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Anotace 

 

Má bakalářské práce se zaobírá provozovnou v lokalitě Božice u Znojma. V úvodní 

části jsem blíže nastínil základní informace o lomu s charakteristikou ložiska. Pokračoval 

jsem popisem stávající technologií těžby s návrhem možné inovacemi zařízení pro těžbu a 

přepravu. V práci jsou výpočty a obrázky technologií. Dále je řešen a popsán postup 

skrývkových prací na období 2014 - 2018. Má práce obsahuje taktéž přílohy a obrázky 

dokumentující mé návrhy, se kterými by mělo být pochopení a přiblížení snazší.    

 

Klíčová slova: skrývkové práce, střet zájmů, lom Božice, štěrkopísek, písek 

 

 

 

Summary 

 

This bachelor thesis deals with plant near Božice u Znojma. Introduction provides 

basic informations about quarry and deposit characteristics. The main subject of this work 

is description of current technogolies and inovation propossal of transport and quarry 

devices, including math calculations and photos. Next part of this document covers plan of 

strpping work in 2014 - 2018. The attachement contains images, graphs and other files 

illustrating my suggestions. 
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Úvod 

Společnost Českomoravský štěrk, akciová společnost patří mezi největší výrobce 

kameniva v České republice. Vlastní 16 kamenolomů a 10 štěrkopískoven, z toho jedna je 

ve Slovenské republice. Společnost vyrábí kamenivo, které je použitelné v mnohých 

odvětvích stavebního průmyslu. V pískovně Božice, pro kterou zpracovávám svou 

bakalářskou práci, probíhá těžba ve dvou etážích, na kterých se těží písek, štěrkopísek. 

Díky neustálému rozvoji a modernizací výrobní technologie je společnost schopná 

pokrýt požadavky všech zákazníků a staveb. Kvalitní frakce umožnují použití kameniva při 

výrobě betonu, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu. 

Zadaným úkolem mé bakalářské práce je navrhnout postup skrývkových prací 

včetně vyřešení střetů zájmů. 

V své práci budu tedy navrhovat skrývkové práce, které je nutné provést pro 

zajištění dalšího postupu těžby štěrkopísku. Předpokládám, že se budu zabývat obdobím 

2014 – 2018, což je období platnosti plánu otvírky, přípravy a dobývání. Při navrhovaných 

skrývkových prací budu navrhovat i novou těžební a přepravní mechanizaci. V práci budou 

obsaženy výpočty a obrázky navrhované mechanizace.  

Při navrhování dalšího postupu těžby je třeba zjistit zda-li nedochází ke střetu 

zájmů. Budu tedy zjišťovat informace o vlastnících pozemků, které by mohly těžbu 

ohrozit, včetně možného přeložení kanalizací, telekomunikací, el. sítí a vodovodu atd.. 
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1. Charakteristika ložiska 

1.1 Geografická charakteristika 

Ložisko štěrkopísku Božice je severovýchodně od města Znojma 20 km vzdálené. 

Nachází se na katastrálním území několika obcí a to Božice, Hrádek, České Křídlovice a 

Křidlůvky.  

 

Obr. č. 1 Geografické umístění lomu Božice, zdroj: maps.google.cz 

Surovina je těžena přímo ze stěny suchou cestou. Daný lom je důležitým 

producentem přírodního těženého kameniva v oblasti. Těžení je rozděleno ve dvou etážích. 

První etáž slouží k těžbě kameniva s frakcí 0/2 mm. Druhá etáž produkuje drobné 

kamenivo s frakcí 0/4 mm. Dle norem ČSN 72 1512 jsou dané zásoby písku II. jakosti 

vhodné pro malty sloužící jako omítky a stabilizaci zemin. Štěrkopísky II. jakostní třídy 

dle stejné normy jsou vhodné pro zpevňování krajnic a taktéž stabilizaci zemin. Dobývací 

prostor Božice V byl stanoven dne 18. 7. 1975 o rozloze 127,5027 ha. V roce 1999 byl 

sloučen s DP Božice VI a byl vytvořen DP Božice V o rozloze 151,15874 ha. Sloučení DP 

bylo vykonáno po rozhodnutí OBÚ Brno. 



Ondřej Schäfer: Skrývkové práce na lokalitě Božice u Znojma 

 

2013  3 

 

 

Obr. č. 2 Výřez mapy s DP, zdroj: www.geofond.cz 

1.2 Geologické údaje 

Ložisko se nachází v oblasti Drnholecké pahorkatiny, která vznikala v neogénu 

před 24 – 2 milióny let. Oblast je tvořena převážně nezpevněnými nebo málo zpevněnými 

mořskými jíly a písky. Od jihu Branišovic, přes Břežany, Božice, Hrádek až ke státním 

hranicím s Rakouskem převládají písčité vrstvy. Nejstarší horniny se zde nacházejí 

v hloubce okolo 200 m. Nadloží je tvořeno písčitými až štěrkopísčitými sedimenty. 

Nadmořská výška terénu je mezi hodnotami 215,5 – 226,0 m. n. m. 

1.3 Hydrogeologické údaje 

Ložisko je tvořeno úlomkovitými sedimenty. Hladina spodní vody není konstantní 

a to převážně ovlivňuje srážková voda. V průběhu roku je hladina podzemní vody 

v rozmezí 1,5 – 3,5 m pod terénem. V oblasti kde se nachází lom Božice není enormní 

výskyt srážek, proto netvoří větší problém. Srážky prosakují nadložními vrstvami, kde se 

nachází hlíny, písky a štěrkopísky.  Srážková voda po průsaku svrchními vrstvami zvodní 

vrstvy jílové, které jsou dále nepropustné. V dosavadní situaci je pro lom Božice povolena 

těžba štěrkopísku suchou cestou a to 1 m nad hladinou spodní vody.  

1.4 Stratigrafické údaje 

Spodní vrstvy ložiska jsou složeny z jílovitých usazenin neogenního stáří. Zbarvení 

je šedé až zelenavě šedé, vápnité, lupenitě vrstevnaté, odlučné, jen mírně písčité, velmi 

jemně slídnaté jíly s poprašky jemného písku na vrstevních plochách. Mocnost sedimentů 
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se pohybuje od desítek do stovek metrů. Jako užitkový nerost tvoří vrstvy středně zrnitých 

písků a středně až hrubě písčitých štěrků. Mocnost tohoto souvrství je okolo 18 m. 

Z hlediska frakčního složení je horní část ložiska tvořena písky s frakcí 0,25 – 

1,00 mm. Ve spodní části se nachází frakce 16/32/64 mm v hrubé frakci a 0,50 – 1,00 mm 

v písčité frakci.  

Nadloží jsou tmavohnědé jemně písčité hlíny, rezavě hnědé, silně písčité, jílové 

hlíny a šedohnědé silně písčité jíly. Mocnost nadloží se pohybuje od 0,20 do 2,00 m. Na 

ložisku nejsou zjištěny spraše. 

1.5  Petrografické údaje 

V převážné většině se v sedimentech objevují segmenty světle-šedého až 

narůžovělého křemene, dosahující velikosti až 15 cm.  

 

Tab. č.1 Základní jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Odplavitelné částice 2 – 3 % hm. 

Humusovitos St. A (bez huminových látek) 

Nasákavost hmot. [%] (frakce 4/8) 1,6 – 2,00 

Nasákavost hmot. [%] (frakce nad 32) 0,4 – 0,80 

Nasákavost hmot. [%]  (průměr) Do 1,5 

Obsah měkkých zrn [%] 0,1 – 4,1 

Otlukovost [%] 44 – 50 

Trvanlivost [%] (frakce 4/8) 5 – 11 

Trvanlivost [%] (frakce nad 32 ) 0,1 – 0,5 

Trvanlivost [%] (frakce průměr) 5 

Max. obsah síry [%] Pod 0,5 

Sypná hmotnost písku [t∙m
-3

] 1,24 – 1,59 

Sypná hmotnost štěrkopísku [t∙m
-3

] 1,54 – 1,83 

Objemová hmotnost [t∙m
-3

] 2,54 – 2,65 

 

Ve větším množství jsou zastoupeny i úlomky metamorfovaných hornin jako jsou 

ruly, amfibolity, břidlice, kvarcity. O poznání v menším množství vyvřeliny jako granity, 

aplity, amfiboly, andalusit, turmalín. Na základě vnitropodnikové směrnice je stanoven 

přepočítací koeficient pro stav zásob v horninovém masívu na 2,2 t·m
-3

. 

1.6 Zásoby užitkového nerostu 

Z dokumentu  POPD Božice [4], který zpracovala těžební organizace, jsem zjistil, 

že ke dni 15. 3. 2012 se na ložisku nacházelo následující množství zásob suroviny:  
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Tab. č.2 Bilanční zásoby 

Volné – prozkoumané 3 547 000 m
3 

Vázané – prozkoumané 557 000 m
3
 

Volné – vyhledané 1 328 000 m
3
 

Vázané – vyhledané 467 000 m
3
 

Bilanční zásoby celkem 5 899 000 m
3
 

 

Tab. č.3 Nebilanční zásoby 

Volné – prozkoumané 79 000 m
3
 

Vázané – prozkoumané 28 000 m
3
 

Volné – vyhledané 498 000 m
3
 

Vázané – vyhledané 54 000 m
3
 

Nebilanční zásoby celkem 659 000 m
3
 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že celkové zásoby v DP Božice V činí 5 010 

200 m
3
. Tento stav je ke dni 15. 3. 2012. Vytěžitelné zásoby v rámci minulého povolení 

hornické činnosti činí 136000 m
3
. 

 

Obr. č. 3 Ložiska, prognózní zdroje, výhradní plocha, zdroj: www.geofond.cz 

 

V ochranném pilíři trati ČD zůstane trvale vázáno na ploše 10 101 m
2
 při mocnosti 

zásob 11,4 m – 57 576 m
3
 suroviny. Kvalitativně představují tyto zásoby celkový průřez 

celým ložiskem. 

V závěrečných jižních svazích zůstane dočasně vázáno na ploše 13 891 m
2
 

v průměrné mocnosti 9,1 m – 63 204 m
3
 suroviny. Tyto zásoby bude možné vydobýt 

pouze po přeložení závlahového řádu, který vede přes následující těžební etáž. 

V závěrných západních svazích zůstane dočasně vázáno na ploše 5 207 m
2
 

v průměrné mocnosti 11,3 m – 29 680 m
3
 suroviny. Tyto zásoby bude možné vydobýt 

v následující etapě těžby. 
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2 Skrývkové práce  

- Informace v dané kapitole jsou čerpány z [6], který mi poskytla provozovna. 

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana 

objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů: 

Při činnostech prováděných na provozovně se dodržují ustanovení platných 

vyhlášek o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, při úpravě a zušlechťování nerostů, 

Horního zákona i právních předpisů na něj navazujících. 

Jedná se o tyto ustanovení:  

o 44/1988 sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství 

o 61/1998 sb. Zákon o hornické činnosti 

o 26/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu 

o 51/1989 sb. Vyhláška ČBÚ o bozp a bezp. prov. při úpravě a zušlechťování 

o 262/2006 sb. Zákoník práce  

2.1 Stávající postup skrývkových prací 

2.1.1 Technologický postup skrývky 

Technologický postup [6] pro skrývkové práce je zpracován v souladu s vyhláškou 

ČBÚ č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je vypracován pro skrývkové práce 

prováděné v pískovnách těžební organizace Českomoravské štěrkovny a.s. Obsahuje práce 

spojené se skrývkou nadložních a technologicky nevhodných vrstev užitkové suroviny 

v dobývacích prostorech. Vychází ze schválených POPD. Je platný pro všechny 

pracovníky těžební i dodavatelských organizací.  

2.1.2 Množství skrývky za období 2010 - 2013 

Podle webového portálu www.cuzk.cz jsem zjistil, že plocha, kterou organizace 

skryla za 36 měsíců je 15 535 m
2
. Při skrývané mocnosti 0,5 m svrchní části a 4,0 m jílové 

hlíny a jíly mi po výpočtu vyšlo 69 907 m
3
. Číslo, které jsem uvedl je pravdivé za 

předpokladu, že dodrží technologický postup, použití stávající mechanice. 
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Obr. 4 Postup těžby v období 2010 - 2013, zdroj: www.cuzk.cz 

2.1.3 Rozměry řezů, šířky pracovních ploch 

Nadloží nad užitkovým nerostem tvoří suroviny, které jsou nevhodné pro 

technologické zpracování. Jedná se o půdy, ornice, lesní půda a to o celkové mocnosti do 

cca 0,5 m.  

Podloží tvoří nepropustné jílové hlíny a jíly o mocnosti do cca 4 m. 

Parametry skrývkových řezů jsou dány prostorem uvolněným k dobývání na 

základě rozhodnutí o odnětí ze zemědělského nebo lesního půdního fondu.  

Ornice  

- Délka řezu je dána velikosti záběru půdy, min. 20 m. 

- Výška řezu je dána mocností skrývaných hmot, ornice, max. 0,5 m. 

- Sklon řezu vzhledem k výšce, není nutno stanovit. 

- Šířka pracovní plošiny je dána manipulačním prostorem těžebních, 

nakládacích či přepravních prostředků, avšak minimální šířka je 15 m. 

Podorniční vrstva 

- Délka řezu je dána velikosti záběru půdy, min. 20 m. 

- Výška řezu je dána mocností skrývaných hmot, max. 4 m. 

- Sklon řezu je stanoven pro těžební svah za provozu 1:1 a pro konečný 

svah 1:2. 

- Šířka pracovní plošiny je dána manipulačním prostorem těžebních, 

nakládacích či přepravních prostředků, avšak minimální šířka je 15 m. 

Postup těžby v období 2010 - 2013 

http://www.cuzk.cz/


Ondřej Schäfer: Skrývkové práce na lokalitě Božice u Znojma 

 

2013  8 

 

2.1.4 Způsob dobývání 

Při skrývkových pracích je odděleně skrývaná svrchní část nadloží ornice o 

mocnosti cca 0,5 m a následně spodní část, technologicky dále nezpracovávané suroviny, o 

mocnosti cca 4,0 m.  

Skrývané hmoty jsou rozpojovány strojně pomocí těžebního stroje, kterým je 

v případě skrývání ornice kolový nakladač VOLVO L150E o výkonu 300 W a objemu 

lžíce 4,0 – 6,8 m
3
. Rozpojena hornina bude poté naložena na kolové terénní vozidlo značky 

BELAZ. 

 

       Obr. č. 5, Kolový nakladač Volvo L150E, zdroj: Ing. Vlastimil Polišenský 

 

V první fázi je v celém požadovaném prostoru shrnuta vrstva ornice kolovým 

nakladačem na meziskládku. Z meziskládky je ornice odebírána kolovým nakladačem či 

lopatovým rypadlem a nakládána na nákladní terénní vozidla, kterými je přemístěna na 

deponie mimo dobývací prostor nebo na předem určené náhradní plochy, na kterých bude 

později prováděna rekultivace. 

V druhé fázi je odtěžena spodní vrstva nadloží. Je rozpojena a odtěžena přímo 

dobývacími stroji nebo rypadlem, kterým je i naložena na nákladní terénní vozidla. Těžba 

rypadlem je prováděna úpadním způsobem. Jako rozpojovací element je podkopová lžíce.  

2.1.5 Způsob nakládání 

Způsob nakládky na nákladní terénní vozidla platí jak pro těžební, tak pro nakládací 

stroj používaného pro nakládku ornice z násypu i pro nakládku skrývkové vrstvy 

ze skrývkového řezu. 
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Způsob nakládky rypadlem 

Nakládka skrývkových hmot z těžební stěny či násypu rypadlem je prováděna 

„úpadním“ způsobem. Rypadlo se nachází na horní plošině skrývkového řezu nebo násypu 

a je opatřeno podkopovou lžící.  

Rypadlo musí vždy stát kolmo k těžebnímu řezu, aby v případě nebezpečí mohl co 

v nejkratším čase bezpečně opustit pracoviště.  

Zahájení činnosti je ohlášeno signálem. Veškerá činnost rypadla i dopravní obsluha 

u rypadla se řídí smluvenými signály.  

Vozidla jsou nakládány rypadlem od zadní části korby, případně z boku. Materiál 

musí být na korbě vozidla rozmístěn rovnoměrně.  

Během nakládky je zakázáno manipulovat se lžící nad kabinou nákladního vozidla. 

Obsluha rypadla zodpovídá za správné navedení nákladního vozidla na místo nakládky. 

Způsob nakládky kolovým nakladačem 

Pro nakládání skrývkových hmot kolovým nakladačem jsou stanovena totožná 

pravidla a povinnosti jako u předešlého způsobu nakládky. Liší se pouze u najíždění 

vozidla k místu nakládky a to v tom, že přijíždí po stejném pracovním řezu, na němž se 

pohybuje nakladač. 

2.1.6 Předstih skrývkového řezu před těžebním řezem 

Předstih paty posledního skrývkového řezu od horní hrany prvního těžebního řezu 

je dán fyzikálně-mechanickými vlastnostmi těžené suroviny a skrývkových hmot, 

technologií dobývání užitkové suroviny a technologii skrývkových prací. Minimální 

vzdálenost paty skrývek od horní hrany těžební stěny je rovna celkové výšce těžební stěny 

v daném místě, avšak minimálně 6 m. 

V méně únosných zeminách náchylných k sesuvu, skluzům, v místech zátrhů apod. 

je nutno minimální předstih paty skrývek operativně zvýšit, aby nedocházelo k pojíždění 

techniky po ornici. 

2.1.7 Očišťování a jiné úpravy řezů 

Skrývkové práce jsou prováděny v rozpojitelných zeminách. Není zapotřebí 

provádět žádné očišťování či jiné úpravy skrývkových řezů. Jsou vytvořeny 

v požadovaném sklonu a tvaru přímo těžebním či nakládacím strojem. 
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2.1.8 Podmínky při práci více strojů na pracovní plošině 

Při provádění skrývkových prací jsou stanoveny následující zásady: 

- Při vytváření násypu ornice dozerem či kolovým nakladačem se 

v prostoru skrývkových prací nesmí nacházet žádný jiný stroj. 

- Po vytvoření násypu může být provedeno jeho odtěžení a převezení na 

místo určení.  

- Je-li zapotřebí provádět hrnutí ornice do násypu i odběr z násypu 

současně, nesmí se jednotlivé strojní zařízení přiblížit na vzdálenost 

menší než 10 m. 

- Skrývka je odtěžována rypadlem, kterým je přímo nakládání na nákladní 

terénní vozidla.  

- Pracují-li při těžbě a odvozu skrývkové hmoty dva a více těžebních 

strojů je nutné stanovit jejich pracovní prostor. Nesmí být blíže než 10m. 

- Veškerou činnost v prostoru skrývek řídí obsluha rypadla. 

 

2.1.9 Opatření při změně báňsko-geologických či klimatických podmínek 

- Opatření při změně báňsko-geologických podmínek 

Dojde-li během skrývkových prací ke změně báňsko-geologických 

podmínek, např. zvýšení mocnosti skrývek, výskyt cizích předmětu 

apod., musí zaměstnanci přerušit vykonávanou práci a oznámit to 

směnovému technikovi či závodnímu lomu, který určí další postup. 

- Opatření při nepříznivých klimatických podmínkách 

Při špatných klimatických podmínkách, kdy není možné bezpečně 

vykonávat práci, jsou zaměstnanci povinni přerušit práci a odstavit 

stroje na vhodném místě. 

Za zhoršené klimatické podmínky se považují:  

 Snížená viditelnost, mlha, tma 

 Prudký vítr s rychlostí vyšší než 60 km/h 

 Vysoká prašnost 

 Námraza, sněhová bouře, průtrž 
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2.1.10 Přemisťování dobývacích a nákladních strojů 

Přemisťování stojů, které se používají při skrývkových pracích, je dáno typem 

stroje. Jedná se o stroje s vlastní pohonem, takže se přemisťují po vlastní ose po účelových 

komunikacích. 

2.1.11 Další opatření při skrývkových pracích 

- Vytyčení prostoru skrývek 

Před zahájením skrývkových prací musí být hranice území 

odňatého ze ZPF nebo PUPFL vytyčena v terénu hlavním důlním 

měřičem. 

- Ohrazení prostoru skrývkových prací 

Důležitým opatřením pro zajištění bezpečnosti práce a 

provozu v pískovně je zabránění přístupu cizích osob do prostoru 

skrývkových prací. Celý prostor skrývkových prací a příslušná část 

horní hrany těžební stěny je ohrazena výstražnou páskou případně 

lanem, násypem zabraňujícím vstupu cizích osob, na který je 

upozorněno výstražnými tabulkami.  

- Nahromadění vod 

V případě, že vlivem nepříznivých klimatických podmínek 

dojde v prostoru skrývek k nahromadění srážkových vod, je nutno 

zastavit veškeré práce, které by bylo nutno provádět pod hladinou 

vody. Zahájit je lze až po odčerpání či odvedení srážkových vod 

z manipulačního prostoru a příjezdových cest. 

2.2 Navrhovaný postup skrývkových prací na budoucích 5 let 

Technologický postup pro lom Božice je navrhován jako dlouhodobě ověřený. 

Rozměry řezů, šíře pracovních ploch, dobývací metody jsou optimalizovány pro místní 

ložisko a nehodlám jej měnit.  

Nadloží nad užitkovým nerostem tvoří taktéž suroviny, jako jsou ornice, lesní půda 

a to o celkové mocnosti do cca 0,5 m.  

Podloží tvoří nepropustné jílové hlíny a jíly o mocnosti do cca 4 m. 
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Jak je uvedeno v kapitole 2.1.3., budu taktéž dodržovat následující parametry 

skrývky: 

Ornice  

- Délka řezu je dána velikosti záběru půdy, min. 20 m. 

- Výška řezu je dána mocností skrývaných hmot, ornice, max. 0,5 m. 

- Sklon řezu vzhledem k výšce, není nutno stanovit. 

- Šířka pracovní plošiny je dána manipulačním prostorem těžebních, 

nakládacích či přepravních prostředků, avšak minimální šířka je 15 m. 

Podorniční vrstva 

- Délka řezu je dána velikosti záběru půdy, min. 20 m. 

- Výška řezu je dána mocností skrývaných hmot, max. 4 m. 

- Sklon řezu je stanoven pro těžební svah za provozu 1:1 a pro konečný 

svah 1:2. 

- Šířka pracovní plošiny je dána manipulačním prostorem těžebních, 

nakládacích či přepravních prostředků, avšak minimální šířka je 15 m. 

 

Skrývání bude prováděno, jak je zmíněno v kapitole 2.1.4., ve dvou fázích.  

První fáze je skrytí ornice v celém požadovaném prostoru a naložení na nákladní 

terénní vozidlo CAT 740B. Poté odvezení na deponie nebo na plochy určené k rekultivaci. 

Druhá fáze je odtěžení spodní vrstvy nadloží pomocí těžebního stroje, kterým je 

kolový nakladač CAT 924K případně pásovým lopatovým rypadlem 323E. Skrývkové 

hmoty budou stejným způsobem naloženy na terénní vozidla typu CAT 740B či 725.  

Odtěžení probíhá úpadním způsobem, tzn., že rypadlo se nachází na horní hraně 

skrývkového řezu a odtěžuje surovinu pod sebou. Některé méně soudržné vrstvy je možné 

odtěžit a nakládat i kolovým nakladačem. V tomto případě je odtěžování prováděno 

dovrchním způsobem, čili nakladač se pohybuje u paty skrývkového řezu. 

Jak je uvedeno v kapitole 2.1.6. předstih skrývkového řezu před těžebním řezem 

bude stejný. Minimální vzdálenost je 6 metrů.  

Očišťování, vzhledem k situaci, není zapotřebí řešit, jelikož požadovaný sklon i 

tvar se bude nadále vytvářet těžebními či nakládacími stroji. 
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2.2.1 Návrh skrývky k odtěžení za období 2014 - 2018 

Těžbu v uvedeném období budu směřovat západním směrem. Podle skutečností, 

které jsou mi známy, za období 60 měsíců, při použití mechanizace v kapitole 2.1.4., by 

měla být skryta plocha o rozloze 25 891 m
2
. Při dodržení mocnosti se odtěží 116 512 m

3
 

skrývkových hmot.   

 

Obr. 6 Postup skrývky v období 2014 - 2018, zdroj: www.cuzk.cz 

Postup těžby skrývky bude probíhat obdobným způsobem jako v předchozím 

období 2010 - 2013. Tuto skutečnost jsem popsal v kapitole 2.1. Tedy opět předpokládám, 

že pomoci kolových nakladačů bude skrývka odebíraná a nakládaná na terénní vozidla, 

odvážena na výsypku, která se nachází na místě kde se bude v blízké budoucnosti provádět 

rekultivace.(viz. příloha č. 1) 

V mém návrhu se ornice bude deponovat v severovýchodním rohu provozovny a 

předpokládám, že toto místo bude využíváno i nadále. Ornice se používá průběžné pro 

rekultivace a navrhuji, aby se tento postup uplatňoval i nadále. 

Stávající použitá technologie těžby a dopravy je stručné popsaná v kapitole 2.1.4, je 

ověřena a je tedy pochopitelné, že těžební organizace bude tuto technologii používat 

nadále. Jsem přesvědčen, že by mohlo byt zajímavé pokusit se navrhnout alternativní 

možnost technologii těžby a dopravy. Tím se budu zabývat v kapitole 2.2.2 

2.2.2 Návrh těžebních, nakládacích, přepravních mechanismů 

Mechanizace, kterou navrhuju je pouze od firmy CATERPILLAR. Konkrétní typy 

strojů a technické údaje jsou z prodejního katalogu 2012 – 2013 [7]. 

 

Postup skrývky v období 2014 - 2018 

http://www.cuzk.cz/
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Těžební stroje 

- Těžební stroje budou dimenzovány s ohledem na jejich využití 

k těžebním účelům nejen skrývky, ale primárně k těžení písku a 

štěrkopísku. Roční těžba lomu Božice je 86 363 m
3
 za rok. Množství 

skrývaných hmot bude 116 512 m
3
. 

- Veškeré výpočty v dané kapitole jsou zpracovány podle skript [3] 

 

Odtěžení skrývkových hmot bude probíhat pomocí dvou mechanismů: 

o Svrchní část skrývky (ornice) cca 0,5 m bude skryta KOLOVÝM 

NAKLADAČEM 924K. 

 

Tab. č. 4 Technické údaje kolového nakladače 924K 

Výkon motoru Stat. Klopný 

moment 

Výsypná výška při 

sklopení lopaty 45° 

Objem 

lopaty 

Provozní 

hmotnost 

106 kW (142k) 8 644 kg 2 885 mm 1,9 – 3,5 m
3
 12,80 t 

 

 

Obr. 7 Kolový nakladač 924K, zdroj: www.caterpillar.cz 

- Orientační cena stroje se pohybuje okolo 3 100 000 Kč. Tento stroj 

ovšem není nový. (cena je z portálu www. Marketbook.cz) 

 

Výpočet výkonnosti kolového nakladače: 

                               
      

  
  

  
 
  

  
       

http://www.caterpillar.cz/
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Qt… teoretická výkonnost 

Vl… Objem lžíce [m
3
] 

n… počet cyklů 

tc… doba cyklu [s] 

 

         
  
  
     

   

   
        

       

Qtech… technická výkonnost 

kp… koeficient plnění lžíce (0,9 – 1,1) 

kn… koeficient nakypření (1,3 – 1,6) 

                                
      

Qtež… těžební výkonnost 

ko…koeficient výkonnosti dle použité dopravy (Automobilová: 0,75 – 0,8) 

                                    
      

                           

Qroč… roční výkonnost 

Ts…čistý provozní čas [h] 

 

Tk... roční kalendářní časový fond (Tk= 8 760 h) 

kt… koeficient využití časového fondu (0,5 – 0,65) 

 

o Podorniční vrstva cca 4 m bude skryta PÁSOVÝM LOPATOVÝM 

RYPADLEM 323E. 

 

Tab. č. 5 Technické údaje pásového lopatového rypadla 323E 

Výkon motoru Max. hloubkový/výškový dosah Objem lopaty Provozní hmotnost 

121kW (165k) 6,7 / 9,4 m 0,4 – 1,70 m
3
 22,9 – 25,2 t 
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Obr. 8 Pásové lopatové rypadlo 323E , zdroj: www.caterpillar.cz 

- Orientační cena stroje se pohybuje okolo 3 500 000 Kč. Tento stroj 

ovšem není nový. (cena je z portálu www. Marketbook.cz) 

 

Výpočet výkonnosti pásového lopatové rypadla: 

 

                               
      

  
  

  
 
  

  
     

Qt… teoretická výkonnost 

Vl… Objem lžíce [m
3
] 

n… počet cyklů 

tc… doba cyklu [s] 

         
  
  
       

   

   
          

       

Qtech… technická výkonnost 

kp… koeficient plnění lžíce (0,9 – 1,1) 

kn… koeficient nakypření (1,3 – 1,6) 

                                  
      

Qtež… těžební výkonnost 

ko…koeficient výkonnosti dle použité dopravy (Automobilová: 0,75 – 0,8) 

                                     
      

                           

Qroč… roční výkonnost 

http://www.caterpillar.cz/
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Ts…čistý provozní čas [h] 

Tk… roční kalendářní časový fond (Tk= 8 760 h) 

kt… koeficient využití časového fondu (0,5 – 0,65) 

 

- Na základě vnitropodnikové směrnice je stanoven přepočítací koeficient 

pro stav zásob v horninovém masivu na 2,2 t m-3
 z toho při přepočtu 

vyplývá, že roční výkonnost lopatového rypadla je 229 830 t za rok. 

  

Nakládací stroje 

- Nakládání skrývkových hmot bude probíhat pomocí těžebních zařízení, 

které jsem navrhl pro skrývání orničních půd a jílů, to znamená 

KOLOVÝ NAKLADAČ 924K a PÁSOVÉ LOPATOVÉ RYPADLO 

323E. Nakládka hmot bude prováděna tzv. „úpadním“ způsobem a ani 

pravidla pro obsluhu strojů se nemění. Tato metoda je v lomu už mnoho 

let a funguje. Nevidím důvod proč ji měnit.   

Přepravní stroje 

- Pro přepravu skrývkových hmot navrhuju KLOUBOVÝ DEMPR 740B 

a 725 od firmy Caterpillar. 

 

Tab. č. 6 Technické údaje přepravních strojů 740B, 725 

Typ 

dempru 

Výkon 

motoru 

Max. 

rychlost 

Objem 

korby 

Provozní 

hmotnost 

Jmenovitá 

hmotnost 

740B 365 kW 58,6 Km/h 25,5 m
3
 73 893 kg 39 500 kg 

725 227 kW 51,3 Km/h 14,3 m
3
 52 496 kg 23 600 kg 

 

Obr. 9 Kloubový dempr 725, zdroj: www.caterpillar.cz 

http://www.caterpillar.cz/
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- Orientační cena stroje se pohybuje okolo 6 000 000 Kč. Tento stroj 

ovšem není nový. (cena je z portálu www. Marketbook.cz) 

 

 

Obr. 10 Kloubový dempr 740B, zdroj: www.caterpillar.cz 

- Orientační cena stroje se pohybuje okolo 11 000 000 Kč. Tento stroj 

ovšem není nový. (cena je z portálu www. Marketbook.cz) 

 

Při výpočtech jsem pracoval s těmito údaji: 

- V automobilovém řádu je stanoveno, že rychlost prázdného automobilu nesmí být 

vyšší jak 35 km.h
-1

, plného automobilu vyšší jak 20 km.h
-1

. 

- Automobily jezdí v obousměrném provozu a vzdálenost trasy od těžebního stroje 

k výsypce je průměrně 677 m tam i zpět.  

- Koeficient nakypření je stanoven na 1,4. 

- Provoz bude řešen obousměrně. 

 

Obr. 11 Doprava skrývky na deponie, www.cuzk.cz 

http://www.caterpillar.cz/
http://www.cuzk.cz/
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- Doba nakládky 

a) Výpočet pro nakládku dempru 740B pomocí kolového nakladače 924K 
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b) Výpočet pro nakládku dempru 725 pomocí pásového lopatového rypadla 323E 
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- Celková doba cyklu 

a) Dempr740B

min08,916,16,075,032,0225,421  ttttttT mčvnc  

b) Dempr 725 

min11,916,16,075,035,02247,421  ttttttT mčvnc  

tn … doba nakládky [min] 

t1 … doba jízdy plného automobilu [min] 

tv … doba vyklápění vozu [min] 
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tč … doba čekání při nakládce a vyložení [min] 

tm ... doba manévrovacích operací [min] 

t2 ... doba jízdy prádného automobilu [min] 

 

- Potřebný počet automobilů pro jeden těžební stroj 

a) Kolový nakladač 924K 

14,2
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- Při zaokrouhlení mi vyšlo, že jsou potřeba 2 kloubové dempry 740B. 

 

b) Pásové lopatové rypadlo 323E 

15,2
247,4

11,9


n

c

t

T
N

 

- Při zaokrouhlení mi vyšlo, že jsou potřeba 2 kloubové dempry 725. 

 

Tc … celková doba dopravního cyklu  [min] 

  tn … doba nakládání [min] 

 

- Celkový počet automobilů pro celý lom 

automobilůnNN rc 66,54,1224,1   

 

Nc … celkový počet automobilů v lomu 

N … počet automobilů pro jeden těžební stroj 

nr … počet těžebních strojů 

NZ … počet automobilů v záloze (0,1 – 0,15) 

NO … počet automobilů v opravě (0,2 – 0,3) 

 

Z výpočtu jsem došel k závěru, že pro pokrytí kolového nakladače 924K 

pracujícího na skrývkových pracích s lžící, která má objem 3,5 m
3
 s technickou výkonností 

257 msz
3 h-1

 jsou zapotřebí dva kloubové dempry 740B a pro pásové lopatové rypadlo 
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323E jsou třeba také dva kloubové dempry 725. Podle skript [3] je třeba mít další dvě 

terénní vozidla v záloze. 

Tyto výpočty jsou vypracovávány podle skript [3]. Je zřejmé, že výpočty jsou 

značně předimenzovány. Dnešní situace a geografické umístění, ve kterých se lom Božice 

nachází, umožňuje kdykoliv a v krátkém časovém intervalu, v případě poruchy či změně 

produkce, zajistit servis vozidel či přepravu skrývkových hmot dodavatelským způsobem. 

Proto např. není nutné, jak je uvedeno ve výpočtech, mít dvě nákladní terénní vozidla 

v záloze. Výkonosti těžebních či nakládacích strojů jsou taktéž nadhodnoceny. Z 

ekonomického hlediska se nejedná o myšlenku reálnou, jelikož cena nákladních a 

těžebních strojů daného typu se pohybuje v řádech miliónů. Firma českomoravský štěrk 

vlastní několik lomů a proto je také možnost vypůjčení mechanizace z ostatních 

provozoven.  

2.2.3 Řešení střetu zájmu pro následující skrývkové práce 

- V současné době jsou pozemky v nejbližším okolí lomu vykoupeny 

právě firmou Českomoravský štěrk. Nenachází se zde žádné rozvody 

telekomunikací, el. sítě, vodovodu, kanalizace. Nic v čem by měl 

vzniknout problém ve smyslu střetu zájmu. 

 

 

Obr. č. 12, Znázornění vykoupených parcel, zdroj: www.cuzk.cz 

Veškeré 

vykoupené parcely 

Navrhovaný 

postup těžby 

http://www.cuzk.cz/
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3 Střety zájmů při těžbě v DP Božice V 

Problematika střetu zájmu se řeší s dlouhodobým předstihem. Proto si myslím, že 

dnes bych se měl zabývat řešením střetu zájmu i pro část ložiska, které bude těženo i za 

několik desetiletí. V následujících kapitolách jsou tedy nastíněny varianty pro dlouhodobé 

řešení. Střet zájmu pro můj navrhovaný postup těžby, čili následující období pěti let je 

řešen v kapitole 2.2.3. 

3.1 Základní údaje 

- Objem záměru těžby 190 000 t za rok 

- DP BOŽICE V je tvořen nepravidelným 21- úhelníkem (souřadnicový 

systém JTSK), plocha DP tvoří 151,5874 ha. 

V současné době jsou dvě varianty řešení: 

- Varianta 1: doba trvání těžby cca 30 let (pod variantou je zvážení dosahu 

vlivů při ukončení hornické činnosti po 20letech). Těžba v celé ploše 1m 

nad hladinou podzemní vody, kde bude nutné provést skrývkové práce 

v rozmezí cca 4 až 4,5 m. Varianta 1 je plošně omezena Českými 

dráhami, hranicí povolené hornické činnosti, ochranným pásmem 

osinkocementového závlahového řádu, hranicí parcel blízko DP. 

 

- Varianta 2: doba trvání těžby cca 30 let (pod variantou je zvážení dosahu 

vlivů při ukončení HČ po 20letech). Těžba v celé ploše 1 m na hladinou 

spodní vody, krom plochy 3 ha v západním cípu katastrálního úřadu 

Božice, kde vznikne po dotěžení mělké jezírko o hloubce 2 – 5 m. 

Na hloubce jezírka budou závislé skrývkové práce ve zmiňovaném 

plošném rozsahu. Uskutečnění Varianty 2 je vázána na povolení těžby 

s odkrytím hladiny podzemní vody, což je doposavad nemožné. Varianta 

2 je také plošně omezena ČD, hranicí povolené HČ, ochranným pásmem 

závlahového řádu, hranicí parcel blízko DP. 

 

- Ukončení těžby se předpokládá, při těžbě 190 000 t za rok, podle 

zvolené varianty 20 – 30 let. 
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- Rekultivační práce jsou odhadovány, že budou ukončeny do 5 let od 

ukončení těžby. 

3.2 Půda (parcely) 

V rámci příprav hornické činnosti je nutné provést dočasné a trvalé odnětí parcel ze 

zemědělského půdního fondu. 

U varianty 1 i 2 je, dle tabulky č. 4, je většina parcel již vykoupená od fyzických i 

právnických osob. Pouze u dvou parcel jde o vyjmutí ze ZPF. 

 Jde o parcely:  

Tab. č. 7 Přehled dotčených parcel 

Varianta 1 : 

Parcela číslo Výměra[m
2
] Navržená HČ[m

2
] Vlastník Druh pozemku 

k. ú. Hrádek 

6502/3 – celá 47 340 47 303 PF ČR Orná půda 

6502/4 – celá 5 000 5 000 ČMŠ, a.s. Orná půda 

6502/5 – celá 8 500 8 500 ČMŠ, a.s. Orná půda 

6502/6 - část 11 528 11 668 ČMŠ, a.s. Orná půda 

6502/37-celá 19 072 19 072 ČMŠ, a.s. Orná půda 

k. ú. Křidlůvky 

7018- část 4 245 4 136 PF ČR Orná půda 

7019– celá 2 834 2 834 ČMŠ, a.s. Orná půda 

7021– celá 65 036 65 036 ČMŠ, a.s. Ovocný sad 

7022– celá 1 120 1 120 ČMŠ, a.s. Orná půda 

7026- část 22 651 22 208 ČMŠ, a.s. Orná půda 

7028- část 22 122 21 857 ČMŠ, a.s. Orná půda 

7029- část 23 580 23 340 ČMŠ, a.s. Orná půda 

7030- část 37 706 37 482 ČMŠ, a.s. Ovocný sad 

CELKEM  269 556 3 vlastníci a správci 

 

Varianta 2 (s jezírkem): Z hlediska odnětí je varianta 2 shodná s variantou 

1, navíc je nutno dořešit pozemek č. 3493/1 v k.ú. Božice, které je v současné době 

dočasně odejmut ze ZPF a bude u něj nutné požádat orgán ochrany ZPF o změnu 

plánu rekultivace. Plochy jezírka a ostatní veřejné zeleně bude nutné odejmout ze 

ZPF trvale (s dočasným odvodem). 

 

Podle toho co jsem uvedl u výše uvedených kapitol jsou pozemky 

vykoupeny a vše je připraveno k těžbě, takže nepředpokládám, že by došlo k dalším 

střetům zájmu. 
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4 Zhodnocení zdrojů a jiných nepříznivých vlivů 

4.1 Voda 

V současné době je voda využívána pouze pro sociální zařízení, které se nenachází 

v DP Božice V. Voda pro sociální zařízení je získávána ze studny o hloubce 4 m. V roce 

2012 byla spotřeba podzemní vody cca 80 m
3
 (žádost o povolení k odběru podzemní vody 

byla stanovena na 1 200 m
3
).  

4.2 Ostatní surovinové a energetické zdroje 

- Elektrická energie 

Spotřeba el. Energie je plánovaná na 45 MWh/rok, což je přibližně 

stejně jako v předešlých letech 

- Paliva 

Nejsou potřebná, jelikož sociální zařízení je vytápěno elektrickými 

přímotopy. 

- Nafta 

V roce 2012 byla spotřeba pohonných hmot přibližně 67 000 l nafty. 

Předpokládá se, že se spotřeba nezmění. 

4.3 Zvláště chráněná území 

Pokračováním těžby ve stávajícím dobývacím prostoru nebudou omezena žádná 

nynější ani navrhovaná zvláště chráněná území ve smyslu ochrany přírody a krajiny. Na 

části dobývacího prostoru Božice V je vymezeno lokální biocentrum LBC č. 20 a 

regionální biokoridor 119. Proto se následná rekultivace přizpůsobí požadavkům na 

zajištění funkčnosti těchto důležitých ekologických prvků. 

4.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Doprava suroviny je zajištěna subdodavatelem. Roční výroba je maximálně 1 000 t 

za den a 190 000 t za rok. Po silnici je expedováno přibližně 150 000 t za rok, zbývajících 

40 000 t za rok je expedováno po železnici. 

Pro dopravu jsou a dále budou využity komunikace – účelová komunikace od 

expedice k veřejné komunikaci II/397. 
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Z pískovny nákladní automobily budou vyjíždět na silnici č. II/397 a předpokládá 

se, že 50 % vozidel jede ve směru na Božice, 50 % směr Hrádek. Vozidla s tonáží do 25 t 

budou převažovat oproti vozidlům do 10 t. 

4.5  Hluk, vibrace 

Hluk: Pro těžbu byla zpracována hluková studie. Ke skrývkám zemin orniční a 

podorniční vrstvy je používán čelní nakladač nebo lopatkové rypadlo (LWA = 105 dB). 

Skrývkové zeminy budou odváženy na místa uložení pomocí nákladních 

automobilů. Při hodnocení situace byl provoz modelován pojezdy těžkých nákladních 

automobilů v terénu s hladinou hluku jednotkového vozidla 90 dB a s četností 10 za 

hodinu. 

Vibrace: Vibrace produkované v průběhu provozu těžebny štěrkopísků lze 

charakterizovat jako lokální. Jejich intenzita v žádném případě nedosahuje hodnot, které by 

mohly mít jakýkoli vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel blízkých objektů. 

Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem 

vozidel, konstrukcí a stavem vozovky. Tyto otřesy působí na stavby v blízkém okolí 

komunikací seismickými účinky. Projevy ze silniční dopravy působí nejvýše do 

vzdálenosti několika metrů od místa vzniku, proto není třeba se dále tímto nepříznivým 

vlivem zaobírat. 

4.6  Zhodnoceni  

S předchozího textu je patrné, že pokud organizace bude stále používat technologii 

popsanou v kapitole 2.1.4., nedojde k žádným změnám ohledně vlivů na životni prostředí. 

Také ekonomické aspekty těžby se pravděpodobně nezmění. Je možné, že dojde k dílčím 

změnám kvůli změně dopravních vzdálenosti. S postupem doby, bude docházet k postupu 

porubních front, ale i zároveň k rekultivaci ploch, na kterých už těžba nebude probíhat.  

Jestliže by došlo, že organizace přistoupí ke změně technologie těžby a dopravy, ať 

již podle mého návrhu či přistoupí k jiné změně, vždy bude z ekonomického hlediska 

provoz zpočátku zatížen velkými počátečními náklady na pořízení nové mechanizace, na 

druhou stranu lze očekávat, že se výrazně sníží náklady na údržbu a technologie bude jistě 

efektivnější. 
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 O počátečních nákladech si můžeme udělat představu z uvedených cen: 

Kloubový dempr 740B – 11 000 000 Kč 

Kloubový dempr 725 – 6 000 000 Kč 

Pásové lopatové rypadlo 323E – 3 500 000 Kč 

Kolový nakladač 924K – 3 100 000 Kč 

- Ceny jsou z webového portálu www.marketbook.cz 

 

Při použití navrhované mechanizace dojde k mírnému navýšení těžby, jelikož se 

jedná o stroje novější a veškeré cykly jsou rychlejší a tím se zvýší produktivita práce než u 

dosavadní mechanizace. U nakládacích strojů jde například o rychlejší otočení stroje. U 

dopravní mechanizace jde o kratší čas vyklápění. V případě poruchy kolového nakladače, 

který je důležitý pro skrývkové práce díky své objemné lžíci, můžeme nahradit méně 

výkonným pásovým lopatovým rypadlem a naopak. V případě poruchy nebude pokles 

těžby tak výrazný.  

Z ekologického pohledu opět nepředpokládám, že dojde ke zvětšení negativního 

dopadu na životní prostředí.  

 

  

http://www.marketbook.cz/
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Závěr 

Cílem zpracování bakalářské práce bylo navrhnout skrývkové práce a řešení střetů 

zájmů na provozovně Božice V. Ve své práci jsem navrhl pokračování skrývkových prací 

západním směrem. Při navrhování jsem byl limitován ochranným pilířem Českých drah a 

to ze severní strany. Po navržení dalšího postupu jsem vypočetl, že skrývaná plocha má 

rozlohu 25 891 m
2
, což při předpokládané mocnosti je 116 512 m

3
 skrývkových hmot. 

Vzhledem ke stavu mechanizace na provozovně jsem navrhl modernizaci 

stávajících strojů. Provedl jsem výpočet na základě vzorců uvedených v doporučené 

literatuře a výsledná technologie je srovnatelná, s tou, která se v nynější dobu na 

provozovně používá. Jediný významný rozdíl je v množství přepravní mechanizace, což je 

dáno přísnými požadavky při výpočtech.  

Po výpočtech jsem došel k závěru, že mnou navržená mechanizace je výkonnostně 

vhodně zvolená, avšak množství demprů k těžební mechanizaci je předimenzovaná. 

 Při řešení střetu zájmu na lokalitě Božicích V, jsem zjistil, že v nejbližším okolí a 

hlavně ve směru, kde jsem navrhl skrývkové práce jsou pozemky vykoupeny právě firmou 

Českomoravský štěrk. Při zjišťování zda nevznikne problém s rozvody kanalizace, 

vodovodu, el. sítě či telekomunikací jsem zjistil, že ve směru dalšího  postupu těžby 

skrývek se žádné inženýrské sítě nenachází, čili nebude nutné provádět žádné přeložky. 
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