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Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá návrhem na změnu parametrů trhacích prací 

v návaznosti na použitý druh trhaviny. V prvních částech je stručně popsána historie lomu, 

jeho geologické a hydrogeologické poměry, současný stav a způsob dobývání a využití 

dobývaného nerostu. Následující část této práce se zabývá popisem současného stavu 

trhacích prací. Následuje návrh na nové parametry trhacích prací dle navržených trhavin a  

rozbor možností použitých druhů roznětů. V další kapitole se zabývá technickým, 

ekonomickým a ekologickým vyhodnocením předložených návrhů. V závěru diplomové 

práce je zařazeno doporučení budoucích kroků na lomu Kotouč Štramberk pro maximální 

zkvalitnění a zlepšení všech ukazatelů trhacích prací. 
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 Abstract 

This thesis focuses on modifications of blasting according to the type of explosive 

in use. The first part of thesis describes the history of quarry, its geological and 

hydrogeological features, its present state and material utilization. Next part deals with 

description of blasting state followed by plans of new parameters according to the 

explosives and detonators in use. The technical, economical and ecological assessment 

follows. The final part brings suggestion of future process at Kotouč Štramberk quarry to 

maximize and improve all indices of blasting. 
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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce je navrhnout změnu parametrů trhacích prací, které je 

možné upravit v důsledku použitých trhavin, provést technické, ekonomické a ekologické 

vyhodnocení těchto návrhů.  

Při provádění trhacích prací na kterémkoliv lomu je vždy nutné důsledně dodržovat 

platné zákony a vyhlášky, které se k této činnosti vztahují, a to zejména zákon č. 61/1988 

Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů a dále vyhlášku ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších 

předpisů.  

V této práci jsem z těchto platných předpisů vycházel a dbal na jejich dodržování, 

hlavně v oblasti bezpečnosti při trhacích pracích. 

 

 

 

Obrázek č.1: Fotografický snímek lomu Kotouč (archív Kotouč Štramberk) 
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2 Historie vápencového lomu Kotouč Štramberk 

Nejenom na samotném území města Štramberka ale i v jeho blízkém okolí 

docházelo již počátkem XVI. století k těžbě vápenců. Tato těžba poskytovala zdroj jak 

kameniva k stavebním účelům, tak i k pálení vápna. Rok 1881 je v historii města i lomu 

zlomovým, protože majitelem lomu se stává první firma, která nepochází ze Štramberka. 

Společnost bratří Gutmannů z Vídně odkoupila jižní část kopce Kotouč, a založila zde lom 

vápenců pro hutnické účely. V tomto období již docházelo k pálení vápna v nových a  

moderních kruhových pecích.  

V roce 1881 byla postavena železniční trať ze Štramberka do Studénky, která 

umožnila rozšířit odbyt do daleko širšího okolí. Další vzestup těžby nastal výstavbou 

cementárny v roce 1912 v blízkosti lomu, ve které docházelo k zpracování nehutních 

vápenců, které se nehodily na výpal vápna, a drobných frakcí. Výroba cementu probíhala 

až do roku 1996, kdy byla tehdejším majitelem ukončena.  

 

 

Obrázek č.2: Historický pohled na lom a cementárnu (archív Kotouč Štramberk) 
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Od roku 1945 až do roku 1993 byla společnost součásti národního podniku 

Vítkovice. Objem těžby  postupně narůstal, až dosáhl hodnoty  2 000 000 tun ročně. V 

provozu byla vápenka a cementárna, byla postavena nová drtírna i třídírna. Kromě těžby a 

úpravy vápence pro hutnictví se zde vyráběly čtyři druhy vysoce kvalitního cementu a čtyři 

druhy vápna, které byly určeny z převážné části na vývoz.  

1. ledna 1993 dochází rozhodnutím tehdejšího vlastníka společnosti, akciové 

společnosti Vítkovice, k vytvoření samostatného subjektu KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. 

s r.o., který v roce 1995 získává společnost HIROCEM (dnes HOLCIM (ČESKO), a.s.), a 

ta v roce 1996 výrobu cementu ve Štramberku ukončila. Tímto došlo k propuštění několika 

stovek zaměstnanců, společnost se dostala do značné ztráty v řádech stovek miliónu a 

rovněž došlo k  likvidaci technologického zařízení, zejména rozpálení pece na výrobu 

cementu.  

Následně dochází k několika dalším změnám vlastníka společnosti Kotouč 

Štramberk, spol. s r.o., která v současné době patří do koncernu LASSELSBERGER, spol. 

s r.o. Ovšem samotný DP Štramberk I byl opětovně převeden a nyní je jeho majitelem 

společnost HOLCIM (ČESKO), a.s. 
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3 Geografické, geologické a hydrogeologické poměry 

na lomu Kotouč Štramberk 

3.1 Geografie vápencového ložiska 

Lom Kotouč leží z velké části na katastrálním území města Štramberk, zbývající 

část leží v katastrálním území sousední obce Ženklava. Obě obce se nacházejí 

v Moravskoslezském kraji. Území je součásti Podbeskydské pahorkatiny s označením 

Štramberská vrchovina. Lom se rozprostírá na jihovýchodní straně kopce Kotouč a jeho 

vrchol má nadmořskou výšku 508 m n. m.  

 

 

Obrázek č.3: Mapa polohy lomu [12] 

 

Celé území prostoru těžby se nachází v přírodním parku Podbeskydí, který byl 

vyhlášen v roce 1994. Blízkost obce Štramberk, na jejímž území se nachází městská 

památková rezervace Štramberk s velkým množstvím kulturních památek, kterým 

dominuje zřícenina hradu Trúba, a vyhlášená přírodní památka jeskyně Šipka, vymezují na 

severu a severovýchodě možnost těžby vápenců. 
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Jeskyně Šipka je známým archeologickým nalezištěm, kde se dochovaly zbytky 

pravěkého sídliště a kde v roce 1880 nalezl profesor K. J. Maška čelist neandertálského 

dítěte, která pochází z doby asi 40 000 let před n. l.  

3.2 Geologie okolí a vápencového ložiska 

 Širší okolí města Štramberka i samotné ložisko je tvořeno složitou stavbou příkrovů 

vnějšího flyšového pásma Karpat. V magurském flyši jsou vyčleněny dvě základní 

jednotky a to slezská a podslezská. Slezská je zastoupena vývojem bašským, kde patří: 

1. vápence štramberského typu světle šedé až hnědošedé 

a) organogenní 

b) organodetrické 

c) kalové 

 2.  vápence kopřivnického typu zelenošedé, šedé, červenohnědé jílovité 

a) detrické vápence 

b) kalové vápence 

c) jílovité vápence až vápnité jílovce 

3. horniny těšínsko–hradišťského souvrství – černošedé a hnědošedé vápnité jílovce, často 

tektonicky porušené 

4.  chlebovický vývoj těšínsko–hradišťského souvrství – glaukonitické pískovce a slepence 

5. baššské vrstvy – ty jsou tvořeny vápnitými pískovci, detritickými vápenci a šedými 

jílovci. [2] 

V lomu samotném je těžen jurský štramberský vápenec. 

Základní petrologicko-technologické dělení surovin v prostoru DP Štramberk je na 

základě geologického průzkumu definováno následovně:  

o vápence vysokoprocentní,  

o vápence ostatní, 

o cementářská surovina a cementářská sialitická surovina. 

Dělení do technologických typů vychází z požadavků na výrobní využitelnost hornin, 

respektuje dělení dle ČSN 72 1217 a podmínky využitelnosti pro vápence (MŽP ČR).  [2] 
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3.3 Tektonika vápencového ložiska 

Obě výše uvedené jednotky (slezská i podslezská) byly ve štýrské fázi alpínského 

vrásnění nasunuty přes karpatskou prohlubeň. Směr nasouvání je severozápadní. 

Přesouváním došlo k úplnému překocení vápencového masívu a vznikly následující druhy 

poruch: 

 příkrovová násunová plocha slezské jednotky s generálním sklonem k jihovýchodu 

 radikální zlom omezující na jihovýchodní straně ložisko, na kterém došlo k poklesu 

severní kry proti jižní až o 100 m  

 zlom rozdělující v jižní části ložisko na Kotouč a Horečky 

Po těchto tektonických poruchách, zvláště pokud jsou zvodnělé, dochází k přenosu 

nízkofrekvenčních povrchových vln, které se projevují ve vodorovných složkách kmitání 

při trhacích pracích v lomu.  

Na zóny tektonického porušení jsou občas vázány i drobné projevy krasovění. 

Krasové projevy se vyskytují převážně v morfologicky vyšších úrovních. Nejznámějším 

krasovým útvarem poblíže ložiska je jeskyně Šipka, nalézající se na severním svahu 

Kotouče. Přímo na ložisku se vyskytuje zkrasovění malého rozsahu i v nižších úrovních, 

včetně krasových dutin obvykle bez výplní krasových hlín. [2] 

3.4 Hydrogeologie vápencového ložiska 

Vápencové těleso představuje uzavřený hydrogeologický blok, který je vodami 

napájen hlavně ze srážek. Toto těleso je rozpukané a zčásti s drcenými a zkrasovělými 

zónami má tedy typický hydrogeologický charakter s intenzivnějším oběhem na 

preferenčních zónách – poruchových pásmech. Složitá geologická stavba, kdy vápencové 

těleso obsahuje různě velké nepravidelné útvary nekarbonátových hornin, ovlivňuje oběh 

podzemních krasových vápencových vod. [2] 

Hydrogeologická struktura je omezena na blok vápenců, ve kterém jsou uzavřeny 

statické podzemní vody, která je jen sporadicky doplňována hlubším oběhem podzemních 

vod na omezených cestách tektonického porušení. Na kontaktech vápenců a jílovců v 

původní morfologické struktuře existovaly nejímané prameny převážně o malé vydatnosti 
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v setinách až desetinách l.s
-1

, které během doby z části zanikly. Existuje však řada jímacích 

objektů (studní) v obytné zástavbě, které přes dlouholetou těžbu nejsou ovlivněny ve své 

vydatnosti. [2] 

Propustnosti vápenců se pohybují v řádu 1.10
-6

 až 1.10
-8

, propustnost obalových 

jílovců je o jeden až dva řády nižší. Vyšší hodnoty propustnosti byly zjištěny hlavně v 

polohách pískovců. Proudění puklinové podzemní vody je syceno srážkami a probíhá 

především po puklinách a zlomových plochách ve vápencích, které se však do hloubky 

svírají a jsou také méně uvolněny zkrasověním. [2] 

Během těžby a zahlubování lomu bude potřeba odčerpávat důlní vody z lomu. 

Přítoky budou pocházet z atmosférických srážek a puklin a trhlin vápencového masívu. 

Infiltrace všech těchto vod pochází z atmosférických srážek. Minerální ani léčivé vody se 

na ložisku ani v jeho blízkosti nevyskytují. 
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4 Stávající technologie dobývání, dopravy a úpravu 

suroviny 

V současné době je lom Kotouč Štramberk rozčleněn na devět těžebních řezů 

(etáží). Samotná těžba ovšem probíhá na nižších etážích (6. – 9. etáž), na horních je již 

ukončena a začíná příprava pro jejich postupnou sanaci a rekultivaci. 

4.1 Nakládka rubaniny a lomová doprava   

Na každém lomu, lom Kotouč Štramberk nevyjímaje, je volba nakládacího stroje 

jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, protože je nutno důkladně zvážit požadovanou 

výkonnost stroje, která je dána kapacitou těžby, dále kusovitostí rubaniny a hlavně 

následnou lomovou dopravou. Dalším důležitým parametrem při volbě nakládacího stroje 

je  optimální poměr mezi obsahem nakládací lopaty a obsahem korby nákladního vozidla, 

který je doporučen v poměru 1:3 až 1:5. 

V průběhu posledních dvou let došlo na lomu Kotouč Štramberk k  modernizaci 

nakládacích strojů. Při samotné těžbě jsou využívány stroje CAT 988 G, VOLVO 350 a 

VOLVO 180F. Dále má firma k dispozici kolové nakládače Volvo 180D a CAT 950, které  

využívá hlavně  při pomocných pracích, třídění i nakládce automobilů zákazníků.  

 

Obrázek č.4: Nakládka materiálu  – VOLVO 350 a  Belaz 7547 (foto autor) 
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Ke kvalitní, rychlé a stabilní kolové dopravě rubaniny z místa nakládky k místu 

dalšího zpracování je nutné mít na zřeteli, že toto vše závisí v prvé řadě na charakteru a 

kvalitě komunikací. Na lomu Kotouč je projektování a údržba komunikací velmi složitá,  

protože zde je celoroční provoz a je nutné komunikace udržovat v průjezdném stavu i za 

nepříznivých klimatických podmínek, převážně tedy v zimních měsících. Veškeré popsané 

činnosti jsou prováděny v souladu se schváleným technologickým postupem, který je 

vypracován na základě § 32 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Při samotné těžbě na lomu  Kotouč Štramberk jsou v současné době používaná tato 

lomová vozidla: 

1. Euklid Hitachi EH 600 - nosnost 32 tun 

2. Belaz 7547 - nosnost 40 tun 

3. Belaz 7540A - nosnost 27 tun 

4. TATRA Jamal - nosnost 20 tun. 

4.2 Úprava suroviny a její následné využití   

Pro následné zpracování rubaniny slouží jak  stacionární drtírna a úpravna, které 

byly postaveny v roce 1969, tak mobilní drtič R-CI 100-100T a mobilní třídička 

POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400, které firma Kotouč Štramberk, spol. s r.o. zakoupila 

v roce 2012. Tímto došlo k výraznému rozšíření sortimentu vyráběných vápenců dle 

požadavků zákazníků a koncových odběratelů.  

 

Obrázek č.5: Mobilní třídička POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400 (foto autor) 
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Úprava suroviny je prováděna v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 51/1989 Sb., o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování 

nerostů, ve znění pozdějších předpisů. 

Využití štramberských vápenců je velmi široké ať už v surovém stavu jako vápence 

kusové, drtě a jemně mleté, tak jako produkty z nich vyrobené.  

Štramberské kusové vápence jsou pro svou vysokou čistotu vhodné především pro 

hutní průmysl, chemický průmysl, ekologii (neutralizace kyselých složek) a ve stavebnictví 

(drobné frakce jako kamenivo). [10] 

Mleté vápence pro fluidní kotle VFK-55 a VFK-80 jsou vhodné jako účinný sorbent 

pro odstranění oxidu síry obsažené v kouřových plynech fluidních kotlů. [10] 

Vápenec velmi jemně mletý VMV-15 /V je vhodný pro neutralizaci kyselých složek 

spalin při technologickém procesu mokré vápencové vypírky, chemický průmysl a pro 

stavbu vozovek: hutněné asfaltové vrstvy, lité asfalty. [10] 

Vápence velmi jemně mleté, druh 10/V a mleté vápence se stearinem jsou určeny k 

poprašování v důlních dílech dolů s nebezpečím výbuchu uhelného prachu a pro budování 

protivýbuchových prachových uzávěr. [10]  

Vápno pro výrobu oceli, kusové a tříděné 10 – 30 (50) mm, III. a V. třídy je pro 

svou vysokou chemickou čistotu, vysoký obsah CaO, reaktivitu a vydatnost  vhodné pro 

použití v hutnictví. [10] 

Vápno vzdušné, bílé, kusové, je pro svou chemickou čistotu, vysoký obsah CaO, 

reaktivitu a vydatnost vhodné pro použití v hutnictví, stavebnictví a pórobetonu. [10] 

Vápenný hydrát CL 90, je vhodný pro použití v suchých omítkových směsích, ve 

stavebnictví a úpravě vod včetně neutralizace odpadních vod. [10] 

Vápenný hydrát (velmi jemný) pro úpravu pitné vody je určen pro úpravu pitné 

vody, úpravu vod pro energetiku a neutralizaci vod. [10] 
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5 Současný stav provádění trhacích prací na lomu 

5.1 Vrtné práce v lomu 

Vrtné práce patří mezi nejdůležitější těžební operace a na lomech jsou  převážně 

používány na zhotovení vývrtů pro trhací práce. Vývrty jsou zhotovovány lomovými 

vrtnými soupravami, kterých současný trh nabízí velké množství v různých parametrech, 

výkonech a dalších specifikacích. Délky výrtů se pohybují v závislosti na výšce lomové 

stěny a průměry jsou v rozmezí 80 – 160 mm.  

Ve společnosti Kotouč Štramberk, spol. s r.o. jsou vrtné práce prováděny vlastní 

vrtací soupravou Atlas Copco ROC D7C s rotačně - příklepným způsobem vrtání s vnějším 

kladivem (viz obrázek č. 6).  

 

 

Obrázek č.6: Vrtací souprava ATLAS Copco ROC D7C (foto autor) 

Na přestavitelné lafetě  je umístěno těžké saňové vrtací kladivo, které zůstává 

během vrtání vně vývrtu. Do vývrtu vstupuje pouze nástroj, což je vrtná tyč s korunkou. 

Dosažení požadované hloubky vývrtu je dáno prodlužováním soutyčí přidáváním dalších 

vrtných tyčí.  



Vojtěch Monsport: Návrh na změnu parametrů trhacích prací na lomu Kotouč Štramberk  

2014  12 

 

Vrtných korunek současný trh nabízí velmi široký sortiment. Na lomu Kotouč 

Štramberk se používají korunky roubíkové, které se dlouhodobě osvědčily, jsou 

přizpůsobeny na výplach vzduchem a dosahuje se s nimi velmi dobrých výsledků. 

Vrtací souprava Atlas Copco ROC D7C je vhodná pro práci na středních až 

velkých lomech. Její základní parametry jsou: 

Výrobce  Atlas Copco 

Hmotnost  14 500 kg 

Celková šířka  2,49 m 

Výška   3,30 m 

Celková délka  11,0 m 

Průměr vývrtu  89 – 150 mm 

Výkon motoru  168 kW při 2200 otáčkách . min
-1 

Typ kompresoru Atlas Copco OIS M01 

Výkon kompresoru 63 m
3
.min

-1
/ 10,5 bar 

Projekt vrtných prací, na jehož základě provádí obsluha vrtací soupravy vrtné 

práce, stanovuje délku vývrtů (ta je závislá na výšce lomové stěny, která může být max. 25 

m), sklon, rozteče mezi jednotlivými vývrty i vzdálenosti mezi jednotlivými řadami vývrtů 

clonových odstřelů. Tento projekt vypracovává TVO, který na jeho základě rovněž provádí 

vytýčení plánovaných vývrtu na místě připravovaného odstřelu. Na lomu Kotouč 

Štramberk se dlouhodobě používá průměr vývrtu 90 mm, který je ověřen jako dostačující. 

Tento průměr je rovněž limitní, tzn. maximální, protože v případě větších průměrů by 

nebylo možné dodržet maximální nálož na jeden časový stupeň při prováděných trhacích 

pracích.  

Vrtné práce jsou samozřejmě velmi důležitým prvkem pro samotné trhací práce na 

lomech a to nejenom z pohledu kvality a rychlosti jejich provedení, ale i z pohledu 

samotné ceny za tyto práce. Proto jsou vrtací soupravy neustále vylepšovány, 

modernizovány a je patrna snaha jak výrobců, tak odběratelů co nejvíce náklady na vrtné 

práce zmenšovat. 
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Z následující tabulky je zřejmé zastoupení jednotlivých položek nákladů na 

samotné vrtné práce na lomu Kotouč Štramberk za roky 2009 - 2013. 

  

Nákladové druhy Skutečnost 2009 - 2013 

Spotřeba PHM  2 633 250,72 Kč 

Spotřeba režijního materiálu 60 906,70 Kč 

Odpisy 6 970 740,00 Kč  

Spotřeba náhradních dílů 1 424 752,37 Kč 

Personální náklady (jeden zaměstnanec) 2 135 385,00 Kč 

Opravy strojů a zařízení. 761 444,37 Kč 

Výkon provozní údržby 215 906,47 Kč 

Náklady celkem 14 202 385,63 Kč 

Tabulka č.1: Náklady na vrtné práce za roky 2009 - 2013 (autor – Kotouč Štramberk) 

 

 

Obrázek č.7: Náklady na vrtné práce za roky 2009 - 2013 ( autor -  Kotouč Štramberk) 

Jak je z grafu patrné, největší nákladovou položkou jsou odpisy. Toto je způsobeno 

nejen vysokou pořizovací cenou nového stroje, ale i dobou odpisů, která je stanovena na 

dobu 5-ti let. Další vysokou položkou je spotřeba PHM a jejich cena, která v poslední době 

zaznamenala markantní navýšení, díky čemuž lze očekávat určité zdražení vrtných prací 

v roce 2014. Dále lze zcela jistě předpokládat nárůst cen vrtného nářadí, který bude 

způsoben změnou kurzu mezi korunou a eurem.   
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Pro úplnost a pro stanovení základních ukazatelů vedoucích k zhodnocení vrtných 

prací uvádím nejen hodnoty, kterých se na lomu Kotouč Štramberk dosáhlo v této oblasti 

v létech 2009 až 2013, ale následně i jejich vzájemný přepočet.  

Nákladové jednotky Hodnota za roky 2009 - 2013 

Náklady na vrtné práce 14 202 385,63 Kč 

Navrtané metry 136 143,5 m 

Odstřelené množství horniny 3 931 900 t 

Výnos – tuna na navrtaný metr 28,88 t.m
-1 

Náklad  - koruna na tunu 3,61 Kč.t
-1 

Náklad  - koruna na navrtaný metr
 

104,32 Kč.m
-1 

Tabulka č.2: Výkon vrtné soupravy za rok 2013 (autor –  Kotouč Štramberk) 

Z těchto dosažených průměrných hodnot budu vycházet při návrhu změn parametrů 

trhacích prací na lomu Kotouč Štramberk. Zvlášť důležitý bude ukazatel nákladů na jednu 

odstřelenou tunu a množství odstřeleného vápence na navrtaný metr. 

5.2 Trhací práce v lomu  

Veškeré prováděné trhací práce se musí řídit vyhláškou ČBÚ č. 72/1988 Sb., o 

používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, ve které je rovněž stanovena a 

předepsána potřebná dokumentace trhacích prací.  

Ve společnosti Kotouč Štramberk, spol. s r.o. je pro trhací práce velkého rozsahu 

vypracován TVO Generelní technický projekt odstřelu, který byl předložen OBÚ v Ostravě 

a na jehož základě jsou trhací práce velkého rozsahu ve společnosti povoleny. Toto 

povolení je platné až do celkového vytěžení zásob.  

Vývrty víceřadých odstřelů, zde se ve velké většině používají clonové odstřely 

dvouřadé, jsou vrtány do vrcholů trojúhelníka, tj. šachovnicově. Na lomu se používají dva 

druhy vývrtů, a to vertikální, tzv. záhlavní, a horizontální, tzv. patní. Právě z důvodu 

používání horizontálních vývrtů je délka vertikálních v  přední řadě volena o 2 m kratší než 

délka vypočtená, aby nedošlo k jejich vzájemnému křížení.  

Sklon vývrtů je  volen dle sklonu lomové stěny, který je v POPD stanoven 72° a 

průměr vývrtů je, jak již bylo zmíněno výše, stanoven na 90 mm. 
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Při každé trhací práci velkého rozsahu je prováděno kontrolní měření seizmických a 

akustických účinků těchto prací pomoci vibrografů značky INSTANTEL, na předem 

vybraných objektech ve městě Štramberk, nebo ve společnosti (viz. příloha č. 3). Objekty, 

ve kterých je jednotlivé měření provedeno, jsou vybírány na základě doporučení 

akreditované firmy pro měření seizmických a akustických účinků trhacích prací, firmy 

Geodyn, spol. s.r.o., na základě nejvyšších předpokládaných seizmických účinků TP. O 

výsledcích měření je vyhotoven záznam.  

Firma Geodyn, spol. s r.o., která se specializuje na geologické průzkumy, znalecké 

posudky, seizmické měření, měření radonového indexu či stanovování tektonických 

poruch v lomech, jako subjekt autorizovaný k výkonu úředního měření hluku a 

technických otřesů trhacích prací, vypracovala pro lom Kotouč Štramberk návrh 

doporučených velikostí náloží na jednotlivý časový stupeň v daných částech lomu i 

velikosti nálože celkové (viz. příloha č. 3). Na základě tohoto návrhu je lom rozdělen na 

několik zón s odstupňovanými velikostmi celkové nálože a náloží na jeden časový stupeň. 

Maximální nálož na časový stupeň v zónách zvýšeného přenosu byla stanovena  221 kg, 

v ostatních zónách na maximální hodnotu 336 kg a celková nálož na lomu Kotouč 

Štramberk 4500 kg trhaviny. Na základě maximálních náloží na jednotlivý časový stupeň 

jsou v této příloze zakresleny čáry (izochargy) těchto náloží, při nichž nebude překročena 

mezní rychlost kmitání, která byla stanovena mimo zóny zvýšeného přenosu 10 mm.s
-1

 a 

v zónách 8 mm.s
-1

. Vypracovaný návrh velikostí celkové i dílčích náloží je pouze 

doporučující, ale trhací práce na lomu se jim řídí. 

5.3 Používaná trhavina 

Firma Kotouč Štramberk, spol. s r.o. v současné době používá trhaviny 

firmy Explosia a.s. 

Pro počinové nálože se používá náložkovaná trhavina Perunit E pr. 65 mm, do 

vývrtů zvodnělých a vývrtů horizontálních se používá náložkovaná trhavina Emsit V pr. 65 

mm. Do vývrtů vertikálních, které jsou suché, se používá sypká trhavina Permon DAP-M. 

Samotným zahlubováním lomu je však množství suchých vývrtů stále menší a tím klesá i 

spotřeba této trhaviny, a proto nebudu s jejím použitím dále počítat.   
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5.4 Používaný roznět   

K roznětu počinových náloží je možno v současnosti používat tří druhů 

rozněcovadel, na lomu samotném se používají dva, a to klasický elektrický roznětný 

systém a dále pak systém neelektrický. 

V částech lomu, kde není přílišné omezení velikostí jednotlivých náloží se používá 

elektrický roznětný systém s použitím elektrických rozněcovadel mžikových 0–S a 

milisekundových DEM–S s časovým stupněm 1 – 18 a nominálním zpožděním 25 ms, o 

délkách přívodního vodiče 6 m a 25 m.  

 

Obrázek č.8: Elektrická rozbuška DeM-S ( autor) 

Mezi výhody tohoto roznětného systému patří hlavně variabilita časových stupňů a 

současně vysoká přesnost časování, což umožňuje vysokou flexibilitu při konstrukci 

roznětných sítí, dále vysoká vodotěsnost, bezpečnost, spolehlivost a v současné době i 

kvalitní značení pomocí štítku a kódu upevněného na přívodních vodičích. Další výhoda 

spočívá v kontrole zapojení, následného změření celkového odporu roznětné sítě a 

porovnání této hodnoty s hodnotou vypočtenou. Cena těchto rozbušek je dána délkou 

přívodního vedení - 6 m se pohybují v rozmezí 30 – 40 Kč, 25 m v rozmezí 90 – 100 Kč. 

Jako druhý roznětný systém iniciace výbušnin je na lomu Kotouč Štramberk 

používán neelektrický systém, a to hlavně v místech s omezenou velikostí nálože na 
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jednotlivý časový stupeň. Při postupném zahlubování lomu předpokládám a následně i 

doporučuji používání tohoto roznětného systému v mnohem větší míře, než je tomu nyní. 

Mezi jeho hlavní výhody patří snadná a rychlá manipulace při sestavování roznětné 

sítě, v podstatě neomezená variabilita časování, která zabezpečí snížení seizmických 

účinků výbuchu, zlepšení fragmentace a snížení nákladů na rozpojování. Další výhodou je 

konstantní rychlost šíření detonační vlny v trubičce 2000 m.s
-1

 i přes případné uzly a ostré 

přehyby a rovněž nepůsobení detonace v trubičce na vnější prostředí. Tento způsob roznětu 

je rovněž imunní k hrozbě předčasného roznětu vlivem cizí energie. Nutné je ovšem zmínit 

v podstatě jedinou nevýhodu, kterou je nemožnost provést zpětnou kontrolu zapojení 

pomocí změření odporu jak tomu je u elektrického roznětu.  

 

Obrázek č.9: Sada neelektrického roznětného systém ( autor) 

Kompletní sada se skládá z milisekundových rozbušek určených do vývrtů, 

povrchových časovacích rozbušek s konektorem UNI a přívodního startovacího vedení.  

Cena rozbušek se odvíjí od délky vodiče. Rozbuška 500 ms 4,8 m délky v rozmezí 

40 - 45 Kč, rozbuška  475 ms 27 m délky v rozmezí 120 – 125 Kč. Dále je nutné počítat 

s cenou konektorů, která je také závislá na délce vodiče. Na lomu Kotouč Štramberk jsou 

používané délky 4,8 m jejichž cena je 40 – 45 Kč a 50 m s cenou v rozmezí 330 – 340 Kč. 

5.5 Současné parametry clonového odstřelu 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, jsou na lomu Kotouč Štramberk 

používány dvouřadé clonové odstřely, jejichž parametry vycházejí z mnohaleté ověřené a 
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zjištěné specifické spotřeby trhavin q = 0,16 kg.t
-1

, průměru vývrtu 90 mm, dále z 

rozpojovaného množství horniny a hlavně z omezení celkové i dílčí nálože na jednotlivý 

časový stupeň. 

 

 

Obrázek č.10: Současný typ clonového odstřelu ( autor) 

Na základě těchto omezujících podmínek jsou v současnosti voleny parametry 

clonových odstřelů v těchto rozmezích: 

Vertikální vývrty 

Sklon stěny α = 72° 

Výška stěny H = 20 – 25 m  

Záběr první řady X1 = 4,0 – 4,4 m  

Záběr druhé řady X2 = 3,1 – 3,3 m 

Rozteč vývrtů  a = 3,5 m 
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Horizontální vývrty 

Sklon vývrtu β = 5° 

Rozteč vývrtů = 2 – 2,5 m 

Délka vývrtu  P = 7,5 – 8 m 

Při trhacích pracích se v lomu používají souvislé táhlé nálože, ve kterých jsou 

umístěny dvě počinové nálože. Tyto souvislé nálože jsou utěsněny ucpávkou, na kterou se 

používá sypaná vápencová drť frakce 8 – 16 mm. Délka ucpávky je dána místními 

podmínkami a parametry trhacích prací . 

5.6 Modelový CO dle současných parametrů 

Při výpočtu množství navrtaných metrů pro horizontální a vertikální vývrty a 

množství trhavin potřebných pro dvouřadý clonový odstřel provedený dle současných 

parametrů, budu vycházet z těchto hodnot: 

Hustota horniny ρhor = 2,7 t.m
-3 

Sklon lomové stěny α = 72° 

Výška stěny H = 22 m 

Horizontální úsečka odporu v úrovni hlavy etáže 1. řady X1 = 4,0 m 

Horizontální úsečka odporu v úrovni hlavy etáže 2. řady X2 = 3,8 m 

Celková horizontální úsečka odporu v úrovni hlavy etáže B = X1 + X2 = 7,8 m 

Rozteč a = 3,8 m 

Počet vývrtů v 1. a 2. řadě n1 = n2 = 10 

Celková délka A = n1 * a = 38 m 

Délka vývrtů v 1. řadě L1 = 21 m 

Délka vývrtů ve 2. řadě L2 = 23 m 

Počet patních vývrtů  np = 14 

Délka patních vývrtů Lp = 7,5 m 

Specifická spotřeba trhavin q = 0,16 kg.t
-1

 = 0,432 kg.m
-3 

a) Výpočet navrtaných metrů Lc 

                                        

Lc = 545 m 
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b) Výpočet celkové nálože Nc   

                                   

Nc = 2 816 kg 

c) Výpočet množství jednotlivých trhavin 

                                      

                               

                                     

d) Objem rozpojené horniny Vr 

                   

Vr = 6 520 m
3
 

e) Tonáž rozpojené horniny Tr 

                     

Tr = 17 604 t 
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6 Návrh nových parametrů clonových odstřelů 

6.1 Návrh nových trhavin 

Jedním z důležitých rozhodnutí, které je třeba při návrhu každé trhací práce učinit, 

je výběr vhodné trhaviny. V současné době je nabídka těchto průmyslových trhavin pro 

trhací práce velmi široká.  

Základní rozdělení trhavin na základě konzistence je následující: 

a) sypké trhaviny ρ = 1000 kg.m
-3

  

b) poloplastické trhaviny ρ = 1200 kg.m
-3

, 5 – 15 % trh. želatiny 

c) plastické trhaviny ρ = 1450 – 1600 kg.m
-3

, více jak 15 % trh. želatiny 

d) tekuté trhaviny 

e) trhaviny vyráběné na místě spotřeby 

Používané průmyslové trhaviny lze dále rozdělit na základě jejich balení a tím i dle 

způsobu jejich nabíjení do vývrtu na tři základní skupiny: 

a) trhaviny náložkované (maloprůměrové nebo velkoprůměrové náložky) 

b) trhaviny volně sypané (na povrch dodávané v pytlích) 

c) trhaviny z nabíjecích vozů 

Základní omezující parametr, ze kterého budu při výběru a návrhu nových trhavin 

vycházet je ten, že těžba na lomu Kotouč Štramberk probíhá převážně na 8. a 9. etáži, které 

jsou již (8. etáž z poloviny těžené výšky a 9. etáž zcela) pod průměrnou hladinou spodních 

vod, která je stanovena na hodnotě 330 m n. m.  Z tohoto důvodu, a nynější těžební práce 

to potvrzují, lze předpokládat, že vývrty pro trhací práce budou v celé své délce, nebo ve 

větší části nabíjené délky zvodnělé a voda při nabíjení vystoupá až k ústí vývrtu. Proto 

nebudu moci používat trhaviny sypké, které jsou určeny do suchých vývrtů. 

Na základě tohoto omezení navrhuji pro trhací práce na lomu Kotouč Štramberk 

trhaviny náložkované pro počinové nálože a trhaviny z nabíjecích vozů pro nabíjení 

zbývající délky vývrtu. Oslovil jsem několik potencionálních dodavatelů a následně 

uvádím přehled jimi nabízených trhavin. Vzhledem k velké konkurenci na trhu žádný 

z nich neuvedl konečné ceny, za které by trhaviny dodával, ale vždy pouze rozmezí, ve 
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kterém by se cena mohla pohybovat. Konečná cena bude následně dohodnuta v závislosti 

na odebíraném množství, vzdálenosti dopravy a dalších podrobnostech. Proto, hlavně 

v kapitole věnované ekonomickému zhodnocení, budu vycházet z ceny průměrné.  

6.1.1 Trhaviny firmy  Austin Powder Service CZ s.r.o. 

Firma Austin Powder Service CZ s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 2003, jako člen 

korporace Austin Powder Company, Cleveland, Ohio, USA. V současné době je známá 

jako spolehlivý dodavatel trhavin, roznětných systémů a servisních služeb v oblasti 

trhacích prací. Firma se stále aktivně podílí na zavádění inovativních, moderních a 

progresivních technologií a výrobků při provádění trhacích prací, převážně na 

povrchových pracovištích, jako jsou lomy, stavebnictví (výstavba komunikací) a na 

dodávky služeb a materiálu pro trhací práce v tunelech. 

 

Obrázek č.11: Nabíjecí vůz firmy  Austin Powder Service CZ s.r.o. ( foto autor ) 

Společnost disponuje nabíjecím vozem PU5001RP pro výrobu emulzních 

čerpatelných trhavin. Samotné nabíjecí a mísící zařízení je umístěno na podvozku 

nákladního vozu typu Scania. Nabíjecí vůz je schopen vyrobit až 7 600 kg trhaviny, 

rychlost nabíjení (dávkování trhaviny do vývrtu) je 75 - 100 kg.min
-1

. Plnění vývrtů je 

prováděno přes nabíjecí hadicí, která má délku až 40 m s vnějším průměrem 40 mm. 
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Nabíjecí vůz obsluhují dva operátoři a při odstřelu firma dále nabízí přítomnost jednoho 

pomocníka a TVO.  

Vyráběná čerpaná emulzní trhavina z nabíjecího vozu je dodávána pod názvem 

Hydromite 70 o hustotě 1 350 kg.m
-3

 a je zcela vodovzdorná.  

Želatinovanou trhavinu Austrogel P1 lze použít jako počinovou nálož. Díky 

konstrukci, která je založena na bázi nitroglykolu je dosaženo vysoké plasticity i v zimním 

období. Navíc tato trhavina neobsahuje žádné nitroaromatické karcinogenní látky jako 

DNT nebo TNT a má i nízkou toxicitu povýbuchových zplodin. 

Náložkovanou emulzní důlní skalní trhavinu Emulex 1 lze použít jako nálož ve 

zvodnělých vývrtech. Vyznačuje se vysokou detonační rychlostí, vynikající odolností proti 

působení vody, velmi nízkou toxicitou povýbuchových zplodin a velmi nízkou citlivostí k 

mechanickému a tepelnému namáhání. 

Parametr Jednotka 
HYDROMITE 

70 

AUSTROGEL 

P1 

EMULEX 1 

Výbuchové teplo kJ.kg
-1 

2  950 3 973 3050 

Měrný objem zplodin dm
3
.kg

-1 
950 883 910 

Výbuchová teplota °C 1 980 2 800 2 033 

Kyslíková bilance % O2 0 + 4,8 + 2,3 

Detonační rychlost  m.s
-1 

> 5 200 6 000 3 900 

Přenos detonace cm - 2 4 

Hustota kg . m
-3

 1 150 1 310 1 200 

Citlivost k iniciaci - počin 500 g rozbuška č. 8 rozbuška č. 8 

Dovolený průměr mm 75 22 25 

Spotřební doba měsíc 48 hod 6 6 

Cena Kč.kg
-1 

18,80 – 20,80 38,50 – 39,50 26,00 – 28,00 

Tabulka č.3: Parametry trhavin (autor – nabídka firmy Austin Powder Service CZ s.r.o.) 

6.1.2 Trhaviny firmy Explosia a.s. 

Firma Explosia a.s. dodává na trh široký sortiment průmyslových trhavin pro 

všechny oblasti použití jak na povrchu, tak i v podzemí. Vlastní rovněž mísicí a nabíjecí 

vozy značky Škoda s možností dodávek emulzních trhavin typu EMSIT. Nabíjecí vůz je 
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schopen vyrobit až 8 500 kg trhaviny, rychlost nabíjení (dávkování trhaviny do vývrtu) je 

100 - 150 kg.min
-1

. Obsluhu rovněž tvoří dva operátoři dodavatele trhaviny, případně TVO 

a jeden pomocník. 

Vyráběná čerpaná trhavina EMSIT
®

 20 MNV je moderního emulzního typu, je 

charakterizována vysokou detonační rychlostí a rovněž vynikající vodovzdorností. 

Trhavina je vyráběna a mísena na místě samotné spotřeby. Používá se jako výkonná 

trhavina při odstřelech, kde se vyskytují zvodnělé vývrty, nebo kde charakter 

rozpojovaného materiálu vyžaduje použití takovéto trhaviny. 

Povrchová trhavina EMSIT
®
 V je trhavina moderního emulzního typu 

senzibilizovaná skleněnými mikrokuličkami, která dosahuje vysoké detonační rychlosti a 

dále se vyznačuje vynikající vodovzdorností. Trhavina je balena do mechanicky a tepelně  

odolné fólie s vysoce pevným svárem. Je možno ji používat jak v malých, tak i velkých 

průměrech jako výkonnou trhavinu všude tam, kde se vyskytují mokré nebo zvodnělé 

vývrty. Nejen tato, ale prakticky všechny ostatní typy emulzních trhavin, jsou 

ekonomičtější náhradou klasických dynamitů. K roznětu trhaviny je nutno použít 

počinovou nálož s detonační rychlostí min. 6 000 m.s
-1

. 

 

Obrázek č.12: Trhavina Emsit V a Perunit E ( foto autor ) 

 Důlní skalní trhavina PERUNIT
®

 E je trhavina klasického dynamitového typu, 

která při výbuchu uvolňuje vysoký obsah energie a dosahuje vysoké hodnoty detonační 
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rychlosti. Používá se na podzemních pracovištích v nevýbušném prostředí a na 

povrchových pracovištích k rozpojování hornin, které vyžadují použití výkonných trhavin. 

Velkoprůměrové náložky se používají k počinování ostatních trhavin. Je vhodný pro 

použití při trhacích pracech, ve kterých se vyskytují mokré a zvodnělé vývrty, samozřejmě 

za podmínek uvedených v jeho návodu k používání. Tato tradiční trhavina byla v roce 

2007 inovována a neobsahuje již zdravotně nebezpečné DNT a TNT. 

Parametr Jednotka EMSIT
®

 20 MNV PERUNIT E EMSIT V 

Výbuchové teplo kJ.kg
-1 

2 800 min. 4 100 2 800 

Měrný objem zplodin dm
3
.kg

-1 
800 858 800 

Výbuchová teplota °C 1 800 min. 3 000 1 800 

Kyslíková bilance % O2 + 0,5 + 2,2 + 0,5 

Detonační rychlost  m.s
-1 

5 600 min. 6 000 5 300 

Přenos detonace cm - 4 2 

Hustota kg.m
-3

 1 150 1 380 Min 1 050 

Citlivost k iniciaci - počin 500 g rozbuška č. 8 počin 500 g 

Dovolený průměr mm 70 28 50 

Spotřební doba měsíc 48 hod 9 6 

Cena Kč.kg
-1 

17,50 – 18,50 34,00 – 35,00 23,00 – 24,00 

Tabulka č.4: Parametry trhavin (autor – nabídka firmy Explosia a.s.) 

6.1.3 Trhaviny firmy SSE EXPLO ČR s.r.o. 

 Další společností, která na našem území provádí trhací práce pomocí nabíjecího 

vozu a která reagovala na mou poptávku, je firma SSE EXPLO ČR s.r.o. Dodává trhaviny 

vyráběné společnosti NITROERG' S.A. Polsko. 

 Trhavina Emulinit STRONG je emulsní trhavina s obsahem hliníku a je zcitlivěna 

skleněnými mikrokuličkami. Barvy je šedobílé až šedé a je dodávána v náložkách o 

různých průměrech, dle požadavků odběratele. Je velmi dobře voděodolná, ve vodě může 

zůstat až 48 hodin, pokud hladina vodního sloupce nepřesáhne 0,3 Mpa. 

 Důlní skalní trhavina Poladyn 31 ECO je trhavina plastické konzistence, barvy 

růžové, až červené. Je dodávána ve formě náložek, které jsou obaleny polyetylénovou folii. 

Její použití je jak při trhacích pracích na povrchu, tak v podzemí. Lze ji rovněž používat ve 

zvodnělých vývrtech a je vhodná jako počinová nálož. 
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Obrázek č.13: Nabíjecí vůz firmy SSE EXPLO ČR ( foto autor ) 

Rovněž tato firma disponuje vlastním mísícím a nabíjecím vozem značky Mercedes 

Multiblent, který vyrábí na místě samém s nevýbušných komponentů, a zároveň plní do 

vývrtů, trhavinu Blendex 80. Tato trhavina je emulsního typu, barvy bílé až šedobílé, 

vhodná pro použití v mokrých a zvodnělých vývrtech při trhacích pracích na povrchu. 

Parametr Jednotka 
BLENDEX 

80 
POLADYN 31 ECO 

EMULINIT 

STRONG 

Výbuchové teplo kJ.kg
-1

 2 900 3 980 2 746 

Měrný objem zplodin dm
3
.kg

-1 
993 858 853 

Výbuchová teplota °C 1 880 min. 2 900 2 249 

Kyslíková bilance % O2 + 0,5 + 4,8 + 8,65 

Detonační rychlost  m.s
-1 

5 600 min. 6 000 5 460 

Přenos detonace cm - 2 dotek 

Hustota kg.m
-3

 1 150 1 300 1 250 

Citlivost k iniciaci - počin 250 g rozbuška č. 8 počin min. 450 g 

Dovolený průměr mm 45 22 32 

Spotřební doba měsíc 48 hod 12 6 

Cena Kč.kg
-1 

16,80 -18,80 34,00 – 36,00 25,50 – 27,50 

Tabulka č.5: Parametry trhavin (autor – nabídka firmy  SSE EXPLO ČR)  
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6.2 Návrh roznětu 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole 5.4 jsou na lomu Kotouč Štramberk 

používány dva typy roznětů a to roznět elektrický a neelektrický. 

    

Obrázek č.14: Elektronická rozbuška E*Star ( foto autor )            

Obrázek č.15: Logger G1600-100 ( foto autor ) 

Jako třetí roznětný systém, který lze v současnosti použít je roznět pomocí 

elektrických rozbušek  s elektronickým časováním (elektronické rozbušky E
*
Star). Jejich 

velkou výhodou je minimální krok zpoždění 1 ms, rozsah zpoždění 1 – 10 000 ms,  

možnost zapojení a spolehlivé iniciace až 1 600 ks těchto rozbušek na jednu roznětnici, 

nezaměnitelnost díky unikátnímu kódu v každé rozbušce i vícenásobná kontrola rozbušky 

a spolehlivosti roznětné sítě před samotným odpalem.  

 

Obrázek č.16: Roznětnice DBM 1600-2-K ( foto autor ) 
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Nevýhodou tohoto roznětu je vysoká pořizovací cena jednotlivých rozbušek (cena 

se pohybuje od 400 Kč za kus), nutnost pořídit si speciální Loggery (DLG1600-1-N, nebo 

DLG1600-100), tester LM-1 a roznětnici DBM 1600-2-K.  

Systém rozbušek E
*
Star může obsluhovat pouze  personál, který je speciálně 

proškolený. Veškeré tyto výše zmíněné nevýhody na lomu Kotouč Štramberk zatím 

převažují nad výhodami, proto je nebudu ve své práci navrhovat. Snad bych doporučil 

provést zkušební clonový odstřel tímto roznětným systémem a následně vyhodnotit 

fragmentaci rubaniny, cenu i seizmické účinky  na monitorované domy ve městě 

Štramberk. 

Současným dodavatelem rozbušek elektrických i neelektrických je firma Austin 

Detonator s.r.o. Vsetín. Ve firmě Kotouč Štramberk, spol. s r.o. je s těmito rozbuškami 

spokojenost právě pro jejich vysokou spolehlivost, bezpečnost i cenovou dostupnost. Proto 

bych v případě roznětného systému ponechal vše bez návrhů na změnu. 

6.3 Návrh nových parametrů clonového odstřelu 

Ve svém návrhu nových parametrů clonového odstřelu budu vycházet 

z modelového příkladu clonového odstřelu, který bude mít stejné základní hodnoty, jaké se 

používají při současných trhacích pracích na lomu Kotouč Štramberk.  

Nabízejí se dva typy odstřelu a to dvouřadý a jednořadý, přičemž u obou budu 

vycházet ze stejného množství vertikálních vývrtů, kterých bude celkem nc = 20. 

Patní vývrty již nebudou v návrhu projektovány, poněvadž jejich neprovedení 

přinese úspory jak v nákladech na vrtné práce, tak v nákladech na spotřebu trhavin a 

rozbušek. Dalším neméně důležitým faktorem jejich neprovedení je bezpečnost práce, 

neboť při vlastním vrtání i nabíjení těchto patních vývrtů se obsluha pohybuje v těsné 

blízkosti lomové stěny, ze které, hlavně v zimním období a při nepříznivých klimatických 

podmínkách, hrozí uvolnění a následný pád horniny.  

Specifickou spotřebu trhavin q volím na základě tabulek, odborné literatury i 

konzultací s TVO oslovených potencionálních dodavatelů trhavin. Při výpočtech tedy budu 

vycházet z hodnoty q = 0,18 kg.t
-1

 = 0,49 kg.m
-3 
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Hustota horniny ρhor = 2,7 t.m
-3 

Sklon lomové stěny α = 72° 

Výška stěny H = 22 m 

Hustota trhaviny ρtrh = 1 150 kg.m
-3

 

Součinitel přiblížení vývrtu m = 0,8 

Součinitel závislý na úklonu a průměru vývrtu K = 0,05 [4]  

 

 

Obrázek č.17: Navrhovaný typ clonového odstřelu ( autor) 

Při výpočtu parametrů modelového clonového odstřelu budu vycházet ze vzorců, 

které jsou uváděny v odborné a technické literatuře. Trhavina bude použita z nabíjecího 

vozu (nyní nebudu rozlišovat dodavatele, protože nabízené trhaviny mají podobné 

charakteristiky a liší se pouze v ceně) a roznět bude použit elektrický, abych mohl 

prezentovat výpočet bezpečnosti roznětu.  
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a) Dvouřadý odstřel 

 Výpočet spotřeby trhaviny na 1 metr vývrtu: 

   
     

 
              

   
        

 
                     

Na základě doporučení a odborné literatury volím p = 7,8 kg . m
-1 

 Výpočet délky vývrtu bez převrtaní: 

   
 

    
       

   
  

     
         

 Výpočet horizontální úsečky odporu v úrovni hlavy etáže první řady: 

   
                                           

            
        

   
                                                          

                   
 

       

 Výpočet úsečky nejmenšího odporu – záběr: 

                  

                  

 Výpočet rozestupu v řadě: 

             

                

 Výpočet úsečky nejmenšího odporu – záběr druhé řady: 
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 Výpočet horizontální úsečky odporu v úrovni hlavy etáže druhé řady: 

                

                   

 Výpočet převrtání vrtu pod úroveň etáže: 

                  

                 

 Výpočet délky ucpávky: 

                

                 

 Výpočet hmotnosti sloupcové nálože jednoho vývrtu: 

                      

                              

 Výpočet celkové nálože: 

              

                        

 Jak je uvedeno v kapitole 5.2, je povolena celková nálož pro trhací práce na 

lomu Kotouč Štramberk 4 500 kg, což je v tomto návrhu splněno. 

 Výpočet množství počinové trhaviny: 

V každém vývrtu navrhuji dvě počinové nálože o hmotnosti 2,5 kg 

              

                     

 Výpočet množství trhaviny z nabíjecího vozu: 
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 Výpočet celkově navrtaných metrů: 

                  

                               

 Výpočet objemu rozpojené horniny: 

                  

                               

 Výpočet tonáže rozpojené horniny: 

           

                      

b) Jednořadý odstřel 

Všechny vypočtené hodnoty parametrů dvouřadého odstřelu jsou shodné i pro 

jednořadý odstřel, rozdíl je pouze v objemu a tonáži rozpojené horniny. 

 Výpočet objemu rozpojené horniny: 

            

                         

 Výpočet tonáže rozpojené horniny: 

           

                      

6.4 Výpočet jistoty elektrického roznětu 

Nálož trhaviny v každém vývrtu navrhuji počinovat dvěma elektrickými 

rozbuškami typu DeM-S o délce přívodních vodičů 6 a 25 m. , přičemž delší bude 

umístěna na dně nabíjeného sloupce trhaviny a druhá na vrcholu tohoto nabíjeného 

sloupce, pod samotnou ucpávkou. Jako přívodní vodič navrhuji kabel XLY-H, který je 
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určen jako přívod k elektrickým rozněcovadlům a k propojení roznětných sítí při trhacích 

pracích na lomech i v dolech.  

Pro spolehlivý roznět většího počtu elektrických rozbušek navrhuji použít 

kondenzátorovou roznětnici RKC 1. Tento typ roznětnice se vyznačuje malou váhou, 

nízkým provozním napětím, vysokým výkonem i zabudovaným ohmmetrem. 

 

Obrázek č.18: Roznětnice RKC 1 ( autor) 

 Výpočet odporu přívodního vedení: 

Přívodní vedení bude provedeno kabelem XLY-H s vodiči Cu o průměru 0,5 mm a 

délky 2 x 100 m. Odpor vodiče 0,039 Ω.m
-1

. 

                      

 Výpočet odporu roznětné sítě: 

Použité rozbušky DeM-S mají při délce vodičů 6 m odpor 1,8 Ω a při délce 25 m 

odpor 5,4 Ω. Odpor propojovacího vedení RPR předpokládám 5 Ω. 
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 Výpočet odporu roznětného vedení: 

                 

                   

 Výpočet časové konstanty τ: 

C – kapacita kondenzátoru = 24 μF = 0,000024 F, npv – počet větví = 1 

         
  

    
            

                
   

 
            

 Výpočet zážehového impulzu: 

U – napětí kondenzátoru = 1 200 V, t – minimální reakční doba = 0,004 s 

       
    

             
     

    
           

       
               

              
     

        
                                        

 Výpočet jistoty elektrického roznětu: 

Lz – aktivační zážehový impulz rozbušek DeM-S = 18 mJ. Ω  
 

  
     

  
        

  
      

  
      

Při použití 40 ks rozbušek typu DeM-S je jistota elektrického roznětu 5,39 násobná. 
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7 Technicko-ekonomické a ekologické zhodnocení 

7.1 Základní zhodnocení návrhu  

V nynější době jsou v každé firmě zabývající se těžbou nerostů patrny snahy 

snižovat náklady na jejich dobývání. Jako první se vždy nabízejí úspory ve vrtných a 

trhacích pracích. V mnoha firmách se ubírají cestou takzvaných dodavatelských služeb, 

kdy jsou vrtné i trhací práce prováděny dodavatelskou společností. 

Tímto směrem se ve společnosti Kotouč Štramberk ubírat nechtějí a proto se 

nabízejí úspory, které se dají získat změnou parametrů trhacích prací v závislosti na 

použité trhavině. Na názorném příkladu jsem navrhnul a vypočítal nové parametry 

odstřelu, které vedly jak ke změně vrtného schématu, tak ke změně hlavních 

ekonomických ukazatelů, mezi které patří hlavně výnos, což je poměr odstřelené horniny 

na navrtaný metr, a dále celkový náklad v korunách na jednu  vydobytou tunu. 

V následujících podkapitolách jsou všechny tyto náklady pro vrtné a trhací práce i 

následné ekonomické ukazatele názorně uvedeny, jak pro současný typ odstřelů, tak i pro 

nově navrhovaný typ, který je rozpracován v návaznosti na jednotlivé potencionální 

dodavatele trhavin. 

7.1.1 Současný způsob odstřelů na lomu Kotouč Štramberk  

Současný způsob Počet Jednotková cena Cena celkem 

Perunit E 285 kg
 

 34,50 Kč.kg
-1 

9 832,50 Kč 

Emsit V 2 531 kg
 

 23,50 Kč.kg
-1 

59 478,50 Kč 

El. rozbuška 6 m 20 ks  36,30 Kč.ks
-1 

726 Kč 

El. rozbuška 25 m 20 ks 99,20 Kč.ks
-1 

1 984 Kč 

Navrtané metry 545 m
 

104,32 Kč.m
-1 

56 854 Kč 

Hlavní ukazatele Dvouřadý odstřel 

Tonáž celkem 17 604 t 

Náklady celkem 128 875 Kč 

Výnos – tuna na navrtaný metr 32,30 t.m
-1

 

Náklad - koruna na tunu 7,32 Kč.t
-1

 

Tabulka č.6: Ekonomické ukazatele současného typu odstřelu (autor ) 



Vojtěch Monsport: Návrh na změnu parametrů trhacích prací na lomu Kotouč Štramberk  

2014  36 

 

7.1.2 Navrhovaný odstřel trhavinou firmy Austin Powder Service  

Austin Powder Service Počet Jednotková cena Cena celkem 

AUSTROGEL P1 100 kg
 

 39,00 Kč.kg
-1 

3 900 Kč 

HYDROMITE 70 3 140 kg
 

 19,80 Kč.kg
-1 

62 172 Kč 

El. rozbuška 6 m 20 ks  36,30 Kč.ks
-1 

726 Kč 

El. rozbuška 25 m 20 ks 99,20 Kč.ks
-1 

1 984 Kč 

Navrtané metry 492,6 m
 

104,32 Kč.m
-1 

51 389 Kč 

Hlavní ukazatele Jednořadý odstřel Dvouřadý odstřel 

Tonáž celkem 23 166 t 20 617 t 

Náklady celkem 120 171 Kč 120 171 Kč 

Výnos – tuna na navrtaný metr 47,03 t.m
-1 

41,85 t.m
-1 

Náklad  - koruna na tunu 5,19 Kč.t
-1 

5,83 Kč.t
-1 

Tabulka č.7: Ekonomické ukazatele navrhovaného odstřelu trhavinou firmy Austin Powder Service (autor) 

7.1.3 Navrhovaný odstřel trhavinou firmy Explosia a.s. 

Explosia a.s. Počet Jednotková cena Cena celkem 

PERUNIT  E 100 kg
 

 34,50 Kč.kg
-1 

3 450 Kč 

EMSIT
®
 20 MNV 3 140 kg

 
 18,00 Kč.kg

-1 
56 520 Kč 

El. rozbuška 6 m 20 ks  36,30 Kč.ks
-1 

726 Kč 

El. rozbuška 25 m 20 ks 99,20 Kč.ks
-1 

1 984 Kč 

Navrtané metry 492,6 m
 

104,32 Kč.m
-1 

51 389 Kč 

Hlavní ukazatele Jednořadý odstřel Dvouřadý odstřel 

Tonáž celkem 23 166 t 20 617 t 

Náklady celkem 114 069 Kč 114 069 Kč 

Výnos – tuna na navrtaný metr 47,03 t.m
-1 

41,85 t.m
-1 

Náklad  - koruna na tunu 4,92 Kč.t
-1 

5,53 Kč.t
-1 

Tabulka č.8: Ekonomické ukazatele navrhovaného odstřelu  trhavinou firmy Explosia a.s. (autor ) 
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7.1.4 Navrhovaný odstřel trhavinou firmy SSE Explo ČR  

SSE Explo ČR  Počet Jednotková cena Cena celkem 

Poladyn 31 ECO 100 kg
 

 35,00 Kč.kg
-1 

3 500 Kč 

Blendex 80 3 140 kg
 

 17,80 Kč.kg
-1 

55 892 Kč 

El. rozbuška 6 m 20 ks  36,30 Kč.ks
-1 

726 Kč 

El. rozbuška 25 m 20 ks 99,20 Kč.ks
-1 

1 984 Kč 

Navrtané metry 492,6 m
 

104,32 Kč.m
-1 

51 389 Kč 

Hlavní ukazatele Jednořadý odstřel Dvouřadý odstřel 

Tonáž celkem 23 166 t 20 617 t 

Náklady celkem 113 491 Kč 134 491 Kč 

Výnos – tuna na navrtaný metr 47,03 t.m
-1 

41,85 t.m
-1 

Náklad  - koruna na tunu 4,90 Kč.t
-1 

5,52 Kč.t
-1 

Tabulka č.9: Ekonomické ukazatele navrhovaného odstřelu trhavinou  firmy SSE Explo ČR (autor ) 

7.2 Ekonomické zhodnocení  

 

Současnost 
Austin Powder 

Service 
Explosia a.s. SSE Explo ČR 

dvouřadý jednořadý dvouřadý jednořadý dvouřadý jednořadý dvouřadý 

Tonáž [t] 17 604
 

23 166
 

20 617 23 166 20 617 23 166 20 617 

Trhaviny a 

rozbušky [Kč] 
72 021 68 782 68 782 62 680 62 680 62 102 62 102 

Vrtné náklady 

[Kč] 
56 854 51 389 51 389 51 389 51 389 51 389 51 389 

Celkové 

náklady [Kč] 
128 875

 
120 171

 
120 171 114 069 114 069 113 491 113 491 

Výnos [t.m
-1

] 32,30 47,03
 

41,85 47,03 41,85 47,03 41,85 

Náklady  

[Kč.t
-1

] 
7,32 5,19 5,83 4,92 5,53 4,90 5,52 

Úspora vrtné 

práce [Kč] 
- 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 

Úspora 

trhaviny [Kč] 
- 3 239 3 239 9 341 9 341 9 919 9 919 

Úspora [Kč.t
-1

] - 2,13 1,49 2,40 1,79 2,42 1,80 

Tabulka č.10: Srovnání ekonomických ukazatelů navrhovaného typu odstřelu dle použitých trhavin (autor ) 
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Jak je patrné ze souhrnné tabulky, navržená změna v parametrech odstřelů může 

firmě Kotouč Štramberk spol. s r.o. přinést nemalé finanční úspory.  

Samozřejmě musíme předpokládat, že ve všech částech lomu nebude možné 

provádět odstřely na základě těchto vypočtených parametrů, a to z  z důvodu stanovených 

dílčích náloží i blízkosti bytové zástavby. Domnívám se, že i přes toto omezení takto půjde 

provést trhací práce vedoucí k získání poloviny z povolené roční těžby, která je stanovena 

na 1 050 000 t vydobytého nerostu. Dále je zřejmé, že ceny za nabízené trhaviny od 

jednotlivých firem se liší nepatrně, a proto před konečným výběrem budoucího dodavatele 

doporučuji provést ukázkové odstřely a tyto důkladně vyhodnotit.  

Ze srovnání je rovněž patrné, že úspory přinese i používání jednořadého odstřelu 

před odstřelem dvouřadým, a proto by bylo určitě zajímavé tento typ odstřelu v rámci 

navrhovaných ukázkových odstřelů vyzkoušet a v určitém časovém horizontu vyhodnotit. 

Při předpokládané těžbě 500 000 t vápenců, za použití tohoto navrhovaného 

způsobu dvouřadých odstřelů, je možné očekávat úsporu 900 000 Kč v návaznosti na 

vybraného dodavatele, při použití jednořadého lze úsporu ještě navýšit.    

Dále se nabízí  místo elektrického způsobu roznětu používat hlavně v zónách 

zvýšeného přenosu roznět neelektrický. Náklady na tento roznět se u navrhovaného typu 

odstřelu pohybují na základě současně platných cen 4 800 Kč (20 ks rozbušek 27 m, 20 ks 

rozbušek 4,8 m a 20 ks propojovacích konektorů), což  zvýší náklady oproti roznětu 

elektrickému o 2 000 Kč a o tuto sumu dojde ke snížení úspor u rozbušek a trhavin. 

7.3 Ekologické vyhodnocení 

Každá prováděna trhací práce je doprovázena nežádoucími vlivy, které zatěžují 

okolní životní prostředí. Mezi tyto nežádoucí účinky patří především: 

 hluk 

 seizmické otřesy 

 tlaková vlna 

 prašnost a zplodiny  

 nežádoucí rozlet 

 případně kontaminace spodních vod 
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Asi nejvýznamnějšími a okolím taky nejvíce registrovatelnými jsou účinky 

seizmické, hluk a tlaková vlna. Povinností každé těžební společnosti je tyto účinky 

sledovat, monitorovat, vyhodnocovat jejich dopad na okolí za pomoci úředně ověřených 

měřících přístrojů a eliminovat vliv výše uvedených nežádoucích účinků trhacích prací na 

obyvatelstvo a občanskou zástavbu. Problematiku seizmických účinků na stavby řeší ČSN 

730040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“. 

Musím konstatovat, že všechny tyto negativní účinky se budou vyskytovat na lomu 

i nadále, ale změnou parametrů trhacích prací dojde díky zvýšenému výnosu odstřelené 

rubaniny na navrtaný metr k zmenšení navrtaného počtu metrů i k snížení počtu odstřelů 

(řádově o tři, nebo čtyři). Rovněž doporučuji používání neelektrického způsobu roznětu, 

hlavně v zónách zvýšeného přenosu, protože jeho používáním je možné lépe eliminovat 

seizmické účinky trhacích prací. Dále doporučuji používat tento roznětný systém při TP na 

nyní nejnižších etážích i při trhacích pracích na nově vzniklých etážích při postupném 

zahlubování lomu, protože zde lze předpokládat mnohem znatelnější přenos seizmických 

účinků na blízkou bytovou zástavbu města. Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, 

používáním tohoto roznětného systému lze tyto negativní účinky snížit a zmírnit. 

 

Obrázek č.19: Jasoň červenooký ( autor) 
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8 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout změnu parametrů trhacích prací na lomu 

Kotouč Štramberk v návaznosti na používanou trhavinu. V současnosti je na lomu při 

trhacích pracích používaná trhavina náložkovaná, ve vývrtech suchých, kterých z důvodu 

zahlubování lomu již moc není, trhavina sypaná. Právě používaná trhavina limituje při 

výpočtech základní parametry trhacích prací jako je záběr a rozteč, a tím je omezena i 

výsledná kubatura odstřeleného vápence. Rovněž narůstají náklady na vrtné práce. 

Mnou navrhovaná změna vychází ze změny trhaviny, kdy doporučuji používat 

trhavinu vyráběnou na místě spotřeby a nabíjenou do vývrtů pomocí nabíjecího vozu. 

Tímto je vývrt zaplněn trhavinou v celém svém průřezu a v celé délce, což při výpočtu 

parametrů odstřelu vede ke zvětšení záběru a roztečí, snížení počtu navrtaných metrů 

v důsledku nepoužívání patních vývrtů i celkovému snížení nákladů na odstřelenou tunu. 

Pro maximální zlepšení a zkvalitnění všech ukazatelů trhacích prací doporučuji provést 

na lomu Kotouč Štramberk následující kroky: 

 provést zkušební odstřely s trhavinami od jednotlivých dodavatelů a tyto následně 

důkladně vyhodnotit 

 provést zkušební jednořadé odstřely a tyto rovněž důkladně vyhodnotit 

 pro snížení spotřeby trhavin i dodržení velikosti dílčí nálože na jeden časový stupeň 

doporučuji vyzkoušet ve vývrtech nálože s meziucpávkou 

 více používat neelektrický roznětný systém při odstřelech v zónách zvýšeného 

přenosu i při odstřelech na dalších nově vzniklých etážích  

 zvážit a posoudit počet vlastních pracovníků účastných odstřelu a rovněž úsporu 

jejich mzdy promítnout do ekonomického zhodnocení 

 snažit se v maximální možné míře používat navržené parametry odstřelů 

v návaznosti na omezující podmínky doporučených velikostí náloží na jednotlivý 

časový stupeň v daných částech lomu i velikosti nálože celkové, jak je  stanoveno 

specializovanou firmou Geodyn spol. s r.o. 

Domnívám se, že řešení, které v této práci navrhuji, bude mít jistě ekonomický 

přínos pro firmu Kotouč Štramberk, spol. s r.o. Mé návrhy zásadně nemění doposud 
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používané postupy, které se dosud na lomu Kotouč Štramberk používají, pouze je upravují 

a tak se stávají efektivnější a ekonomičtější. 

Na závěr bych chtěl poděkovat firmě Kotouč Štramberk, spol. s r.o. za poskytnutí 

dostatečného množství odborných podkladů pro vypracování této diplomové práci. Dále 

bych chtěl poděkovat firmám Austin Powder Service CZ spol. s r.o., Explosia a.s. a SSE 

Explo ČR spol. s r.o. za poskytnutí informací k jimi dodávaným trhavinám. 

Rovněž děkuji závodnímu lomu Kotouč Štramberk spol. s r.o. Ing. Přemyslu 

Obšilovi a vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Milanu Mikolášovi, PhD. za jejich 

konzultace a připomínky při zpracování mé diplomové práce.   

 

Obrázek č.20: Prováděný odstřel na lomu Kotouč Štramberk spol. s r.o. ( autor) 
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