těžebních strojů pracují, ovlivňuje nejen vlastní 

dobývání, ale i transport včetně zpracování a uložení suroviny [3]. 

Pro plovoucí těžební rýpadlo se požaduje vytvořit montážní bazén o rozměrech  

cca 1 ha a hloubce 6,0 m po skrývce ornice (min. 4,0 m hloubka vody). 

 

Pro dobývání suroviny na ložisku Střížovice je možné použít: 

- plovoucí korečkové rýpadlo, 

- plovoucí drapákové rýpadlo. 

 

4.2.1  Těžba plovoucími korečkovým rýpadlem 

 

 Plovoucí korečková rýpadla jsou nejrozšířenější a používají se na uzavřených 

vodních plochách k lokálnímu rozsahu nebo  průmyslové těžbě štěrkopísku. Těží 

kontinuálně a těžební hloubka je daná délkou lafety (výložníku), v podmínkách ČR bývá 

obvyklá hloubka do 15 m. Rýpadlo při těžbě vytváří rovnější dno a rovnoměrnější sklon 

svahu [3]. 

Podle možnosti pohybu na vodní hladině je dělíme: 

 - samohybné, 

 - vlečné. 

 

Podle způsobu dopravy vytěžené suroviny od rýpadla: 

 - výsypem do člunů, 

 - dopravními plovoucími pásy, 

 - hydrotransportem [3]. 
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 Firmy vyrábí plovoucí korečkové rypadla dle přání zákazníka a lokality. Pro 

porovnání vybavení několika pískoven, které používají korečkové rypadlo vyrobené pro 

určenou pískovnu s  návazností na pásové dopravníky je uvedena v příloze č. 1 nabídka 

bagru KS KB – 130 / 17, dopravní zařízení včetně jejich technických údajů a popisů 

jednotlivých komponentů. Na obrázku 6 korečkový plovoucí bagr s návazností na plovoucí 

pásovou dopravu. 

 

Obr. 6  Plovoucí korečkový bagr KB – 150 / 10 

 

Výpočet a koeficienty jsou převzaty z odborné literatury [3]: 

: 

Qtech = Qteor..
n

p

k

k
 (m3. rz. h-1)  (13) 

kde:  Qteor je teoretická výkonnost, 

 kp je koeficient plnění korečku,  

 kn je koeficient nakypření korečku. 
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Qtech = 140 . 
3,1

75,0
   (14) 

Qtech = 81 m3. rz. h-1   (15) 

 

4.2.2  Těžba plovoucím drapákovým rýpadlem 

 

 Plovoucí drapáková rýpadla se používají pro těžbu štěrkopísku a také k dotěžování 

ložiska z větších hloubek než 10 m. Velkou výhodou je jejich možnost těžit ze středních  

a velkých hloubek při libovolném složení zrnitosti štěrkopísků, také dotěžit předtěžené 

ložisko korečkovými rýpadly nebo těžit ložisko v kombinaci s housenicovým rýpadlem 

umístěným na souši (lopatové nebo korečkové), ale také lze těžit přímo na plnou mocnost. 

Pracovní cyklus začíná spouštěním otevřeného drapáku na dno, po té navíjením zdvihacího 

lana se čelisti uzavírají. Po uzavření čelistí se naplněný drapák zvedá až nad hladinu  

a současně se posouvá k místu výsypu, kde se vyprazdňuje pro další přepravu suroviny. 

 Souprava plovoucího drapákového rýpadla sestává z plováků, zdvihacího zařízení, 

nosné konstrukce, vlastního drapákového ústrojí a příslušenství [3]. 

 Je nutné zdůraznit, že při zvětšující těžební hloubce technická výkonnost klesá. 

Výrobcem udaná technická výkonnost se pohybuje mezi 70 – 80 % teoretické výkonnosti 

viz tabulka 5. 

 Při těžbě plovoucím drapákem (obr. 7) na plnou mocnost ložiska vzniká na dně 
kráterový kužel, do něhož se surovina sesouvá. Vzniklé nerovnoměrné, hluboké krátery ve 

dně mohou způsobit sesutí suroviny a je zde nebezpečí zavalení drapákové lžíce. Tomuto 

sesuvu předchází strojník rýpadla rovnoměrným rozložením těžby do větší plochy dna. 

V tabulce 5 jsou uvedeny technické parametry rypadla. 
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Obr. 7  Plovoucí drapákové rypadlo 

 

Tabulka 5  Technické údaje DB - 40 

Technické údaje 

Objem drapáku m3 4 

Max. těžební hloubka m 50 

Max. teoretická výkonnost m3.h-1 150 - 250 

Rychlost zdvihu drapáku m.min-1 65 

Příkon rypadla kW 250 - 340 

 

Výpočet a koeficienty jsou převzaty z odborné literatury [3]. 

n

p
teortech k

k
QQ ⋅=  (m3. rz. h-1)  (16) 

kde: Q ter je teoretický výkon, 

Qtech je technický výkon, 

kp je koeficient plnění lopaty –volím 0,9; kn.- koeficient nakypřeni – volím 1,3 

3,1

9,0
250⋅=techQ    (17) 

-13 h rz. .m 173=techQ    (18) 
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5  TECHNOLOGIE DOPRAVY 

 

 V této kapitole jsou popsány vybrané způsoby technologické dopravy, posouzení 

její možné varianty, které jsou nejpoužívanější a nejvhodnější při dobývání nesoudružných 

surovin v ČR. 

 

5.1  Lodní doprava 

 

 Pro lodní dopravu je třeba vytvořit vodní plochu cca 1,5 ha od expediční plochy 

směrem na severovýchod ložiska a pak je možnost ve vytěženém prostoru použít 

nákladních samovýsypných nebo samo vykládacích člunů. Pro toto řešení dopravy 

suroviny musí být vybudován  přístav v nejkratší vzdálenosti od třídící linky, v  předem 

plánované vodní ploše začínající  jihozápadní části ložiska. V přístavu je nutné vybudovat 

kotvení nákladních člunů i plovoucích rypadel s možností provedení jejich oprav. 

Vybudovaný přístav je možno použít pro dvě variantní řešení lodní dopravy. 

 Na plavidla se vztahuje platná vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb.  

o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě 
nebezpečných věcí a č. 223/2995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských 

vodních cestách, 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel a zákon č. 
114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 

 

5.1.1  Doprava samovýsypnými čluny 

 

 Surovina vytěžená drapákovým rypadlem je dopravována krátkými pásovými 

výložníky do samovýsypných člunů např. SVČ 100. Čluny jsou poháněny tlačnými 

remorkéry TR 90. Vysypáním štěrkopísku z lodě v přístavu se vytvoří vodní skládka, která 

bude také sloužit ke krytí ztrát v případě výpadku těžby. Odtud se surovina znovu vytěží, 

dodatečně od jíluje plovoucím korečkovým elevátorem PKE - 80 a nakládá na pozemní 

pásové dopravníky, které vedou přímo k úpravnické lince. 
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 Při těžbě plovoucím drapákovým rýpadlem je možné těžit na plnou mocnost ložiska 

a postupovat od vybudovaného přístavu k severozápadní hranici dobývacího prostoru a pak 

na začátku severní části ložiska by těžba postupovala zpět směrem k technickému zázemí 

ve druhé polovině štěrkovny. Tímto těžebním postupem se vytvoří volná vodní plocha  

o dostatečné šířce pro otočení lodních člunů o 180°. 

 Nevýhodou této dopravy na postupně zvětšujícím se jezeru je řešení dopravy 

suroviny než dojde k vytvoření dostatečně velkého jezera pro čluny a nasazení 

korečkového elevátoru v přístavu. 

Výpočet lodní dopravy je proveden k plovoucímu drapákovému rýpadlu DB - 40: 
 

1+=
pt

Tc
N    (19) 

21 ttttT mvc +++=  (min)  (20) 

1

1
1 v

L
t =  (min)  (21) 

2

2
2 v

L
t =  (min)  (22) 

ntech

č
p kQ

V
t

.

60.
=  (min)  (23) 

q

G
Vč =  (m3)  (24) 

 

kde: N je počet člunů, 

t1 je doba jízdy plného člunu, 

t2 je doba jízdy prázdného člunu, 

L1=L2 je délka plavební dráhy s plným, respektive s prázdným člunem, 

V1 je rychlost remorkéru s plným člunem, 

V2 je rychlost remorkéru s prázdným člunem, 

tv je doba vyprazdňování, 

tm je doba manipulace, 

Vč je objem člunu, 

G je nosnost člunu, 
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q je objemová hmotnost suroviny. 

 

Tc = 5,3 + 0,5 + 1,5 + 4,1   (25) 

min 4,10=cT    (26) 

60
7

62,0
1 ⋅=t    (27) 

min 3,51 =t   (28) 

60
9

62,0
2 ⋅=t   (29) 

min 1,42 =t   (30) 

3,1173

603,51

⋅

⋅
=pt   (31) 

min 7,13=pt   (32) 

95,1

100
=čV   (33) 

3m 3,51=čV   (34) 

1
7,13

4,10
+=N   (35) 

100276,1 člunySVČsamovýspnéN ⇒=   (36) 

 

Z výše uvedeného výpočtu [3] jsou zapotřebí 2 samovýsypné čluny. 

 

5.1.2  Doprava samovykládacími čluny  

 

Další variantou lodní dopravy je možnost použití samovykládacích člunů. Je 

vhodná pro dopravu štěrkopísku od rýpadla, případně od plovoucí úpravny na břeh při 
větší ploše jezera. Podstata je použití vynášecího dopravního pásu, který je součásti člunu  

a je umístěn pod násypnými prostory. Člun je vybaven vlastním pohonem, je použitelný ve 

všech těžebních provozech s těžbou štěrkopísků z vody. Přístav však musí být vybaven 

zařízením pro ukotvení člunu k speciálnímu plovoucímu můstku s možností napojení el. 

energie pro pohon  dopravníku člunu a zásobníkem s přesypací stanicí pro následné 
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vynášení suroviny a dále pásovým dopravníkem, který dopraví těženou surovinu přímo do 

třídící linky. 

Člun je složen ze dvou navzájem spojených plováků a vlastního přepravního 

prostoru s výsypnými otvory a segmentovými uzávěry. Pod těmito zásobníky v prostoru 

mezi plováky je umístěn vynášecí pásový dopravník, který je vyveden před příď. 

Nevýhoda těchto člunů je poměrně dlouhá doba vykládky oproti předchozímu způsobu [2], 

je závislá na stupni zvodnění štěrkopísku, což má vliv na prodloužení cyklu. Další 

nevýhodou SVČ jsou vyšší pořizovací náklady a pracovník obsluhy. 

Vzhledem k tomu, že se tyto čluny se v ČR nepoužívají a investiční náklady jsou 

příliš vysoké, také pro poměrně malou plochu jezera nedoporučuji tyto čluny použít na 

ložisku Střížovice. 

 

5.2  Doprava pásovými dopravníky 

 

Stávající technická úroveň pásové dopravy vytváří předpoklady pro využití  

a rozšíření technologické pásové dopravy v lomech. Pásová doprava umožňuje vysokou 

koncentraci výkonnosti do velkokapacitních technologických systémů, použití kontinuální 

technologie dobývání, zkrácení délek dopravních tras při použití jiných druhů doprav [3]. 

Její nároky na provozní údržbu jsou minimální a spočívá ve výměně poškozených válečků 

a po opotřebení se vyměňuje pryžový pás. 

 

5.2.1  Plovoucí pásové dopravníky 

 

Plovoucí pásové dopravníky jsou určeny pro technologickou dopravu vytěženého 

šterkopísku od plovoucího dobývacího stroje na břeh. Jsou používány ve spojení 

s terénními přemístitelnými i stabilními pozemními dopravníky tak, aby byla splněna 

podmínka nejkratší vzdálenosti dopravy vytěžené suroviny na úpravnu. Plovoucí pásové 

dopravníky lze používat v kombinaci se všemi druhy a typy plovoucích rýpadel 

s podmínkou dostatečného odvodnění vytěžené suroviny. S výhodou se nasazují na 

menších uzavřených vodních plochách, nejlépe v napojení s plovoucími drapákovými 
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rýpadly, které těží z velkých hloubek. Pomalejší postup těžební fronty dovoluje méně časté 

manipulování plovoucích sekcí a jejich překládání do jiného stanoviště. 
 Plovoucí dopravní trasa sestává podle vzdálenosti dopravy ze tří až osmi 

samostatných sekcí, které jsou navzájem kloubově spojeny. Délka jedné plovoucí sekce 

bývá 20 až 40 m, to podle typu plovákového tělesa. Posledním článkem plovoucí pásové 

linky je sekce nábřežní, která je svým spodním koncem zakotvena kloubově na plovákové 

sekci a horní částí na břehu a to buď pevně, otočně nebo posuvně. 

 

Obr. 8  Plovoucí pásový dopravník  

 

Systém dopravy plovoucími dopravníky volíme zpravidla na lokalitách o větších 

mocnostech ložisek, kde jsou požadovány vysoké dopravní výkonnosti na kratší 

vzdálenosti. Pro své přednosti nabývá v poslední době použití technologického komplexu 

s plovoucími rýpadly při dopravě suroviny na břeh [3]. Výhodně se používá na vodních 

plochách do cca 30 ha. Plovoucí pásové dopravníky se mohou posunovat společně  
s postupem těžby plovoucích rýpadel ve stejné sestavě a uvedených podmínek. Je důležité, 

aby celá dopravní trasa byla mírně zvlněna. V případě napnutí (přímé) plovoucí trasy při 
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nepříznivých klimatických podmínkách může dojít deformaci dopravního zařízení nebo  

k jeho převrácení. Vytěžená surovina se dopraví dopravníky na břeh, kde bývá ukládána do 

násypky pro další dopravu. 

 

5.2.2  Semimobilní pásová doprava  

 
 Doprava vytěžené suroviny z násypek úmístěných  na břehu může pokračovat  

k třídící lince SPD, které zajistí nejkratší přepravní vzdálenost. S postupem těžby zle 

postupně napojovat, odpojovat nebo přemísťovat jednotlivé sekce dopravníků. K dosažení 

největší účinnosti přepravy materiálu na SPD je vhodné provést terénní úpravu  

s odstraněním ornice a vytvořit tak rovnou pláň v příčném sklonu pro odvedení srážkových 

vod z prostoru dopravníku. Šířka urovnané pláně musí být dostatečně široká pro obsluhu  

a údržbu. Výhodou pásové dopravy je nenáročnost na obsluhu, velká kapacita přepravy, 

poměrně malé náklady na údržbu, poměrně jednoduché a málo nákladné přemístění. 

 

5.2.3  Varianty umístění semimobilních pásových dopravníků 

 

 V první varianta je určena pro postup těžby od severní hranice DP směrem 

k technickému zázemí, který je zobrazený v grafické příloze č. 2. Těžená surovina bude 

přepravována od plovoucích rýpadel plovoucími PD na břeh do násypky, pod ní bude 

umístěn pozemní SPD pro dopravu na skládku u třídící linky. Ten povede od tohoto 

počátečního postupu středem dobývacího prostoru k technického zázemí směrem 

jihozápadnímu, postupem těžby bude zkracován, nebo posouván jako odbočná větev blíže 

k hranici těžebního prostoru vpravo nebo vlevo. Těžební řez musí být v tomto případě 
veden na celou šířku DP. S postupem těžby může být vytvořena odbočná trasa  

z demontovaných a nadbývajících dopravníků a případně může být využito pro přímé 

zásobování do třídící linky. Nevýhodou tohoto řešení je poměrně velká počáteční investice 

do pásových dopravníků, které budou s postupem těžby na tomto ložisku postupně 
demontovány a tím se stanou částečně nadbytečnými. 

 Ve druhém variantním návrhu se doporučuje počátečný postup porubní fronty 

v pravé polovině dobývacího prostoru od technického zázemí v jižní pravé části 
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dobývacího prostoru směrem k severní hranici ložiska, viz příloha č.3. Vzájemné napojení 

PD je stejné jako v předchozím variantě. Při tomto postupu porubní fronty se délka trasy 

pozemních semimobilních PD postupně prodlouží spojováním jednotlivých sekcí. 

V průběhu těžby opět postačí 3 plovoucí PD, což představuje cca 70 m plovoucí trasy. 

Vzhledem k větší šířce v první polovině DP a prodlužováním dopravní vzdálenosti dojde  

k nutnosti postupně pořídit pozemní SPD případně dočasně přemístit jejich trasu k pravé 

hranici DP. Po dosažení severní hranice DP bude opět zkracována dopravní vzdálenost 

vracením se k prostoru technického zázemí a tím se budou postupně PD stávat 

nadbytečnými. Kolem páteřní trasy SPD je doporučeno ponechat podél pravé strany šířku 

min. 5 m pro zajištění bezpečnosti stability svahu. Nevýhodou navrhnutého těžebního 

postupu je častější přesouvání technologické dopravy. Při sesutí svahu je může dojít  

k vyklonění nebo poškození pozemní sekce PD a tím dojde k dočasnému přerušení těžby. 

Výhodou tohoto řešení je rozložení investice do PD na několik let. 

 Ve třetí variantě je možnost umístění celého technického zázemí ve středu ložiska 

se směrem postupu těžby od severní části ložiska k technickému zázemí. Pak se přemístí 

úpravárenská linka do jižní části pískovny jak je navrženo v přípravné dokumentaci. 

Přesun suroviny by zajišťoval menší počet páteřních SPD v maximální délce cca 240 m. 

Nevýhodou je vybudování komunikace pro expedici výrobku a expediční sklad zabere 

poměrně hodně místa. Další nevýhodou je přesun technologického vybavení a expedičního 

skladu v polovině těžby. Možný výpadek v produkci výrobku lze zabezpečit dostatečnou 

zásobou v předstihu v nově přemístěném expedičního skladu. 

Výhodou tohoto řešení jsou relativně nízké náklady na pořízení přibližně poloviny 

SPD. 

 

5.2.4  Umístění pozemních SPD podél levé hranice dobývacího prostoru  

 

 První variantou je umístění semimobilních pásových dopravníků podél celé levé 

hranice. Při začínající těžbě ze severní části DP s postupem těžby na celou šířku těžebního 

řezu směrem k technickému zázemí se tyto SPD budou postupně zkracovat, ale těžební řez 

se bude postupně prodlužovat. Tímto postupem je možné využít SPD téměř do konce těžby 

štěrkopísku bez nutnosti přikoupit sekci SPD. Odbočná semimobilní dopravní sekce  
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z demontovaných dopravníků se napojí  na hlavní trasu  SPD umístěných podél hranice 

DP. Umístění SPD podél levé strany DP je vhodnější řešení, které využívá investici do 

semimobilních dopravníků také téměř do konce těžby na ložisku tedy v co nejdelším 

možném čase, ale  zvýší se počet dopravníků o tři sekce. 

 

5.2.5  Kontrolní výpočet pro dimenzování přepravního množství pásového 
dopravníku 

  

 Při stanovení číselných hodnot výpočtu dimenzování šířky dopravního pásu 

vycházím z odborné literatury [6] a [7]. Šířka dopravního pásu je navržena z výkonů 

 plovoucího drapákového rýpadla DB - 40. Z hlediska přepravního množství, energetické 

náročnosti a nižší hmotnosti je optimální dvojválečkový pásový dopravník o šířce pásu 

650 mm. Ve výpočtu přepravního množství vycházím z délky nábřežního PD L = 25 m, 

převýšení H = 3 m, součinitelu plnění dopravního zařízení kφ = 0,8, rychlosti dopravy pásu 

v = 1,2 m.s-1, úhlu sklonu bočních válečků β = 20°, dynamického sypného úhlu 

dopravovaného materiálu ψd. V tabulce 6 jsou uvedeny technické údaje PD.  

 

Tabulka 6 Technické parametry pásového dopravníku  

Šířka pásu B 
[mm] 

Průměry válečků 
[mm] 

Délka válečků [mm] 
Úhel sklonu bočních  

válečků β [°] 
 horních dolních horních dolních  

650 89 89 315 750 20 
 

Výpočet hodinového dopravního výkonu při plynulém toku materiálu břehového PD: 

 

 )(t.h  63 -1k vρkS,Q ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ϕ    (37) 
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kde:  B je šířka pásového dopravníku (m), 

b je využitá ložná šířka pásového dopravníku (m), 

b1 je využitá ložná šířka pásového dopravníku (m), 

S1 je plocha horního průřezu náplně pásu (m2), 

S2 je plocha dolního průřezu náplně pásu (m2), 

β je úhel sklonu bočních válečků vzhledem k rovině kolmé k podélné ose pásu (°), 

ψd je dynamický sypný úhel dopravovaného materiálu (°), 

δ je úhel sklonu dopravníku ve směru pohybu (°), 

L je délka pásového dopravníku (m), 

H je převýšení pásového dopravníku (m), 

k je korekční součinitel dopadnutí materiálu na skloněnou plochu (-), 

Q je dopravní množství přepravovaného materiálu (t.h-1), 

kφ je součinitel plnění dopravního zařízení (-), 

ρs je sypná hmotnost dopravovaného materiálu (kg.m-3), 

v je rychlost dopravy (m.s-1). 

 
 02293,00174,0 +=S    (46) 

 2m 0,04033S=    (47) 

 °⋅⋅= 200535
6

1 2
1 tgS   (48) 

 2
1 m 0174,0=S   (49) 

  20502,0
4

1 2
2 °⋅⋅= tgS   (50) 

 2
2 m 0,02293=S   (51) 

 0,05-65,00,9⋅=b    (52) 

 m 535,0=b   (53) 
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 °⋅= 20 cos535,01b   (54) 

 m 5027,01 =b   (55) 

 
25

3
sin =δ    (56) 

 °=  9,6δ   (57) 

 ( )92134,01
04033,0

0174,0
1 −⋅−=k   (58) 

 0339,01−=k   (59) 

 9661,0=k    (60) 

 
°−

°−°=
18cos1

18cos9,6cos
2

22

1k    (61) 

 
09549,0

08106,0
1 =k   (62) 

 92134,01 =k   (63) 

 9661,02,119508,004033,06,3 ⋅⋅⋅⋅⋅=Q    (64) 

 -1 t.h6,262=Q    (65) 

 

5.3 Automobilová doprava  

 

Automobilovou dopravu je možné použít ke všem uvedeným variantám postupů  

i těžebních strojů. U kapacit jednotlivých typů nákladních vozů jsou uvedeny dvě možné 

varianty dopravních komunikací. Liší se dopravní vzdáleností a konfiguraci terénu. Hlavní 

výhodou automobilové dopravy je její mobilita. Nevýhodou této dopravy je větší počet 

zaměstnanců pro obsluhu vozidel a dále jsou to větší pořizovací, údržbové a provozní 

náklady. 

K přepravě skrývky a hloubení montážního prostoru plovoucích rýpadel  

i k prvnímu těžebnímu řezu se jeví jako nejvýhodnější použít automobilovou dopravu  

i přes její nedostatky a to vzhledem k postupnému provádění skrývek a jejich odvozu na 

předem určená místa i mimo prostor štěrkovny. 
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V následujících kapitolách jsou navrženy dvě varianty dopravních cest pro použití 

kolových vozidel. V další části bude vyhodnocení variantních řešení a zvolen nejvhodnější 

způsob automobilové dopravy. 

 V případě nasazení plovoucího drapákového nebo korečkového rýpadla se těžená 

surovina přepraví plovoucím PD na plánovanou provozní skládku. Z této skládky se 

vytěžená surovina naloží kolovým nakladačem do nákladních aut a přemístí  

k úpravárenské lince. 

 

5.3.1  Vozový park Tatra Jamal 

 

Pro přepravu sypkých materiálu z provozní skládky k třídící lince je navržen 

nákladní automobil Tatra Jamal (obr. 8) s označením 321SK / 371 splňující emisní normu 

EURO V, s pohonem 4x6 nebo 6x6. Automobil je určen pro přepravu sypkých hmot  

a kameniva v uzavřeném prostoru, těžkém terénu, zejména  v kamenolomech. Mají 

možnost uzavření všech náprav, několikanásobně tužší a robustnější konstrukci, která 

zaručuje menší poruchovost a opotřebení, osvědčují se v těžkých podmínkách nebo 

oblastech s členitým terénem.  

 

Obr. 9 Tatra Jamal typ 321SK / 371 
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5.3.2  Vozový park kloubového dumperu Komatsu HM300-2 

 

Ve druhé variantě navrhuji použít kloubový dumper  Komatsu HM300-2 viz obr. 9. 

Dumper je určen pro přepravu sypkých materiálů a kameniva v uzavřeném terénu, zejména 

v kamenolomech, kde se osvědčil s možností úplným uzavřením všech tří náprav. 

Provedená robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Splňuje emisní 

normy EU IIIA. 

 

Obr. 10 Komatsu HM300-2 
 

5.4.  Dopravní trasy pro automobilovou dopravu suroviny 

 

 Poloha ložiska vzhledem k expediční silnici (obr. 1) schválené v územním plánu 

nabízí několik variantních možností. 

 V první  variantě se zvolí nejkratší možná vzdálenost vybudováním páteřní 

štěrkové komunikace případně nezpevněné zobrazené v grafické příloze č. 4, středem 

dobývacího prostoru z jeho severní části směrem k technickému zázemí v jižní části 

štěrkovny. S postupem těžby k západní nebo východní hranicí DP je možné vybudovat 

postupně odbočky – větve z této páteřní komunikace, které se budou  měnit s postupem 

těžby. Toto řešení je v souladu s projednaným postupem těžby. 
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 Výhodou tohoto řešení dopravy jsou poměrně nízké náklady na štěrkovou vozovku, 

možnost použití demontovaného materiálu pro další odbočnou větev, možnost provedení 

vlastními pracovníky a z části vlastní mechanizací, nízké náklady na údržbu, z části využití 

vlastního materiálu, snadná recyklace použitého materiálu. 

Nevýhodou je vyšší cena oproti nezpevněné cestě, vybudování odvodnění podél 

komunikace a odbočných větví, poměrně častá údržba při nekvalitním prvotním provedení, 

vyšší prašnost. 

 

Výpočet dimenzování návrhu první varianty dopravní cesty [3] 

Výpočet dimenzování automobilové dopravy Tatra Jamal: 

Ve výpočtu potřebného počtu automobilů vycházím z maximální technické výkonnosti 

plovoucího drapákového rypadla 173 m3.rz.h-1. Byla stanovena rychlost jízdy plně 
naloženého automobilu v1 = 30 km.h-1, rychlost prázdného automobilu v2 = 35 km.h-1, doba 

vyklápění a sklápění tv = 0,5 min, doba manipulace tm = 0,5 min, max. přepravní 

vzdálenosti 620 m.  

 min 2,3
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 min 5,61,15,05,02,12,321 =++++=++++= tttttT mvnc   (69) 

 automobily
t

T
N

n

c 203,2
2,3

5,6
→===   (70) 

kde:  tn je doba nakládky, 

 Va je obsah korby automobilu, 

 t1 je doba jízdy plného automobilu, 

 t2 je do jízdy prázdného automobilu, 

 v1 je rychlost jízdy plného automobilu, 

 v2 je rychlost jízdy prázdného automobilu, 

 Tc je doba pracovního cyklu, 

 tv je doba vyklápění a sklápění vozu, 
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 tm je doba manévrovacích operací, 

 Tc je celková doba pracovního cyklu, 

 N je počet vozidel přiřazených k jednomu rypadlu. 

 

Vypočet dimenzování automobilové dopravy dumperu Komatsu HM300-2 je pro 

přepravní vzdálenost 620 m je obdobný výpočtu Tatra Jamal. K  potřebnému výpočtu 

automobilů byly stanoveny stejné hodnoty max. technické výkonnosti plovoucího 

drapákového rypadla 173 m3 .rz.h-1, rychlost jízdy plně naloženého automobilu  

v1 = 30 km.h-1, rychlost prázdného automobilu v2 = 35 km.h-1, doba vyklápění a sklápění 

tv = 0,5 min, doba manipulace tm = 0,5 min, max. přepravní vzdálenosti 620 m. 
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7,7
→===   (75) 

kde:  tn je doba nakládky, 

 Va je obsah korby automobilu, 

 t1 je doba jízdy plného automobilu, 

 t2 je do jízdy prázdného automobilu, 

 v1 je rychlost jízdy plného automobilu, 

 v2 je rychlost jízdy prázdného automobilu, 

 Tc je doba pracovního cyklu, 

 tv je doba vyklápění a sklápění vozu, 

 tm je doba manévrovacích operací, 

 Tc je celková doba pracovního cyklu, 

 N je počet vozidel přiřazených k jednomu rypadlu. 
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 V druhé variantě se využije expediční přístupové komunikace ke štěrkovně, která 

začíná napojením ze silnice II/367  severozápadně od obce Střížovice ve směru od 

Kroměříže a povede k technickému zázemí. Tato zpevněná komunikace, vybudována 

těžební organizací je určena k expedici hotového produktu. S postupem těžby se bude 

komunikace pro přepravu vytěžené suroviny postupně na přístupovou komunikaci 

napojovat sjezdy z DP, která je uvedena v grafické příloze č. 5. Tato vozovka se bude také 

s postupem těžby poměrně často překládat. Ve vzdálenosti cca 230 m od technického 

zázemí k dobývacímu svahu se bude surovina přepravovat po vybudované komunikaci 

v DP. 

 Výhody tohoto řešení jsou obdobné jako u první varianty tj. možnost použití 

demontovaného stavebního materiálu pro další větev, provedení vlastními pracovníky  

a částečně vlastní mechanizací, nízké náklady na údržbu odbočných větví, snadná 

recyklace použitého materiálu a částečně nižší náklady na údržbu vozidel. 

 Nevýhody tohoto řešení se neliší od první varianty, ale navíc se prodlouží dopravní 

vzdálenost na dvojnásobek tj. cca 1250 m při přepravě suroviny a bude nutná poměrně 
častá údržba živičné vozovky v místě sjezdu do DP, časté čištění od vynášené horniny  

z těžebního prostoru až na krajskou silnici II/367. 

 

Výpočet dimenzování druhého variantního návrhu dopravní cesty [3] 

Výpočet dimenzování automobilové dopravy Tatra Jamal: 

Výpočet dimenzování automobilové dopravy Tatra Jamal je pro max. přepravní vzdálenost 

1250 m je obdobný předchozí variantě. K potřebnému výpočtu automobilů se vychází  

z technické výkonnosti plovoucího drapákového rypadla 173 m3 rz. h-1, rychlost jízdy plně 
naloženého automobilu v1 = 30 km h-1, rychlost prázdného automobilu v2 = 35 km h-1, doba 

vyklápění a sklápění tv = 0,5 min, doba manipulace tm = 0,5 min. 
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 automobily
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c  375,2
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8,8
→===   (80) 

kde:  tn je doba nakládky, 

 Va je obsah korby automobilu, 

 t1 je doba jízdy plného automobilu, 

 t2 je do jízdy prázdného automobilu, 

 v1 je rychlost jízdy plného automobilu, 

 v2 je rychlost jízdy prázdného automobilu, 

 Tc je doba pracovního cyklu, 

 tv je doba vyklápění a sklápění vozu, 

 tm je doba manévrovacích operací, 

 Tc je celková doba pracovního cyklu, 

 N je počet vozidel přiřazených k jednomu rypadlu. 

 

Vypočet dimenzování automobilové dopravy dumperu Komatsu HM300-2 je pro max. 

přepravní vzdálenost 1250 m je obdobný výpočtu Tatra Jamal. K  potřebnému výpočtu 

automobilů se vychází z technické výkonnosti plovoucího drapákového rypadla 

173 m3 rz .h-1, rychlost jízdy plně naloženého automobilu v1 = 30 km h-1, rychlost 

prázdného automobilu v2 = 35 km h-1, doba vyklápění a sklápění tv = 0,5 min, doba 

manipulace tm = 0,5 min.  
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 Výpočet výkonnosti automobilu pro druhou variantu dopravní cesty je obdobný při 
návrhu Tatra Jamal a Komatsu HM300-2 jak je výše uvedeno, ale je prodloužena přepravní 
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vzdálenost cca 1250 m a liší se konfigurace terénu. K této větší dopravní vzdálenosti pro 

přepravu sypkých hmot (těžené suroviny) a výkonností stroje 173 m3 rz . hod-1 budou plně 
dostačovat 3 automobily Tatra Jamal nebo 2 kloubové dumpery Komatsu HM300-2. 

 V případě poruchy vozidla v obou variantách navrhované dopravní cesty lze 

odstavený automobil nahradit pronajmutím vozidla Tatra 815 S, ve druhé variantě 
dopravní cesty 2 automobily. 

 

6 TECHNICKO-EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ 

ZHODNOCENÍ NÁVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením jednotlivých návrhů, které jsou uvedeny  

v textu. Pro přehlednost je text rozdělen na tři části. První se zabývá dobýváním 

štěrkopísku, v další části je porovnání a vyhodnocením dvou variant, které se zabývají 

dopravou štěrkopísku ke zpracování. Poslední podkapitola popisuje o aspektech těžby, 

které se týkají životního prostředí. 

 

6.1 Návrhu technologie dobývání ložiska 

 

K vytvoření požadovaného – dostatečně velkého montážního prostoru – bazénu, je 

navrženo nasazení housenicového lopatového rýpadla Komatsu PC290LC/NLC-8  

a v návaznosti provedení skrývek nadloží ze břehu. Skrývky kulturních a nadložních vrstev 

je navrženo provést po etapách, s rozložením do několika let, a to na  poměrně velké ploše  

a dostatečným předstihem před postupující těžbou. Vzhledem k nákladům, které jsou 

potřebné pro přesun rýpadla, se předpokládá, že těžba skrývky se bude uskutečňovat po 

větších úsecích a tím se mohou snížit náklady v průběhu těžby. Odvoz na určené deponie 

bude zajištěn velkokapacitními nákladními auty. Období, kdy lopatové rypadlo bude 

skrývat nadložní zeminy pokryje požadovaný výkon těžby suroviny plovoucí rypadlo. 

Na dobývání suroviny navrhuji použít plovoucí drapákové rypadlo DB-40 k těžbě 
na plnou mocnost ložiska. Uvedené drapákové rypadlo splňuje požadavek na těžbu  
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z větších hloubek a umožňuje plné vytěžení ložiska a návaznost na přepravu k 

úpravárenské lince, kde je umístěna skládka netříděné suroviny o objemu cca 730 m3. 

Otevření těžby na ložisku štěrkopísku Střížovice je velmi perspektivní vzhledem  

k zajištění odbytu výrobku. Při předpokládané roční těžbě 150 000 m3 bude trvat vytěžení 

ložiska cca 18 let [1]. Z uvedených zjednodušených popisů těžebních a dopravních strojů, 

jejich nasazení a kapacit je zřejmé, že vytěžení ložiska v jednom těžebním řezu 

v příloze č. 6 by bylo pro tuto štěrkovnu vzhledem k množství těžitelných zásob 

nejvýhodnější. 

 

6.2 Hodnocení návrhu doprav suroviny 

 

Vzhledem k charakteru ložiska se dle mého názoru jeví jako výhodnější směřovat 

směr těžebního postupu od severu k jihu a to proto, že při použití SPD dojde k jejich 

optimálnímu využití jak je v kapitole 5.2.3. Pro poměrně malou vodní plochu jezera, je 

užití lodní dopravy nevýhodné, proto o ní neuvažuji a také není hodnocena. 

Dopravu vytěžené suroviny od plovoucího rýpadla navrhuji provádět sestavou PD  

 š. 650 mm, jak je uvedeno v tabulce 7, kde jsou také vyčísleny investiční náklady. Tabulka 

8 popisuje investiční náklady sestavy SPD. V další tabulce 9 jsou pro porovnání uvedeny 

provozní náklady. 

 

Tabulka 7  Investiční náklady sestavy plovoucí PD 

Název zařízení Počet 
Jed. cena zařízení  

v Kč. vč. DPH 

Celková cena  

v Kč vč. DPH 

Plovoucí těleso PD 2 887 400 1 774 800 

PD L=25 m,  

příkon 5,5 kW 
2 846 600 1 693 200 

PD L=25 m, 

s břehovou přípojkou 
1 912 600 912 600 

Semimobilní násypka 1 222 000 222 000 

Kompletní sestava -  4 602 600 
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Návaznost dopravy k třídící lince může být prováděna dvěma způsoby a to SPD nebo 

nákladními auty. Investiční náklady pro páteřní SPD jsou uvedeny v tabulce 8. U kolové 

dopravy  jsou vyčísleny investiční náklady pro nákladní auto první varianty v tabulce 10  

a v tabulce 11 jsou uvedeny provozní náklady. Investiční náklady druhé varianty 

kloubových dumperů v tabulce 12. 

 

Tabulka 8 Investiční náklady sestavy SPD  

Název zařízení Počet 
Jed. cena zařízení  

v Kč. vč. DPH 

Celková cena  

v Kč vč. DPH 

SPD, příkon 11,5 kW 9 1 091 000 9 819 000 

Haldovací PD 1 1 062 000 1 062 000 

Komatsu WA-320PZ 1 3 870 000 3 870 000 

Kompletní sestava - - 14 751 000 

 

Tabulka 9 Provozní náklady pásové dopravy při 8 hodinovém provozu 

Druh 

provozních 

nákladů 

Jednotka 
Celková  

spotřeba 

Cena za  

jednotku (Kč) 
Počet  

prac. dnů 

Celková 

cena v Kč 
včetně DPH 

Příkon 

plovoucí PD 
kW 148 5,48 250 202 760 

Příkon SPD kW 828 5,48 250 1 134 360 

Haldovací PD kW 88 5,48 250 120 560 

Komatsu WA-

320PZ 
l/Mh 156 30 250 1 170 000 

Celkem 

plovoucí PD 
- - - - 202 760 

Celkem SPD - - - - 2 424 920 
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Tabulka 10 Investiční náklady sestavy proTatra Jamal 321SK / 371 

Název zařízení Počet 
Jed. cena zařízení 

v Kč. vč. DPH 

Celková cena  

v Kč vč. DPH 

Tatra Jamal  

321SK/371 
2 3 420 000 6 840 000 

Komatsu WA430-6 1 5 040 000 5 040 000 

Komatsu WA320-6 1 3 870 000 3 870 000 

Haldovaci PD 1 1 062 000 1 062 000 

Kompletní sestava - - 16 812 000 

 

Tabulka 11 Provozní náklady Tatra Jamal 321SK / 371 při 8 hodinovém provozu 

Druh 

provozních 

nákladů 

Jedn. 
Celková 

spotřeba 

Cena za  

jednotku (Kč) 
Počet 

prac. dnů 

Celk. cena 

v Kč včetně 
DPH 

2x Tatra 

Jamal  

321SK/371 

l/Mh 211,68 30 250 1 587 600 

Komatsu 

WA430-6 
l/Mh 212,00 30 250 1 590 000 

Komatsu 

WA-320PZ 
l/Mh 156,00 30 250 1 170 000 

Haldovací PD kW 88,00 5,48 250 120 560 

Kompletní 

sestava 
- - - - 4 468 160 

 

Druhou varianta použití automobilové dopravy těžené suroviny je možné provést 

kloubovými dumpery Komatsu HM300-2. V následující tabulce 12 jsou vyčísleny 

investiční náklady tohoto vozidla. 
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Tabulka 12 Investiční náklady druhé navrhované kolové dopravy 

Název zařízení Počet 
Jed. cena zařízení  

v Kč. vč. DPH 

Celková cena v Kč  
vč. DPH 

Komatsu HM300-2 2 7 110 000 14 220 000 

Komatsu WA430-6 1 5 040 000 5 040 000 

Komatsu WA320-6 1 3 870 000 3 870 000 

Haldovaci PD 1 1 062 000 1 062 000 

Kompletní sestava - - 24 192 000 

 

Vzhledem k vysoké investiční ceně kloubových dumperů nejsou uvedeny provozní 

náklady. 

 Pro vyhodnocení této dopravy je využito cenových a technických podkladů 

společnosti STROJNÍK uvedené v příloze č. 1, KUHN-MT, PARMA servis s.r.o. ceníku 

elektrické energie pro 2010 společnosti ČEZ. 

 

Výpočet nákladů na přepravu 1 t suroviny SPD při 8 hodinovém provozu a 250 pracovních 

dnech: 

 

 
p

rp
hp t

N
N =    (86) 

kde: Nhp jsou hodinové provozní náklady (Kč.hod-1), 

Nrp jsou roční náklady na provoz (Kč), 
Tcp je doba celkový pracovních hodin (h). 

 

 
2000

2424920
=hpN   (87) 

 -1hod Kč 5,1212=hpN   (88) 

 

Při přepravě PD 1 t těžené suroviny k stanovení nákladů 1 t vycházím z max. přepravního 

množství Q = 250 t h-1 uvedené výrobcem: 
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Q

N
N hp

t =    (89) 

kde: Nt jsou náklady na hodinu (Kč.t-1), 
Nhp jsou hodinové provozní náklady (Kč.hod-1), 

 Q je maximální přepravní množství těžené suroviny (t.hod-1). 

 
250

5,1212
=tN    (90) 

 -1tKč 9,4 ⋅=tN   (91) 

 

Celkové náklady na přepravu 1 t suroviny tedy na základě těchto výpočtů činí 4,9 Kč.t-1. 
Na základě výše uvedených ekonomických výpočtů navrhuji pro přepravu suroviny 

použít PD. Investiční a provozní náklady automobilové dopravy jsou vyšší, takže se tímto 

variantním návrhem dále nezabývám. 

Pro ekonomické zhodnocení výše uvedeného návrhu je třeba vzít úvahu těžené 

množství a charakter suroviny a délku dopravních tras. Tyto informace lze z této práce 

zjistit. Velmi obtížně se však zjišťují informace o cenách těžební a dopravní technologie  

a náklady na jejich údržbu. Stejně tak lze obtížně stanovit mzdové náklady. Proto jsou 

uvedené informační údaje, které k ekonomickému hodnocení jsou nezbytné a konkrétní 

výsledek je pouze orientační. 

 

6.3  Ekologické zhodnocení 

 

Ložisko štěrkopísků leží východně od obce Střížovice, od lesa nacházejícího se 

vpravo od řeky Moravy je odděleno potokem Kotojedka. Plocha celého provozu bude cca 

15 ha , v severní části vymezeného území se nachází těžební prostor a v jižní technické 

zázemí s třídící linkou. Areál štěrkovny bude přístupný po upravených polních cestách 

opatřených živičným povrchem. Těžba suroviny bude probíhat z vody, úprava bude 

probíhat také mokrým procesem, technologická doprava bude realizována PD. 

 Vzhledem k použití těžebních strojů s elektrickým pohonem, těžbou pod vodní 

hladinou a tím jejich méně hlučným provozem a také vzhledem ke vzdálenosti bude obec 

minimálně ovlivněna hlučností těžby. Při přepravě mokrého materiálu dopravními pásy 
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bude okolní prostředí minimálně ovlivňováno prašností. Zvětšenou hlučnost PD lze snížit 

pravidelnou výměnou opotřebovaných válečků. K provozu dopravníků nejsou užívány 

ropné produkty. Hlučnost přepravy výrobku nákladními auty bude na běžné nebo 

vzhledem k vzdálenosti od obce na nižší úrovni jako u silnice II/367 procházející obcí 

Střížovice. Znečištění výfukovými plynu expedičních nákladních automobilů bude na 

běžné úrovni silniční dopravy. Při použitím ekologických maziv a čerpání PHM na 

vyhrazených zabezpečených místech nedochází obvykle k jejich únikům. Hlučnost 

technického zázemí s třídící linkou bude značně snížena provedením protihlukových valů 

výšky 3,0 m podél zázemí ze skrývkových materiálů jak uvádí přípravná dokumentace. 

Zvýšená prašnost při přepravě skrývkových zemin bude ovlivněna vývojem počasí. 

Těžební organizace se v přípravné dokumentaci zavázala k průběžnému kropení 

používaných prašných komunikací 

 

7  ZÁVĚR 
 

  Po zvážení výhod i nevýhod popsaných technologií, strojů a zařízení i na základě 
uvedeného zhodnocení investičních a provozních nákladů byla vybrána následující sestava 

dobývání a dopravy suroviny na lokalitě Střížovice: 

- Pro těžbu suroviny je navrženo použít plovoucí drapákové rýpadlo DB 40 v jednom 

těžebním řezu, který svým hloubkovým dosahem umožňuje efektivní vytěžení 

ložiska. 

- Pro přepravu suroviny na břeh použít plovoucí dopravníky šířky 650 mm v sestavě 
jak je uvedeno v tabulce 7 a 8 s napojením jako páteřní SPD a budováním 

odbočných větví dle potřeby postupující těžby od severní části ložiska k třídící 

lince a technickému zázemí v jižní části území pískovny viz příloha č. 1. 

- U třídící linky je navržena provozní skládka netříděné suroviny pro případné menší 

výpadky při dobývání nebo dopravě. 
Tato sestava je nejméně investičně a také provozně nákladná a přitom splňuje kapacitní 

požadavky štěrkovny. 

 Diplomová práce poskytuje základní informace o dobývacích technologiích, 

dopravě a dle hodnocení doporučuje vybavení štěrkovny vhodnými stroji a zařízeními pro 

její úplné využití, respektuje dobývací postup uvedený ve schválené přípravné 
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dokumentaci těžební organizace. Podle výkonnosti těžebního stroje je provedeno 

dimenzování technologické dopravy. 

Je nutné mít na zřeteli, že při zahájení dobývací činnosti na této lokalitě budou 

vynaloženy značné finanční prostředky na vybavení štěrkovny těžebními, přepravním  

a třídicím zařízením. Těžební společnost  bude ovlivňována  hlavně ekonomicky, 

přírodním a také značným technickým vlivem. K těmto vlivům bylo přihlíženo při volbě 
vybavení štěrkovny těžebními a přepravními prostředky. 

 Věřím, že závěry a poznatky z této diplomové práce budou dostatečným podkladem 

pro volbu technologického vybavení a následného využití ložiska Střížovice. 
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