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Anotace 

Tématem bakalářské práce je historie trhacích prací na důlních provozech. Práce 

pojednává zejména o vývoji trhacích prací od minulosti až po současnost, o používaných 

technologiích a nástrojích. Je zde popsán objev střelného prachu a první provedení trhací 

práce. Dále práce poukazuje na rozšíření trhacích prací do ostatních zemí a také vývoj 

jednotlivých nástrojů ve světě. V bakalářské práci je také popsán současný stav trhacích 

prací, nové technologické postupy a nástroje. Dále práce obsahuje itinerář třídenní exkurze, 

který je určen pro cílovou skupinu.  

 

Klíčová slova: trhací práce, střelný prach, důlní činnost, dobývání 

 

 

Summary 

The theme of this Bachelor thesis is the history of blasting works on mining 

operations. This thesis focuses mainly on the development of blasting works from the past 

to the present times, mentions the technologies used and the tools. The discovery  

of gunpowder and the first blasting work is described in this piece of writing. The work 

also refers to the expansion of blasting work to other countries and the development  

of individual tools in the world. Author of the thesis also describes the current state  

of blasting , new processes and tools. A three-day itinerary of excursion has been designed 

for the target group and described in details in here . 
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1. ÚVOD 

 

Trhací práce je v dnešní době neoddělitelnou součástí hornické činnosti, než však 

dospěla na dnešní úroveň, předcházel jí dlouhý vývoj. Trhací práce nepředstavitelně 

ulehčila práci horníků, proto je její objev brán jako veliký pokrok v hornictví. 

Dříve, než však byla trhací práce objevena, vyvíjelo se hornictví tisíce let. První 

hornickou činnost můžeme pozorovat již v době kamenné. Postupem času se vyvíjely 

různé nástroje, které byly používány pro těžbu nerostných surovin. Důležitým mezníkem 

ve vývoji trhací práce byl objev střelného prachu, právě střelný prach výrazně usnadnil 

hornickou činnost. Od prvního použití trhací práce v 17. století můžeme sledovat, jak velký 

je její význam v hornictví. Trhací práce se rychle šířila do celého světa a rostla její 

důležitost. V průběhu doby se používaly různé druhy nástrojů a výbušnin, také postup této 

činnosti se výrazně měnil. 

Tato závěrečná práce má za cíl poukázat na vývoj trhací práce, popsat používané 

metody od počátků hornictví až po současnost. Dále je zde prezentován vývoj jednotlivých 

nástrojů a také trhavin. Podstatná část práce je věnována současnému stavu trhacích prací, 

jejich technologickým postupům a současným nástrojům. Cílem této práce je také 

nabídnout itinerář odborné exkurze, který tematicky souvisí s náplní této práce.   
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2. POČÁTKY TRHACÍCH PRACÍ 
 

V hornictví hrají trhací práce již odedávna velkou roli. Je těžké představit si, jaké 

množství energie je ukryto jen v malém množství výbušniny a jak tuto energii může člověk 

využít, na druhé straně, jak tato síla dokáže škodit. (Dojčár a kol. 1996) 

Než dojdeme k samotným trhacím pracím, nesmíme zapomenout zmínit, jakým 

způsobem uskutečňovali horníci, před zavedením trhacích prací černým prachem, 

dobývání užitkových nerostů a hornin. Jen tak poznáme způsob hornických prací 

vykonaných před použitím černého prachu. Potom můžeme vidět, jak velký význam 

připadá vynálezu střelného prachu a jeho použití v hornictví. (Kirnbauer in Novák 1971) 

2. 1. Ruční dobývání 

2. 1. 1. Doba kamenná 
 

Majer (2004) uvádí, že v době kamenné byl dobýván pazourek a křemence, které 

dále sloužily pro výrobu nástrojů či jako zbraně. Těžba počínala povrchovým sběrem,  

po vysbírání volně ležících kusů bylo nutné rozrušit povrch a dobývat pazourky v mělkých 

či hlubších jamách. Sestup do jam probíhal pravděpodobně po upravených kmenech  

či houžvích. Horniny se rozpojovaly pomocí palic, parohových kopáčů a různých tlouků.  

2. 1. 2. Doba bronzová 
 

Jako první dobývané kovy byly měď a zlato, které se nachází v ryzí podobě. 

V historii se zlato získávalo nejčastěji z říčních náplavů a dobývalo se také z primárních 

ložisek hlubinným způsobem. Nejstarší hlubinné rudné doly pochází z období 3000 let 

před naším letopočtem. Díky schopnosti těžit a zpracovávat měděné rudy, byl k dispozici 

člověku nový materiál. K dobývání byly použity parohové kopáče, kamenné mlaty  

a palice. Důležitý byl objev cínu. Ze slitiny mědi a cínu, tedy bronzu se vyráběly kvalitní 

nástroje, které usnadňovaly těžbu. (Majer 2004) 
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2. 1. 3. Starověké civilizace 

 

Rozvoj těžby nastal v době starověkých říší. Těženy byly především rudy zlata, 

stříbra, mědi, cínu, železa a v neposlední řadě stavební materiály. Starověké hornictví 

v Řecku, Římě a Egyptě bylo založeno hlavně na práci horníků, kteří razili důlní díla  

a těžili nerosty ručně. Používali nástroje z kamene a později i ze železa. Získávání kovů 

zajistilo starověkým říším velký rozmach tehdejších civilizací. (Sheperd 1993) 

2. 1. 4. Středověk 
 

Hornictví z období středověku navazovalo svou technikou na znalosti a zkušenosti 

z dob antiky. Základem byla ruční práce, při těžbě byly používány dva nástroje – želízko  

a mlátek, ze kterých vychází hornický symbol. (Hrubý 2011) 

2. 1. 5. Želízko a mlátek 
 

K nejstarším dobývacím pracím patří práce s želízkem a mlátkem a sázení ohněm. 

Práce s želízkem a mlátkem byla po staletí hlavním a nejdůležitějším způsobem 

lamačských prací, dokud nebyl znám černý prach. Dobývání hornin se uskutečňovalo 

právě pomocí želízka a mlátku (viz obr. č. 1).  Mlátek neboli kladivo, bylo kladivo 

se dvěma hladkými plochami. Želízko byl čtyřhranný klín s otvorem, který sloužil pro 

zasunutí dřevěné rukojeti. Práce se dělala tak, že hrot želízka se nasadil levou rukou pevně 

na horninu a pravou rukou se silně udeřilo kladivem. Tak se kus horniny odštěpil. Tímto 

namáhavým a zdlouhavým způsobem se razily stovky metrů štol a chodeb, hloubily  

se šachty a vylamovaly se komíny a sýpky. Za účelem vyrubání větších kusů rud 

existovala i želízka bez otvoru, takzvané klíny. (Kirnbauer in Novák 1971) 
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Obr. č. 1:  Želízka a mlátky v expozici NTM - Praha (vlastní foto)  

2. 1. 6. Sázení ohněm 

 

Sázení ohněm bylo horníkům známo už od prehistorických dob, například při 

dobývání měděné rudy na Mitterbergu a Salzburgu, dále ho znali Římané či Kartáginci. 

Sázení ohněm se používalo po celou dobu středověku, a dokonce i dlouho v novověku. 

 Je také možné, že se sázení ohněm používalo už v době kamenné. (Kirnbauer in Novák 

1971) 

Sázení ohněm se provádělo tak, že hornina, která se měla vytěžit, se rychle zahřála 

na vysokou teplotu ohněm a potom se ochladila vodou, nebo se nechala přirozeně 

zchladnout. Hornina se tak do určité míry uvolnila a kousky hornin tak mohly následkem 

své váhy spadnout, dále se hornina odštěpovala pomocí vhodných nástrojů. Podstata tohoto 

procesu spočívá v tom, že roztažitelnost jednotlivých nerostných složek způsobuje 

uvolnění vnitřní vazby. Při sázení ohněm se nejčastěji používalo smrkové dřevo, jehož 

polena se stavěla do hranic před čelbu ražené chodby. Dřevo se rychle pálilo a plameny 

uvolňovaly horninu. Musela se zde věnovat mimořádná pozornost odstraňování dýmu 

pomocí náležitého větrání. Na různých místech se musely vytvořit větrací chodby nebo 

komíny. Případně se ohně zakládaly jen v noci nebo v sobotu. Oheň také musel střežit 

zkušený horník, který znal tah větru v dole. (Kirnbauer in Novák 1971) 
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Až do všeobecného zavedení trhacích prací, bylo sázení ohněm a práce s želízkem  

a mlátkem jediným způsobem při dobývání pevných hornin. Množství rubaniny, získané 

pomocí sázení ohně, nebylo nijak nepatrné. Ve většině případů se upustilo od procesu 

sázení ohněm ve prospěch střelné práce, ne v důsledku nízkého výkonu, ale pro stále  

se zhoršující obstarávání paliva, tedy dřeva. Zpočátku za tuhého odporu horníků. 

(Kirnbauer in Novák 1971) 

2. 2. Dobývání pomocí trhacích prací 

2. 2. 1. Černý prach 

 

Socha (2008) zmiňuje, že Čína je obvykle označována jako země původu střelného 

prachu. Podle názorů většiny historiků vznikl střelný neboli černý prach už v 9. století,  

a to jako výsledek pátrání čínských mudrců po elixíru života. Než byl však černý prach 

objeven, předcházela tomu celá staletí alchymistických experimentů.  

Součástí střelného prachu je ledek, který byl Číňanům znám už v polovině 1. století 

našeho letopočtu. S největší pravděpodobností používali tuto látku spolu se sírou 

k lékařským účelům. V alchymistickém textu z roku 492 můžeme nalézt zmínku  

o nachovém zbarvení plamene, který produkuje vznícený ledek. (Socha 2008) 

Oproti Číně alchymisté arabského a latinského okruhu dospěli k podobným 

pokusům s velkým zpožděním, až mezi 11. a 13. stoletím. Nejstarší zmínkou o černém 

prachu je pravděpodobně pasáž z taoistického textu zvaného Zhenyuan miaodao yaolüe. 

Tento text pochází z poloviny 9. století. Nejstarší chemický záznam pro přípravu černého 

prachu se nachází v čínském válečném kompendiu Wujing Zongyao z roku 1044. 

Nalezneme zde přesný chemický rozbor přípravy této směsi. Postupně s časem byla však 

tato směs upravována. Tajemství této směsi bylo Číňany dlouho a pečlivě střeženo, během 

11. století byl také zakázán jakýkoliv obchod s ledkem či sírou. O dvě století později  

se však střelný prach dostal do Evropy. Podle jedné z teorií se dostala chemická směs  

do Evropy během mongolské invaze ve 13. století a podle jiné zase přes Hedvábnou 

stezku, kudy putovali obchodníci napříč Blízkým východem mezi Evropou a Orientem. 

(Socha 2008) 
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 Nejstarší záznam o střelném prachu v Evropě pochází z roku 1267, a to v díle  

Epistola de secretis operibus artiis et natura od Rogera Bacona. Není však jisté, zda byl 

střelný prach již v této době použit, protože neexistují žádné důkazy. První doložený návod 

k výrobě střelného prachu je z období mezi lety 1280 – 1300, v díle Marka Graeca. Někteří 

historikové však připisují zásluhu za vynález střelného prachu německému mnichovi 

Bertholdu Schwartzovi. Za důkaz považují kresbu v knize Büchsenmeisterei-Schide  

od Josepha Furtenbacha (viz obr. č. 2). Na obrázku je mnich obklopený laboratorními 

přístroji a vytváří malou explozi v tyglíku. Nad obrázkem je nápis: „Portrét ctihodného  

a vynalézavého velebného otce, nazvaného Berthold Schwartz, z františkánského řádu; 

Doktor alchymie a vynálezce vznešeného umění dělostřeleckého v roce 1380.“ Další slova 

pod obrazem: „Pohleďte sem, co čas a příroda dnes přinesly prostřednictvím vynalézavých 

mužů. Zrodilo se umění střelby z děl, vzniklo z přírody, z ohně a páry přírody.“ (Lanning 

2003, Socha 2008) 

 

Obr. č. 2: Berthold Schwartz vyobrazen v knize Büchsenmeisterei-Schide (internet 1) 

 

 Evropané začali střelný prach vylepšovat, a to výrazněji, než arabští alchymisté. 

Například zvýšili podíl ledku pro větší explozivitu. A protože se složky střelného prachu 

navzájem oddělovaly, začali střelný prach míchat za vlhka. Došli tak k vytvoření zrnek, 
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která se dále nerozpadala. Tato zrnka střelného prachu se později lisovala do různých 

tvarů. Význam černého prachu vzrostl s vynálezem střelných zbraní. Zpočátku sloužil 

hlavně k vojenským účelům, až do roku 1627, kdy byl poprvé využit pro trhací práci. 

(Martínek 1953, Socha 2008) 

V Evropě byl tento prach poprvé použit v bitvě u Legnice v Polsku roku 1241, 

později byl použit v bitvě u Kresčaku roku 1346. (Dojčár a kol. 1996) 

Martínek (1953) tvrdí, že černý prach byl až do poloviny 19. století jedinou 

výbušnou látkou. Byl využíván ve vojenství, hornictví a lomařství. Na složení černého 

prachu se za poslední století nic nezměnilo, pořád se skládá z ledku draselného, síry  

a dřevěného uhlí.  

Po vynálezu nitroglycerínu a trhací želatiny byl černý prach zatlačován do pozadí. 

Mohlo by se zdát, že černý prach v dnešní době již nemá pro praktické využití téměř žádný 

význam, ale i přes svou nebezpečnost při manipulaci a výrobě, je v mnoha případech 

nenahraditelný. Černý prach se stále používá pro vojenské muniční účely, v trhací technice 

a v pyrotechnice. (Dojčár a kol. 1996) 

Především podle velikosti zrna se rozlišují jednotlivé druhy černého prachu. 

Například při výrobě nábojů pro ruční střelné zbraně je využíván jemnozrnný střelný 

prach, hrubozrnný prach se používá jako náplň pro dělostřelecké náboje a zápalnice. Velmi 

hrubozrnný prach se používá jako prach trhací, tento černý prach musí mít vysokou 

rychlost hoření, aby se jeho účinek blížil účinkům detonačních trhavin. Černý prach  

je citlivý na plamen či jiskru, vznítí se i od jiskry statické elektřiny. Je chemicky stabilní  

a nevykazuje žádné zdraví škodlivé účinky. Zahřátím na teplotu 270 až 300 °C vybuchuje. 

Je hydroskopický. Nemrzne, ale vlhne a hrudkovatí. (Dojčár a kol. 1996) 

Průmyslově vyráběný střelný prach pro trhací práce má typové označení Vesuvit. 

Jedná se o chemickou směs ledku draselného, dřevěného uhlí a síry v poměru: 75:15:10. 

Jde o hrubě zrnitou hmotu s nepravidelnými zrny šedočerné barvy. Je používán pouze  

na povrchových pracovištích, protože se při výbuchu vyvíjí velké množství jedovatých 

zplodin. (Dojčár a kol. 1996) 
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2. 3. Trhací práce 

 

 Trhací práce jsou jedním z nejvýraznějších kroků kupředu ve vývoji hornické 

techniky. V dnešní době se hornictví zakládá z větší části právě na používání výbušnin. 

(Kirnbauer in Novák 1971) 

2. 3. 1. První použití střelného prachu v hornictví 

 

 První použití střelného prachu v hornictví se datuje dnem 8. 2. 1627, podle zápisu 

v knize horního soudu ve Štiavnici. Tohoto dne provedl tyrolský dělník Kašpar Weindel  

první odstřel v Bánské Štiavnici, konkrétně při ražení Horní bobří štoly. (Dojčár a kol. 

1996) 

V textu protokolu bánskoštiavnického soudu se můžeme dočíst, že k prvnímu 

odstřelu konaného 8. února 1627 byl přizván Bánský soud Jeho císařské Výsosti v Bánské 

Štiavnici. Mělo se zde dohlédnout na to, zda střelné práce neničí výdřevu a jiné 

zařízení dolu. Na základě vykonané prohlídky a odstřelu v přítomnosti úředních osob  

se zjistilo, že se střelné práce mají provádět a že nezapříčiňují nic škodlivého. Také plyny, 

které vznikají spálením prachu, mizí během čtvrt hodiny a přitom spolu strhnou špatný 

důlní vzduch. Proto komisi nezbývalo nic jiného, než trhací práce doporučit. (Kirnbauer  

in Novák 1971) 

 Střelná práce byla nebezpečná a s prachovou náloží bylo nutné zacházet opatrně. 

Zpočátku docházelo k úrazům, to vedlo k vydávání předpisů o tom, jak se má s výbušninou 

zacházet a jak se má trhací práce provádět. Za nedlouhou dobu od prvního odstřelu se píše 

o první nehodě při střelných pracích. Ta se stala 11. ledna 1631, kdy se poranil střelec 

jménem Lorenz z Bánskej Belej. Při odstřelu si velmi ublížil na tváři a na těle. V tomto 

roce také došlo k soudnímu vyšetřování, kvůli neoprávněnému prodeji střelného prachu. 

(Kirnbauer in Novák) 
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Tento způsob rozpojování hornin se poté rychle šířil do Čech, Německa a ostatních 

částí Evropy. Takto se začal používat střelný prach při dobývání rud a hornin, zůstal také 

jedinou výbušnou látkou až do poloviny 19. století. (Martínek 1953) 
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3. HISTORICKÝ PŘEHLED TRHACÍCH PRACÍ  

 NA DŮLNÍCH PROVOZECH VE SVĚTĚ 

3. 1. Rozšíření trhacích prací z Bánské Štiavnice do světa 

 

Od prvního odstřelu roku 1627 v Bánské Štiavnici, se trhací práce rychle šířily  

do ostatních hornických oblastí. Již téhož roku se použily trhací práce v Čechách  

a v Německu. O pět let později byly trhací práce použity v Clausthalu na Harzu. Roku 

1635 v Radmeru ve Štýrsku, roku 1644 v saském Freibergu. V roce 1650 se používaly 

střelné práce ve Vestfálsku a v Porýnsku. Roku 1670 se trhací práce rozšířily do Anglie, 

roku 1724 do Švédska. Zanedlouho poté si trhací práce našly vstup i do ostatních oblastí 

Evropy a celého světa. Vývoj trhacích prací probíhal v jednotlivých zemích samostatně, 

technologický postup a nástroje použité k trhací práci však byly stejné. Jednotlivé země 

spolu také spolupracovaly. (Kirnbauer in Novák 1971) 

3. 2. Historický přehled vývoje výbušnin  

  

Roku 1832 objevil francouzský chemik Braconnt velmi hořlavou látku, kterou 

získal působením kyseliny dusičné na látky obsahující celulózu. Později dosáhli 

podobných výsledků chemici Pelouze a Dumas. Objev těchto chemiků využil profesor 

Schönbein, který dělal obdobné pokusy s bavlnou. Získanou látku pak nazval střelná 

bavlna. Tento chemik také objevil roku 1846 výbušninu nazývanou pyroxylín. Střelná 

bavlna neboli nitrocelulóza byla používána jako výbušnina. Roku 1884 se začal 

z nitrocelulózy vyrábět bezdýmný prach. (Martínek 1953)  

Martínek (1953) zmiňuje, že roku 1847 objevil italský chemik Sobrero 

nitroglycerín, který získal z glycerínu působením směsi kyseliny dusičné a kyseliny sírové. 

Nitroglycerín měl vlastnosti velmi silné výbušniny, ale protože šlo o kapalnou látku, nebyl 

příliš vhodný pro trhací práce. Ruský chemik N. N. Zinin navrhl roku 1854 použít 

nitroglycerín na plnění dělových nábojů a později i na plnění námořních min. Nitroglycerín 

se začal vyrábět ve větším množství a začal se používat i v hornictví pro trhací práce. 

Zásluha o využití nitroglycerínu patří Švédovi Alfredu Nobelovi, který zřídil továrnu  
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na výrobu trhacího oleje. Díky častým nehodám byl zakázán převoz nitroglycerínu téměř 

ve všech státech. Proto se hledaly způsoby, jak zneškodnit vysokou citlivost nitroglycerínu. 

Až díky náhodnému vsáknutí nitroglycerínu do hlíny vznikla plastická kašovitá hmota  

– první dynamit. Ukázka balení dynamitu je zobrazena na obr. č. 3.  

 Na základě Zininových výsledků získal roku 1875 Alfred Nobel trhací želatinu,  

a to nasáknutím nitroglycerínu do střelné bavlny. Trhací želatina se stala základem výroby 

želatinových trhavin. Objevem trhací želatiny a následnou výrobou želatinových trhavin 

zanikla výroba hlinkových dynamitů. Hlinkové dynamity byly málo účinné. Další vývoj 

výroby výbušných látek přinesl snahu vyrábět výbušné látky, které by byly bezpečnější  

při manipulaci. Nitroglycerínové výbušniny byly citlivé na náraz a jejich vysoká 

výbuchová teplota zapříčiňovala časté exploze metanu a uhelného prachu v uhelných 

dolech. Proto byla snaha vyrobit látku s nižší výbuchovou teplotou. Touto látkou se stala 

sůl kyseliny dusičné – dusičnan amonný, který se stal základem výroby takzvaných 

amonnoledkových výbušnin. K nejznámějším skupinám amonnoledkových výbušnin patří 

dynamon a astralit. (Martínek 1953) 

 

Obr. č. 3: Ukázka balení dynamitu v expozici NTM - Praha (vlastní foto)  
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Jako výbušnina se také používal kapalný vzduch. Tento kapalný vzduch byl nasáklý 

do pórovité organické látky, která byla bohatá na uhlík - například do dřevěného uhlí  

či dřevěných pilin. Ty se vložily do vývrtu a po ucpání se zapálily rozbuškou. Takto 

získaná směs kapaného vzduchu spolu s uhlíkem se nazývá oxylikvit. Objevil ji Linde roku 

1897. V trhacích pracích se však použití oxylikvitu příliš nerozšířilo, protože často 

docházelo k samovolným výbuchům a samovolnému zapálení. (Martínek 1953) 

3. 3. Historický přehled vývoje rozněcovadel 

 

 Rozněcovadly nazýváme takové pomůcky, kterými zapalujeme trhavinu a kterými 

zapříčiňujeme výbuch nálože trhaviny. Patří zde zápalnice, rozbušky, elektrické 

rozněcovače a můžeme zde zařadit také elektrické odpalovací strojky, které vyrábí 

elektrický proud při elektrickém roznětu nálože. (Martínek 1953) 

Po dlouhé časy se k roznětu střelného prachu používala primitivní rozněcovadla, 

která byla vyráběna ručně. Vyráběla se ze stébel rostlin nebo z papírových trubiček, které 

byly vyplněny střelným prachem. Pokrokem pak byly knoty naplněné střelným prachem. 

Významný byl rok 1831, kdy Angličan Bickford vymyslel bezpečnostní zápalnici. 

Podstatou Bickfordovy zápalnice byla takzvaná žilka či duše střelného prachu obalená 

bavlnou nebo jutou. Zápalnice se vyráběly ve třiceti variantách, například pro suchá či 

mokrá místa nebo pro vývrty pod vodou. Lišily se použitím různého izolačního materiálu. 

(Magula in Novák) 

Zavedením brizantnějších trhavin, které nebylo možné zapálit plamenem, vznikla 

potřeba používat účinnější rozněcovadla. Tento problém byl vyřešen rozbuškami, které 

byly plněné třaskavinou, za určitých podmínek detonační zápalnicí nebo bleskovicí, která 

je také naplněná třaskavinou. (Martínek 1953) 

Roku 1862 zhotovil Nobel takzvaný Nobelův zapalovač, který představoval jakýsi 

přechod mezi deflagračními rozněcovadly a detonačními rozbuškami. Rozbušky vynalezl 

taktéž Nobel, roku 1864. Místo nitroglycerínu použil rtuť, kterou vložil do malé měděné 

dutinky. Postupem času se vyvíjely další druhy rozbušek. (Magula in Novák 1971) 
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Další vývojovou fází byly elektrické rozněcovače. Prvním typem byly rozněcovače 

jiskrové, dále žárové. K odpalování elektrických rozněcovačů se používaly nejdříve třecí 

elektrické přístroje, poté indukční přístroje. Nejvíce se používaly dynamo-elektrické 

odpalovací přístroje. Spolu s výrobou elektrických odpalovacích strojů se vyvíjely 

zkoušecí přístroje na kontrolu elektrické vodivosti rozněcovačů a roznětného vedení. Také 

na měření elektrického odporu. Díky těmto zkoušecím přístrojům, jako jsou například 

galvanoskop a ohmmetr, bylo dosaženo požadované bezpečnosti a účinku elektrického 

roznětu. (Magula in Novák 1971) 

Hlavním prostředkem pro detonaci trhavin byly po roce 1945 zážehové rozbušky. 

Potřeba odpálení většího počtu vrtů zapříčinila rozšíření elektrického odpalování 

s použitím časovaných rozbušek (viz obr. č. 4). Elektrifikací se však zvyšovalo riziko 

nebezpečí nežádoucího výbuchu při použití elektrického roznětu. Roku 1962 začala výroba 

elektrických čtvrtminutových rozbušek s označením DeD s časovacími stupni 0 – 12. Dále 

půlminutových rozbušek s označením DeP s časovacími stupni 0 – 12. Díky rozvoji 

milisekundového odpalování se vyráběly i milisekundové rozbušky. Nejdříve se vyráběly 

milisekundové rozbušky s měděnou dutinkou, později s dutinkou ocelovou. Interval 

zpoždění těchto rozbušek je 23 ms. Elektrické rozbušky typu DeR byly vyrobené 

s časováním 40 ms. Roku 1964 byly vyrobeny elektrické milisekundové rozbušky typu 

DeM – SICCA s časovacími stupni 0 – 11. Téhož roku byly vyrobeny elektrické 

milisekundové rozbušky typu Zeon – 5A s časovacími stupni 0 – 11 proti vlivům 

atmosférické elektřiny a proti nežádoucím účinkům statické elektřiny. (Puzder in Novák 

1971) 
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Obr. č. 4: Ukázka vzorkovnice elektrických rozbušek, v expozici NTM - Praha  

(vlastní foto)  

 

Přibližně do roku 1954 se pro zapalování zápalnic používaly zápalky. Od tohoto 

roku byly postupně vyráběny další zapalovací prostředky: zapalovač nasazovací, zapalovač 

větruvzdorný s výstražným světlem, zápalná dutinka. (Puzder in Novák 1971) 

Roku1957 byly vyrobeny nové bezpečnostní rozbuškové kleště značené RKM. 

Tyto kleště chránily střelmistra před případným výbuchem při spojování zapalovací 

rozbušky se zápalnicí. (Puzder in Novák 1971) 

Pro elektrické odpalování po roce 1945 byly používány roznětnice výroby Schaffer 

a bateriové akumulátory. Vyšší stupeň spolehlivosti v činnosti odpalovacích strojků 

znamenají roznětnice kondenzátorové. Ty se stávají velmi oblíbenými pro svou 

spolehlivost a malou hmotnost. (Puzder in Novák 1971) 
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3. 4. Postup trhací práce v minulosti 

 

Nejdříve se zapalování střelného prachu dělalo pomocí otevřeného zápalného 

kanálu, který se nechal otevřený v jílové ucpávce až po samotnou výbušnou nálož. Pro 

zavedení hlínové nebo jílové ucpávky se nasadila a narazila na vrtnou díru dřevěná zátka  

a do kanálu se vysypal volný prach. Zátková ucpávka se datuje od roku 1627. Za nedlouho 

se používaly takzvané rakety, které se vyráběly tak, že se naplňovaly stébla slámy nebo 

papírové trubičky jemnozrnným střelným prachem. Toto odpalování se nazývalo raketové 

nebo stéblové. Při tomto odpalování byly nutné krátké sírové nitě upevněné na stéblu 

slámy. Ucpávání vyvrtané díry hlínou nebo jílem, takzvané jílové střílení, zavedl roku 

1687 v  Saském Rudohoří Karl Zumbe z Altenbergu. Je možné, že bylo používáno již 

v roce 1685. Papírové nebo kožené patrony se zavedly před rokem 1685 a používání 

střelného prachu v patronách se datuje okolo roku 1705.  Zavedení jílové ucpávky  

si vyžádalo zavedení jehlice (viz obr. č. 5), pomocí které se dělal otvor do jílové ucpávky. 

Vytvořilo se tak spojení s patronou a do vytvořeného otvoru se vsunula roznětka. 

(Kirnbauer in Novák 1971) 

 Nejdříve se používaly jehlice železné, ale zjistilo se, že třením železných jehlic  

o stěny vývrtu provedeného v horninách s vysokým obsahem křemene může dojít 

k jiskření a následnému samovznícení nálože. Železné jehlice se tak začaly nahrazovat 

jehlicemi měděnými a mosaznými. Prstencová rukojeť však zůstávala ze železa, aby  

se snížila cena jehlice, měděná část jehlice mívala délku 56 cm. Dalším nástrojem byla 

škrabka (viz obr. č. 5), která byla železná či dřevěná a měla délku 84 cm. Škrabka byla 

zakončena malou lopatkou. Pomocí ní se z vývrtu vytahovala vrtná moučka. Dalším 

nástrojem byl nabíječ neboli lader (viz obr. č. 5), který se vyráběl ze železa. Měřil 84 cm  

a vážil až 1,7 kg. Někdy se ještě používala 13 cm dlouhá lopatka na zatírání jílové 

ucpávky. (Gindl in Novák 1971) 
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Obr. č. 5: Ukázky nástrojů v  expozici NTM - Praha   a) měděná jehla, b) škrabka,  

c) vrták, d) nabíjecí  tyč (vlastní foto)  

 

Roku 1806 byl popsán nový druh ucpávky, šlo o ucpávku pískovou. Místo běžné 

ucpávky se použil neudusaný písek, který se trochu stlačil škrabkou. Pokusy s tímto typem 

ucpávky se staly módní záležitostí, používaly se však jen na povrchu. Nedosáhly takové 

úspěšnosti, aby nahradily ucpávku jílovou. Z tohoto období existují také doklady o použití 

konopné ucpávky a kromě jílu se také používala sádra či vápenec. (Gindl in Novák 1971) 

Další novinkou byly dutinové odstřely. Očekávána byla úspora střelného prachu  

a také větší trhací efekt. Dutinový odstřel se však neosvědčil. Dutina se ve vývrtu vytvářela 

pod náloží, nad náloží nebo v prostoru mezi náloží a ucpávkou. Tento dutinový odstřel 

zůstal pouze na úrovni pokusů. (Gindl in Novák 1971) 

 První elektrické odpalování v podobě bateriového odpalování se zavedlo v roce 

1844. Rozeklané palníky se objevily roku 1846. Dynamit se začal používat okolo roku 

1867 a v tomto roce byla také objevena rozbuška. O rok později byl zaveden 

dynamoelektrický odpalovací stroj. Roku 1833 byly vyzkoušeny odpalovače s chemickým 

účinkem. Bezpečnostní výbušniny se zavedly roku 1886 a bezpečnostní výbušniny 



Nela Rogulská: Historie trhacích prací na důlních provozech 

 

2014                                                                                                                                      17 

 

s pláštěm roku 1938. Následoval vývoj časovaných palníků se zpožděním  

a milisekundových odpalovačů. (Kirnbauer in Novák 1971) 

Trhací práce také vyžadovaly nové vrtací nástroje. Tyto nástroje byly na počátku 

velké a nemotorné, také vrtaly díry s příliš velkým průměrem. Až do roku 1745 se používal 

na ruční vrtání jednoduchý ocelový nebozez. V Harzu se pro měkčí horninové vrstvy 

vynalezl spirálový vrták, který se rozšířil do ostatních revírů. Na zhotovování vrtných děr 

se používaly od 17. století do 19. století výhradně ruční vrtáky. Na vyčištění vrtných děr  

od vrtné moučky se používaly střelné jehly nebo škrabky. (Kirnbauer in Novák 1971) 
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4. SOUČASNÝ STAV TRHACÍCH PRACÍ  

 NA DOLECH 

 

Trhací práce prošly od jejich prvního použití řadou změn. Změnily se jak technické 

prostředky, tak i technologie jejich provádění. V posledních desetiletích jde cesta vývoje 

trhacích prací hlavně za zvyšováním efektivnosti a bezpečnosti. Kromě obecného rizika 

vyplývajícího z používání výbušnin, nesou trhací práce v hlubinných uhelných dolech další 

riziko, a to nebezpečí zapálení výbušného důlního prostředí detonující výbušninou. Proto 

se zde kladou zvýšené požadavky na kvalifikaci všech pracovníků, kteří se zúčastňují 

výkonu trhací práce. (Juránek, Rampír 1994) 

4. 1. Rozsah trhacích prací 

 

Dle zákona č. 72/1988 Sb. jsou trhací práce malého rozsahu při průzkumu, otvírce, 

přípravě a dobývání ložisek nerostů, pokud jednotlivé nálože nepřesáhnou 50 kg trhavin, 

hmotnost celkové nálože nepřesáhne při pracích v podzemí 400 kg a na povrchu 200kg 

trhavin. Pro trhací práce malého rozsahu musí být vypracován pro každé pracoviště 

technologický postup trhací práce, ve kterém se stanoví postup provádění trhacích prací 

z hlediska požadované úrovně prací a zajištění bezpečnosti provozu. Trhacími prácemi 

velkého rozsahu jsou trhací práce, při kterých nálože přesahují hmotnosti uvedené výše  

v textu. Pro trhací práce velkého rozsahu musí být vypracován pro každý odstřel technický 

projekt odstřelu. Zde je stanoven postup při provádění trhací práce z hlediska požadované 

úrovně práce a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. 

4. 2. Kvalifikace technického vedoucího odstřelu 

 

Dle zákona č. 72/1988 Sb. se technickým vedoucím odstřelu může stát pouze 

střelmistr. Musí mít úplné střední vzdělání a nejméně půlroční odbornou praxi při 

projektování a provádění trhacích prací velkého rozsahu a je držitelem oprávnění 

střelmistra příslušné odbornosti. 
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4. 3. Kvalifikace střelmistra  

 

Absolventi kurzu střelmistra získávají střelmistrovský průkaz vydaný Báňským 

úřadem. Držitel tohoto oprávnění musí být starší 21 let, musí mít úspěšně dokončenou 

základní školu a mít dvouletou praxi, z toho nejméně půlroční praxi jako pomocník 

střelmistra. Musí být zdravotně způsobilý a občansky bezúhonný. Krom všeobecných 

předpisů zodpovídá střelmistr za dodržování předpisů o výbušninách a jejich používání. 

Střelmistři jsou oprávněni provádět trhací práce malého rozsahu. (Juránek, Rampír 1994) 

4. 3. 1. Vybavení střelmistra 

 

 Každý střelmistr musí být řádně vybaven spolehlivými a bezpečnými 

střelmistrovskými pomůckami. Tyto pomůcky musí být schváleny Českým Banským 

úřadem. Vybavení obsahuje: ohmmetr, důlně bezpečnou roznětnici, měřič izolačního stavu 

(viz obr. č. 8), detektor na CO, NO, NO2 a CH4 (viz obr. č. 9), kolík pro zhotovení otvoru  

do náložky (viz obr. č. 7), propojovací vodič (viz obr. č. 10), rychlospojky (viz obr. 11), 

izolační pásku (polovodivou a nevodivou), hodinky, metr, psací potřeby, červené označení 

či průkaz, kleště nebo nůž, osobní hygienické pomůcky, střelmistrovský záznam – 

kontrolní knížku, uzamykatelné pouzdro, brašnu s visacím zámkem (viz obr. č. 6) a 

rezervní polyetylenové obaly. (Kubica, Kroul 2013) 
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Obr. č. 6: Brašna se současným vybavením střelmistra (vlastní foto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Kolík pro zhotovení otvoru do náložky (vlastní foto)  
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Obr. č. 8: Měřič izolačního stavu BAK novější  typ (vlevo) a starší typ  (vpravo) 

(vlastní foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Detektor na CO, NO, NO2 a CH4 (vlastní foto) 
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Obr. č. 10: Propojovací vodič  (vlastní foto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Dutinkové rychlospojky DS-1 (vlastní foto) 
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4. 4. Prostředky trhací techniky 

 

 Mezi prostředky trhací techniky patří výbušniny, výbušné předměty, pomůcky 

k použití výbušnin (Juránek, Rampír, 1994). Všechny výbušniny a pomůcky určené 

k trhací práci musí být schváleny příslušným Banským úřadem (Dojčár a kol. 1996).  

Výbušniny jsou látky schopné chemického výbuchu. Podle způsobu vyvolání výbušné 

přeměny se dělí na přímé a nepřímé. Mají vlastnosti trhavin, střelivin, třaskavin nebo 

výbušných pyrotechnických složí. Mohou uvolnit v krátké době značné množství energie. 

Výbušné prostředky jsou pyrotechnické výrobky nebo výrobky obsahující výbušniny. Patří 

zde hlavně prostředky k rozněcování výbušnin a také výrobky, které slouží k provádění 

ohňostrůjných prací. Pomůcky k použití výbušnin jsou zařízení či prostředky, které 

přicházejí do styku s výbušninou. Na výbušniny působí svými fyzikálními nebo fyzickými 

vlastnostmi, tím umožňují provedení trhacích a ohňostrojných prací. (Juránek, Rampír 

1994) 

4. 5. Trhaviny 

 

Trhaviny jsou směsi organických a anorganických látek výbušné i nevýbušné 

povahy. Jsou poměrně málo citlivé k vyvolání jejich detonace, proto je k jejich iniciaci 

zapotřebí silného počátečního impulsu, například výbuchu rozněcovadla. Trhaviny dělíme 

na povrchové, důlní a trhaviny pro zvláštní použití. Důlní trhaviny se dělí dále na skalní  

a bezpečné. Bezpečné jsou protiprachové, protiplynové I. kategorie, protiplynové  

II. kategorie, protiplynové III. kategorie. Trhaviny pro zvláštní použití jsou určeny pro 

trhací práce například pod vodou, při těžbě ropy a plynu nebo pro geofyzikální průzkum. 

Podle konzistence se dělí trhaviny na sypké, poloplastické, plastické, kapalné, pevné, 

emulzní, slurry. (Dojčár a kol. 1996) 
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4. 5. 1. Balení průmyslových trhavin 

  

Obalový materiál, který je používán k balení trhavin musí být chemicky netečný 

k trhavině. Musí zabraňovat unikání trhaviny z obalu, chránit trhavinu před navlhnutím  

a chránit náložky trhaviny před deformací. Nejčastějším obalovým materiálem je papír 

impregnovaný parafínem nebo polyetylén. (Dojčár a kol. 1996) 

Pytlované trhaviny: balení tohoto typu se používá u povrchových trhavin, které jsou 

aplikovány při hromadných odstřelech. 

Velkoprůměrové náložky: náložky, jejichž průměr je větší než 50 mm. Obalem je vhodná 

plastická hmota či lepenka. Takto jsou baleny převážně sypké trhaviny, v menší míře pak 

 i trhaviny plastické. 

Máloprůměrové náložky: mají válcový tvar s průměrem pod 50 mm. Obalem je papír 

nebo umělá hmota. 

Tekuté trhaviny: se přepravují v kanystrech či jiných vhodných nádobách.  

(Kubica, Kroul 2013) 

Každá trhavina má své specifické označení. Označená musí být náložka i vnější 

přepravní obal. Vnitřní přepravní obal musí obsahovat: rozměry jednotlivých náložek, 

označení výrobce, označení trhaviny a její technické normy, časový údaj o výrobě  

a spotřebě, počet náložek ve vnitřním obalu a číslo přepravního obalu. Průmyslové 

trhaviny jsou podle svého použití rozlišeny barevným označením obalu. Prachové trhaviny 

mají obal žlutý, důlní skalní trhaviny obal červený (viz obr. č. 12) a důlně bezpečné 

protiprachové trhaviny mají obal modrý. Důlně bezpečné protiplynové I. kategorie mají 

bílý obal (viz obr. č. 13), protiplynové II. kategorie mají zelený obal (viz obr. č. 14)  

a protiplynové III. kategorie mají zelený obal s černým pruhem. (Kubica, Kroul 2013) 
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Obr. č. 12: Důlní skalní trhavina (vlastní foto) 

 

Obr. č. 13: Trhaviny důlně bezpečné I. kategorie (vlastní foto) 
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Obr. č. 14: Trhaviny důlně bezpečné II. kategorie (vlastní foto) 

4. 5. 2. Průmyslové trhaviny 

 

Průmyslové trhaviny jsou takové trhaviny, které obsahují výbušnou látku nebo 

směs několika výbušnin. Každá průmyslová trhavina má složení, které je dáno výrobním 

předpisem, takzvaným reglementem. Nevýhodou těchto trhavin jsou vysoké bezpečnostní 

nároky na manipulaci a škodlivé fyziologické účinky. (Dojčár a kol. 1996) 

4. 5. 3. Suroviny pro výrobu trhavin 

  

 Suroviny potřebné k výrobě trhavin se dělí do čtyř základních skupin, jsou to 

výbušinové směsi, okysličovadla, paliva a pomocné směsi. Výbušinové směsi jsou 

individuální chemické sloučeniny – nitroestery, nitraminy a nitrolátky. Okysličovadla jsou 

látky, které obsahují velké množství kyslíku, který není pevně vázán a při výbušné 

přeměně je snadno uvolňován. Jde o sloučeniny ze skupiny dusičnanů, chlorečnanů  

či chloristanů. Paliva jsou látky organického původu, nejčastěji používané jsou topné oleje, 

nafta, dřevěná moučka nebo práškový kov. Pomocné směsi nemusí být při výrobě daného 

typu výbušniny zastoupeny. Pokud zde zastoupeny jsou, pak nejčastěji chloridem sodným, 
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chloridem draselným, uhličitanem vápenatým nebo organickými látkami s nízkým bodem 

tuhnutí, jako je například parafín či vosky.  (Kubica, Kroul 2013) 

4. 5. 4. Rozdělení průmyslových trhavin podle konzistence 

 

Sypké amonnoledkové trhaviny: Charakteristickým znakem je sypká konzistence. Jedná 

se o směsi dusičnanu amonného s výbušnými a nevýbušnými látkami. Jde o nejrozšířenější 

druh sortimentu průmyslových trhavin, a to i ve světě. (Dojčár a kol. 1996) 

Poloplastické trhaviny: Tyto trhaviny obsahují určité množství trhací želatiny, obvykle  

5 – 15 %. Jedná se o přechod mezi sypkými a plastickými trhavinami. V současnosti jsou 

v této konzistenci vyráběny převážně trhaviny důlně bezpečné. (Dojčár a kol. 1996) 

Plastické trhaviny: Hlavní výbušná složka plastických trhavin je nitroglycerín, 

nitroglykol nebo také směs obou ve formě trhací želatiny. Trhaviny obsahují obvykle  

18 až 60 % trhací želatiny. Toto množství uděluje trhavinám trvale tvárlivou plastickou 

konzistenci. Mají nepříznivé fyziologické účinky na lidský organismus a mají obvykle 

vysokou vodovzdornost. (Dojčár a kol. 1996) 

Tuhé trhaviny: Vyrábí se lisováním nebo litím. Slouží jako počinové nálože pro zajištění 

vyšší detonační rychlosti. Využívají se k druhotnému rozpojování nadměrných kusů, nebo 

pro trhací práce lehčenými náložemi. Tuhé trhaviny jsou bezpečnější při manipulaci než 

trhaviny plastické a jsou vodovzdorné. (Dojčár a kol. 1996) 

Tekuté trhaviny: Jsou známy pod názvem slurry. Trhavina je tvořena pouze 

z nevýbušných komponent. Žádná složka není výbušná, výbušná je až výsledná směs. Tyto 

trhaviny mají vysokou manipulační bezpečnost a odstraňují nepříznivé fyziologické účinky 

na lidský organismus. Lze je nabíjet do suchých i zavodnělých vrtů. V ČR je jejich použití 

zatím omezené na povrchová pracoviště. (Dojčár a kol. 1996) 

Emulzní trhaviny: Odstraňují nedostatky trhavin předchozích druhů. V dnešní době 

existuje řada různých druhů trhavin tohoto typu. Liší se konzistencí, citlivostí a různou 

energií. Jejich manipulační bezpečnost je vysoká. Mají vysokou detonační rychlost  
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a citlivost k iniciaci rozbuškou. Jsou odolné proti vodě. Tento typ trhavin se vyrábí ve 

švédské firmě Nitro Nobel, v ICI ve Velké Británii atd. (Dojčár a kol. 1996) 

4. 6. Důlně bezpečné trhaviny 

 

Jsou to průmyslové trhaviny vykazující bezpečnost vůči zapálení výbušného 

prostředí uhelného prachu a vzduchu, respektive metanu a vzduchu. Používají se při trhací 

práci v hlubinných dolech a také všude tam, kde hrozí nebezpečí zapálení výbušných 

prachů a plynů. Se zvýšením bezpečnosti se snižuje výkon trhavin. Proto je jejich využití 

tam, kde nejsou tyto trhaviny vyžadovány předpisy neekonomické. Důlně bezpečné 

trhaviny jsou rozděleny do několika tříd podle stupně relativní bezpečnosti. (Dojčár a kol. 

1996) 

První bezpečnostní trhaviny vznikaly přidáním chladících příměsí do receptury 

skalních trhavin. Příměsi jsou tvořeny nejčastěji chloridem sodným, méně často chloridem 

draselným či uhličitanem vápenatým. Bylo sníženo výbuchové teplo a výbuchová teplota 

trhaviny. Postupný vývoj dal vzniku takzvaným plášťovaným trhavinám. Jejich náložky 

byly obaleny pláštěm z chloridu sodného a kyselého uhličitanu sodného. Tyto trhaviny 

byly nazvány trhaviny se zvýšenou bezpečností. V současnosti jsou ve všech zemích 

trhaviny vyšších bezpečnostních tříd tvořeny trhavinami s výměnnými ionty. Bezpečnosti 

také docilujeme omezením hmotnosti nálože důlně bezpečné trhaviny v jednom vývrtu, 

takzvaná mezná nálož. (Dojčár a kol. 1996)  

4. 7. Střeliviny 
 

Jedná se o látky, které mají schopnost uvolňovat hořením plyny o vysoké teplotě  

a tlaku. Jsou rozděleny na střelné prachy a pohonné hmoty. Pohonné hmoty jsou 

výbušniny, které se používají k pohonu raket. Střelné prachy jsou používány jako náplň do 

výmetných složí střelných zbraní. Střeliviny se mohou chovat jako trhaviny, za určitých 

podmínek může hoření přejít v detonaci. Jako střelivina i jako trhavina byl dlouhou dobu 

používán střelný prach. Střeliviny se používají pro trhací práce jen výjimečně, a to jako 

součást zpožďovacích složí. (Dojčár a kol. 1996)  
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4. 8. Třaskaviny 

 

 Třaskaviny jsou velmi citlivé výbušniny, které lze přivést k výbuchu pouhým 

úderem, třením, jiskrou a podobně, tedy malým podnětem. Jsou schopné rychlého 

přechodu od výbuchového hoření k detonaci. Při trhacích pracích slouží třaskaviny 

k iniciaci průmyslových trhavin. Tvoří primární náplň rozbušek. Dnešní, u nás používané, 

rozbušky s měděnou dutinkou mají náplň ze směsi třaskavé rtuti a azidu stříbrného. 

Rozbušky hliníkové jsou naplněny směsí azidu olovnatého a tricinátu olovnatého.  

(Juránek, Rampír 1994) 

4. 9. Pyrotechnické slože 

 

Jsou to mechanické směsi látek, které spolu po vhodné iniciaci exotermicky reagují. 

V trhací technice jsou pyrotechnické slože v pyrotechnických zpožďovačích, časovaných 

rozbuškách a v milisekundových bleskovicových zpožďovačích. Pyrotechnické slože jsou 

tedy využívány pro zpoždění funkce rozněcovadel. (Dojčár a kol. 1996)  

4. 10. Skladování výbušnin 

4. 10. 1. Sklady výbušnin 

 

 Pro zajištění plynulého zásobování  dolu potřebnými výbušninami je nutné zajištění 

bezpečného skladování výbušnin přímo v dole. Podle množství skladovaných výbušnin  

ve skladech a dílčích skladovacích prostorech, se sklady dělí na velké a malé sklady 

výbušnin. Skladování výbušnin se řídí přísnými zásadami stanovenými podle platných 

Banských bezpečnostních předpisů. Velký sklad výbušnin má  přístupovou chodbu, místo 

pro příjem a výdej výbušnin a dílčí skladovací prostory. Dílčí prostory pro skladování 

výbušnin jsou od sebe odděleny tak, aby bylo zamezeno případnému přenosu detonace 

výbušnin mezi dílčími prostory (viz obr. č. 15). Dílčí skladovací prostory jsou kopky nebo 

komory. Přístupové chodby musí být uspořádány tak, aby v případě výbuchu skladovaných 

výbušnin byla zajištěna ochrana navazujících důlních děl. Přístupové chodby do skladu 
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bývají zajištěny vstupními dveřmi, jejichž otevření je signalizováno na centrální dispečink 

dolu. Dílčí skladovací prostory v malých skladech jsou výklenky. (video centrálního 

vzdělávacího střediska OKD 2011) 

Obr. č. 15: Ukázka skladu výbušnin (video centrálního vzdělávacího střediska  

 OKD 2011) 

 

Výbušniny jsou přijímány a vydávány na výdejním pultu. S provozováním skladu 

výbušnin je spjata i evidence výbušnin. Každý druh výbušniny musí být ve skladě 

samostatně evidován v evidenčních záznamech – skladových knihách. Za správnost zápisu 

v evidenčních záznamech ručí skladník výbušnin. (video centrálního vzdělávacího 

střediska OKD 2011) 

4. 10. 2. Uskladnění trhavin na pracovišti 

  

 Po krátkou dobu lze na pracovištích přechovávat výbušniny, a to ve zvláštních 

úschovnách zřízených na pracovišti. Úschovna výbušnin může být jednak bedna 

z dřevěných desek o minimální tloušťce desek 30 mm (viz obr. č. 16), nebo bedna z plechu 

o tloušťce alespoň 2 mm. Dále schránka, která je zapuštěna do boku podzemního díla nebo 

důlní vůz či kontejner zajištěný proti nežádoucímu přemístění. (Kubica, Kroul 2013) 
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Obr. č. 16: Ukázka dřevěné úschovny výbušnin (video centrálního vzdělávacího 

střediska OKD 2011)  

 

4. 11. Rozněcovadla 

 

 Rozněcovadla jsou prostředky sloužící k roznětu trhavin nebo výbušných předmětů. 

Dělíme je na základní, pomocná a doplňková. (Dojčár a kol. 1996)  

Základní rozněcovadla: jsou používána k přímému roznětu výbušnin a dělí se  

na zážehová a elektrická. Elektrická rozněcovadla jsou taková rozněcovadla, k jejichž 

aktivaci je využito přeměny elektrické energie v teplenou. (Kubica, Kroul 2013) 

Zápalky: jsou mechanické, ty slouží k zážehu střelivin – prachů. Nebo elektrické, které 

jsou v nábojnicích.  

Roznětky: nápichové roznětky slouží k roznětu rozbušek, třecí a tlakové roznětky jsou 

v zapalovačích či rozněcovačích.  
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Rozbušky: mohou být zážehové, nápichové, elektrické, tlakové či nárazové. Slouží 

k roznětu trhavin.  

Elektrické pilule: jsou můstkové a spárové, slouží k elektrickému roznětu.  

(Kubica, Kroul 2013) 

4. 11. 1. Zážehová rozbuška 

 

 Zážehová rozbuška je základním rozněcovadlem určeným k vyvolání detonace 

trhavin a bleskovic. Skládá se z dutinky, výbušinové náplně a pojistky. Dutinka může být 

hliníková, ta se používá na povrchu nebo na pracovištích bez nebezpečí výbuchu prachu 

nebo výbušných plynů. Také může být měděná. Dutinka obsahuje primární náplň  

– třaskavinu a sekundární náplň – trhavinu. Pojistkou se dosahuje manipulační 

bezpečnosti, náplň rozbušky se nemůže uvolňovat. Mezinárodní řada zážehových rozbušek 

má celkem 12 stupňů, a to podle hmotnosti sekundární náplně. (Dojčár a kol. 1996) 

4. 11. 2. Elektrická rozbuška 

 

Elektrická rozbuška je spojení elektrického palníku a zážehové rozbušky v jeden 

celek. Podle činnosti se elektrické rozbušky dělí na mžikové, ty jsou označeny stupněm  

0 a dochází u nich k výbuchu rozbušky téměř ihned po zavedení roznětného proudu. 

Časované takzvané milisekundové (viz obr. č. 17), u kterých je časový interval mezi 

jednotlivými stupni max. 100 ms a délečasované (viz obr. č. 18), kde je časový interval 

mezi jednotlivými stupni větší než 100 ms. Rozbušky vyráběné u nás jsou označeny podle 

časování: 

- DeM: doba zpoždění mezi výbuchem rozbušek po sobě následujících stupňů je  

23 ms 

- DeM – 30: doba zpoždění mezi jednotlivými stupni je 30 ms  

- DeR: interval zpoždění mezi jednotlivými stupni je  40 ms až do stupně 4, 80 ms  

u dalších stupňů 

- DeD: rozbušky čtvrtsekundové, interval zpoždění je 250 ms 
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- DeP: rozbušky půlsekundové, interval zpoždění je 500 ms 

Speciální elektrické rozbušky: 

- DeM - zb: vysoká bezpečnost proti možnosti zážehu výbušné směsi metan-vzduch 

nebo uhelného prachu 

- RVT: rozbušky odolné vůči vyšším tlakům vodního sloupce 

- DeM - ROT: rozbušky odolné vůči teplotám +100 °C po dobu 3 hodin 

- TSR: termostabilní mžikové rozbušky, určené pro trhací práce při teplotách 

 do 211 °C 

- ReT: rozbušky používané pro geofyzikální průzkum, mají kratší reakční dobu než 

běžná mžiková rozbuška 

- NME: konstrukce této rozbušky zvyšuje odolnost vůči masové explozi  

(Kubica, Kroul 2013) 

 

 

Obr. č. 17: Elektrická milisekundová rozněcovadla (vlastní foto)  
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Obr. č. 18: Elektrická rozněcovadla délečasovaná  (vlastní foto)  

 

 

Obr. č. 19: Schéma řezu elektrickou rozbuškou (Kubica, Kroul 2013)  
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Pomocná rozněcovadla: přenáší zážeh či výbuch, nebo se jimi zažehují základní 

rozněcovadla. 

Stopina: používá se k přenosu plamene. 

Zápalnice: umožňuje časovaný přenos plamene.          

Elektrické palníky: existují mžikové, ty slouží k zážehu zápalnic, pyrotechnických složí, 

zážehových rozbušek a časované, ty slouží k přenosu detonace.  

(Dojčár a kol. 1996)   

4. 11. 3. Zápalnice 
 

Zápalnice slouží k získání určitého časového intervalu od okamžiku jejího zážehu 

až do okamžiku detonace rozbušky. Zápalnice tedy slouží k roznětu rozbušek,  

a to v rozmezí teplot – 25 až + 35 °C. Zápalnice je složena z duše a obalu. Obal je tvořen 

páskem černého prachu a přízové omoty. Obal je impregnován nebo potažen vhodným 

povlakem proti vlhku či vodě. Duše je tvořena černým, zápalnicovým prachem. V ČR  

je vyráběna standardní Bickfordova zápalnice s izolací PVC. Zápalnice se může používat 

pouze na povrchových pracovištích. (Dojčár a kol. 1996) 

4. 11. 4. Bleskovice 
 

Bleskovice slouží k přenosu detonace na velké vzdálenosti nebo umožňuje přenos 

na několik náloží zapojených na jedno vedení. Obsahuje náplň brizantní trhaviny. Je to 

mnohonásobně prodloužená sekundární náplň rozbušky. Bleskovice může v některých 

případech nahradit rozbušku při iniciaci trhavin, protože se jí podobá svými účinky. Každá 

bleskovice se skládá stejně jako zápalnice z obalu a duše (viz obr. č. 20). Duše obsahuje 

brizantní trhavinu a obal chrání duši proti mechanickému opotřebení, vlhkosti  

a povětrnostním vlivům. K detonaci se bleskovice přivádí rozbuškou nebo detonací jiné 

bleskovice. K roznětu se používá rozněcovadlo s iniciační schopností. Bleskovice vyráběné 

v ČR mají nejčastěji duši z pentritolu a vnější obal z PVC.  (Dojčár a kol. 1996) 
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Obr. č. 20: Schematický řez bleskovicí (Dojčár a kol. 1996)  

4. 11. 5. Elektrický palník 

 

 Elektrické palníky slouží k roznětu rozbušek, zápalnic a pyrotechnických složí. 

Používají se na pracovištích prostých výbušných plynů bez nebezpečí výbuchu prachu. 

Podle konstrukce se palníky dělí na můstkové a spárové. Můstkové, kde se přeměna 

energie děje rozžhavením odporového drátu napjatého mezi dvěma kontakty  

a zalisovaného ve výbušných složích. Spárové - jiskrové, kde se přeměna energie děje 

přeskokem jiskry mezi dvěma kontakty a žárové, kde se děje přeměna energie průchodem 

elektrického proudu částečně vodivou výbušnou složí. Palník, který je zobrazen  

na obr. č. 21 je můstkového typu, tyto palníky jsou používány u nás. (Dojčár a kol. 1996) 

Elektrické palníky se dělí podle zpoždění na mžikové a časované. Mžikové účinkují 

téměř ihned po zavedení elektrického proudu a časované účinkují s určitým zpožděním  

po zavedení elektrického proudu. Zpoždění je dáno kvalitou a délkou zápalnice, která je 

vestavěná do elektrického palníku. (Dojčár a kol. 1996) 

 

 



Nela Rogulská: Historie trhacích prací na důlních provozech 

 

2014                                                                                                                                      37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21: Schéma elektrického palníku, detail můstkové pilule  (vpravo)  

(Dojčár a kol. 1996)  

4. 12. Roznětnice 

 

Roznětnice slouží k roznětu elektrických rozněcovadel, je přenosným zdrojem 

roznětného proudu. Pro spolehlivý roznět všech současně zapojených a odpalovaných 

elektrických rozněcovadel musí mít roznětný proud určitou velikost. Roznětnice se dělí  

na kondenzátorové, dynamoelektrické, magnetoelektrické, bateriové a síťové podle zdroje 

roznětného proudu. Podle vlastností prostředí jsou rozděleny na roznětnice pro prostředí 

bez výbušného plynu a prachu a roznětnice pro výbušné prostředí metanu a uhelného 

prachu. Nejvíce používanými roznětnicemi jsou RKA – 1, RKC – 1 a KRAB – 1 200  

(viz obr. č. 22 a 23) a roznětnice DBR - 12 (viz obr. č. 24). Dále se vyrábí roznětnice RKD 

určená pro práci na povrchu a v neplynujících neuhelných dolech. (Dojčár a kol. 1996) 
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Obr. č. 22: Důlní kondenzátorová roznětnice KRAB 1200 (vlastní foto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23: Schéma důlní kondenzátorové roznětnice KRAB 1200  

(Juránek, Rampír, 1994)  
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Obr. č. 24: Roznětnice DBR – 12 (vlastní foto)  

4. 13. Zkoušečky roznětnic 

 

 Zkoušečky roznětnic kontrolují základní parametry elektrických roznětnic. 

Nejjednodušší zkoušečky kontrolují pouze napětí, zatímco univerzální přístroje jsou složitá 

elektronická zařízení indikující i energii roznětnice. Patří zde zkoušečky typu ZRK – 1, 

ZRK – 3, ZRK 3A, ZRKC – 1. (Dojčár a kol. 1996) 

4. 14. Ohmmetry 
 

 Elektrický odpor roznětného okruhu musí být před elektrickým roznětem 

kontrolován ohmmetrem. Pro kontrolu odporu přívodního vedení a odporu celého 

roznětného okruhu se používají pouze schválené typy ohmmetrů. Měřící proud nesmí 

přesáhnout hodnotu 25 mA. Nejčastěji používané ohmmetry: Mx – 10 (viz obr. č. 25),  

Mx – 11, Metra – Vomet, Omega – 1, Do 200/2000 (viz obr. č. 26). Ohmmetry 

zabudované v roznětnicích RKA – 1 a RKC – 1 jsou jejich nedělitelnou součástí. 

Nepotřebují ke svému napájení baterii, protože jsou napájeny z induktoru roznětnic. 

(Dojčár a kol. 1996) 
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Obr. č. 25: Ohmmetr typu Mx - 10 (vlastní foto)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26:Ohmmetr typu Do 200/2000(vlastní foto)  
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4. 15. Hlavní roznětné vedení 

 

Hlavní roznětné vedení umožňuje provádět elektrický roznět náloží z bezpečné 

vzdálenosti. Jako materiál se používají měděné nebo ocelové vodiče. Vedení by mělo být 

z jednoho kusu, pokud je však nastavováno, musí být spoje spolehlivě izolovány. Používá 

se například XCYAR 1,5 (viz obr. č. 28). Odizolované konce pro nástavné vedení musí být 

min. 30 cm vzdálené od sebe (viz. obr. č. 27). (Dojčár a kol. 1996) 

  

Obr. č. 27: Hlavní 

roznětné vedení 

napojené na nástavné 

vedení, které je 

napojené na roznětnou 

síť (vlastní foto)  

 

 

 

 

  

 

 

Obr. č. 28: Ukázka 

hlavního roznětného 

vedení XCYAR 1,5 

(vlastní foto)  
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4. 16. Propojovací vedení 

 

  Používá se v případě, že vzdálenost roznětných náložek sousedních náloží je příliš 

velká. Délka přívodních vodičů rozbušky tedy nestačí a je nutné použít propojovací vodiče. 

Nejčastěji je používán vodič S 1107 Fe, který je běžně používán jako přívodní vodič 

rozněcovadel. (Dojčár a kol. 1996) 

4. 17. Rychlospojky 

 

 Rychlospojky jsou používány ke spojení a dokonalému zaizolování spojených 

vodičů v roznětném okruhu. Jde o trubičky z měkčeného PVC s kovovou vložkou (viz obr. 

č. 11). Vsunutím spojených vodičů do rychlospojky a jejím přehnutím se zajistí vodivost 

spoje. Vyrábí se ve dvou velikostech: typ ma a mb mají průměr 5 mm a délku 50 mm a typ 

va a vb mají průměr 7 mm a délku 65 mm. Typ ma a va je takzvaná suchá rychlospojka. 

Typ mb a vb je rychlospojka plněná vazelínou, používá se ve vlhkém prostředí, mokru  

a pod vodou. (Dojčár a kol. 1996) 

4. 18. Neelektrický roznětný systém NONEL 

  

NONEL je označení pro neelektrický roznětný systém, který byl vyvinut švédskou 

firmou NITRO NOBEL. Tento roznětný systém se může používat všude tam, kde  

se používají zážehové a elektrické rozbušky. Hlavně však v prostředí, kde je zakázáno 

používat elektrický roznět z důvodů nebezpečí bludných proudů, statické elektřiny, 

v blízkosti rozvodů vysokého napětí a vysílačů. Systém se může používat v nevýbušném 

prostředí na povrchu, v podzemí a také pod vodou. Systém NONEL se nesmí používat 

v prostředí s výskytem hořlavých plynů, par a prachů. Jeho použití by zde mohlo způsobit 

výbuch či požár. Základem systému NONEL je trubička z plastické hmoty, ta přenáší 

počáteční impulz rázové vlny na rozbušku. Další části systému tvoří rozbuška NONEL, 

konektor a roznětnice. (Müncner a kol. 2011) 
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4. 19. Elektronický roznětný systém i-kon 

 

 Tento roznětný systém představuje novinku německé výroby, společného vývoje 

firem Dynamit Nobel a Orica. Jde o unikátní univerzální časovanou elektronickou 

rozbušku, která je použitelná jako standardní neelektrická rozbuška. Intervaly zpoždění 

nejsou nastaveny výrobcem, systém není založený na stupňování běžných elektrických 

časovaných rozbušek.  Rozbušky, které jsou připravené v náložích, naprogramuje  

na požadované zpoždění střelmistr nebo technický vedoucí odpalu přímo na místě použití. 

S kompletním vybavením Digital Energy Control  - DEC je možné odpálit až 1600 

rozbušek najednou v jednom odstřelu. Tento elektronický roznětný systém je konstrukčně 

 i technicky úplnou novinkou mezi elektronickými roznětnými systémy. Je vyvinut  

a vyroben výrobcem Precision Blasting Systems, jako výsledek společného podnikání 

firem Dynamit Nobel a Orica. Elektronický systém i-kon se skládá ze tří částí. Z rozbušky 

i-kon, z testovací a nastavovací jednotky i-kon a z roznětnice i-kon. (Müncner a kol. 2011) 

 

4. 20. Postup trhací práce 

 

Výsledek trhacích prací je závislý na geometrickém rozmístění náloží  

a na uspořádání roznětu. Efektivní ražení je podmíněno výběrem efektivního vrtného 

schématu (viz obr. č. 29). Také správným nabitím vývrtů a správným načasováním roznětu 

jednotlivých náloží. Při ražení dlouhých důlních děl existuje před výbuchem náloží jen 

jedna volná plocha – plocha čelby. Působením prvních časových stupňů se vytvoří zálom, 

což je vlom, který slouží jako další volná plocha k působení ostatních náloží. Vývrty 

s náložemi, které tyto vrty rozšiřují, se nazývají přibírkové. Vývrty, které ohraničují tvar 

raženého díla, jsou nazývány obrysové. (video centrálního vzdělávacího střediska  

OKD 2011) 
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Obr. č. 29: Příklad vrtného a roznětného schématu (Juránek, Rampír 1994)  

 

Pro řádné založení vývrtů je důležité odstranit před vrtáním uvolněnou horninu, a to 

tak, aby ústí jednotlivých vrtů bylo přístupné. Pro založení vývrtů je nutné dodržet 

předepsaná pravidla vyplývající z platných bezpečnostních předpisů. Jednotlivé vývrty se 

musí založit tak, aby vykonaly očekávanou práci. Musí se dodržet minimální vzdálenost 

vývrtů od volných ploch i minimální vzdálenost mezi jednotlivými vývrty, podle druhu 

předepsané a použité trhaviny. Pokud jsou v čelbě vývrty po vyhořelých náložích a zbytky 

vývrtů po předchozí trhací práci, musí být označeny zasunutými nabijáky, nesmí se 

převrtávat, prohlubovat a nabíjet. Hrozí zde výbuchy zbytků výbušnin. Po ukončení vrtání 

musí být vývrty řádně vyčištěny od vrtné drtě. Čištění se provádí vyfoukáním drtě pomocí 

stlačeného vzduchu. Pro přípravu výbušnin k odstřelu je v blízkosti pracoviště vymezen 

manipulační prostor, kde střelmistr a jeho pomocníci připravují trhací práci. Střelmistr 

zhotovuje roznětné náložky a pomocníci podle jeho pokynů nabíjejí jednotlivé nálože  

a zhotovují ucpávku. Minimální délka ucpávky u výlomových trhacích prací je 40 cm,  

ke zhotovení ucpávky mohou být použity pouze nehořlavé materiály, jako například voda 

v obalech nebo bez obalů, písek vrhaný pod tlakem do vývrtů, tvárlivý jíl či písek s jílem. 

(video centrálního vzdělávacího střediska OKD 2011) 
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Roznětnou sítí se rozumí spojení přívodních vodičů od jednotlivých elektrických 

rozněcovadel, a to tak, aby vznikl elektrický obvod. Každé spojení jednotlivých vodičů 

musí být izolováno rychlospojkami. Po zhotovení elektrické sítě střelmistr zkontroluje 

zapojení, změří koncentraci metanu v ovzduší a připojí zhotovenou roznětnou síť  

na přívodní vedení. (video centrálního vzdělávacího střediska OKD 2011) 

Před každou trhací prací musí být zajištěn bezpečnostní okruh a také manipulační 

prostor (viz obr. č. 30). Bezpečnostní prostor je zajištěn hlídkou. Hlídka musí být označena 

červeným páskem, zodpovídá za vyklizení ohroženého prostoru a musí zamezit vstupu 

osob do bezpečnostního okruhu, který je znázorněn na obrázku č. 30. (video centrálního 

vzdělávacího střediska OKD 2011) 

 

Obr. č. 30: Schéma bezpečnostního okruhu a manipulačního prostoru  

(video centrálního vzdělávacího střediska OKD 2011)  

 

Provedení trhací práce je přípustné, jestliže koncentrace metanu nepřesáhne 1 %. 

Střelmistr provádí měření metanu před nabíjením vývrtů, před odchodem na místo odpalu, 

po provedení odstřelu při prohlídce pracoviště. Před nabíjením vývrtů musí střelmistr 

provádět měření metanu v okruhu 25 m od místa odstřelu. Před přípravou trhací práce musí 
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být v okruhu 25 m od ústí vývrtů odstraněny všechny lehce zápalné hmoty, rozvolněné uhlí 

musí být v tomto prostoru skropené vodou. Dále musí být zneškodněn uhelný prach,  

ve většině případů pomocí mletého vápence, kterým se celé důlní dílo poprašuje (viz obr. 

č. 31). (video centrálního vzdělávacího střediska OKD 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 31: Rozprášení mletého vápence (video centrálního vzdělávacího střediska 

OKD 2011) 

 

Při výbuchu trhavin vzniká velké množství jedovatých zplodin, proto musí být 

zajištěna jejich neutralizace a zmírnění toxicity. K tomu je používaná vodní clona působící 

v celém profilu důlního díla. Musí být umístěna nejdále 15 m od místa odstřelu.  

Po odpálení náloží je nutné dodržet čekací dobu, během níž musí dojít  

ke zředění zplodin výbuchu na koncentrace, které nebudou ohrožovat zdraví pracovníků. 

Minimální délka čekací doby záleží na způsobu roznětu náloží. V případě podezření  

na selhávku se čekací doba prodlužuje. Po provedení odpalu a po uplynutí předepsané 

čekací doby, provede střelmistr a předák pracoviště kontrolu pracoviště po odstřelu. Vstup 

na pracoviště povolí tehdy, pokud nejsou překročeny hodnoty stanovené Banskými 

předpisy. Pokud jsou nalezeny zbytky náloží, neprodleně se musí zahájit likvidace těchto 
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selhávek. Pouze střelmistr může zneškodňovat selhávku. (video centrálního vzdělávacího 

střediska OKD 2011) 

4. 20. 1. Postup střelmistra při trhací práci 

 

Dle ústního sdělení pana Jiřího Drábka, zaměstnance OKD, nejdříve střelmistr 

kontroluje pohledem větrání a protivýbuchové uzávěry. Dále zkontroluje funkčnost 

přetlakové komory. Přetlaková komora je bezpečným místem odpalu, jde o přenosný kryt. 

Střelmistr změří izolační stav odpalovacího vedení XCYAR – 1,5 měřičem izolačního 

stavu BAK (viz obr. č. 8). Pokud je vše v pořádku, svítí na přístroji zelená kontrolka, 

pokud kontrolka problikává zeleně a červeně vedení lze použít pro současnou trhací práci, 

ale pro následující musí být vyměněno za nové. Pokud svítí kontrolka červeně, nesmí se 

vedení použít, musí být vyměněno ihned. Dále přistoupí střelmistr k protiprašné prevenci, 

skropením vodou nebo rozemletým vápencem, minimálně 25 m od čelby. Napojí mlžné 

dělo, a to maximálně do 15 m od čelby. Dalším krokem je rozestavení hlídky, a telefonické 

nahlášení začátku provádění trhací práce na inspekční službu. Dále se změří metan 

v okruhu 25 m, změří se hloubka vývrtů. Po těchto opatřeních se může donést trhavina  

do manipulačního prostoru. Střelmistr začne adjustovat nálože pomocí jehlice, kde poté 

zasune rozbušku. Z přívodních vodičů, které vyčnívají, udělá tzv. střelmistrovský uzel, 

který zamezí vytržení přívodních vodičů z rozbušky. Poté podá střelmistr adjustovanou 

trhavinu pomocníkovi střelmistra, který začne nabíjet jednotlivé vývrty. Rozbuška musí 

směřovat vždy ode dna vývrtu a přívodní vodiče musí být na vrchní straně vývrtu, tak aby 

nedošlo k jejich poškození. Po nabití všech vývrtů se umístí za trhavinu ucpávka, která se 

musí dotlačit až k trhavině. Poté se začne spojovat roznětná síť.  Na každý spoj se umístí 

rychlospojka. Dále střelmistr natáhne nástavné vedení, které připojí k roznětné síti. 

Následně připojí nástavné vedení k hlavnímu odpalovacímu vedení. Změří opět 

koncentraci metanu v okruhu 25 m a spustí mlžné dělo. Nahlásí telefonicky na inspekční 

službu, kde se trhací práce bude provádět, v kolik hodin, kolik kg trhaviny a kolik rozbušek 

bude použito při trhací práci. Směnový předák musí střelmistrovi potvrdit spotřebu 

trhaviny a rozbušek podpisem ve střelmistrovském záznamu. Střelmistr opouští pracoviště 

jako poslední a jde k přetlakové komoře, kde je místo odpalu, zde znovu změří koncentraci 

metanu. Následně změří odpor roznětného okruhu. Pokud je vše v pořádku přistoupí 
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k samotnému odpalu, zasune dráty do roznětnice a zvoláním „POZOR PÁLÍM“ upozorní 

ostatní pracovníky a provede odpal. Podle množství trhaviny je předepsána minimální 

čekací doba. Po uplynutí čekací doby střelmistr detekuje metan a oxid uhelnatý. Pokud 

hodnoty přesahují stanovenou mez, musí se dále měřit hodnoty nitrozních plynů. Když 

jsou hranice překročeny, střelmistr prodlouží čekací dobu, dokud nejsou hodnoty 

v povolené výši. Poté se odebere se směnovým předákem na kontrolu pracoviště, kde opět 

provede měření metanu a CO, také pohledem zkontroluje stav pracoviště, zda nezůstaly 

nějaké selhávky. Pokud je vše v pořádku, nahlásí to telefonicky na inspekční službu. Jde 

k přetlakové komoře a povolí vstup na pracoviště ostatním pracovníkům, odchází odvolat 

hlídky a tímto trhací práce končí.  
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5. ODBORNÁ EXKURZE 

 

Tato kapitola obsahuje plán dvoudenní exkurze. Exkurze je navržena pro studenty 

Vysoké školy Banské v Mostě s oborem Geovědní a montanní turismus. Cílem je navštívit 

místa, která souvisí s historií hornictví a především s trhací prací. Dále se v kapitole 

nachází popis navštívených míst, časový harmonogram a kalkulace celé exkurze. 

Studenti navštíví Kotouč Štramberk, spol. s r.o., Landek Park, cvičnou štolu  

ve Staříči a firmu Explosia a.s. Přepravováni budou klimatizovaným autobusem s WC, 

ubytování je zajištěno na ubytovně v Ostravě. Stravu si každý student zajišťuje sám, 

v programu je vyhrazen čas na oběd. 

  

Termín:  19. 5. – 20. 5. 2014 

Cena:   900 Kč 

Ubytování:  Ubytovna LAGUNA, Oběžná 1086/4, Ostrava Mariánské Hory 709 00 

Strava:  individuální 

Doprava:  autobus s klimatizací a WC 

Odjezd: odjezd od budovy školy, Dělnická 21, Most 434 01 

Čas odjezdu:  07:00 

Trasa:  1. den: Most – Praha – Brno – Olomouc – Štramberk – Ostrava  

2. den: Ostrava – Staříč – Olomouc – Semtín – Praha – Most  
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5. 1. Program odborné exkurze 

1. den 

Odjezd od budovy školy v 7:00, přejezd přes Prahu, Brno, Olomouc až do 

Štramberku. Předpokládaný příjezd do Štramberku je v 12:00. Zde bude čas na oběd  

a v 13:00 proběhne prohlídka Kotouče Štramberk, spol. s r.o. V 16:00 odjezd z Kotouče 

Štramberk, spol. s r.o. do Landek Parku v Ostravě. Od 17:00 prohlídka Landek Parku.  

V 19:30 odjezd do ubytovny LAGUNA a následné ubytování a individuální program. 

Trasa je zobrazena na obr. č. 32. 

 

Obr. č. 32: Výřez z  mapy s vyznačenými cíli,  trasa 1. dne: Most – Praha – Brno – 

Olomouc – Štramberk –  Ostrava (internet 2) 

2. den 

Sraz před hotelem v 8:30. V 9:00 prohlídka cvičné štoly ve Staříči. V 11:00 odjezd 

do Semtína. Příjezd do Semtína v 14:00, kde bude čas na oběd. V 15:00 začátek exkurze  

ve firmě Explosia a.s. V 18:00 odjezd do Mostu. Předpokládaný návrat v 20:00. Trasa je 

zobrazena na obr. č. 33. 
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Obr. č. 33: Výřez z  mapy s vyznačenými cíli, trasa 2. dne: Ostrava – Staříč  

– Olomouc –  Semtín – Praha – Most (internet 3) 

5. 2. Časový harmonogram odborné exkurze 

 

 V tabulce je popsán časový harmonogram exkurze, včetně přestávek, prohlídek  

a individuálního programu.  Jsou zde uvedena návštěvní místa, místa odjezdu, příjezdu  

a ubytování. Dále je zde uveden počet najetých kilometrů mezi jednotlivými místy a počet 

kilometrů celkem. 

Tab. č. 1: Časový harmonogram (autor 2014) 

Datum Místo Příjezd Odjezd Km  Km Poznámka 

19. 5. 2014 Most -  07:00 0 0 
Odjezd z nástupního 

místa 

19. 5. 2014 Brno 10:00 10:20 297 297 Přestávka 20 minut 

19. 5. 2014 Šramberk 12:00 12:50 151 448 
Příjezd do Štramberku, 

individuální program 

19. 5. 2014 Kotouč Štramberk 13:00 16:00 5 453 
Prohlídka Kotouče 

Štramberk, spol. s r.o. 
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19. 5. 2014 
Landek Park, 

Ostrava 
17:00 19:30 51 504 Prohlídka Landek Parku 

19. 5. 2014 
Ostrava 

 
19:45 08:30 8 512 

Příjezd na ubytovnu, 

individuální program 

20. 5. 2014 Staříč 9:00 11:00 23 535 Prohlídka cvičné štoly 

20. 5. 2014 Pardubice 14:00 14:45 230 765 Individuální program 

20. 5. 2014 Semtín 15:00 18:00 8 773 
Prohlídka ve firmě 

Explosia a.s. 

20. 5. 2014 Most 20:00 - 187 960 Návrat k budově školy 

5. 3. Kalkulace odborné exkurze 

 

Kalkulace zájezdu je zde znázorněna ve čtyřech tabulkách. Je uvedena pro 40 osob 

a ceny jsou aktuální v měsíci březen 2014. Tab. č. 2 představuje kalkulaci dopravy, je zde 

uvedena cena za osobu a cena dopravy celkem. V sazbě 25 Kč/km jsou zahrnuty diety  

a mzdy řidičů, poplatky za dálnici a parkovné. Tab. č. 3 znázorňuje kalkulaci ubytování, 

tab. č. 4 kalkulaci vstupů. V tab. č. 5 je popsána kalkulace celkových nákladů, tedy celková 

cena za osobu a celková cena celé exkurze. 

 

Tab. č. 2: Kalkulace dopravy (autor 2014) 

Doprava 

Osoba Zájezd celkem Poznámka 

600 Kč 24 000 Kč Sazba 25 Kč /km, délka 960 km 

 

Tab. č. 3: Kalkulace ubytování (autor 2014) 

Ubytování 

Osoba Zájezd celkem Poznámka 

180 Kč 7 200 Kč Ubytování 180 Kč/noc, 1 noc 
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Tab. č. 4: Kalkulace vstupů (autor 2014) 

 Vstupy 

 Osoba Zájezd celkem Poznámka 

 90 Kč 3 600 Kč Landek Park 

 20 Kč 800 Kč Cvičná štola ve Staříči 

 
0 Kč 0 Kč 

Kotouč Štramberk, spol. 

s.r.o. 

 0 Kč 0 Kč Explosia a.s. 

Celkem 110 Kč 4 400 Kč  

 

Tab. č. 5: Kalkulace celkových nákladů (autor 2014) 

 Náklady celkem 

 Osoba Zájezd celkem Poznámka 

 600 Kč 24 000 Kč Doprava 

 180 Kč 7 200 Kč Ubytování 

 110 Kč 4 400 Kč Vstupy 

Celkem 890 Kč 35 600 Kč  

 

5. 4. Popis navštívených míst 

5. 4. 1.  Město Štramberk, Kotouč Štramberk, spol. s r.o. 

 

Město Štramberk 

Štramberk je moravské město, které leží v okrese Nový Jičín. Nachází se v předhůří 

Beskyd na svazcích Zámeckého kopce, Kotouče, Bílé hory, Libotínských vrchů  

a Červeného kamene. Pro svou malebnost je nazýváno „Moravský Betlém“. Dominantou 

města je hrad Štramberk s gotickou věží zvanou Trúba o výšce 40 m a průměru 10 m.  

Od roku 1903 slouží tato věž jako rozhledna. Také se zde nachází Národní přírodní 

památka Šipka, kde byla nalezena takzvaná Šípecká čelist. Koncem 19. století byl založen 

vápencový lom na hoře Kotouč, vyráběl se zde velmi kvalitní cement a vápno. V roce 1969 
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se stal Štramberk městskou památkovou rezervací, pro své archeologické, architektonické 

a přírodní památky. (internet 4)  

Kotouč Štramberk, spol. s r.o. 

Je známým výrobcem stavebního materiálu, surovin k odsiřovacím procesům  

v tepelných elektrárnách a teplárnách. Také výrobou surovin pro hutní chemickou výrobu  

a cukrovary. Náplní výroby je kusový vápenec tříděný a mletý vápenec, který je mimo jiné 

používán na důlních provozech. Dále vzdušné bílé vápno a mletá struska. (internet 5) 

Prohlídka: 

Exkurze začíná komentovanou přípravou clonového odstřelu (nabíjení a konstrukce 

roznětné sítě) z místa bezpečné vzdálenosti a mimo manipulační okruh. Po odstřelu 

následuje komentování kvality výsledku odstřelu a rozsah rozpojené horniny a následná 

prohlídka lomu po odstřelu. (internet 5) 

5. 4. 2. Landek Park 

Nejstarší černouhelný důl na Ostravsku a zároveň největší hornické muzeum 

v České republice. Rozprostírá se na jihovýchodním úpatí vrchu Landek. Od roku 1992 je 

národní přírodní památkou. Muzeum zde bylo otevřeno 4. 12. 1993 na svátek sv. Barbory, 

patronky všech horníků. Tato lokalita je světově známá díky své historii, geologii, 

archeologii a v neposlední řadě hornictví. Také je známa unikátním nálezem Landecké 

Venuše – torza ženy vyřezané z krevele. (internet 6) 

Prohlídka: 

Prohlídka začíná expozicí důlního záchranářství. Tato expozice je největší svého 

druhu na světě, nacházejí se zde sběratelské unikáty mezinárodního významu. Během 

prohlídky je představena náročná a vysoce riziková činnost záchranářů a také technika, 

která umožňuje pohyb záchranářů v podzemí. K vidění je zde důlní záchranářská základna, 

záchranářská oživovací a dýchací technika, také postupný vývoj všech přístrojů včetně 

novodobé dýchací a oživovací techniky. Také je zde možnost vyzkoušet si záchranářský 

výcvik na cvičném záchranářském polygonu, kde jsou simulovány takové situace, které 

mohou v dole skutečně nastat. Součástí této prohlídky je pietní památník záchranářů, kteří 
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zahynuli při výkonu svého povolání. V pietní síňi se konají slavnostní události související 

s Banskou záchrannou službou. (internet 6) 

Dále pokračuje prohlídka v podzemí, ve štolách nejsvrchnějšího patra dolu Anselm, 

ve slojích Albert a František. Do podzemí je návštěvník dopraven klecí a čeká ho  

250 m chodeb, kde je zobrazena historie zdejší těžby od konce 18. století až po současnost. 

Prochází se štolami z poloviny 19. století, kde jsou k vidění pracoviště horníků, nářadí  

a také stroje, které můžeme vidět v provozu. Způsob a podmínky práce jsou tady 

představeny pomocí figurín horníků v životní velikosti. Je zde možnost seznámit  

se s podobou uhelných slojí a geologických vrstev. Během výkladu nechybí poučení  

o přítomnosti metanu, plynu bez barvy a zápachu, jehož přítomnost je hlídána měřicími 

přístroji. Návštěvník tady také může zažít několik vteřin absolutní tmy při zhasnutí všech 

světel. (internet 6) 

Další částí prohlídky je venkovní expozice, kde jsou exponáty umístěny na volné 

ploše. Zobrazena je zde lidská aktivita od doby kamenné v podobě sídliště pralidí, přes 

rozmach těžby reprezentovaný typickou průmyslovou architekturou, až po dnešní důlní 

techniku. K vidění jsou také například kombajny, důlní lokomotivy či těžební stroje. 

(internet 6) 

Nejnovější částí prohlídky je expozice s názvem Historie důlní dopravy. Expozice 

je umístěna v nejstarším z dochovaných objektů v areálu dolu Anselm, který sloužil jako 

kočárovna a stáj pro koně. Poukázáno je zde na dějiny důlní dopravy od středověku až po 

současnost, především se jedná o důlní dopravu v prostředí uhelného dolu. Expozice 

zobrazuje rozvoj přepravy horníků, uhlí a materiálu. K vidění jsou obrazové materiály  

a trojrozměrné exponáty, které jsou zčásti historické artefakty a zčásti novodobé modely. 

(internet 6) 

5. 4. 3. Cvičná štola ve Staříči 

Dle vlastních zápisků z exkurze se jedná o hornické muzeum, vybudované jako 

umělý důl. Tato štola zde byla vybudována roku 1986. Původní funkcí této štoly bylo 

seznámení nových zaměstnanců s provozními a pracovními podmínkami v dole, ale od 

roku 1993 funguje také jako veřejně přístupná expozice. Cvičná štola má přibližně 150 m. 



Nela Rogulská: Historie trhacích prací na důlních provozech 

 

2014                                                                                                                                      56 

 

Uvnitř se nachází stroje a zařízení, které se při dobývaní uhlí stále používají, nejde tak  

o žádné historické muzeum. 

Prohlídka: 

Dle vlastních zápisků z exkurze je hned po vstupu do štoly k vidění klec pro 

přepravu osob. Dále je zde závěsná kolej, která slouží pro přepravu materiálu a také 

klasická kolejová doprava, která přepravuje i osoby. Kolejovou dopravou se také odváží 

uhlí a kámen, a to pomocí malých vozů nebo velkých vozů, kterým se říká velkoprostorové 

vozy – VPV. Během prohlídky jsou představeny dveře, které slouží k regulaci větru a také 

jako protivýbuchové dveře. Tyto dveře jsou ovládány vzduchovým pístem a při jejich 

otevření je slyšet zvukový signál. Tento signál upozorňuje, že jsou dveře otevřené. Pokud 

se nachází vedle dveří pásový dopravník, jsou nad pásem pověšené protivýbuchové 

přepážky, ty visí na tenkém ocelovém lanku. V případě výbuchu tlaková vlna přetrhne 

lanka a přepážka se utrhne. 

Během prohlídky jsou k vidění pásy pro přepravu rubaniny. Tyto pásy mají 

automatický režim; když se jeden z pásů zastaví, zastaví se i ostatní pásy za ním. Podél 

celého pásu je natažené blokovací lanko; když se za toto lanko zatáhne, zastaví se pás.  

Dále jsou na každém přesypu čidla – čidlo proti přesypání a skrápěcí čidlo, to slouží proti 

prachu z uhlí.   

Po příchodu do první čelby je k vidění technologie, která se používá při ražbě, 

pomocí škrabáku a pneumatického vrtacího kladiva. Pomocí škrabáku se rubanina také 

nasouvá na hřeblový dopravník a dále na pásový dopravník. Cestou do druhé čelby je 

umístěn výklenek pro elektrická zařízení. V druhé čelbě se nachází modernější zařízení,  

a to vrtací přístroj typu VVH1 a nakladač typu HAUSER. Prohlídka pokračuje do rubaně, 

kde se používá technologie dobývání pomocí pluhu na řízený zával nebo pomocí 

kombajnu. Pro zajištění stropu se zde používají hydraulické stojky (viz obr. č. 34). Zde má 

návštěvník možnost se mezi asi metr vysokými stojkami projít. Ke konci prohlídky je 

místnost určená horníkům ke svačině, kde si návštěvník může sednout. 
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Obr. č. 34: Hydraulické stojky (vlastní foto)  

5. 4. 4. Explosia a.s. 
 

Explosia a.s. je výrobní a obchodní společnost, která působí především v oblasti 

výroby výbušnin, a také služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro vojenské  

i civilní použití. Firma byla založena již roku 1920 a od té doby prošla řadou změn, 

akciovou společností se stala roku 1998. Nyní má významné postavení na trhu ČR 

v oblasti trhavin a střelivin, ale je také významným exportérem, a to především do zemí 

Evropské unie. Její součástí je výzkumný ústav průmyslové chemie, kde byla vyvinuta 

převážná část současného výrobního rozsahu závodu Explosia v sortimentu střelivin, 

trhavin a munice, také výrobních technologií a know-how. (internet 7)  

Prohlídka: 

Dle ústního sdělení pana Ing. Iva Vargy, zaměstnance společnosti Explosia a.s., je 

nutné před exkurzí nahlásit své jméno, datum narození a číslo občanského průkazu či 

cestovního pasu. Každý účastník musí projít takzvaným povolením vstupu, kde je mu 

vydána vstupní identifikační karta. Také musí absolvovat školení, ve kterém jsou 

vysvětlena rizika a zásady pohybu cizích osob v areálu firmy, účastník se také dozví, co je 

zde povoleno a co zakázáno. Účastníci exkurze se pohybují v doprovodu vedoucího 

výroby, vedoucího technologa nebo samostatného technologa. Samotná exkurze začíná 
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představením surovin, ze kterých se výbušniny či trhaviny skládají. Dále návštěvník uvidí 

objekty mísení, objekty náložkování průmyslových trhavin, balení a transport, vše je 

doplněno odborným výkladem. Výrobní procedury nejsou bohužel k vidění, protože jsou 

často skryty ve výrobním zařízení, případně je vstup do objektu zakázán. Součástí je také 

výklad o funkčních zkouškách výbušnin nebo střelivin. 
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6. ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo představit vývoj trhací práce od počátků hornictví  

až po vymoženosti dnešní doby. Poukázat na vývoj nástrojů a také technologických 

postupů. 

V první části práce je prezentován počátek hornictví od doby kamenné až po první 

použití střelného prachu v hornictví. Je zde také popsána první trhací práce na světě. Dále 

 je uvedeno, jak probíhaly hornické práce před zavedením trhacích prací. Popsáno je zde 

použití želízka a mlátku a sázení ohněm. Neméně důležitá část této kapitoly se zabývá 

střelným prachem. 

Následující kapitola popisuje rozvoj trhacích prací a jejich rozšíření do ostatních 

zemí světa. Popisuje vývoj výbušnin ve světě, a také vývoj nástrojů používaných při trhací 

práci. Je zde popsán postup trhací práce v minulosti. 

Čtvrtá kapitola uvádí současný stav trhací práce.  Jsou zde popsány prostředky 

trhací práce a jednotlivé pomůcky nutné k provádění trhací práce. Dále je zde uveden 

přesný postup trhací práce a postup střelmistra při této činnosti. 

 V poslední kapitole je navržen itinerář dvoudenní odborné exkurze, pro studenty 

VŠB-TUO. Exkurze je zaměřena na historii hornictví a také na trhací práce.  

Během zpracování bakalářské práce byly použity především knižní zdroje. Práce je 

také doplněna o množství informací pocházejících z Centrálního školicího střediska  

OKD - OKD a.s., dále z přímého provozu, kde proběhly ústní konzultace se zaměstnanci či 

přímo z exkurzí. Část informací včetně některých obrázků pochází z internetových zdrojů. 
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