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Anotace 

V předloţené práci je zpracována studie s moţnými variantami k plánu otvírky, 

přípravy a dobývání loţiska maltářského písku povrchovým způsobem v dobývacím 

prostoru Bohuslavice se zvláštním zaměřením na dotěţení loţiska pod hladinou podzemní 

vody. 

V této studii je popsána geologická část loţiska pískovny Závada, hranice 

dobývacího prostoru a stav zásob. Kromě toho jsou popsány vyuţívané technologie, návrh 

nových technologií, odvodnění, třídění a úpravu písku. Studie plánu otvírky, přípravy a 

dobývání obsahuje i moţné návrhy k plánu rekultivace. V závěru práce jsou shrnuty 

technicko-ekonomické poznatky k návrhu technologie a vliv na ţivotní prostředí.  

Klíčová slova: dobývací prostor, maltářský písek, technologie, pískovna Závada, POPD 

 

Summary 

This thesis attempts to present a study of possible variants of the draft plan of 

opening, preparation and extraction of surface mining deposits of the mortar sand in 

Bohuslavice mining area with a special focus on completion of mining deposit below 

groundwater level. 

This study describes geological part of Závada sand deposit, the boundary of 

mining area and stocks. In addition, there are described technologies, new technology 

proposals, drainage, grading and treatment of sand. The study of the draft plan of opening, 

preparation and extraction also includes suggestions for recultivation plans. The conclusion 

of the thesis summarizes the technical and economic knowledge of design technology and 

the impact on the environment. 

Keywords: mining area, mortal sand, technology, sandpit Závada, plan of opening, 

preparation and extraction 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval Ing. Martinu Hummelovi Ph.D., Ing. Radimu Štilárkovi a 

RNDr.  Petru Reclíkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěli 

k vypracování této bakalářské práce.  

  



 

 

Obsah 

 

1 ÚVOD ........................................................................................................................ 1 

2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY .................................................................................... 2 

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LOŽISKU .................................................................................................2 

2.2 GEOLOGIE LOŽISKA ............................................................................................................3 

2.3 STRATIGRAFIE LOŽISKA ........................................................................................................4 

2.4 PETROGRAFIE LOŽISKA ........................................................................................................5 

2.5 HYGROLOGICKÉ POMĚRY LOŽISKA ..........................................................................................6 

3 HRANICE A STANOVENÉ ZÁSOBY V DOBÝVACÍM PROSTORU ................................... 8 

3.1 HRANICE DOBÝVACÍHO PROSTORU .........................................................................................8 

3.2 MNOŽSTVÍ VYČÍSLENÝCH ZÁSOB NA KÓTU 255 M N. M. ..............................................................8 

3.3 MNOŽSTVÍ VYČÍSLENÝCH ZÁSOB POD KÓTU 255 M N. M. .......................................................... 10 

4 OTVÍRKA, PŘÍPRAVA A DOBÝVÁNÍ .......................................................................... 12 

4.1 ZPŮSOB OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ, DOBÝVACÍ METODY ................................................... 12 

4.2 TĚŽBA Z VODY ................................................................................................................. 16 

4.2.1 Plovoucí korečková rýpadla ................................................................................................. 16 

4.2.2 Konstrukční a pracovní prvky plovoucích korečkových rýpadel .............................................. 17 

4.2.3 Varianta č. 1 - návrh těžby z vody ........................................................................................ 19 

4.2.4 Technické parametry PKR 80 ............................................................................................... 20 

4.2.5 Technické parametry plovoucích dopravníkových pásů ......................................................... 21 

4.3 TĚŽBA ZE BŘEHU .............................................................................................................. 22 

4.3.1 Lopatová rýpadla ................................................................................................................ 22 

4.3.2 Konstrukční a pracovní prvky mechanických lopatových rýpadel ........................................... 23 

4.3.3 Konstrukční a pracovní prvky hydraulických lopatových rýpadel ........................................... 24 

4.3.4 Varianta č. 2 - návrh těžby ze břehu ..................................................................................... 25 

4.3.5 Varianta č. 3 - návrh těžby ze břehu ..................................................................................... 26 

4.4 PRODLUŽOVACÍ RAMENO .................................................................................................. 27 

4.5 GENERÁLNÍ SVAHY SKRÝVKY, LOMU A PARAMETRY SKRÝVKOVÝCH A TĚŽEBNÍCH ŘEZŮ ...................... 27 

4.6 ZPŮSOB ROZPOJOVÁNÍ HORNIN .......................................................................................... 28 

4.7 MECHANIZACE A ELEKTRIZACE ............................................................................................ 28 

4.7.1 Transformační stanice ......................................................................................................... 29 

4.7.2 Kalové vrtulkové čerpadlo .................................................................................................... 30 

4.7.3 Agregát ............................................................................................................................... 31 

5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A BEZPEČNOST PROVOZU ................ 32 

5.1 ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PROTI NEBEZPEČÍ .................................................................................. 32 

5.2 DEHYDRATACE TĚŽENÉ SUROVINY ........................................................................................ 33 

5.2.1 Dehydratace těžené suroviny při těžbě ze břehu ................................................................... 33 

5.2.2 Dehydratace těžené suroviny při těžbě z vody ...................................................................... 33 

5.3 ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ ................................................................................................ 34 



 

 

5.3.1 Kopaný písek ....................................................................................................................... 35 

5.3.2 Třídění na frakci 0 – 4 mm ................................................................................................... 35 

5.3.3 Praní a třídění na frakci 0 – 4 mm ........................................................................................ 35 

6 REKULTIVACE .......................................................................................................... 37 

6.1 HYDRICKÁ REKULTIVACE .................................................................................................... 37 

6.2 TECHNICKÁ A REKULTIVAČNÍ OPATŘENÍ PO UKONČENÍ TĚŽBY ...................................................... 37 

6.3 NÁVRHY REKULTIVACE ...................................................................................................... 38 

7 TECHNICKO – EKONOMICKÉ SHRNUTÍ NÁVRHU TECHNOLOGIE, EKOLOGICKÉ 

ZHODNOCENÍ .................................................................................................................. 39 

7.1 TECHNICKÉ SHRNUTÍ NÁVRHU TECHNOLOGIE.......................................................................... 39 

7.2 EKONOMICKÉ SHRNUTÍ NÁVRHU TECHNOLOGIE ...................................................................... 40 

7.3 EKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ ................................................................................................. 40 

8 ZÁVĚR...................................................................................................................... 42 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ....................................................................................... 43 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................... 46 

SEZNAM TABULEK........................................................................................................... 47 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................. 48 

 

  



 

 

Seznam použitých zkratek 

aj.    a jiné 

atd.    a tak dále 

cca    přibliţně 

č. j.    číslo jednací 

č.    číslo 

ČR    Česká republika 

ČSK GŘ    Československý kamenoprůmysl, generální ředitelství 

ČSN    česká technická norma 

DP    dobývací prostor 

EN    Evropská norma 

ev. č.    evidenční číslo 

HGF    Hornicko – geologická fakulta 

CHLÚ    Chráněné loţiskové území 

J    jih  

k. ú.    katastrální území 

ks    kus, kusů 

n. m.    nad mořem 

např.    například 

POPD    Plán otvírky, přípravy a dobývání 

popř.     popřípadě 

r.    rok 

resp.    respektive 

S     sever 

s. p.    státní podnik 

s. r. o.    společnost s ručením omezeným 

tj.    to je 

tzv.     takzvaný 

V     východ 

VŠB – TUO   Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 

Z     západ 



Lukáš Ţofka: Návrh POPD výhradního loţiska v DP Bohuslavice - studie 

2012   1 

 

1 Úvod 

Mým cílem a cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit studii, která se bude 

zabývat moţnostmi návrhu dobývání výhradního loţiska maltářského písku (č. loţiska 

3017901) povrchovým způsobem v dobývacím prostoru Bohuslavice v lokalitě Závada 

(ev. č. DP 71050).  

Úroveň těţební části loţiska, kde se v současné době dobývá, je stanovena na bázi 

255 m n. m. Pod touto bází bude probíhat těţba mokrou cestou. Geologickým průzkumem 

v roce 1985 bylo ověřeno, ţe do 10 m pod touto nadmořskou výškou jsou zásoby loţiska 

písku. 

Těţbou z vody chce organizace Kamenolomy ČR, s. r. o. dosáhnout zlepšení 

parametrů odplavitelných částic. 

Hlavní část práce jsem věnoval návrhu technologie. Volba této technologie 

v tomto konkrétním případě je závislá na výše uvedených báňsko-technických podmínkách 

a ţivotnosti lomu, který je stanoven zhruba na 13 let. Z toho důvodu jsem preferoval 

zařízení, která má organizace jiţ k dispozici. 

Vzhledem k tomu, ţe pozemky na kterých se těţba doposud realizuje a bude 

realizovat pro dotěţení veškerých zásob, vlastní organizace Lesy ČR, s. p., bylo nutno 

sjednat podmínky pronájmu. Nepředpokládal jsem, ţe v rámci postupu těţby bude třeba 

hledat alternativní postup kvůli řešení střetů zájmů.  

Protoţe součástí návrhu POPD bývá i řešení pro návrh sanací a rekultivací, v práci 

jsem se zmínit i o některých moţnostech řešení tohoto problému.  

Organizace, která loţisko dobývá, je povinna dobývat vyhrazený nerost 

hospodárně a co nejracionálněji. Je povinna řídit se zákonem o ochraně a vyuţití 

nerostného bohatství č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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2 Charakteristika lokality 

2.1 Základní údaje o ložisku 

Územně se oblast nachází na katastru obce Bohuslavice (viz obr. 1), v okrese 

Opava, kraj Moravskoslezský, cca 10 km jihovýchodně od Ostravy. Předmětné území se 

nachází cca 1,5 km východně od obce Bohuslavice na jejím katastrálním území v místní 

části zvané Bor. 

Provoz v pískovně byl zahájen v roce 1960, který postupoval z DP Závada přes 

DP Vřesina do DP Bohuslavice. DP Závada a část DP Vřesina jsou v současné době jiţ 

rekultivovány. 

Na loţisku písků Bohuslavice-Závada byl ČSK GŘ dne 13. 1. 1988 schválen DP 

pod č.j. DP-9346/88 pro těţbu maltářských písků. Hranice DP je tvořena nepravidelným 

17úhelníkem, který navazuje na DP Závada stanovený ČSK GŘ dne 23. 11. 1965 pod 

číslem 0206/I/65 a na DP Vřesina stanovený ČSK GŘ dne 6. 11. 1979 pod 

číslem  DP243/79. [2] 

Z hlediska dopravy je loţisko výhodně situováno. Nejlépe je přístupné od JZ 

z Dolního Benešova, po silnici II. třídy do Bohuslavic a dále pak po asfaltové silnici do 

stávající pískovny. Od JV je loţisko přístupné po silnici Hlučín – Darkovičky – Vřesina. 

Nejbliţší ţelezniční stanice je v Dolním Benešově, vzdálená cca 4 km. 

Prostor loţiska je zalesněn především borovými a smrkovými porosty a je 

majetkem Lesů ČR, s. p. Lesní půdu obhospodařují Státní lesy Opava a polesí Chuchelná. 

Loţisko v současné době představuje jednu z největších těţených pískoven 

v Severomoravském kraji s roční těţbou cca 200 tis. t.r
-1

 písku, a to suchou cestou. 
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2.2 Geologie ložiska 

Z geologického hlediska náleţí širší okolí loţiska k jednotce kvartérních 

sedimentů Ostravska. Tato oblast leţí na styku dvou základních geologických soustav, 

budujících území naší republiky – Českého masivu a Karpatské soustavy oddělených 

vzájemně karpatskou předhlubní. 

Podloţí loţiska je tvořeno zelenošedými a modrošedými vápnitými jíly 

s laminami světlé šedého prachovitého písku. Glacilakustrinní jíly (ledovcového původu), 

písčité jíly a souvkové hlíny sálského zalednění tvoří buď bezprostřední podloţí ověřených 

ploch glacilakustrinních písků, nebo se vyskytují v píscích ve formě vloček. [2]  

  

Obr. 1 Mapa okolí, zdroj [13] 
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Souvkové hlíny jsou takové, které jsou tvořeny písčitými hlínami aţ hlinitými 

písky a obsahují úlomky hornin. Tyto hlíny mají často plástevnatou texturu (viz obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Stratigrafie ložiska 

Vlastní loţisková oblast se nachází v prostoru Hlučínské náporové morény. 

Náporová moréna vzniká deformací uloţenin, které tlačí před sebou ledovec.  

Průzkumnými prácemi byly na lokalitě zjištěny tyto litologicko-stratigrafické typy 

hornin [3]:  

 humózní hlíny (lesní – velký obsah humusu), 

 deluviální písčité a jílovité hlíny (vznik gravitačními pohyby na svazích), 

 sprašové hlíny (vzniklé činností větru), 

 glacilakustrinní písky, méně jílovité a jílovito-štěrkovité písky, 

 souvkové hlíny písčité a jílovité, jíly a písčité jíly. 

 

Mocnosti jílů a souvkových hlín uvnitř glacilakustrinních písků se pohybují 

od  0,10-4,30 m. Hlavně v JV části loţiska určují hranici těţitelné mocnosti suroviny 

vzhledem k jejich výskytu nad kótu 255 m n. m. [3] 

  

Obr. 2 Souvkové hlíny, zdroj [14] 
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2.4 Petrografie ložiska 

Vlastní loţisko je tvořeno glacilakustrinními písky sálského zalednění. Z hlediska 

granulometrického sloţení je převáţně tvořeno písky, daleko méně jílovitými písky – 

technologicky nevhodné v nadloţí uţitkové suroviny a jílovitými písky v podloţí uţitkové 

suroviny. Zcela zanedbatelný je výskyt jílovito-štěrkovitých, štěrkovito-jílovitých písků 

a  štěrkovitých písků. Průměrné mnoţství křemene, které bylo stanoveno petrografickým 

rozborem, činí v drobném kamenivu 74-86 %, v hrubém kamenivu se pohybuje od  

30–60 %. Mimo křemen, který je obsaţen ve velkém mnoţství, obsahují písky vyvřeliny, 

metamorfity (vzniklé z jakékoliv jiné horniny vlivem teploty a tlaku), sedimentární 

horniny, silicity, rohovce, pazourky aj. Písky jsou převáţně středně zrnité, 

z 1/3  jemnozrnné, místy obsahují 15-20 cm velké valouny křemene a ţul. Písky obsahují 

podřadné mnoţství jílovitých proplástků.  

Po stránce technologické vyhovují glacilakustrinní písky zařazené v bilančních 

blocích svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a technologickými vlastnostmi, jako 

surovina. Např. jako písek pro stavební účely, výroba betonů, malt, inţenýrské stavby a 

pozemní komunikace, podléhající ČSN EN 12620 „Kamenivo do betonu“, ČSN EN 13242 

„Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inţenýrské 

stavby a pozemní komunikace“ a ČSN EN 13139 „Kamenivo do malty“. Polohy s podílem 

hrubší frakce nad 4 mm a jílu je nutno vytřídit. 

Nadloţní sedimenty tvoří humózní tmavě hnědé hlíny o mocnostech  

od 0,10–0,40 m. Pod tímto horizontem se nachází sprašové hlíny kolísavých mocností. Pod 

sprašovými sedimenty jsou sporadicky vyvinuty hlíny jílovité a písčité o mocnosti do 1 m.  

[3] 
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2.5 Hygrologické poměry ložiska 

Vlastní loţisko (viz obr. 3) leţí svým JV okrajem na hlavní hydrologické 

rozvodnici, rozdělující povrchové vodoteče k povodí Opavy a Odry. Samotné loţisko není 

protékáno ţádným povrchovým tokem. 

Hydrogeologické poměry území jsou dány geologickou stavbou kvartérních 

glaciálních (ledovcových) sedimentů. Z hlediska zvodnění je ve zkoumaných profilech 

vymezen kolektor podzemních vod omezený v nadloţí různě mocnou polohou 

polopropustných sprašových hlín a v podloţí relativně nepropustnou polohou sálských 

souvkových hlín nebo jílů, které můţeme povaţovat za nepropustné podloţí (izolátor). 

Vlastní kolektor je tvořen glacilakustrinními písky, vyznačujícími se proměnlivou 

aktivní pórovitostí. Mocnost kolektorů se pohybuje od minima 2,4 m k maximu 27,1 m. 

Jednotlivé polohy písků jsou často odděleny vloţkami relativně nepropustných 

souvkových hlín, resp. jílů, čímţ je znesnadňována komunikace podzemních vod. 

Zvodnění je v plném rozsahu závislé na dotaci atmosférických sráţek, které 

infiltrují k hladině podzemní vody. Infiltrované atmosférické sráţky stékají po západním 

svahu elevace (vzhůru) se akumulují na povrchu izolátoru, sledují spád podloţí a odtékají 

SZ směrem. K odvodňování celého loţiska pak dochází ve Vodním dole, vzdáleném od 

těţebny 800 m na JV.  

Zvodnění v tomto okruhu je soustředěno na průlinové kvartérní kolektory 

s volnou hladinou podzemní vody.  

Během hydrologických prací na loţisku písků Závada-Bohuslavice byly zjištěny 

jednoduché hydrogeologické poměry. Volba těţební hladiny loţiska byla dána kritériem 

maximální bezpečnosti. Znamená to, upravit postup těţebního reţimu tak, aby těţba 

nepronikla do zvodněných částí kolektoru. Hranice podzemní vody je na kótě 255 m n. m. 

Hydrograficky náleţí zkoumané území k povodí Odry s levostranným přítokem 

Opavou, která protéká asi 7 km jiţně od lokality. 
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Klimaticky řadíme území k oblasti mírně teplé, mírně vlhké. Průměrná roční 

teplota činí 7-8 °C, roční úhrn sráţek 650 mm. Z toho v měsíci duben-září úhrn sráţek je 

přibliţně 420 mm. Hodnota ročního výparu činí 488 mm, maxima výparu jsou naměřena 

v období měsíce červen a to přibliţně okolo 87 mm, přičemţ minima v lednu s výparem 

2 mm [3].   

 

  

Obr. 3 Pohled na pískovnu Závada, zdroj [15] 
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3 Hranice a stanovené zásoby v dobývacím prostoru 

3.1 Hranice dobývacího prostoru  

Hranice DP je tvořena nepravidelným 17úhelníkem. Orientace DP svou severní a 

východní stranou přimyká k DP Závada stanovenému ČSK GŘ dne 23. 11. 1965 pod č. 

0206/I/65 a DP Vřesina stanovenému ČSK GŘ dne 6. 10. 1979 pod č. DP-243/79. 

Společně tyto dva DP byly schváleny k těţbě maltových písků.  

DP Bohuslavice byl schválen ČSK GŘ dne 13. 1. 1988 pod č. DP-9346/88 k těţbě 

maltových písků a tento DP se zakládá na těchto pozemcích dle k.ú. a kultur: [2]  

Tabulka 1 Katastrální území DP, zdroj [2] 

Katastrální 

území 
Orná půda (m2

) 
Ostatní plochy 

(m
2
) 

Les (m2
) Celkem (m2

) 

Vřesina - 607 - 607 

Závada 3 582 50 - 3 632 

Bohuslavice - 593 890 683 891 276 

Celkem 3 582 1 250 890 683 895 515 

3.2 Množství vyčíslených zásob na kótu 255 m n. m. 

V DP Bohuslavice se nachází 3 582 m
2
 kvalitní zemědělské půdy, která se nachází 

v S části ve styku s DP Závada a která nebude patřičně dotčená. 

Ke dni 30. 11. 1985 na loţisku pískovny Závada-Bohuslavice bylo celkem 

vyčísleno 11 942 000 m
3
 geologických zásob. Z těchto celkových geologických zásob je 

v kategorii C1B volné 6 736 000 m
3
, v kategorii C2B volné 4 369 000 m

3
. Po součtu 

kategorií C1 + C2 je to celkem 11 105 000 m
3
. Nebilanční zásoby kategorie C1 volné byly 

vyčísleny 421 000 m
3
 a u kategorie C2 volné 416 000 m

3
.  
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Zásoby k těţení v DP Bohuslavice byly po odečtení mnoţství hmot závěrných 

svahů vyčísleny na celkovou hodnotu, která činí 8 756 710 m
3
. Z této celkové kubatury 

bylo pro kategorii C1B 5 541 195 m
3
 a v kategorii C2B 3 130 790 m

3
. [7] 

Pro přehlednost (viz tab. 2, tab. 3 a tab. 4) 

 

Tabulka 2 Bilanční zásoby, [tabulka autor] 

Bilanční zásoby se závěrnými svahy (m3
) 

C1B volné 6 736 000 m3 

C2B volné 4 369 000 m3 

Celkem C1B + C2B 11 105 000 m3 

 

Tabulka 3 Nebilanční zásoby, [tabulka autor] 

 

 

 

  

 

Tabulka 4 Těžitelné zásoby, [tabulka autor] 

 

 

 

 

Nebilanční zásoby se závěrnými svahy (m3
) 

C1 volné  421 000 m3 

C2 volné  416 000 m3 

Celkem C1 + C2  837 000 m3 

Těžitelné zásoby bez závěrných svahů (m3
) 

C1B volné  5 541 195 m3 

C2B volné 3 130 790 m3 

Celkem C1B + C2B 8 756 710 m3 
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3.3 Množství vyčíslených zásob pod kótu 255 m n. m. 

Mnoţství geologických zásob pro těţbu pod hladinou podzemní vody je 

vypočtena na hodnotu 3 000 840 m
3
. Z tohoto mnoţství geologických zásob je pro 

těţitelnost vyčíslena hodnota 2 100 000 m
3
 zásob. Zbylé mnoţství zásob nebude vytěţeno 

z příčiny ponechání ochranných pilířů a závěrných svahů. Z kubatury těţitelných zásob je 

nutno odečíst zhruba 15 % odplavitelných částic, které obsahují především částečky jílů. 

Do prodeje k odběratelům bude vytěţeno 1 785 000 m
3
 maltářského písku. Z hlediska 

roční produkce těţby 200 000 t.rok
-1

 je plánována těţba odhadnuta na 9 let. [4] 

Pro přehlednost (viz tab. 6) 

Tabulka 6 Zásoby pod hladinou podzemní vody, [tabulka autor] 

Geologické zásoby 3 000 840 m3 

Těţitelné zásoby 2 100 000 m3 

Odplavitelné částice 315 000 m3 

Celkem k odběru 1 785 000 m3 

Geologické 
zásoby

prozkoumané

A, B,  C1

nebilanční -
(volné + vázané) 

A, B, C1, C2

trvale nebilanční 
A, B, C1, C2

vyhledané 

C1, C2

bilanční (volné + 
vázané) A, B, C1, 

C2

Tabulka 5 Rozdělení geologických zásob, zdroj [1] 
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Do území, kde se plánuje těţba, nezasahují ţádné ochranná pásma kromě DP a 

CHLÚ Bohuslavice. Severně, poblíţ lokality obce Vřesina se nachází chráněné přírodní 

území Dařenec. Jeho vodní výměra činí 33 ha (viz obr. 4). 

Geologickými zásoby se rozumí součet všech zásob v předmětném DP. Převod 

zásob z tabulek č. 2, 3, 4 a 6 konkrétně označení zásob A, B, C1 a C2 jsem provedl dle 

[11]. 

Pro přehlednost (viz tab. 7) 

Tabulka 7 Geologické zásoby, [tabulka autor] 

Geologické zásoby (m
3
) 

Stav k roku 1985 
na kótu 255 m n. m. pod kótu 255 m n. m. 

volné vázané volné vázané 

Bilanční zásoby 
Prozkoumané 6 736 000 - 2 100 000 21 000 

Vyhledané 4 369 000 - 900 840 - 

Nebilanční zásoby 
Prozkoumané 421 000 - - - 

Vyhledané 416 000 - - - 

Celkem zásob se závěrnými svahy 11 942 000 3 021 840 

Vytěţitelné zásoby 8 756 710 1 785 000 

Celkem vytěžitelné zásoby 10 541 710 m
3 

Obr. 4 Jezero Dařenec, zdroj [16] 
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4 Otvírka, příprava a dobývání 

4.1 Způsob otvírky, přípravy a dobývání, dobývací metody 

K otvírkovým pracím přísluší všechna opatření a činnosti, které slouţí k přípravě 

těţby uţitkového nerostu z nového lomu, případně z jeho části. [1] 

Během dobývání budou pouţity tyto dobývací metody:  

 skrývkové práce nad úrovní hladiny podzemní vody, 

 těţební práce nad úrovní hladiny podzemní vody – těţba suchou cestou, 

 skrývkové práce pod úrovní hladiny podzemní vody, 

 těţební práce pod úrovní hladiny podzemní vody – těţba mokrou 

cestou. 

Stávající skrývkové práce nad úrovní hladiny podzemní vody: 

Pouţívaná dobývací metoda je strojní, kdy hornina je rozrušena a rozpojována 

pohybem břitu těţebního stroje v dané hornině. Před těţbou skrývky dřevorubci nejprve 

vymýtí stromy a porosty, které brání k provádění skrývkových prací. Po odstranění všech 

porostů následuje fáze skrývkových prací. Skrývkové práce na lokalitě se provádí pomocí 

pásového lopatového rýpadla CAT 325 LN (viz tab. 8, obr. 5). Skrývka je naloţena na 

nákladní automobil Tatra 815. Obsah skrývkových hmot z korby je vysypán na deponii. 

Zde tuto vyloţenou skrývku po deponii rozhrne buldozer CAT D5H (viz tab. 9, obr. 6). 

Deponie leţí v DP Bohuslavice v jeho severní části a stanovená výška se pohybuje 

v rozmezí 2-3 m. Dle geologického průzkumu v DP Bohuslavice bude následně odtěţeno 

2 070 400 m
3
 skrývkového materiálu, se kterým se počítá na následnou rekultivaci. 

Jednotlivá mocnost skrývek se pohybuje v rozmezí 2-7 m. 

Tabulka 8 Lopatové rýpadlo CAT 325 LN, zdroj [29] 

Typ 
Výkon 

motoru 
Max. hloubkový dosah Max. dosah Objem lopaty Hmotnost 

CAT 325 LN 126 kW 7, 2 m 10, 6 m 0, 70 – 1, 60 m
3
 26, 6 – 27, 7 t 
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Obr. 5 Lopatové rýpadlo CAT 325 LN, zdroj [17] 

Tabulka 9 Buldozer CAT D5H, zdroj [29] 

Typ Výkon motoru Měrný tlak Objem radlice Hmotnost 

CAT D5H 72 kW 0, 32 – 0, 4 bar 1, 5 – 2, 3 m
3
 9, 4 – 9, 7 t 

 

 

Obr. 6 Buldozer CAT D5H, zdroj [18] 
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Stávající těžební práce nad úrovní hladiny podzemní vody: 

Pouţívaná dobývací metoda je strojní, kdy hornina je rozrušena a rozpojována 

pohybem břitu těţebního stroje v dané hornině. K dobývání maltářského písku slouţí 

nakládač CAT 966 H (viz tab. 10, obr. 7). Nakládač dopravuje písek rovnou na třídící linku 

Finlay 310 nebo přímo na korbu nákladního automobilu. Takto nepřetříděný písek je 

označován jako „Kopaný písek“. 

Tabulka 10 Nakládač CAT 966 H, zdroj [29] 

Typ Výkon motoru 
St. moment při 

plném zatočení 
Objem lopaty Hmotnost 

CAT 966 H 195 kW 16 169 kg 4, 2 m
3
 27, 3 t 

 

 

Obr. 7 Nakládač CAT 966 H, [foto autor] 
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Skrývkové práce pod úrovní hladiny podzemní vody - návrh: 

Pod těţební bází 255 m n. m. bude docházet k odtěţení skrývkových hmot. 

Skrývkové práce budou prováděny pouze do hloubky 0,5 m za pomocí lopatového rýpadla 

CAT 325 LN. Tyto skrývky budou naloţeny na nákladní automobil Tatra 815 pomocí 

kolového nakládače CAT 966 H. Obsah korby nákladního automobilu bude vysypán na 

deponii, která se nachází v DP Bohuslavice v jeho severní části a stanovená výška se 

pohybuje v rozmezí 2-3 m. Tyto skrývky budou zároveň slouţit k postupnému zasypávání 

jezera při těţbě.  

Těžební práce pod úrovní hladiny podzemní vody - návrh: 

Pouţívaná dobývací metoda je strojní, kdy hornina je rozrušena a rozpojována 

pohybem břitu těţebního stroje v dané hornině. Těţba pod hladinou podzemní vody bude 

realizována dle moţného návrhu variant těţby. 

Varianty : - těţba z vody, 

- těţba ze břehu. 

Vzniklé jezero, které bude vznikat s postupem těţby jsem vyznačil v příloze č. 1. 

Tato účelová mapa byla nejaktuálnější mapou, kterou jsem obdrţel od organizace. Na 

vyznačeném území, kde bude docházet k zahlubování byl v roce 1983 zhotoven vrt. Číslo 

daného vrtu je označeno Za - 18 a jeho profil jsem uvedl v příloze č. 2. V následující 

příloze č. 3 je zhotoven geologický řez C – C´, který prochází daným územím. 
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4.2 Těžba z vody 

Těţba z vody můţe být prováděna dobývacími stroji, jako jsou plovoucí 

korečková rýpadla, plovoucí drapáková rýpadla, plovoucí lopatová rýpadla, plovoucí sací 

rýpadla, plovoucí kolesové rýpadla a plovoucí lţícové rýpadla.  

Za ostatní technické prostředky potřebné pro rozpojení materiálu se můţe jednat o 

prohlubovače, podvodní buldozery, plovoucí lamače a chemické procesy (viz příloha č. 8). 

Ve studii popíši a navrhnu pouze plovoucí korečkové rýpadlo. Rozhodnul jsem se 

pro tuto variantu z důvodu, ţe organizace vlastní PKR 80, jak jsem jiţ zmínil v úvodu. 

Samostatná těţba za pomocí PKR zajišťuje velkou bezpečnost při práci, dostatečný výkon 

při těţbě a je optimální pro těţbu do 15 m v našich podmínkách. 

4.2.1 Plovoucí korečková rýpadla 

Plovoucí korečková rýpadla jsou stroje, které především těţí nerostnou surovinu 

z vody a to kontinuálním způsobem. Tyto stroje se vyskytují především v uzavřených 

vodních plochách, mořských šelfech a v řekách. Jsou schopny těţit materiály, které jsou 

jemnozrnné, hrubší i hrubé a to především štěrkopísky. Pracovní nástroj je dán délkou 

lafety, která se v naších podmínkách pohybuje do 15 m. [8] Výkonnostně korečkové 

rýpadlo se pohybuje v rozmezí 100-500 m
3
.hod

-1
. 

dělení dle provedení a konstrukce : - vnitrozemské,  

- námořní.  

 dělení dle pohybu na vodní ploše : - samohybné, 

      - vlečné. 

 dělení dle způsobu dopravy vytěžené suroviny : - s hydrotransportem, 

        - dopravními plovoucími pásy, 

        - lodní dopravou pomocí člunů. 

 dělení dle způsobu pohonu : - elektromotory, 

     - vznětovým motorem. 
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Výkonnost rýpadla značně ovlivňují vlastnosti těţeného materiálu, který se musí 

vyprázdnit nad danou výsypku či dopravní pás. Materiál je velice přilnavý a dobře 

lepitelný ke korečku. Dojde-li k lepení materiálu ke korečku je zvolena menší rychlost 

těţebního procesu. Dle závislosti se výkon určí v závislosti na počtu výsypů za minutu, 

obsahu korečku, stupni naplnění a na vlastnostech zeminy. Výkon v rostlém stavu. 

 13 .m   60 .  .  .  hodknqW   

 q – obsah korečků (l) 

 n – počet výsypů korečků za 1 min. 

 k – koeficient vyuţití (naplnění obsahu korečků) 

 W – teoretický výkon korečkového bagru za hodinu (m
3
.hod

-1
) 

4.2.2 Konstrukční a pracovní prvky plovoucích korečkových rýpadel 

 plovákové těleso, 

 přední věţ, 

 střední věţ, 

 lafeta, 

 korečkový řetěz, 

 horní a spodní turas, 

 odkládací dopravníkové pásy, 

 pohonné jednotky, 

 kotevní a zvedací navijáky, 

 ovládací kabina, 

 sociální zařízení pomocné zařízení. 

1. Plovákové těleso je sloţeno ze dvou plováků. Plováky mohou být ocelové, kdy jsou 

celosvařované, ale i u starších někdy nýtované a jsou vyztuţeny podélnými a 

příčnými ţebry. Oba plováky jsou v jeho zadní části pevně spojeny kříţovou 

úhelníkovou konstrukcí. Plováky jsou rozděleny vodotěsnými stěnami.  

2. Přední věţ spojuje plováky na přídi a nese lafetu. Věţe mohou mít různé tvary, 

jakoţto od příhradového úhelníku aţ k tlustostěnným rourám. Paluba je s přední 

věţí svařena nebo spojena šrouby.  
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3. Střední věţ je konstrukčně velmi pevná a svislá stěna je vyztuţená. Příčně je střední 

věţ vyztuţena pod horním turasem tlustostěnnou rourou. Přední a střední věţe jsou 

základním vyztuţením všech korečkových rýpadel. 

4. Lafeta můţe být příhradová nebo plováková. Aby se plováková lafeta potopila, 

musí být splněno, aby se spodní komory naplnily vodou pomocí roury. Horní 

podélný rám příhradové konstrukce slouţí k nesení točivých válečků. Spodní konec 

lafety je upraven dle typu pouţívaného spodního turasu.  

5. Korečkový řetěz je sloţen z korečků, spojovacích článků, čepů, ocelových 

zajišťovacích příloţek nebo zajišťovacích kolíků. 

6. Horní turas je uloţen v loţiskách a na něj jsou vklínována velká ozubená kola 

hnacího soukolí. Horní turas má čtyři hrany, ale vţdy o jednu méně neţ turas 

spodní. Čtyřhranný turas zabraňuje přeskakování korečkového řetězu, které vzniká 

přetíţením při těţbě nebo při zasypání lafety materiálem. U spodního turasu se 

nejvíce pouţívá pětihran, jenţ zaručí pěkný vratný chod korečkového řetězu. 

7. Odkládací dopravníkové pásy a ţlaby jsou nedílnou součástí vybavení plovoucích 

korečkových rýpadel. Tyto pásy mohou být zvedací nebo pevně podepřené. Jsou 

vyrobeny ze silnostěnných ocelových trubek a úhelníků. Sklon a rychlost pásu 

určuje výkon rýpadla v m
3
.hod

-1
. 

8. Pohonná jednotka rýpadel na uzavřených vodních plochách je horní turas. 

Korečkové rýpadla o výkonu vyšším neţ 80 m
3
.hod

-1
 pouţívají pro pohon horního 

turasu elektrickou energii. 

9. Kotevní navijáky jsou zpravidla tři a slouţí k posunu rýpadla do stran a kupředu. 

Zvedací navijáky slouţí ke spouštění a zvedání lafety. 

10. Ovládací kabina umoţní, aby představitel plovoucího stroje měl dobrý výhled na 

korečkový řetěz. V kabině je ovládací pult, který umoţní ovládat navijáky, dále 

jsou zde kontrolní měřící zařízení, signální houkačka, ovladač světel a echograf, 

který udává hloubku ponoření lafety. 
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4.2.3 Varianta č. 1 - návrh těžby z vody  

Na danou lokalitu a pro těţbu z vody jsem vybral plovoucí korečkové rýpadlo 

typu PKR 80 (viz 4.2.4 Technické parametry PKR 80). K dalším strojům patří CAT 966 H 

(viz  tab. 10, obr. 7) a třídící linka Finlay 310. K příslušenství jsem začlenil plovoucí 

dopravníkové pásy (viz 4.2.5 Parametry plovoucích dopravníkových pásů), transformační 

stanici EH 7 (viz 4.7.1 Transformační stanice), kalové vrtulkové čerpadlo 

(viz  4.7.2  Kalové vrtulkové čerpadlo), dehydrátor (viz obr. 14) a pásový dopravník. 

Schéma postupu těţby jsem naznačil v příloze č. 4. Těţba bude probíhat na ploše 

42 ha, na kterém s postupem těţby bude vznikat jezero a to díky nízké hladině spodní 

vody, která je stanovena 1 m pod těţební bázi 255 m n. m. Před začátkem těţby dojde k 

vytyčení území, které bude těţeno, a provedou se skrývkové práce. Zpravidla se můţe 

jednat o plochu ve tvaru pravidelného obdélníku o ploše 420 x 100 m. Při prvotních 

pracích musí dojít k vytvoření montáţního místa. Toto místo bude mít rozlohu 40 x 40 m 

s minimální hloubkou 5 m. Montáţní místo bude zhotoveno lopatovým rýpadlem 

CAT  325  LN, které má max. hloubkový dosah 7,2 m. Zároveň do montáţního místa 

vpravíme kalové vrtulkové čerpadlo. Postup zhotovování montáţního místa bude zahájeno 

ze západu směrem na východ na dané ploše 40 x 40 m. Po vytvoření manipulačního 

prostoru, dojde k fázi sestavení jednotlivých sekcí plovoucích pásových dopravníků. 

Vzdálenost jednotlivých pontonů mezi sebou je 12 m. PKR 80 bude dopraven na montáţní 

místo pomocí jeřábové techniky. K břehu u SV dojde k posunu mobilní třídící linky 

Finlay  310 a to u vybudované komunikace, která se nachází v pískovně. K třídičce bude 

zhotoven stabilní pásový dopravník. Bude tedy zaručeno, ţe těţený písek bude kontinuálně 

dopravován do násypky třídící linky. Tento dopravníkový pás nebude zhotoven najednou 

po celé délce, neboť by došlo k zbytečnému opotřebování pásu, mazání všech částic a 

neefektivnosti při těţbě. S postupem těţby bude docházet k přidávání dopravníkového 

pásu. Do třídičky bude vháněna voda, která bude čerpána z jezera a to kalovým 

vrtulkovým čerpadlem, které bude instalováno v hloubce 4 m a stát bude na nerezové 

podloţce kvůli jistotě nezanesení jílovým materiálem. Takto přivedená voda zajistí praní 

písku v třídičce. Následně bude vytřízený písek dopravován do dehydrátoru a kalová voda 

bude odváděna samospádem v potrubí do vytvořeného jezera. Zapojení kalového 

vrtulkového čerpadla, plovoucích dopravníkových pásů a PKR 80 zajistí transformační 
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stanice EH 7. Z transformační stanice bude PKR 80 zapojen přes pohyblivý kabel. Po 

vytěţení písku a po třídícím procesu bude písek shromaţďován v kuţelovém tvaru rovnou 

na skládku. Ze skládky bude písek nakládán lopatovým nakládačem CAT  966  H na 

nákladní automobily, které přijedou po stávající komunikaci. 

4.2.4 Technické parametry PKR 80 

Tabulka 11 Parametry PKR 80, zdroj [8] 

Celková délka (m) 27,8 

Délka palub (m) 24 

Šířka (m) 5,25 

Teoretický výkon (m
3
.hod

-1
) 115 

Objem korečku (dm
3
) 80 

Počet výsypů za 1 minutu 24 

Těţební hloubka (m) 10 

Celková hmotnost (t) 69,3 
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Obr. 8 Plovoucí korečkové rýpadlo PKR 80, zdroj [19] 

4.2.5 Technické parametry plovoucích dopravníkových pásů 

Tabulka 12 Parametry plovoucích dopravníkových pásů, zdroj [30] 

Šířka gurtu - popruhu 650, 800 a 1000 mm 

Délka dopravníku 25 nebo 44 m 

Provedení konstrukce plnonosníková vč. plovoucích. těles 

Pohon dopravníku násuvná elektropřevodovka 

Válečková stolice tříválečková 

Gurta - popruh 
standard typ EP 400/3 4+2 nebo dle 

přání zákazníka 

Napínání šroubem 

Stěrače šípový a lištový 

Bezpečnostní prvky 

nouzové vypínání lanek 

hlídač otáček 

kryty hnacího a hnaného bubnu 

Pochůzková lávka 
po obou stranách dopravníku v celé 

jeho délce šířky 800 mm 

  



Lukáš Ţofka: Návrh POPD výhradního loţiska v DP Bohuslavice - studie 

2012   22 

 

 

Obr. 9 Plovoucí dopravníkový pás, zdroj [20] 

4.3 Těžba ze břehu 

Těţbu ze břehu můţeme rozdělit dle způsobu práce. Jedná se o způsob práce 

rýpadla s přetrţitým pracovním cyklem a rýpadla s nepřetrţitým pracovním cyklem.   

Těţba s přetrţitým (cyklická) pracovním cyklem je prováděna především 

lopatovými rýpadly, rýpadly s vlečným korečkem nebo za pomocí škrabáků. Rýpadlo 

s vlečným korečkem zajistí vyšší bezpečnost při těţbě, a protoţe má velký délkový i 

hloubkový dosah umoţní, aby sklon lomové stěny byl zajištěn ve větších stupních. 

Těţba s nepřetrţitým (kontinuální) pracovním cyklem je prováděna především 

kolesovými rýpadly nebo korečkovými rýpadly. Těţební hloubka je závislá na typu a délce 

výloţníku, který můţe být výsuvný nebo nevýsuvný (viz příloha č. 9).  

Ve studii popíši a navrhnu pouze těţbu pomocí lopatového rýpadla CAT 325 LN 

z důvodu, ţe organizace vlastní tento dobývací stroj. Toto rozhodnutí jsem vysvětlit i 

v úvodu. 

4.3.1 Lopatová rýpadla 

Lopatová rýpadla jsou cyklicky pracující stroje pro rozpojení, nabírání a 

nakládání hornin. Z technologického hlediska jsou výhodné pro poměrně jednoduchou 

konstrukci a moţnost těţby různorodých surovin (včetně sutí, zdiva v předpolí, zůstatku po   
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bývalé obytné a průmyslové zástavbě, pařezů, těţko rozpojitelné polohy proplástků na 

skrývkových řezech, pozůstatky hlubinného dobývání na uhelných řezech v závalových 

polích atd.) [1]. Lopatová rýpadla mají větší rozpojovací schopnosti neţ rýpadla 

kontinuální, tj. např. kolesová nebo korečková rýpadla. 

dělení dle velikosti lopaty : - malá lopatová rýpadla (do obsahu 0,75 m
3
), 

    - střední lop. rýpadla (od 0,75 m
3 
do obsahu 4 m

3
), 

    - velká lopatová rýpadla (nad obsah 4 m
3
). 

dělení dle druhu podvozku : - s housenicovým podvozkem, 

    - s kráčivým podvozkem, 

    - s kolovým podvozkem, 

    - s kolejovým podvozkem, 

    - na plovoucích pontonech. 

dělení dle přenosu sil : - mechanická, 

    - hydraulická. 

dělení dle univerz. lopat : - s výškovou lopatou, 

    - s hloubkovou, 

    - s vlečeným korečkem, 

    - s drapákem, 

    - s jeřábovým zařízením.  

4.3.2 Konstrukční a pracovní prvky mechanických lopatových rýpadel 

 podvozek, 

 kruhová otočná dráha, 

 horní stavba, 

 výloţník, 

 násada s lopatou. 

 

1. Podvozek je vyuţíván zpravidla housenicový. Ve výjimečných případech se 

pouţívá i kráčivý nebo kolový. Daný typ housenicového podvozku můţe být sloţen 

s malým počtem opěrných kladek nebo s velkým počtem opěrných kladek.  
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2. Kruhová otočná dráha je zkrátka uloţení horní stavby rýpadla na podvozku. Otoč, 

můţe být v provedení málokladkových, nebo mnohokladkových kladek.  

3. Horní stavba je celosvařovaná ocelová konstrukce, na které jsou umístěné hnací 

mechanismy, kabina řidiče popř. protizávaţí.  

4. Výloţník je značně ovlivněný tvarem násady. Při pouţití jedné násady je daný tvar 

výloţníku vidlicový. 

5. Násada s lopatou tvoří nosný prvek lopaty, která je pevně spojena. Pohon 

výsuvného mechanismu je prováděn samotným motorem s ozubenými převody. 

Lopata je celosvařovaná nádoba a vepředu vybavena ocelovými břity, kterými 

rozrušuje zeminu. 

4.3.3 Konstrukční a pracovní prvky hydraulických lopatových rýpadel 

 horní otočná stavba, 

 podvozek, 

 pracovní zařízení. 

 

1. Horní otočnou stavbu tvoří ocelový svařovaný rám, na němţ jsou umístěny 

mechanismy rýpadla. Zpravidla to jsou hnací motor, čerpadlo, nádrţe, filtry a 

příslušenství. Na horní otočné stavbě je umístěna kabina řidiče spolu s řídícími 

přístroji. 

2. Nejčastěji jsou pouţívány podvozky housenicové, které jsou uţívány v podmínkách 

s nízkou únosností a všude tam, kde dochází k velkému opotřebení pneumatik. 

Dalším typem podvozku jsou kolové, které se uplatňují v provozních podmínkách 

s vysokou únosností a v místech, kde se vyţaduje velká operativnost.  

3. Pracovní zařízení je sloţeno z výloţníku, který můţe být s regulovatelným 

vysunutím, s dělitelným výloţníkem, monoblokový nedělený výloţník a 

monoblokový výloţník, který umoţní větší plošný a výškový dosah rýpadla. 

Lopatové rýpadla vyuţívají celou škálu přídavných lopat, mezi ně patří: vyklápěcí 

lopata, nakládací lopata, bourací kladivo, hloubková lţíce, rýhovací lţíce, 

rozpojovací zařízení, dvoučelisťový drapák, nosný hák, vícečelisťový drapák, 

nosný magnet, beranidlo, taţné zařízení, universální zařízení a zařízení 

s hloubkovou lţící a pevným ramenem.  
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4.3.4 Varianta č. 2 - návrh těžby ze břehu  

Na danou lokalitu a pro těţbu ze břehu jsem zvolil dobývací stroj CAT 325 LN 

(viz  obr. 5, tab. 8), pro nakládku materiálu CAT 966 H (viz obr. 7, tab. 10) a mobilní 

třídící linku Finlay 310. Do příslušenství jsem zahrnul kalové vrtulkové čerpadlo 

(viz  4.7.2 Kalové vrtulkové čerpadlo) a agregát - autocentrála (viz 4.7.3 Agregát).  

Schéma postupu těţby jsem naznačil v příloze č. 5. Těţba bude probíhat na ploše 

42 ha, na kterém s postupem těţby bude vznikat jezero a to díky nízké hladině spodní 

vody, která je stanovena 1 m pod těţební bázi 255 m n. m. Před začátkem postupu těţby 

dojde k vytyčení území, které bude těţeno, a provedou se skrývkové práce. Zpravidla se 

můţe jednat o plochu ve tvaru pravidelného obdélníku o ploše 420 x 100 m. Lopatové 

rýpadlo CAT 325 LN začne těţit prostor od SV. Nejprve, však dojde k vytvoření 

montáţního místa pro kalové vrtulkové čerpadlo. Pohon čerpadla zajistí agregát – 

autocentrála. Při dobývání písku lopatovým rýpadlem dojde nejprve k zahloubení lopaty, 

k jeho náběru, zdviţení lopaty na povrch a následně jeho vyklopení za sebe. Zde se písek 

částečně primárně odvodní od jílovitých částic. Lopatové rýpadlo bude pokračovat nadále 

v těţbě. Po částečném odvodnění vody a jílovitých částic, lopatový nakládač CAT 966 H 

naloţí lţíci vytěţeného písku a vysype jej do násypky třídící linky Finlay 310. Do třídičky 

bude vháněna voda, která bude čerpána z jezera. Kalové vrtulkové čerpadlo bude 

instalováno v hloubce 4 m a stát bude na nerezové podloţce kvůli jistotě nezanesení 

jílovitým materiálem. Takto přivedená voda zajistí praní písku v třídičce. Následně bude 

vytřízený písek dopravován do dehydrátoru (viz 5.2.1 Dehydratace těţené suroviny při 

těţbě ze břehu), kalová voda bude odváděna samospádem v potrubí do vytvořeného jezera. 

Přesun mechanizmů jako jsou kalové vrtulkové čerpadlo, agregát – autocentrála a třídička 

Finlay 310 bude soustředěno s postupem těţby. U třídící linky se jedná o časové období 

zhruba, co 2 měsíce, jak u dosavadní těţby suchou cestou. Po vytěţení písku a 

úpravnických procesů bude přetříděný písek shromaţďován v kuţelovém tvaru rovnou na 

skládce. Ze skládky bude písek nakládán lopatovým nakládačem přímo na nákladní 

automobily, které přijedou po stávající komunikaci. Příjezdová komunikace aţ k odběru 

písku bude pravidelně vysypávána většími frakcemi tj., které nepropadnou třídícím roštem 

třídičky. Po dokončení pracovní směny, dojde k opláchnutí pracovních nástrojů, jako jsou 
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hloubková lopata u CAT 325 LN, nabírací lopata CAT 966 H a to vodou z jezera, aby 

nedocházelo k zalepení jílovitých částic. Předpokládané ukončení těţby bude u JZ. 

4.3.5 Varianta č. 3 - návrh těžby ze břehu  

Na danou lokalitu a pro těţbu ze břehu jsem zvolil dobývací stroj CAT 325 LN 

(viz  obr. 5, tab. 8), pro nakládku materiálu CAT 966 H (viz obr. 7, tab. 10) nákladní 

automobil Tatra 815 a mobilní třídící linku Finlay 310. Do příslušenství jsem zahrnul 

kalové vrtulkové čerpadlo (viz 4.7.2 Kalové vrtulkové čerpadlo), agregát - autocentrála 

(viz 4.7.3 Agregát) a dopravníkový pás. 

Schéma postupu těţby jsem naznačil v příloze č. 6. Těţba bude probíhat na ploše 

42 ha, na kterém s postupem těţby bude vznikat jezero a to díky nízké hladině spodní 

vody, která je stanovena 1 m pod těţební bázi 255 m n. m. Před začátkem postupu těţby 

dojde k vytyčení území, které bude těţeno, a provedou se skrývkové práce. Zpravidla se 

můţe jednat o plochu ve tvaru pravidelného čtverce o ploše 420 x 100 m. Lopatové 

rýpadlo CAT 325 LN začne těţit prostor od SV. Nejprve, však dojde k vytvoření 

montáţního místa pro kalové vrtulkové čerpadlo. Pohon čerpadla zajistí agregát – 

autocentrála. Při dobývání písku lopatovým rýpadlem dojde nejprve k zahloubení lopaty, 

k jeho náběru, zdviţení lopaty na povrch a následně jeho vyklopení za sebe. Zde se písek 

částečně primárně odvodní. Lopatové rýpadlo bude pokračovat nadále v těţbě. Po 

částečném odvodnění vody a jílovitých částic, lopatový nakládač CAT 966 H naloţí 

vytěţený písek a vysype jej na korbu nákladního automobilu Tatra 815. Nákladní 

automobil bude mít pracovní cyklus od místa naloţení materiálu k třídící lince. Materiál 

bude z korby vysypán na dopravníkový pás, který dopraví surovinu do násypky třídící 

linky Finlay 310. Dopravníkový pás bude mít sklon od násypky směrem dolů. U této fáze 

bude docházet opět k částečnému odvodnění samospádem po pásu. Do třídící linky bude 

vháněna voda, která bude čerpána z jezera kalovým vrtulkovým čerpadlem, které bude 

instalováno v hloubce 4 m a stát bude na nerezové podloţce kvůli jistotě nezanesení 

jílovitým materiálem. Takto přivedená voda zajistí praní písku v třídičce. Následně bude 

vytřízený písek dopravován do dehydrátoru (viz 5.2.1 Dehydratace těţené suroviny při 

těţbě ze břehu), kalová voda bude odváděna samospádem v potrubí do vytvořeného jezera. 

Přesun mechanizmů jako jsou kalové vrtulkové čerpadlo a agregát – autocentrála a třídička 
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Finlay 310 bude soustředěno s postupem těţby. U třídící linky se jedná o časové období 

zhruba, co 2 měsíce, jak u dosavadní těţby suchou cestou. Po vytěţení písku a 

úpravnických procesů bude přetříděný písek shromaţďován v kuţelovém tvaru rovnou na 

skládce. Ze skládky bude písek nakládán lopatovým nakládačem přímo na nákladní 

automobily, které přijedou po stávající komunikaci. Příjezdová cesta aţ k odběru písku 

bude pravidelně vysypávána většími frakcemi tj., které nepropadnou třídícím roštem 

třídičky. Po dokončení pracovní směny, dojde k opláchnutí pracovních nástrojů, jako jsou 

hloubková lopata u CAT 325 LN, nabírací lopata CAT 966 H a dopravníkový pás a to 

vodou z jezera, aby nedocházelo k zalepení jílovitých částic. Předpokládané ukončení 

těţby bude u JZ. 

4.4 Prodlužovací rameno 

Těţba lopatovým rýpadlem CAT 325 bude probíhat do hloubky 7 m. Maximální 

hloubkový dosah stanovený výrobcem činí 7,2 m. Pro zajištění bezpečnosti při dobývání, 

jsem navrhnul prodluţovací rameno (viz příloha č. 7). Takto pracovní zařízení umoţní 

rýpání s velmi dlouhým dosahem a zajistí, aby maximální hloubkový dosah byl zvětšen na 

hodnotu 10,135 m. Tato násada je univerzální pro stroje značky Caterpillar. Délka 

výloţníku bude činit 8 m a délka násady 5 m. Při prodlouţení tohoto ramene musí být 

lopatové rýpadlo opatřeno protizávaţím o celkové hmotnosti 7700 kg. Pracovní diagram 

rýpadla s hloubkovou lopatou s prodlouţeným ramenem je uveden v příloze č. 7. 

4.5 Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a 

těžebních řezů 

Skrývka pro těţbu suchou cestou je jiţ z velké části provedena. Skrývkové práce 

pro těţbu mokrou cestou budou prováděny do mocnosti 0,5 m. Do této mocnosti lze 

předpokládat, ţe surovina je značně znečištěná a nepouţitelná jako maltářský písek. 

Generální sklon závěrných svahů je stanoven s ohledem k zajištění báňsko-technických 

podmínek, soudrţnosti horniny a činí 40°. Sklon dobývané stěny pro nesoudrţnou zeminu 

je přibliţně stejný jako úhel vnitřní tření a činí max. 40°. Těţební řezy musí být stabilní a 

bez náznaků sesuvů. Sklon skrývkových a těţebních řezů musí být max. 1:1.  
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4.6 Způsob rozpojování hornin 

Způsob rozpojení hornin je strojní. Těţený materiál je rozpojen nakládačem 

CAT  966 H a skrývka je rozpojena pásovým lopatovým rýpadlem CAT325 LN. Pro 

způsob těţby mokrou cestou je materiál rozpojen lopatovým rýpadlem CAT 325 LN. 

Trhací práce na dané lokalitě při skrývkových a těţebních pracích nebudou vyuţívány. 

4.7 Mechanizace a elektrizace 

Mechanizace je v okruhu skrývkových prací nad hladinou podzemní vody 

vykonáváno diesel-hydraulickým pásovým lopatovým rýpadlem CAT 325 LN. Okruh 

těţebních prací je prováděn lopatovým nakládačem CAT 966 H. 

Mechanizace v okruhu skrývkových prací pod hladinou podzemní vody bude 

vykonáváno lopatovým rýpadlem CAT 325 LN. Okruh těţebních prací z vody bude 

vykonáván plovoucím korečkovým rýpadlem PKR 80, případně okruh těţebních prací ze 

břehu lopatovým rýpadlem CAT 325 LN. 

Pro okruh třídících procesů je uţívána mechanizace pro těţbu suchou cestou a pro 

těţbu mokrou cestou stejná technologie a to za pomocí mobilní třídící linky Finlay 310. 

Elektrizace na těţebním prostoru nad hladinou podzemní vody nebude vyţadovat 

ţádné elektrické rozvody. Veškeré mechanismy jsou řízeny diesel motorem. 

Elektrizace na těţebním prostoru při těţbě z vody bude spočívat ve vybudování 

stoţárů vysokého napětí od stávajících rozvodů. Jedná se o instalaci 200 m elektrických 

kabelů a elektrické transformační stanice EH 7 6,3-22/0,420 kW 50-630 kVA 

(viz  4.7.1  Transformační stanice). Napojení elektrické energie na dobývací stroj bude 

řešen pomocí mobilní kontejnerové rozvodnice, ze které bude nataţen pohyblivý kabel.  

Následně i z kalového vrtulkového čerpadla (viz 4.7.2 Kalové vrtulkové čerpadlo) a 

agregátu (viz 4.7.3 Agregát).  

Elektrizace na těţebním prostoru při těţbě ze břehu bude sloţeno z kalového 

vrtulkového čerpadla (viz 4.7.2 Kalové vrtulkové čerpadlo) a agregátu (viz 4.7.3 Agregát). 
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4.7.1 Transformační stanice 

Transformační stanice EH 7 6,3-22/0,420 kW 50-630 kVA je menších rozměrů a 

ovládatelná je z vnitřní strany. Vyuţívána jako i dočasná trafostanice pro stavební účely. 

Konstrukce stanice je ocelově-plechová kontejnerového typu. Tato stanice není 

zapustitelná do terénu, proto volím panelový podklad jako má mobilní třídící linka Finlay.  

Technické údaje: 

 délka 2,99 m, šířka 2,38 m, 

 celková váha 2 t, 

 max. velikost transformátu do 630 kVA, 

 VN – rozvaděč kompaktní, 

 NN – rozvaděč 4 ks pojistkových odpínačů do 400 A. 

 

 

Obr. 10 Transformační stanice EH 7 6,3-22/0,420 kW, zdroj [21] 
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4.7.2 Kalové vrtulkové čerpadlo 

Kalové vrtulkové čerpadlo HCP AS-255 je určeno pro čerpání vody, znečištěné 

obsahem písku, kamenné drtě, bahna, jílu a podobných hmot, které mají abrazivní účinek, 

s celkovým obsahem pevných částic do 10 % hmotnosti. Čerpadlo je vybaveno vrtulovým 

vířičem, který zvířením čerpané kapaliny zabraňuje usazování pevných částic a sedimentu 

(bahno, písek) v čerpané kapalině kolem sání čerpadla. Teplota čerpané kapaliny nesmí 

přesáhnout 40 °C, měrnou hmotnost 1100 kg.m
-3 

a s nejvyšší průchodností znečištění 8 

mm. Vzhledem ke svým vlastnostem, nacházejí uplatnění ve stavebnictví, dolech, rudném 

průmyslu, při odvodňování tunelů, výkopů, kanálů a nádrţí s usazeninami pevných látek. 

Elektromotor čerpadla je obtékán čerpanou kapalinou, a proto je čerpadlo vhodné pro 

čerpání rozlehlých nádrţí s nízkou úrovní hladiny.  Materiál pláště motoru je z nerez ocele, 

oběţné kolo z chromové slitiny. Dopravní mnoţství maximálně 380 l.min
-1

. Nejvhodnější 

pro vodu s obsahem bahna a písku. [6] 

Tabulka 13 Parametry vrtulkového 

kalového čerpadla, zdroj [6]  

Typ HCP AS 215 

Výkon motoru 1,1 kW 

Výtlačné hrdlo C 52/hadice 

Největší nasátí frakce 8 mm 

Dopravní výška max. 20 m 

Rozměry 496 x 210 mm 

Hmotnost 35 kg 

Délka kabelu 15 m 

 

 

  
Obr. 11 Vrtulkové kalové 

čerpadlo, zdroj [6] 
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4.7.3 Agregát 

Agregát KIPOR KGE 2500X - autocentrála se hodí k pracovním nástrojům 

do  2  kW, jakoţ jsou např. vrtačky, brusky, bourací kladiva a čerpadla. Agregát je vyroben 

z kvalitních materiálů, který zaručí dlouhodobou funkčnost. Charakteristické vlastnosti je 

nízká hlučnost a malá spotřeba. 

Tabulka 14 Parametry agregátu Kipor KGE 2500x, zdroj [22] 

Maximální výkon 2,2 kW 

Jmenovitý výkon 2 kW 

Jmenovité napětí 230 V 

Startování ruční 

Objem palivové nádrţe 25 l 

Doba provozu na nádrţ 21,5 hod 

Suchá hmotnost 39 kg 

Motor čtyřdobý jednoválec 

Palivo BA 95 

Rozměry 590x430x430 mm 

 

Obr. 12 Agregát Kipor KGE 2500x, zdroj [22] 
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5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost 

provozu 

5.1 Základní opatření proti nebezpečí  

 výbuch plynů a prachů, 

 samovznícení poţárů v podzemí, 

 průvaly vod a bahnin, 

 průtrţe hornin, uhlí a plynů, 

 důlní otřesy, 

 ionizující záření, 

Tyto moţné nebezpečí v DP Bohuslavice při těţbě maltářského písku nehrozí. 

Pískovna je dobývána povrchovým způsobem a není potřeba řešit zvláštní poţadavky na 

nucené větrání pískovny. Větrání je zajištěno přirozeným prouděním větrů a další 

nebezpečí se nepředpokládá. 

 sesuvů v lomech, na odvalech a výsypkách, 

 jiných nebezpečných jevů. [10] 

Při sesuvech v lomech, na odvalech a výsypkách je základním opatřením proti 

nebezpečí stanovení a dodrţení generálního úhlu těţebních řezů a svahů. 

V průběhu těţby na loţisku nebo i při zakládání materiálu na deponiích jsou 

zaměstnanci poučeni, jakmile spatří i nepatrný příznak sesuvů musí přerušit práci a 

okamţitě opustit pracovní místo spolu s těţebními stroji, které je postiţeno sesuvem. 

Zda dojde k takovým jevům, je povinnost zaměstnanců oznámit tento problém 

závodnímu lomu. Tento problém je řešen ve shodě s vypracovanými technologickými 

postupy. 

Mezi jiné nebezpečné jevy na pískovně Závada se zavádí únik ropných látek. 

Tento stanovený technologický postup při havárii je stanoven v havarijním plánu, který uţ 

organizace má zhotoven.  
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5.2 Dehydratace těžené suroviny 

Odvodňování dosavadní těţby suchou cestou se neprovádí. Při zahlubování bude 

docházet k odvodňování maltářského písku a to díky nízké úrovně spodní hladiny vody. 

Hladina spodní vody je zhruba 1 m pod těţební bází 255 m n. m. Odvodňování při těţbě 

mokrou cestou bude závislé na zvolené metodě dobývání. Konkrétně odvodnění při těţbě 

z vody nebo ze břehu.  

5.2.1 Dehydratace těžené suroviny při těžbě ze břehu 

Při těţbě ze břehu bude prvotní odvodnění probíhat v lopatě lopatového rýpadla, 

kdy voda vyteče přes okraje a otvory v hloubkové lopatě. Druhotné odvodnění se bude 

zakládat na samovolném odtoku vody z vyklopené lopaty těţebního stroje. Zároveň při 

vyklopení lopaty na břeh, bude docházet i k odplavování jemných jílovitých částic. 

Konečné odvodnění bude probíhat po třídícím procesu v dehydrátoru. Dehydrátor je 

zařízení, ve kterém se otáčením korečkového kola nabírá zavodněný písek do korečků se 

síty. Voda odtéká do vany a odvodněný písek vypadává na druhé straně kola k další 

dopravě. 

5.2.2 Dehydratace těžené suroviny při těžbě z vody 

Při těţbě z vody bude prvotní odvodnění probíhat přímo v korečku. Tyto korečky 

budou opatřeny trojúhelníkovými otvory (viz obr. 13). Tento tvar má praktické 

opodstatnění a to, jakmile dojde k zanesení kulatého otvoru větší frakcí neţ je otvor, dojde 

k ucpání odvodňovacího otvoru. To má za následek, ţe odvodnění nebude mít správný 

účinek. Při trojúhelníkovém tvaru odvodňovacího otvoru bude přes jeho vrcholy odtékat 

stále voda. Po vyklopení nad horním turasem bude písek s vodou dopravován na 

plovoucím dopravním pásu a následně na pásový dopravník k třídičce, kde bude stále 

docházet k odplavení jemných i jílovitých částic samospádem po pásu. Poslední 

odvodnění, bude probíhat po třídícím procesu v dehydrátoru. Dehydrátor je zařízení, ve 

kterém se otáčením korečkového kola nabírá zavodněný písek do korečků se síty. Voda 

odtéká do vany a odvodněný písek vypadává na druhé straně kola k další dopravě.  
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Obr. 13 Trojúhelníkový tvar odvodňovacích otvorů v korečku, [foto autor] 

 

Obr. 14 Dehydrátor, zdroj [23] 

5.3 Úprava a zušlechťování  

V pískovně Závada nyní dochází ke dvěma způsobům úpravy. Prvním způsobem 

je těţená surovina připravena ihned k prodeji a je označována jako „Kopaný písek“. 

Druhým způsobem je třídění písku na frakci 0-4 mm a nadsítné. Při těţbě, která bude 

spočívat v zahlubování pod bázi 255 m n. m. navrhuji třetí metodu třídění. Tato metoda 

třídění bude spočívat v přeprání písku od jílovitých částic, odvodnění odplavitelných částic 

v dehydrátoru a třídění na frakci 0-4 mm.  
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Účelem třídění je rozdělování směsi zrn na třídy podle jejich velikosti. Produkty 

třídění se od původního materiálu liší velikostí částic, nikoli sloţením. Ke třídění 

pouţíváme síta nebo rošty. Produkt tvořený zrny většími, neţ jsou otvory v třídící ploše, 

označujeme jako přepad-nadsítné. Produkt tvořený zrny, která propadla sítem nebo roštem, 

označujeme jako propad-podsítné. [12] 

5.3.1 Kopaný písek 

U kopaného písku nedochází k ţádnému procesu třídění. Písek je po vytěţení 

z lomové stěny pouze nakládán na korbu nákladního automobilu nakládačem CAT 966 H. 

5.3.2 Třídění na frakci 0 – 4 mm 

Třídící proces je prováděn na mobilní technologické třídičce značky Finlay 310. 

Začátek třídícího procesu začíná nasypáním těţeného materiálu na násypku. Nad násypkou 

je šikmo nakloněná konstrukce ţelezného roštu (viz obr. 15). Rošt nám zajistí, ţe nedojde 

k propadu velké frakce do násypky a nedojde k jejímu poškození. Z násypky jde vytěţená 

surovina po pásu přes přepad. Těţená surovina padá samospádem na pletené síto, kde 

jednotlivé otvory dosahují velikosti 32 mm. Pletené síto tvoří pouze ochranou část pro 

spodní síto harfové (viz obr. 16). Harfové síto musí být neustále kontrolováno, aby 

nedocházelo k jejímu prasknutí či povolení. Musí zaručit, aby velikost frakce byla 

v rozmezí 0-4 mm. 

5.3.3 Praní a třídění na frakci 0 – 4 mm 

Při těţbě mokrou cestou se bude upravovat písek na stejné mobilní třídičce. 

Třídění bude probíhat stejným způsobem jako doposud (viz 5.3.2 Třídění na frakci 0-4 

mm) s rozdílem, ţe do mobilní třídicí linky bude vháněna voda z jezera kalovým 

vrtulkovým čerpadlem. Toto praní bude zajišťovat odplavení jílovitých částic a dojde 

ke zkvalitnění frakce. Po třídícím procesu bude následovat proces odvodnění pomocí 

dehydrátoru (viz  5.2.1 Dehydratace těţené suroviny při těţbě ze břehu, 5.2.2 Dehydratace 

těţené suroviny při těţbě z vody). 
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Mobilní třídící linka se přesouvá s postupem těţby a to zhruba co 2 měsíce. 

Mobilní třídící linka stojí na panelovém podkladu, aby nedošlo k jejímu propadnutí do 

prosáknutého podloţí písku. 

Frakce, jeţ neprošly roštem z násypky a dále přes pletené síto jsou prodávány jako 

kamenivo pro násyp, zásyp, obsyp a podsyp. 

Veškerá část mobilní třídicí linky je poháněno hydraulikou a nátřasy sít, které 

zajišťují přesátí písku, obstarává hydromotor. Mobilní třídící linka je řízena vznětovým 

motorem.  

Praxe ukázala, ţe přibliţně 2000 t písku s frakcí 0–4 mm na skládce je optimální 

mnoţství suroviny, u které nedochází k zatravňování písku. Takto přetřízený písek je 

připraven k expedici odběratelům.   

 

Obr. 15 Násypka s roštem třídící linky Finlay, [foto autor] 

 

Obr. 16 Harfové síto, [foto autor] 
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6 Rekultivace  

Rekultivacemi se rozumí souhrn všech prací, při kterých dojde k obnově 

přírodního prostředí a zároveň odstranění všech nepříznivých implikací, které byly 

vytvořeny lidskou činností. 

Způsob zahlazení lomové činnosti, konkrétně rekultivace jam je často řešen 

vodohospodářskou rekultivací. Tato rekultivace je spjata s výstavbou umělého jezera popř. 

jezer, kdy mluvíme o rekultivaci hydrické.  

6.1 Hydrická rekultivace 

Nejpodstatnějším podmínkou hydrické rekultivace je dostatečné mnoţství 

přítokové vody nebo i přiváděné vody, aby docházelo k postupnému zatopování jam. 

Jezera musí mít zachovanou výměnu vody a přítok musí být takový, aby zajistil odtok 

vody. Tento odtok vod zajistí čistotu jezera a dále i ţivot flóry a fauny v něm. 

V rámci hydrických rekultivací je tedy nejdůleţitějším úkolem zajistit jak vhodný 

tvar budoucí nádrţe, tak dostatečný a trvalý zdroj kvalitní vody pro její naplnění a 

současně i vytvořit podmínky pro zamezení nadbytečného vstupu ţivin do jezera a 

podpořit samočisticí funkce jezera. [9] 

6.2 Technická a rekultivační opatření po ukončení těžby 

Těţba písků trvale ovlivní krajinové prostředí a sloţky ţivotního prostředí a to 

nejenom na místě ukončené těţby, ale i v širším okolí. Pro pokles vlivů ukončené těţby 

jsou stanoveny stanoviska vyuţívání vytvořeného jezera. S tímto závisí na sobě i míra 

vytvořeného jezera. Pro vyuţívání jezera po dokončení těţby písku na lokalitě pískovna 

Závada se nabízí několik variant.  
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6.3 Návrhy rekultivace 

Rekultivace s návrhem k rekreačnímu využití areálu 

U dané rekultivace bude neodkladné upravit břehy buď pomocí nízkého sklonu ke 

vstupu a výstupu z jezera nebo pomocí pásu stromů a keřů. Další strany jezera ponechat 

jako pláţ, kde by bylo vhodné nasázet porost s charakterem obdobným jako je lesostep. 

Toto řešení by přineslo vyuţití rekreace pro blízké okolí. 

Rekultivace s návrhem k vytvoření biocentra 

Po ukončení těţby na vzniklém jezeře by muselo dojít k těmto úpravám. Nutné 

sníţení hloubky jezera, aby mohlo dojít ke vzniku pásma stojatých vod. Kolem celého 

jezera upravit skony břehů. Vytvoření skupinky ostrovů za pomocí skrývkového materiálu, 

který byl odtěţen před těţbou. Podél dvou stran vysadit lesní porost v šířce několik metrů. 

Provést zarybnění vhodnými rybami. 

Rekultivace s návrhem sportovního rybaření 

Tato rekultivace by spočívala v úpravě vstupního prostoru pro rybáře, a to 

především několik desítek metrů od břehu aby byl zajištěn co nejmenší sklon vstupu. Na 

obvodu jezera vysázet lesní porost v podobě lesostepi a keřů. V neposlední řadě provést 

zarybnění vhodnými rybami.  

Rekultivace s návrhem kombinací 

Tento návrh jsem zvolil z tohoto důvodu, ţe daná lokalita má poměrně velkou 

rozlohu. Jezero nemusí slouţit pouze k jednomu účelu, ale můţe prosperovat v kombinaci 

různých variant.  
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7 Technicko – ekonomické shrnutí návrhu technologie, 

ekologické zhodnocení  

Studie obsahuje dvě metody, jak postupovat při těţbě maltářského písku. Jedná se 

o způsob dobývání ze břehu nebo z vody.  Pouze úplným vydobytím dojde 

k hospodárnému vyuţití daného loţiska. Postupné zahlubování přinese 1 785 000 m
3
 

kvalitního maltářského písku. Z tohoto důvodu je patrné, ţe pískovna bude mít i delší 

ţivotnost. Předpokládá se, ţe tato ţivotnost při daném ročním odběru, který je kolem 

200 000 t za rok, bude 13 let. 

7.1 Technické shrnutí návrhu technologie 

Z hlediska technického návrhu při těţbě z vody jsem stanovil variantu č. 1.  Tato 

těţba probíhá pomocí plovoucího korečkového rýpadla. Pro stanovený návrh je nutné 

vybudování elektrického napětí, zakoupení transformační stanice, kalového vrtulkového 

čerpadla, plovoucích dopravníkových pásů a dehydrátoru. Po stránce finanční je pozitivní, 

ţe organizace vlastní PKR 80 a náklady o tuto poloţku by byly zmenšeny. Jednalo by se o 

finanční prostředky pouze za transport. Komunikace v pískovně při této metodě by zůstala 

stávající. Nakládání písku by docházelo kolovým nakládačem přímo na korbu nákladního 

automobilu. 

Z hlediska technického návrhu při těţbě ze břehu jsem stanovil variantu č. 2 a 

variantu č. 3. Těţba by probíhala za pomocí lopatového rýpadla s hloubkovou lopatou 

CAT 325 LN. Při této metodě by nebylo nutné investování tolik finančních prostředků na 

technické zařízení. Jedná se o zakoupení vrtulkového kalového čerpadla, agregátu a 

dehydrátoru. Při variantě č. 3 by investice byly zvýšeny o pořízení nákladního automobilu 

Tatra 815. Komunikace v pískovně při této metodě by zůstala stávající, ale došlo by 

k částečnému násypu materiálu pro zpevnění komunikace pro přejezd nákladního 

automobilu při variantě č. 3.   

Všechny tři varianty mají společné technické zařízení, kterým je mobilní třídící 

linka Finlay 310 a kolový nakládač CAT 966 H. Těmito mechanismy pískovna sama 

disponuje. 
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Při obou metodách těţby by nemuselo docházet k vybudování nových budov a 

pracovních dílen. Dostačující je pouze udrţovat tyto budovy v dosavadním stavu.  

7.2 Ekonomické shrnutí návrhu technologie 

Z hlediska metody dobývání z vody by se jednalo o velké prvotní náklady na 

vybavení veškeré technologie. Do tohoto vybavení se vztahuje: náklady na transport 

PKR  80, kolový nakládač CAT 966 H, vybudování 200 m dlouhého elektrického napětí, 

vybudování transformační stanice, zakoupení a sestavení plovoucích dopravníkových pásů, 

zakoupení kalového vrtulkového čerpadla a dehydrátoru.  

Druhá metoda těţby ze břehu se jeví o vhodnější způsob k dotěţení loţiska 

maltářského písku. Těţba ze břehu se bude skládat z této technologie: rýpadlo 

s hloubkovou lopatou CAT 325 LN, kolový nakládač CAT 966 H, kalové vrtulkové 

čerpadlo, agregát a dehydrátor. V případě varianty č. 3 by se jednalo ještě o nákladní 

automobil Tatra 815.  

Náklady v operaci třídění by nedocházelo k ţádným investicím a to při obou 

metodách těţby. Třídění písku by bylo prováděno na stejné třídící lince, jako je doposud.  

7.3 Ekologické zhodnocení  

Při zahlubování pod kótu 255 m n. m. nebude docházet ke zhoršování podmínek 

ovzduší. Těţba bude probíhat za stejných bezpečnostních podmínek a to tak, aby bylo co 

nejhospodárněji loţisko vydobyto. Při těţbě nebude provozován ţádný technologický 

proces produkující výrazné znečištění. Za znečištění kvality ovzduší se můţe snad 

povaţovat skládka a to v období silných větrů, kdy dojde k rozletu nejjemnějších částic do 

ovzduší. 

Při těţbě z vody pomocí plovoucího korečkového rýpadla nebude docházet ke 

zhoršení podmínek ovzduší exhalacemi plynů, neboť PKR bude poháněn elektricky. 

Znečištěním vody by mohlo být produkováno pouze únikem olejových látek a to 

z plovoucího korečkového rýpadla.     

Při těţbě ze břehu se jedná o výraznější moţnost, jak by mohlo dojít ke znečištění 

vodní plochy. Strojní mechanismy, kterými jsou rýpadlo s hloubkovou lopatou, kolový  
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nakládač a popř. nákladní automobil Tatra 815 jsou poháněny vznětovými motory, při 

kterých by mohlo dojít k úniku paliva nebo jiných olejových látek a to při nedostatečném 

dodrţení bezpečnostních a pracovních podmínek. 

Při obou metodách dobývání nebude docházet k nárůstu znečišťování ovzduší 

oproti současnému dobývání. Rovněţ nedojde k ţádnému ovlivnění pedosféry. 

V průběhu těţby bude docházet k vytváření jezera. Toto jezero bude vznikat díky 

malé úrovni spodní vody, která je 1 m pod těţební bází 255 m n.m. Jaké moţnosti vyuţití 

by mohlo mít vzniklé jezero, jsem nastínil v bodě č. 6 - Rekultivace.  
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8 Závěr  

V této studii jsem popsal technologii dosavadní těţby a navrhnul jsem způsoby 

dotěţení loţiska. Jedná se o zahloubení pod kótu 255 m n. m. a to do průměrné hloubky 

7  m. Tímto zahloubením dojde k vytěţení všech zásob loţiska. Celkové mnoţství 

vytěţitelných zásob při zahlubování je stanoven na 1 785 000 m
3
 maltářského písku. 

Ţivotnost dané pískovny vzroste přibliţně na 13 let při roční těţbě, která je kolem 200 000 

t za rok. 

Pro způsob zahloubení jsem zhotovil 2 metody těţby, které obsahují celkem 3 

varianty. Jedná se o 1 variantu pro těţbu z vody a 2 varianty pro těţbu ze břehu. V případě 

pro těţbu ze břehu se jedná o podobné varianty s rozdílem, ţe varianta č. 3 je sloţena navíc 

z nákladního automobilu Tatra 815 pro převoz písku k třídicí lince Finlay 310.  

Při zahlubování bych volil z technického hlediska těţbu ze břehu, neboť v této 

lokalitě připadá vhodnější.  Pískovna disponuje strojními zařízeními, která jsou obsaţena 

pro těţbu ze břehu. Není tedy potřeba nákupu jiných pracovních zařízení, jako jsou 

plovoucí dopravníkové pásy, vybudování elektrického vedení a pořízení transformační 

stanice. Došlo by ke koupi pouze těch zařízení, které obsahují obě varianty. Jsou to kalové 

vrtulkové čerpadlo, agregát a dehydrátor. Dalšími výhodami jsou, ţe organizaci při těţbě 

ze břehu nemusí kontrolovat plavební správa a nebude zapotřebí nutný transport ţádných 

strojních zařízení. Při těţbě nebude docházet ke zhoršování vlivů na ţivotní prostředí, 

neboť těţba bude probíhat stejnými strojními mechanismy, popř. při variantě č. 3 dojde 

k nárůstu exhalace z výfukových zplodin nákladního automobilu Tatra 815.  

Po stránce z ekonomického hlediska nejsem schopný konstatovat, jaká alternativa 

při zahlubování je finančně přijatelnější. Jednotlivé ceny zařízení nejsou volně přístupné. 

Proto jsem pouze vyjmenoval jednotlivé zařízení, které je zapotřebí u kaţdé z variant 

v ekonomickém návrhu technologie.   

Při zahlubování bude vznikat jezero a to díky úrovni nízké hladiny spodní vody. 

V tomto místě jsem nastínil některé moţnosti rekultivace. Věřím, ţe tyto návrhy 

rekultivace budou plně připraveny na další účel v přírodě.  
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