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PŘILOHA 1. Třída rozpojitelnosti hornin. [Online]. Kapitola 5, Horniny ve 

stavební praxi Tabulka 5.3.1 Klasifikace hornin podle tříd těžitelnosti (ČSN 73 

3050). Dostupné na WWW: 

<http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/5_HORNINY_V_PRAXI/5_horniny

_stav_praxi.htm> 
Tabulka 5.3.1 - Klasifikace hornin podle tříd těžitelnosti (ČSN 73 3050) 

Třída Hornina 

Nakypření 

přechodné, trvalé 

(%) 

1 

jemnozrnné zeminy, měkké konzistence IC = 0,05-0,75, IP < 17; např. ornice, 

hlína, písčitá hlína; 

písčité a štěrkovité zeminy: kypré ID < 0,33 se zrny do 20 mm, se zrny nad 

20 mm v objemu do 10%, např. písek, písek se štěrkem, drobno a střednězrnný 

štěrk, stavební odpad a navážka podobného charakteru 

10-15, 1-2 

sypké zeminy, lze 

je nabírat lopatou, 

nakladačem 

2 

jemnozrnné zeminy, tuhé konzistence IC = 0,75-1,00, IP > 17; např. ornice, 

hlína, prachovitá hlína (spraš), písčitá hlína, rašelina; 

písčité a štěrkovité zeminy: středně ulehlé, ID = 0,33-0,67 se zrny do 20 mm, 

se zrny 20-50 mm nad 10% objemu a se zrny nad 50 mm do 10 % objemu, 

např. písčitý štěrk, středně a hrubozrnný štěrk, popř. s kameny; stavební odpad 

a navážka podobného charakteru 

10-15, 2-4 

rypné zeminy, 

rozpojitelné 

rýčem, 

nakládačem 

3 

jemnozrnné zeminy pevné a tvrdé konzistence IC > 1,0, IP < 17 a měkké a 

tuhé, IC = 0,0-0,1, IP ≥ 17; např. hlína, spraš, jílovitá hlína, písčitý jíl, jíl; 

písčité a štěrkovité ulehlé, ID > 0,67 nebo se zrny 50-100 mm nad 10% 

objemu, se zrny nad 100 mm do 10%, např. hrubý písčitý štěrk, hrubý štěrk 

s kameny; 

skalní horniny intenzívně alterované nebo rozrušené, zvětraliny, eluvia; 

stavební odpad a navážka podobného charakteru 

15-20, 4-6 

kopné horniny, 

rozpojitelné 

krumpáčem, 

rýpadlem 

4 

jemnozrnné, pevné a tvrdé konzistence, IC > 1,0, IP ≥ 17, jíl, písčitý jíl, 

jílovitá zemina, písčitá hlína; 

písčité a štěrkovité se zrny 100-250 mm do 50%, se zrny nad 250 mm do 10% 

objemu, např. kameny, štěrk s balvany, hrubý štěrk, drobný a střednězrnný 

štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem; 

horniny navětralé až zvětralé, jako navětralé jílovce, prachovce, tufy, tufity, 

zvětralé pískovce a břidlice, zvětralé vápence a opuky; 

skalní rozrušené, zvětralé, rozpukané; 

zeminy kašovité a tekuté konzistence, IC < 0,05 jako bahnitý náplav, tekutý  

písek; stavební odpad a navážka podobného charakteru 

15-20, 4-6 

drobivé pevné 

horniny, 

rozpojitelné 

klínem, rýpadlem 

5 

zeminy písčité a štěrkovité se zrny 100-250 mm nad 50%, se zrny nad 250 mm 

do 0,1 m3 v objemu 10-50%, popř. spojené jemnozrnným tmelem; hrubý štěrk 

s kameny a balvany, středně a hrubozrnný štěrk s jílovitým nebo hlinitým 

tmelem; horniny pevné, zdravé, ve vrstvách do 15 cm, např. slepenec 

s jílovitým tmelem, jílovec, jílovité břidlice, písčité břidlice, travertin, 

pískovec s jílovitým tmelem, fylity, chloritové břidlice, opuka; skalní, 

porušené, navětralé, rozpukané s diskontinuitami vzdálenými od sebe do 

15 cm; navážka podobného charakteru; zmrzlé zeminy 

20-30, 6-10 

lehce trhatelné, 

rozpojitelné 

rozrývačem, 

těžkým rýpadlem, 

trhavinami 

6 

zeminy písčité a štěrkovité s balvany do 0,1 m3 nad 50% objemu, s balvany 

nad 0,1 m3 do 50%; 

skalní zdravé, s hustotou diskontinuit do 1 m, jako granitoidy, diority, pórovité 

bazaltoidy, fylitické břidlice, hrubé slepence, aglomeráty, vápence, droby, 

pískovce 

30-40, 20-30 

těžko trhatelné, 

rozpojitelné 

těžkým 

rozrývačem, 

trhavinami 

7 

zeminy písčité a štěrkovité se zrny nad 0,1 m3 nad 50% objemu; 

skalní zdravé, masivní s hustotou diskontinuit větší než 25 cm, např. 

křemence, slepence s křemitým tmelem, rohovcové vápence, křemenné 

diority, andezity, fonolity, hrubě sloupcovité bazaltoidy, diabasy, granulity, 

amfibolity 

40-90, 20-30 

velmi těžko 

trhatelné, 

rozpojitelné 

trhavinami 

http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/5_HORNINY_V_PRAXI/5_horniny_stav_praxi.htm
http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/5_HORNINY_V_PRAXI/5_horniny_stav_praxi.htm
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PŘILOHA 2. Koeficient plnění lopaty.  
[Online] Kapitola - 4.5.7 Provozní výkonnost Qp  

Ing. IVO, Celjak. CSc.  Strojní zařízeni pro realizace stavebních prací. České 

Budějovice 2009, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská 

fakulta. Stránka 53. Dostupné na WWW: 

<http://home.zf.jcu.cz/public/departments/kzt/vyuka2/celjak/str_zemni_prace.pdf> 

 
Tabulka 11 – Koeficienty plnění lopaty Kp podle třídy rozpojitelnosti hornin  

 

Třída rozpojitelnosti hornin Koeficient plnění 

1-2 0,99 

3 0,96 

4 0,89 

5-7 0,63 

 

PŘILOHA 3. Koeficientů poruchovosti.  

KRYL. Václav. a kol. Povrchové dobývaný ložisek. Kapitola 5.3.4.Výpočet 

výkonnosti kolesových rýpadel. Stranice 59. I vyd. Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-

396-6  

 Tabulka 9 - Tabulka koeficientů poruchovosti  

stroj lepivé zeminy tvrdé zeminy ostatní zeminy 

rýpadlo 0,0366 0,0427 0,0323 

pásový dopravník 0,0089 + 0,00672 

L 

0,007356.n 

+0,00555.L 

0,006352n + 0,004797 

L 

shazovací vůz 0,0101 0,0071 0,0069 

pásový vůz 0,0232 0,0099 0,0069 

zakladač 0,0232 0,0099 0,0069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://home.zf.jcu.cz/public/departments/kzt/vyuka2/celjak/str_zemni_prace.pdf
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PŘILOHA 4. Koeficientů prostojovosti  

KRYL. Václav. a kol. Povrchové dobývaný ložisek. Kapitola 5.3.4.Výpočet 

výkonnosti kolesových rýpadel. Stranice 59. I vyd. Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-

396-6 

Tabulka 10 - Tabulka koeficientů prostojovosti  

Stroj lepivé zeminy tvrdé zeminy ostatní zeminy 

rýpadlo 0,0420 0,0173 0,0246 

pásový 

dopravník 

0,00619.n + 

0,00467.L 

0,003628.n 

+0,002734.L 

0,004337.n + 

0,003265.L 

shazovací vůz 0,0082 0,0029 0,0024 

pásový vůz 0,0082 0,0029 0,0024 

zakladač 0,0082 0,0029 0,0024 

n počet sekcí dálkové pásové dopravy,  

L průměrná délka návazné pásové dopravy (m) 
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PŘILOHA 5. Protodjakonovo roztřídění hornin - podle součinitele pevnosti fp. 

 
KRYL. Václav. a kol. Povrchové dobývaný ložisek. Kapitola 3.1.Geologické poměry, vlastnosti 

hornin a geologicky průzkum. Stranice 15. I vyd. Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-396-6 

 Tabulka 1 - Protodjakonovo roztřídění hornin podle součinitele pevnosti fp  

Třída Stupeň pevnosti 

hornin 

Druh horniny Součinitel 

pevnosti  

fp 

Úhel vnitřního tření 

podle 

Protodjakonova φp 

I. nejpevnější nejtvrdší pevné, hutné a soudržné 

křemence a čediče 

20 87
o
 08´ 

II. velmi pevné velmi pevné žuly, křemitý porfyr, 

nejpevnější pískovce, slepence a 

vápence 

15 86
o
 11´ 

III. pevné horniny žula, velmi pevné pískovce a vápence, 

křemité rudné žíly 

10 84
o
 18´ 

III.a pevné horniny tvrdé vápence, málo pevná žula, pevné 

pískovce, pevný mramor, dolomit, kyzy 

8 82
o 
32´ 

IV. dosti pevné rozpukaný křemenec, obyčejný 

pískovec, Fe-rudy (středně pevné) 

6 80
o 
32´ 

IV.a dosti pevné písčité břidlice, břidličnaté pískovce 5 78
o 
41´ 

V. středně pevné pevná hlinitá břidlice, málo pevný 

pískovec a vápenec, měkký slepenec 

4 75
o 
58´ 

V.a středně pevné málo pevné břidlice, hutný slín, málo 

pevné Fe-rudy 

3 71
o 
34´ 

VI. dosti měkké měkké břidlice, velmi měkký vápenec, 

křída, sůl, sádrovec, antracit, skalnatá 

půda 

2 63
o 
26´ 

VI.a dosti měkké štěrková půda, ztvrdlá hlína, tvrdé černé 

uhlí 

1,5 56
o 
19´ 

VII. měkké jíl, měkké černé uhlí, jílovitá půda, 

hnědé uhlí 

1,0 45
o
 

VII.a měkké spraš, štěrk, lehká písčitá hlína 0,8 38
o 
40´ 

VIII. zemité horniny ornice, rašelina, lehká písčitá hlína, 

vlhký písek 

0,6 30
o 
58´ 

IX. sypké písek, suť. drobný štěrk, dobyté uhlí 0,5 26
o 
35´ 

X. kuřavkové kuřavka, rozbředlá spraš, rozmočená 

půda 

0,3 16
o 
42´ 
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PŘILOHA 6.  Ložiska Tavantologoi 

 

 

 

   

 
 


