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1) Rýpadla 

Rýpadla jsou pojízdné stroje, které zeminu rozpojují a nabírají. V dalším pracovním pochodu 

zeminu dopravují na místo vysypání, buď na hromadu, nebo do dopravního prostředku. 

 

http://www.klementas.cz/data/realizovane-projekty/technologicke-celky/generalni-oprava-

velkostroje-ku-800-18-k-99.jpg 

 

http://www.yauto.cz/includes/img/inzerce/Rypadlo_nakladac_JCB_3CX_Turbo.jpg 
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Bagr - rýpadlo je stroj, sloužící k těžbě a přemisťování hornin. Mezi jeho základní části patří 

podkop s pracovním zařízením (lžící), kabina s pracovištěm obsluhy a podvozek. 

 

Lopatková rýpadla – lopatu používají na rýpání a nakládání zemin. Jedná se o univerzální 

stroje skládající se z podvozku, točny rámu strojovny, motoru včetně hydraulického čerpadla pro 

pohon hydraulického ovládání, převodovky, protizávaží a nástavby.  

 

http://www.tzbportal.sk/sites/default/files/rypadlo.jpg 

 

 

http://www.hadrkyblicek.cz/media/obrazky/cat-325c_3.jpg 
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Druhy podvozků:  

- kolový podvozek – má velkou životnost, je snadno přemístitelný. Používá se tam kde je 

únosná půda (ne bažiny) 

 

http://www.cobbler.cz/media/280.jpg 

- pásový podvozek – používá se tam, kde je malá únosnost půdy (vlhko) a tam kde je 

potřeba velké síl 

 

 

http://nd05.jxs.cz/806/906/7f334b838d_77939125_o2.jpg 
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http://www.machineryzone.cz/img_195/pasovy-bagr/pasovy-bagr.jpg 

 

 

- traktorový podvozek – pracovní zařízení je namontované na traktoru, pohon je z motoru 

traktoru. Má malý objem lopaty. 

 

 

 

http://www.indoss.cz/fotografie/volvo71b_0072.JPG 
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- kráčející podvozek – má dlouhé rameno, s něhož pomocí se přitáhne vlastní motorová 

jednotka včetně kabiny, spočívající na jedné nehnané nápravě. Používá se hodně v lese 

při přípravě půdy na zalesnění a při čištění koryt řek. 

 

http://bagry.cz/var/ezwebin_site/storage/images/forum/stavebni_stroje/kracejici_bagr/re_

kracejici_bagr__117/382483-1-cze-CZ/re_kracejici_bagr.jpg 
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- plovoucí podvozek – vhodný pro těžbu štěrkopísku, náplav z vodních toků  

 

 

http://g.denik.cz/59/29/prehrada_saci_bagr_kracejici_bagr_laguna2011042812_denik-1024.jpg 
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2) Traktorové stroje – dozery, skrejpry, grejdry 
 

Dozer je společný název pro tři druhy strojů, které se vzájemně liší úpravou radlice. 

 

Rozdělení dozerů:  

Buldozer – radlice je vodorovně uložená a může se buď spouštět, nebo zdvihat. Je to 

nejpoužívanější dozer. V podstatě se jedná o pásový traktor, vybavený radlicí. Používá se tam, 

kde je třeba zeminu shrnout a potom ji odhrnout na krátkou vzdálenost (50 až 60 m). Zeminu 

hrne pouze dopředu.    

 

http://www.esennce.cz/_data_app_catalogue/417_buldozer_6.JPG 

   

Angldozer -  radlicí lze šikmo pootočit k podélné ose pásového traktoru. 

 

http://www.polovnemasine.rs/cms/images/items_pictures/polovne-gradjevinske-

masine_1259584070ac34ebb0.jpg 
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Tiltdozer – radlic lze odklonit z vodorovné polohy tak, že jeden konec radlice může být až o 30 

cm vyšší než druhý. 

 

http://www.uemme.com/wp-content/gallery/lame-lama-tilt-dozer-ltd/immagine-145.jpg 

 

Grejdry – neboli srovnávače jsou určené k přesnému urovnání ploch, rozhrnování kameniva, 

údržba silnic, úklid sněhu ze silnic. Má kolový podvozek, mezi nápravami je radlice.     

 

http://www.atsjicin.cz/sites/default/files/produkty/xcmg/1.jpg 
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 Rozrývače - jsou stroje na pásovém podvozku, vzadu mají rozrývací trny, které se při jízdě 

zapouští do země, betonových nebo živičných vozovek a narušují je.    

 

 

 

http://www.truck1-cz.com/img/Nahradni_dily_Rozryvac_CATERPILLAR_RipperD6R-ful-

2930/2930_1245343383207.jpg 
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3) Otázky k zopakování látky 
 

1.) K čemu se používají rýpadla? 

2.) Na jakém podvozku mohou být rýpadla? 

3.) K čemu slouží buldozer? 

 

 

4) Písemná část do sešitu 
 

 

T 6 / 2 Rýpadla 

 

 

1) Rýpadla 

    

Rýpadla jsou pojízdné stroje, které zeminu rozpojují a nabírají. V dalším pracovním pochodu 

zeminu dopravují na místo vysypání, buď na hromadu, nebo do dopravního prostředku. 

 

Bagr - rýpadlo je stroj, sloužící k těžbě a přemisťování hornin. Mezi jeho základní části patří 

podkop s pracovním zařízením (lžící), kabina s pracovištěm obsluhy a podvozek. 

 

Lopatková rýpadla – lopatu používají na rýpání a nakládání zemin. Jedná se o univerzální 

stroje skládající se z podvozku, točny rámu strojovny, motoru včetně hydraulického čerpadla pro 

pohon hydraulického ovládání, převodovky, protizávaží a nástavby.  

Druhy podvozků:  

- kolový podvozek – má velkou životnost, je snadno přemístitelný. Používá se tam kde je 

únosná půda (ne bažiny) 

- pásový podvozek – používá se tam, kde je malá únosnost půdy (vlhko) a tam kde je 

potřeba velké síly 

- traktorový podvozek – pracovní zařízení je namontované na traktoru, pohon je z motoru 

traktoru. Má malý objem lopaty 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
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- kráčející podvozek – má dlouhé rameno, s něhož pomocí se přitáhne vlastní motorová 

jednotka včetně kabiny, spočívající na jedné nehnané nápravě. Používá se hodně v lese 

při přípravě půdy na zalesnění a při čištění koryt řek 

- plovoucí podvozek – vhodný pro těžbu štěrkopísku, náplav z vodních toků  

 

2) Traktorové stroje – dozery, skrejpry, grejdry 
 

 

Dozer je společný název pro tři druhy strojů, které se vzájemně liší úpravou radlice. 

 

Rozdělení dozerů:  

 

Buldozer – radlice je vodorovně uložená a může se buď spouštět, nebo zdvihat. Je to 

nejpoužívanější dozer. V podstatě se jedná o pásový traktor, vybavený radlicí. Používá se tam, 

kde je třeba zeminu shrnout a potom ji odhrnout na krátkou vzdálenost (50 až 60 m). Zeminu 

hrne pouze dopředu.   

    

Angldozer -  radlicí lze šikmo pootočit k podélné ose pásového traktoru. 

 

Tiltdozer – radlic lze odklonit z vodorovné polohy tak, že jeden konec radlice může být až o 30 

cm vyšší než druhý. 

 

Další stroje: 

Grejdry – neboli srovnávače jsou určené k přesnému urovnání ploch, rozhrnování kameniva, 

údržba silnic, úklid sněhu ze silnic. Má kolový podvozek, mezi nápravami je radlice.     

rozrývače - jsou stroje na pásovém podvozku, vzadu mají rozrývací trny, které se při jízdě 

zapouští do země, betonových nebo živičných vozovek a narušují je.      

 

                           

 


