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ANOTACE 

ŠPAČKOVÁ, Veronika. Bezpečnostní studie rizik při těžbě vápence pomocí trhavin ve 

společnosti „Vápenka Vitošov s. r. o.“. Ostrava, 2015. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. 

Stanislav Lichorobiec, Ph. D. 

 Diplomová práce se zabývá problematikou průmyslového využití výbušnin pro 

rozpojování vápenců při jejich těžbě v povrchových lomech. Úvodní část je popisem 

základních právních předpisů a vysvětluje základní pojmy této problematiky. Další část práce 

je zaměřena na těžbu vápence, včetně postupů provádění jednotlivých činností v souvislosti 

s použitím průmyslových trhavin, a také shrnutím používaných nebezpečných materiálů, 

jejich vlastností, v posuzované společnosti. Pilířem této práce je identifikace rizik a možných 

nebezpečných situací, které mohou být vyvolány při jednotlivých fázích těžby vápence. Po 

identifikaci a analýze rizik následuje inovativní návrh změn a jejich ekonomické variace 

směřující k minimalizaci rizik při rozrušování hornin pomocí trhavin. 

Klíčová slova: vápenec, výbušnina, trhavina, trhací práce, riziko, analýza, ochrana. 

 

ANOTATION 

ŠPAČKOVÁ, Veronika. Safety studies of risks of mining limestone by using explosives in 

„Vápenka Vitošov s.r.o.“. Ostrava, 2015. Bachelor thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, Department of Safety Services. Bachelor´s thesis supervisor Ing. 

Stanislav Lichorobiec, Ph.D.   

 This thesis deals with the use of industrial explosives for disintegration of limestone, 

while the mining in quarries. The first part is a description of the basic laws and explains the 

basic concepts of this issue. Another part is focused on the extraction of limestone, including 

procedures for the implementation of activities related to the use of industrial explosives, as 

well as a summary of the hazardous materials, their properties, the assessed company. The 

pillar of this work is to identify risks and potential hazardous situations, which can be 

produced at various stages of mining of limestone. After identification and risk analysis 

follows the innovative design changes and their economic variations aimed at minimizing the 

risks of eroding rocks using explosives. 

Keywords: limestone, explosive, high explosive, blasting works, risk, analysis, protection. 
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1 Úvod 

 K nejstarším druhům lidské činnosti se řadí právě hornictví. Již od okamžiku, kdy lidé 

v pravěku vyrobili první kamenné nástroje, začal jejich trvalý zájem o přírodní zdroje. 

Zpočátku se zajímali o horniny, které bylo možné snadno opracovávat, především o křemen  

a vápenec. Hlavní suroviny byly sbírány na štěrkopískových pláních a v povodí řek  

a potoků. Avšak brzy se tato místa stala vyčerpaným zdrojem, proto bylo nutné uvolňovat 

suroviny z horniny hornickou činností. A tak vznikaly první lomové jámy, stěnové lomy  

a první krátké štoly. K důlním pracím se používaly kamenné, kostěné, ale i dřevěné nástroje  

a k dopravě sloužily kůže. 

 Kámen, který si člověk zpočátku přisvojoval v podobě, do níž ho zformoval vítr 

 a voda, je později tvarován k nejrůznějším účelům specialisty, kteří se ve středověku 

sdružovali v cechy. S pádem cechů a rozšířením těžby kamene v druhé polovině 19. století 

nastal zlom. Výrazným způsobem se změnila struktura lidí, kteří se živili dobýváním  

a opracováním kamene. V kamenolomech pracovalo velké množství pomocných a zaučených 

dělníků. Kvalifikovaní kameníci v lomech se ztráceli a hranice mezi kdysi výrazně 

diferencujícím označením skalník a kameník postupně opadala. 

 Výlom kamene se zpočátku prováděl pomocí železných klínů a zčásti pomocí 

střelného prachu. Část kamene byla zpracována na místě. Štěrk byl dopravován v dřevěných 

kolečkách na rampu. Kromě štěrku byl vyráběn i stavební kámen, který se rovnal do figur  

a dle potřeby byl odvážen koňskými povozy na stavby.  

 S organizací a částečnou mechanizací těžby a zpracováním kamene v podobě, která  

se blíží dnešnímu chápání, se setkáváme až koncem 19. století a začátkem 20. století, kdy  

si prudký rozvoj stavebnictví, spojený se zaváděním nových technologií, začal vynucovat jak 

zvyšování, tak zkvalitňování těžby a zpracování kameniva. Pro ulehčení práce se stavěly 

v lomech úzkokolejné dráhy a používaly se jednoduché nástroje.  

 Za posledních padesát let oblast kamenoprůmyslu, tak jako řada dalších oborů, prošla 

procesem vývoje a velkých změn. Postupně docházelo k nahrazování nesmírně vysilující 

ruční práce mechanizací. Byl zvyšován výkon a účinnost strojů. Důležitým momentem  

je postupné využívání elektroniky při ovládání strojů a zavádění výpočetní techniky k řízení 

celých výrobních procesů. Způsoby těžby a zpracování kameniva jsou stále ve větší míře 

ovlivňovány i rostoucími nároky na ochranu životního prostředí. 
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2 Právní úprava v oblasti hornictví 

 Těžební činnost, včetně povrchové těžby, byla vždy předmětem samostatného 

právního předpisu. Smyslem horního práva je stanovit pravidla pro dobývání nerostných 

surovin.  

 První, nejstarší horní zákon vydal r. 1300 král Václav II. v Kutné Hoře platný pro 

těžbu a zpracování stříbra. Obsahoval pravidla k zajištění bezpečnosti práce, předpisy  

o výplatě mezd, délce pracovní doby a zákaz horníkům a kovářům samostatně se organizovat 

ve spolcích. Tento zákoník byl na svou dobu velice pokrokový. Díky svým ustanovením, jež 

zatím neměla obdoby, byl přeložen do mnoha jazyků a používán v mnoha zemích světa.  

V zemích Koruny české tento zákoník platil až do r. 1854, kdy byl nahrazen obecným horním 

zákonem. [27] 

 Mezi základní právní předpisy v oblasti hornictví patři: 

 

a) Zákon č. 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 

 Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a racionálního využívání nerostného 

bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, 

úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož  

i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech. 

 Tento zákon obsahuje tyto části:  

- rozdělení nerostů na vyhrazené a nevyhrazené, 

- správu ložisek, 

- ložiskový průzkum, 

- ochranu nerostného bohatství, 

- využívání nerostného bohatství, 

- výstavbu dolů a lomů, 

- dobývání výhradních ložisek, 

- důlní škody a jejich náhrady. [18] 



3 

 

b) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

ve znění pozdějších předpisů 

 Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky provádění hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, zejména z hlediska racionálního využívání ložisek nerostů, 

bezpečnosti práce a provozu, ochrany pracovního prostředí, jakož i podmínky používání 

výbušnin, a upravit organizaci a působnost orgánů státní báňské správy. 

 Tento zákon obsahuje tyto části: 

- základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

- povolování hornické činnosti, 

- výbušniny, 

- státní báňská správa. [19] 

 

c) Vyhláška č. 26/1989 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchu 

 Vyhláška stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchu. Vyhláška se nevztahuje na úpravu a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti 

s jejich dobýváním.  

 

 Tato vyhláška obsahuje tyto části: 

- výklad pojmů, objekty, pracoviště a zařízení, 

- seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy, přidělování práce a výkon práce, 

povinnosti pracovníků,  

- dobývání a výsypkové hospodářství, 

- měření, záznamy a dokumentace, 

- odvodňování lomů, elektrická a strojní zařízení, 

- cesty pro chůzi, doprava a skladování. [20] 
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d) Vyhláška č. 72/1998 o výbušninách ve znění pozdějších předpisů  

 Tato vyhláška popisuje: 

- umístění skladů výbušnin,  

- zajištění a vybavení skladů, 

- uskladnění výbušnin, 

- požární zajištění skladu, 

- základní pravidla zacházení s výbušninami a pomůckami,  

- evidence, přeprava, nakládání, skládání, přenášení výbušnin, 

- dokumentace trhacích prací, zajištění bezpečnosti při trhacích pracích, provádění 

trhacích prací. [21] 

 

 

e) Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin ve znění pozdějších předpisů 

 Tato vyhláška upravuje zásady provedení stavby skladu výbušnin a výbušných 

předmětů na povrchu, jakož i stavby skladu výbušnin pod povrchem, podmínky pro jejich 

umístění a požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při skladování výbušnin. 

Vyhláška dále upravuje zřizování a provoz úschovny výbušnin.  

 Tato vyhláška popisuje: 

- sklady a úschovny výbušnin na povrchu, 

- sklady u výrobců a sklady a úschovny výbušnin u odběratelů, 

- sklady a úschovny pod povrchem, 

- bezpečnostní vzdálenosti skladů, zásady pro výstavbu skladů, zajištění a ochrana 

skladů, 

- vybavení skladů a skladování výbušnin, 

- práce ve skladu, 

- třídy nebezpečí výbušnin, třídění výbušnin, určení bezpečnostních vzdáleností. [22] 

 



5 

 

f) Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovanosti výbušnin pro civilní použití 

Vydání tohoto zákona bylo spojeno se zrušením dosavadního zákona č. 146/2010 Sb. 

(stejného názvu) a souviselo s vývojem unijní legislativy, na který musela Česká republika 

neprodleně zareagovat. 

 Tento zákon překlápí do českého právního řádu požadavky dvou evropských směrnic 

týkajících se označování výbušnin, konkrétně směrnice 2008/43/ES a směrnice 2012/4/EU.  

 V tomto právním předpise je zakotvena povinnost podnikatelského sektoru vést 

systém pro sledovatelnost výbušnin a to od 5. dubna 2015. Pro účely jednoznačného označení 

přiděluje Český báňský úřad každému místu výroby výbušnin trojmístný číselný kód. Systém 

pro sledovatelnost výbušnin musí umožnit sledování výbušniny tak, aby byla možná 

identifikace výbušniny včetně názvu a množství, osoby, od které byla výbušnina získána, 

osoby, které byla výbušnina předána, místa, kde se výbušnina nachází, zaměstnance, u 

kterého se výbušnina nachází než je dále spotřebována/zničena, data, kdy byla výbušnina 

vyrobena, získána, předána, spotřebována/zničena. Shromážděné údaje ze systému pro 

sledování výbušnin musí být uloženy po dobu 10 let. [24;11] 

  

 

g) Nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování 

výbušnin pro civilní použití 

 Toto nařízení obsahuje výčet specifických druhů výbušnin, na které se neuplatní 

požadavky na jednoznačné označování a sledovatelnost, a současně řeší i technické aspekty 

připojování jednoznačného označení k výbušninám pro účely jejich sledovatelnosti.  

 Jednoznačné označení se provede přímo na výbušnině nebo se k ní trvalým způsobem 

připevní. Pokud je výbušnina opatřena, kromě jednoznačného označení, také pasivním 

elektronickým identifikátorem, každé její nejmenší balení musí nést odpovídající pasivní 

elektronický identifikátor. [25;11] 
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3 Definice a pojmy související s těžbou vápence pomocí trhavin 

 V praxi se běžně setkáváme s výkladem pojmů v různém pojetí. Existuje celá řad 

definic, které souvisí s danou problematikou. Pro lepší pochopení a snadnou orientaci je třeba 

si vysvětlit nejzákladnější pojmy: 

 

Bezpečnostní opatření – postup nebo mechanismus, jehož aplikace má za následek zmenšení 

bezpečnostního rizika.[8] 

Bezpečnostní okruh – je stanoven v rozsahu, který zaručuje bezpečnost okolí lomu před 

nepříznivými účinky trhacích prací, zejména rozletu horniny a zajišťuje ochranu majetku  

a osob nezúčastněných při provádění trhacích prací. Z důvodu, že hlavní směr výbuchu náloží 

odstřelu bude směřovat do prostoru lomu, byla vzdálenost bezpečnostního okruhu 

v posuzované společnosti stanovena na 160 m od hranice dobývacího prostoru. [12]  

Bezpečnostní vzdálenost – vzdálenost vypočtená mezi místem nebo objektem, v němž  

se vyrábějí, zpracovávají nebo skladují výbušniny, nebo hranicí místa manipulace 

s výbušninami a ohroženým objektem. [22] 

Brizance - schopnost výbušniny tříštit pevná tělesa, která leží v bezprostřední blízkosti zdroje 

výbuchu.  

Citlivost výbušnin – schopnost výbušnin vybuchnout působením minimálního počátečního 

impulsu. 

Detonace – intenzivní výbušná přeměna trhavin, při níž se uvolňuje značné množství energie 

ve velmi krátkém čase. 

Detonační impuls - iniciační impuls pro vyvolání výbuchu u trhaviny.  

Detonační tlak - tlak zplodin výbuchu v čele detonační vlny.  

Detonační rychlost - rychlost šíření detonace výbušninou. 

Flegmatizátor – látka, která snižuje citlivost výbušnin nebo její výbuchovou rychlost. [2] 

Hornická činnost – vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů a těch ložisek 

nevyhrazených nerostů, která jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství. [19] 
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Iniciace - proces dodání energie výbušnině pomocí iniciátoru, která je potřebná k vyvolání 

jejího výbuchu. [2] 

Iniciátor - zařízení obsahující výbušninu, které slouží k iniciaci jiných výbušnin. [2] 

Kamenolom – těžební provoz, ve kterém se těží užitkový nerost v blocích různé velikosti na 

kusové kamenické výrobky pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. [5] 

Kyslíková balance – údaj v % o množství kyslíku, který chybí nebo přebývá pro úplnou 

oxidaci výbušiny. [3] 

Ložisko nerostů – přírodní nahromadění nerostů, jako i opuštěný odval, výsypka nebo 

odkaliště, které vznikly hornickou činností. [18] 

Manipulační prostor – prostor určený pro manipulaci při přípravě na trhací práce. Je 

označen tabulkami s nápisem „Zákaz vstupu – manipulační prostor“ nebo červenými 

praporky, kužely, páskou či jiným vhodným způsobem. Velikost prostoru se určuje 

minimálně 10 metrů od ústí krajního vývrtu. [12] 

Nerost – tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry. [18] 

Nouzový signál – vydává se voláním „ZASTAVTE ODPAL“, voláním do vysílačky, 

pískáním na píšťalku, troubením na klakson automobilu či telefonem. Vydává se před 

odpalem v případě, že došlo k narušení bezpečnostního okruhu. Vydávají jej hlídky. [12] 

Povrchové dobývání  - dobývání hornin z povrchu za účelem získání užitkového nerostu.[5] 

Pracovní schopnost – schopnost výbušniny konat práci.  

Rozbuška - iniciační prvek obsahující třaskavinu, určený k vyvolání výbuchu u trhaviny 

pomocí detonačního impulsu.  

Roznět – počáteční podnět-iniciace, který vyvolá výbuchovou přeměnu.  

Roznětka – iniciační prvek pro vyvolání plamene nápichem-třením, nebo nárazem-tlakem, 

Senzibilátor – látka, kterou se zvyšuje citlivost výbušnin. 

Stabilita výbušnin – schopnost výbušniny uchovávat si své chemické, výbušinářské  

a fyzikální vlastnosti po dobu uskladnění, nebo provozu munice. 

Stabilizátor – látka, kterou se zvyšuje stabilita výbušnin. [2] 
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Střelmistr – osoba, která řídí a odpovídá za práce spojené s použitím výbušnin k trhacím 

pracím malého rozsahu. [21]   

Trhací práce – práce, při kterých se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin 

zahrnující soubor pracovních operací zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných 

náložek, zhotovení roznětné sítě, odpálení náloží a výbuch náloží, přičemž tyto pracovní 

operace se obvykle provedou na jednom pracovišti při jednom uzavření bezpečnostního 

okruhu. [21]   

Trhací práce malého rozsahu – jsou trhací práce, které při dobývání ložisek nerostů, 

jednotlivé nálože nepřesáhnou 50 kg trhavin a hmotnost celkové nálože nepřesáhnou na 

povrchu 200 kg trhavin. Pokud přesáhnou, jedná se o trhací práce velkého rozsahu. [21] 

Výbuch – jev, při kterém dochází k mžikovému porušení stability systému s následným 

vykonáním mechanické práce ve formě pohybu nebo rozrušení okolního prostředí. Je 

fyzikální, chemický, elektrický, nukleární. [2] 

Výbušniny – výbušné látky a výbušné předměty, jejichž energie chemické výbuchové 

přeměny se využívá k trhacím pracím nebo k vyvolání světelných, případně zvukových 

účinků. Za výbušninu se nepovažuje střelivo. [19] 

Výbušné látky – látky v tuhém nebo kapalném stavu, které mají dle technických pravidel 

vlastnosti střelivin, trhavin, třaskavin nebo pyrotechnických složí. [19] 

Výbušné předměty – výrobky obsahující výbušné látky, pokud mohou výbuchem ohrozit 

bezpečnost osob a majetku. [19]   
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4 Statistiky bezpečnosti a nehodovosti v hornictví 

 Těžba nerostných surovin, výstavba podzemních děl a nakládání s výbušninami 

přináší zvýšené riziko ohrožení lidského zdraví. Zásah do horninového masivu je zpravidla 

vždy provázen narušením jeho stability či rovnováhy, a proto hornictví vždy bylo, je a patrně 

 i zůstane do budoucna rizikové povolání. Přes intenzívní rozvoj báňské techniky v posledních 

letech, zejména na základě nových vědeckých poznatků o chování horninového masivu,  

je hornické podnikání každým rokem provázeno řadou provozních nehod a havárií. [26] 

 

4.1 Přehled počtu mimořádných událostí ohlášených Českému báňskému 

úřadu 

 Přehled vybraných závažných mimořádných událostí, které podléhají ohlašovací 

povinnosti orgánům státní báňské správy, je uveden v Tabulce 1. Tato tabulka znázorňuje 

počty těchto událostí pro těžbu černého uhlí, hnědého uhlí, rudy a ostatních nerostů pro roky 

2011, 2012 a 2013. 

 

Tabulka 1 - Přehled počtu mimořádných událostí ohlášených ČBÚ [26;11] 

  Černé uhlí Hnědé uhlí Rudy Ostatní 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Požáry v dole i na povrchu 5 8 13 7 5 0 0 0 0 0 0 0 

Zaplynování důlních děl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průtrže uhlí, hornin a plynů 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zapálení a výbuchy metanu a 
uhelného prachu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Důlní otřesy 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závaly a skluzy zemin (sesuvy), 
včetně průvalů vod a bahnin 

0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 

Nehody na strojním a elektro 
zařízení, včetně zařízení 
těžních 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nehody s výbušninami (vč. 
vloupání a krádeží) 

1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 

Ostatní závažné nehody a 
události, včetně úmrtí 

1 5 0 4 1 5 0 0 1 6 2 2 

Celkem 14 18 18 13 6 5 0 0 4 9 4 2 
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4.2 Vývoj celkové úrazovosti 

 Graf 1 znázorňuje průběh úrazovosti v jednotlivých letech. Z tohoto grafu je patrné, 

 že má klesající charakter a to při těžbě všech nerostných surovin. Tento pokles je přisuzován 

investování finančních prostředků do obnovy technologií, inovací, osobních ochranných  

a pracovních prostředků, indikační a detekční techniky. Tyto investice tak mají výrazný dopad 

na zajištění bezpečnosti práce a provozu. 

 

 

Graf 1- Vývoj celkové úrazovosti [26;11] 

 

 

4.3 Počty pracovních úrazů dle těžené suroviny 

 Pro ČBÚ jsou tyto počty zdrojem souhrnných informací, které slouží ke sledování 

pracovních úrazů pro pravidelná měsíční hlášení obvodním báňským úřadům (dále jen OBÚ). 

Podkladem jsou záznamy o úrazech zasílané dozorovanými organizacemi příslušnému OBÚ 

v souladu s Nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 
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 Tabulka 2 poskytuje informace o pracovních úrazech pro období 2005 – 2013 a to pro 

těžbu jednotlivých nerostných surovin. Těžba vápence se zařazuje do kategorie „Rudy“, kdy 

oproti ostatním nerostným surovinám vykazuje nejmenší počty pracovních úrazů. 

 

Tabulka 2 - Počty pracovních úrazů dle těžené suroviny [26;11] 

Surovina Rok Celkem 
Z toho 

 Surovina Rok Celkem 
Z toho 

smrtelné hromadné 
 

smrtelné hromadné 

Černé 

uhlí 
2005 887 6 -- 

 
Rudy 2005 39 -- -- 

 
2006 637 3 -- 

  
2006 34 -- -- 

 
2007 552 4 -- 

  
2007 45 -- -- 

 
2008 483 7 -- 

  
2008 39 -- -- 

 
2009 398 3 1 

  
2009 31 1 -- 

 
2010 310 2 1 

  
2010 49 1 -- 

 
2011 300 5 1 

  
2011 48 -- -- 

 
2012 289 5 -- 

  
2012 28 -- -- 

 
2013 236 2 -- 

  
2013 31 -- -- 

Hnědé 

uhlí 
2005 181 1 -- 

 
Ostatní 2005 526 -- -- 

 
2006 186 1 -- 

  
2006 459 1 -- 

 
2007 158 1 -- 

  
2007 450 1 -- 

 
2008 149 1 -- 

  
2008 356 4 -- 

 
2009 147 -- -- 

  
2009 311 3 -- 

 
2010 171 -- -- 

  
2010 276 1 -- 

 
2011 165 1 -- 

  
2011 230 4 -- 

 
2012 151 -- -- 

  
2012 257 3 -- 

 
2013 116 1 -- 

  
2013 215 1 -- 

Ropa a 

plyn 
2005 7 -- -- 

 
CELKEM 2005 1 640 7 0 

 
2006 7 -- -- 

  
2006 1 323 5 0 

 
2007 6 -- -- 

  
2007 1 211 6 0 

 
2008 12 -- -- 

  
2008 1 039 12 0 

 
2009 11 -- -- 

  
2009 898 7 1 

 
2010 9 -- -- 

  
2010 815 5 1 

 
2011 9 -- -- 

  
2011 752 11 2 

 
2012 10 -- -- 

  
2012 735 8 0 

 
2013 10 -- -- 

  
2013 608 4 0 
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4.4 Přehled smrtelných úrazů podle zdrojů rizik 

V průběhu roku 2013 došlo při činnostech podléhajících vrchnímu dozoru státní 

báňské správy celkem k 4 smrtelným pracovním úrazům. Ve srovnání s rokem 2011 se jedná 

o pokles o 7 případů.  

 Z celkového počtu 4 smrtelných pracovních úrazů došlo ke 2 smrtelným úrazům 

v souvislosti s těžbou černého uhlí, ke 2 smrtelným úrazům při dobývání nerudních surovin 

povrchovým způsobem. Z tabulek je patrné, že počet smrtelných úrazů s časem ubývá.  

 

Tabulka 3 - Přehled smrtelných úrazů podle zdrojů rizik pro rok 2011[26;11] 

 

2011 

Zdroje úrazů od roku 2002 Celkem % Důl % Povrch % 

Dopravní prostředek 2 18,2 2 18,2     

Kontakt se strojním zařízením             

Materiál, břemena, předměty (vč. pádu horniny) 2 18,2 1 9,1 1 9,1 

Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí           

 Nástroj, přístroj, nářadí           

 Průmysl.škodliviny, chemické látky, biologické činitele             

Horké  látky a předměty, oheň a výbušniny  4 36,4     4 36,4 

Stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní             

Lidé, zvířata nebo přírodní živly 2 18,2 2 18,2     

 Jiné zdroje 1 9,1 

  

1  9,1 

C e l k e m 11 100 5 45,5 6 45,5 

  

Tabulka 4 - Přehled smrtelných úrazů podle zdrojů rizik pro rok 2012 [26;11] 

 

2012 

Zdroje úrazů od roku 2002 Celkem % Důl % Povrch % 

Dopravní prostředek 1 12,5 1 12,5 

  Kontakt se strojním zařízením 4 50 3 37,5 1 12,5 

Materiál, břemena, předměty (vč. pádu horniny) 1 12,5 

  

1 12,5 

Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 2 25 1 12,5 1 12,5 

Nástroj, přístroj, nářadí 

      Průmysl. škodliviny, chemické látky, biologické činitele 

      Horké  látky a předměty, oheň a výbušniny  

      Stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní 

      Lidé, zvířata nebo přírodní živly 

      Jiné zdroje 

      C e l k e m 8 100 5 62,5 3 37,5 
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Tabulka 5 - Přehled smrtelných úrazů podle zdrojů rizik pro rok 2013 [26;11] 

 

2013 

Zdroje úrazů od roku 2002 Celkem % Důl % Povrch % 

Dopravní prostředek 

      Kontakt se strojním zařízením 

      Materiál, břemena, předměty (vč. pádu horniny) 

      Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 1 25 

  

1 25 

Nástroj, přístroj, nářadí 

      Průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele 2 50 2 50 

   Horké  látky a předměty, oheň a výbušniny  

      Stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní 1 25 

  

1 25 

Lidé, zvířata nebo přírodní živly 

      Jiné zdroje 

      C e l k e m 4 100 2 50 2 50 

 

 

4.5 Přehled smrtelných úrazů podle příčin 

 OBÚ důsledně zjišťují příčiny každého smrtelného úrazu šetřením přímo na místě 

bezprostředně po ohlášení události. Zatřídění smrtelných úrazů z hlediska jejich příčin bylo 

provedeno na základě výsledků těchto šetření. 

 Nejčastější příčinou smrtelných úrazů v hornictví je právě porušení pracovní kázně, 

nepředvídatelné riziko či selhání lidského činitele.  

  

Tabulka 6 - Přehled smrtelných úrazů podle příčin [26;11] 

Příčina 2009 2010 2011 2012 2013 

Porucha nebo vadný stav zdroje rizika 1 0 0 0 1 

Špatně, nebo nedostatečně odhadnuté riziko 1 0 1 2 0 

Závady na pracovišti 0 1 0 0 0 

Nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně OOPP 1 0 0 1 0 

Porušení pracovní kázně 2 1 2 3 3 

Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského  činitele 2 2 8 1 0 

Jiný, blíže nespecifikovatelný důvod 0 1 0 1 0 

Celkem 7 5 11 8 4 
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5 Těžba vápence  

Povrchové dobývání ložisek nerostných surovin se podílí na těžbě surovin v České 

republice téměř z 90 %. Těžba surovin neuhelných, převážně silikátových a stavebních, 

překročila poloviční podíl veškerých těžených užitkových surovin.  Lomové dobývání 

dosahuje daleko vyšší efektivnosti svými výrazně nižšími provozními náklady použitím 

výkonnější mechanizace, vyššími těžebními výkony, kratší dobou otvírky ložiska a tím  

i nižšími investicemi. Největší nevýhodou povrchového dobývání je však totální devastace 

krajinného prostředí při vlastní těžbě a z toho plynoucí vyšší nárok na tvorbu prostředků  

ve fondu sanací a rekultivací. [5] 

 

5.1 Vápenec 

Barva vápenců bývá bílá, světle až tmavě šedá, mohou být zbarveny i do červena, žluta 

nebo zelena. Kalcitové žilky jsou vždy bílé. Kvalita vápence, jako suroviny k výrobě 

cementu, je zpravidla určována procentuálním zastoupením kalcitu, kterého by mělo být 

nejméně 50 %. Z dalších minerálů bývá přítomen minerál dolomit, klasická příměs případně 

 i jílové nerosty (illitu).  

Vápence se používají k výrobě vápna a cementu, jako kamenivo pro různé stavební 

účely, jako stavební kámen kusový i opracovaný, některé druhy se brousí a leští k dekoračním 

účelům.  V Čechách patří k významným lomařským oblastem okolí Berouna, na Moravě okolí 

Brna a Hranic na Moravě. Několik drobných lomů je i v Nízkém Jeseníku. Zvláštní typ 

vápence je zastoupen v tzv. vnějším bradlovém pásmu. Jedná se o pruh osamocených ker, 

které vystupují mezi Mikulovem a Štramberkem. [4] 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 1 - Vápenec z Vápenky Vitošov s. r. o. 
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5.2 Rozpojování surovin trhacími pracemi 

Rozpojování užitkových surovin trhacími pracemi se užívá u surovin, které nejsou 

rozpojitelné dobývacími mechanismy. Rozpojování trhacími pracemi převažuje v lomech na 

stavební kámen a na ložiskách užitkového nerostu. Trhací práce lze všeobecně rozdělit na: 

 primární, kterými se dosáhne základního oddělení rozpojovaného objemu horniny od 

masivu a jeho rozpojení na menší kusy (rubanina).  

 sekundární, kterými se rozpojují nadměrné kusy horniny po primárních trhacích 

pracích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při odstřelech primárních pro rozpojení horninového masivu v určitém bloku v části 

lomové stěny se využívá trhacích prací velkého rozsahu a to buď s náložemi táhlými  

(ve vrtech) nebo soustředěnými (v komorách). Technologie trhacích prací se skládá 

z přípravných prací, tj. zhotovování vhodných dutin (vrtů) pro uložení náloží, nabíjení dutin, 

na prostředky trhací techniky a roznětů odstřelů. Při volbě druhu hromadného odstřelu je 

nutno se řídit báňsko-technologickými, technicko-ekonomickými a bezpečnostními 

podmínkami. Rovněž je třeba přihlížet k vlastnostem hornin a geologické stavbě ložiska, 

velikosti a tvaru dobývacího prostoru nebo území vymezeného k těžbě a ke způsobu odtěžení 

a zpracování rubaniny s ohledem na minimální potřebu sekundárního rozpojování. [5] 

Graf 2 -  Schematický graf rozdělení povrchových odstřelů [6] 

pomocné 
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5.2.1 Vrtací práce v lomech 

Mezi hlavní součásti těžební činnosti se zařazují vrtací práce pro přípravu trhacích 

prací, které se užívají při dobývání pevných hornin v kamenolomech. Vrty pro trhací práce 

slouží ke zhotovení vývrtů pro táhlé vývrtové nálože, které se liší délkou a profilem, a to pro 

odstřely řadové, clonové a plošné. K vrtání používáme různé způsoby, které se od sebe liší, 

jak vlastním procesem rozpojováním, tak funkčními i mechanickými charakteristikami 

vrtacího zařízení. Způsoby vrtání rozdělujeme do dvou základních skupin: 

 mechanické (nárazem, řezáním, obrusem), 

 fyzikální (teplem, vodním paprskem, laserem). 

Pro uplatnění v lomových provozech má zásadní význam rozpojování pomocí 

mechanického působení na horninu, na které má vliv několik faktorů (druh horniny, vrtný 

nástroj, technologie vrtání). V lomových provozech se vrtací práce zajišťují pomocí vrtacích 

ručních kladiv, vrtacích sloupů a vrtacích souprav. Druhy vrtacích prací: 

 Nárazové vrtání je založeno na principu rozrušování horniny úderem dláta o velké 

hmotnosti, které dopadá na čelbu vrtu. Užití tohoto způsobu je minimální. 

 Příklepné vrtání je nejpoužívanějším druhem vrtání vrubovým rozpojováním, kde 

břit nástroje vniká do horniny působením kinetické energie od úderu části vrtacího 

kladiva na horní konec nástroje a po každém příklepu nástroj od horniny odskočí  

a pootočí se. [5] 

 

5.2.2 Rozpojování surovin trhacími pracemi za použití trhavin 

Trhací práce jsou práce, při kterých se používá energie chemické výbuchové přeměny 

výbušnin. Při povrchovém dobývání se ložisko rozdělí na horizontální vrstvy, které mají tvar 

stupňů a které se dobývají samostatně. Nazýváme je pracovními řezy nebo etážemi. [7] 

 

 

 

 

 

 Obrázek 2 - Prvky lomového řezu [7] 
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Při hromadné těžbě se uplatňují následující odstřely: 

a) Řadové odstřely se uplatňují jen v menších lomech, ve středních jen jako pomocné 

odstřely, s uspořádáním obvykle v jedné řadě. V závislosti na výšce lomové stěny  

se vrtají vývrty hlavové, patní a zálomové.  

b) Clonové odstřely jsou pro své výhody nejpoužívanější typy hromadných odstřelů. Vrty 

jsou uspořádány v pravidelných odstupech v jedné až třech řadách rovnoběžných  

se sklonem lomové stěny. Průměr vrtu je 75 – 160 mm. Optimální výška lomové stěny je 

závislá na báňsko-technologických podmínkách. Výška řezu bývá cca od 15 – max. 25 m.  

 

 

 

c) Plošné odstřely (kobercové) jsou založeny na systému táhlých náloží umístěných  

ve vrtech, jejichž osa je obvykle kolmá k volné stěně a ve více než třech řadách. 

Z provozně technického hlediska se tyto odstřely uplatňují při otvírkových pracích, kde 

výšky stěn jsou od 8 do 12 m. Dosahuje se mimořádně pravidelné kusovitosti rubaniny. 

Plošný odstřel je v podstatě clonový odstřel ve více řadách. 

d) Komorové odstřely jsou založeny na principu soustředěných náloží značné hmotnosti, 

které vzájemně spolupůsobí při jednom roznětu. Nálože se umísťují do komor 

vyražených v horninovém masivu z rozrážek úvodní štoly, v jedné i více etážích. 

V současnosti se tyto odstřely používají výjimečně, zejména v obtížně vrtatelných,  

ale dobře rozpojitelných horninách. Hlavní nevýhody jsou nerovnoměrná fragmentace 

rubaniny a velké negativní účinky (rozlet kamene, seismické vlivy, tlaková vzduchová 

vlna na okolí).  

 

 

 

Obrázek 3 - Řadový odstřel [7] Obrázek 4 - Clonový odstřel [7] 
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e) Kombinované odstřely jsou výjimečné způsoby primárních trhacích prací s kombinací 

odstřelu komorového a odstřelu s náložemi ve vrtech. Jsou realizovány v případech, kdy 

nejsou zajištěny podmínky účelné a bezpečné těžby. [5] 

 

Pro podmínky lomů lze použít pro hromadné odstřely téměř všech běžných 

průmyslových trhavin. V posledních letech nacházejí v trhací technice široké uplatnění pro 

své nízké výrobní náklady trhaviny typu DAP (směsi dusičnanu amonného a paliva). Dále  

se uplatňují trhaviny plastifikované vodou, které jsou v zahraničí nazývány  

„slurry explosives“.  

 

Rozpojování trhacími pracemi se uplatňuje v následně uvedených metodách: 

Dobývání ve stupních (etážích) se uplatňuje v těžební metodě, při níž se již v etapě 

otvírkových prací skalní masiv rozčlení do jednotlivých stupňů pomocí trhacích prací velkého 

rozsahu při sklonu lomových stěn větším než 60°. Tím každá etáž tvoří samostatné pracoviště 

a počet etáží je dán geologicko-úložními a báňsko-technologickými podmínkami. Parametry 

etáží musí splňovat stability svahů, efektivní podmínky pro vrtací a trhací práce pro rozpojení 

tak, aby výšky etáží zaručovaly optimální tvar rozvalu a kusovitost rubaniny v bloku. Šířka 

pracovní plošiny etáží má poskytovat dostatečný manipulační prostor pro nakládání  

a technologickou dopravu vytěžené rubaniny. Výšky etáží jsou voleny podle dobývacích 

podmínek v rozmezí 15 – 20 m.  

 

Dobývání nálevkovité se může aplikovat jen ve stěnovém kamenolomu, kde se využívá 

kombinace vodorovné štoly vyražené na bázi ložiska a z ní vedených šikmých či svislých 

komínů až na určenou pracovní plošinu. Dobývaný masiv se postupně shora odstřely rozšiřuje 

a rozpojování postupuje v ose vedené štoly. [5] 
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5.3 Doprava užitkové suroviny 

Doprava v lomech je jedním ze základních úkolů v rámci transportního systému 

dobývání. Hlavní funkcí dopravy je přesun vytěžených skrývkových hmot na výsypky, odvaly 

či přímo k odběrateli. Dopravní systém, volba dopravních cest a organizace dopravy jsou na 

lomových provozech rozhodujícím faktorem, který má vliv na efektivnost povrchového 

dobývání. V lomech se nejčastěji užívá kolová, převážně automobilová, doprava. Dopravní 

trasy se budují jako nezpevněné, za příznivých podmínek pouze urovnáním terénu. Trasy 

musí zajišťovat průjezdnost vozidel i za zhoršených klimatických podmínek, hlavně 

v zimních měsících. Technologická doprava je ovlivňována zejména tvarem a rozlohou lomu, 

druhem a vlastnostmi přepravované suroviny, její kusovitostí, požadovaným objemem 

 a kapacitou přepravy, kvalitou a sklonem komunikací, dopravními vzdálenostmi. [5] 

 

5.4 Nežádoucí účinky trhacích prací 

Ke škodlivým účinkům při výbuchu patří vzdušná tlaková vlna, nežádoucí rozlet 

rozpojovaného materiálu a seismické účinky. Zatímco prvé dva lze ve většině případů 

zanedbat a při správném dimenzování náloží téměř vyloučit, jsou seismické účinky velkou 

hrozbou, zejména, jedná-li se o odstřel v blízkosti souvislé zástavby. 

Odpalem nálože vzniká rázová vlna, jejíž energie postupně v závislosti na vzdálenosti 

od centra výbuchu klesá, zmenšuje se hodnota amplitudy a klesá rychlost jejího šíření. Rázová 

vlna mění svůj charakter a stává se vlnou seismickou.  

Kmity vyvolané výbuchem trhaviny mají neperiodický rázový charakter. Z hlediska 

posuzování škodlivých seizmických účinků mají rozhodující význam objemové vlny. Podélné 

vlny způsobují v prostředí, ve kterém se šíří, i posuzovaném objektu objemové změny, vlna 

příčná působí tvarovou deformaci. Nejnebezpečnější je vodorovná složka podélné vlny, 

jejímiž základními parametry jsou amplituda vlny, frekvence vlnění a rychlost kmitání.  

Velikost amplitudy seismické vlny ovlivňuje druh odstřelu a časování odstřelu, počet 

dílčích náloží, konfigurace terénu s vzájemnou polohou centra odstřelu a místa měření, 

velikost upnutí rozpojovaného objektu, výkonnost použité trhaviny a způsob těsnění náloží.  

 



20 

 

 Někdy je možné seismický účinek vybuchujících náloží orientačně určit již podle 

hodnoty amplitudy. Většina autorů považuje za absolutně bezpečnou amplitudu (A [mm]) 

v hodnotě 200 µm. To je ovšem velmi zjednodušené a mnohdy problematické, neboť  

o výsledném seizmickém účinku rozhoduje i kmitočet vlny. Hodnota kmitočtu (f) závisí 

nepřímo úměrně na hmotnosti nálože a pohybuje se v rozmezí 100 – 5 Hz. [3] 

 Měřítkem intenzity kmitů je rychlost kmitání, na které závisí poměrná dynamická 

deformace vyvolávající křehké porušení zdiva a omítky. Rychlost kmitání můžeme  

za předpokladu harmonického pohybu určit vztahem:  

v = 2π × A × f    

  

K porušení staveb dochází zpravidla při těchto rozmezích rychlosti kmitání: 

Poškození Rychlost kmitání v [mm/s] 

První známky škod 10 – 30 

Lehké škody 30 – 60 

Vážné škody 60 – 140 

Destrukce 140 a více 
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6 Výbušniny a jejich charakteristika 

Výbušniny jsou látky schopné chemického výbuchu. Podle způsobu vyvolání výbušné 

přeměny dělíme výbušniny na: 

 přímé, které se přivedou k typické výbuchové přeměně jednoduchým podnětem, např. 

třením, nárazem, nápichem, plamenem apod. Patří sem třaskaviny a střeliviny, 

 nepřímé, které můžeme přivést k výbuchu obvykle jen pomocí většího množství 

energie, zpravidla výbuchem přímé výbušniny. Do této skupiny patří téměř všechny 

průmyslové trhaviny. [3] 

 

Výbušniny pro účely trhacích prací definujeme jako látky, sloučeniny nebo směsi 

v tuhém anebo kapalném stavu, které mají vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin  

a pyrotechnických složí. Jsou schopné výbušné přeměny, při které vzniká velké množství 

plynů za současného vývinu tepla a vysoké teploty. Mají velkou potenciální energii, která  

se působením počáteční energie mění exotermickou reakcí na velké množství povýbuchových 

zplodin. [2] 

 

Výbušniny se podle chování při výbušné přeměně zařazují do těchto tříd nebezpečí: 

Tabulka 7 - Třídy nebezpečí výbušnin [22] 

Třída A 

Výbušniny nebezpečné hromadným výbuchem, při němž je okolí ohrožováno 

tlakovými účinky a vymršťovanými úlomky. Závažnost škod a rozsah poškození 

jsou závislé na množství výbušniny.   

Třída B 

Výbušniny neschopné hromadného výbuchu, při požáru vybuchují jednotlivě. 

Tlakový účinek je omezen na bezprostřední okolí, na stavbách v blízkém okolí 

vznikají jen malé škody. Vymršťované předměty mohou vybuchnout a tím 

přenášet požár a výbuch. 

Třída C 

Výbušniny neschopné hromadného výbuchu, jejich požár vyvolává silné tepelné 

účinky a může se rychle rozšiřovat. Okolí je ohroženo hlavně plameny, tepelným 

zářením a vyletujícími hořícími díly. Předměty mohou jednotlivě vybuchovat a být 

vrženy do okolního prostoru. Ohrožení staveb v bezprostředním okolí působením 

vzdušných rázových vln je malé. 

Třída D 

Výbušniny nepředstavují žádné významnější nebezpečí pro okolí. Účinky jsou 

omezeny na jednotlivé obaly, při požáru nevybuchuje celý obsah jednotlivého 

balení. Jsou schopny odhořívání, předměty mohou jednotlivě vybuchovat. 

Nevznikají úlomky nebezpečné velikosti, dolet úlomků je malý. 
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6.1 Dělení průmyslových trhavin  

1. Podle použití při trhacích pracích:  

a) povrchové – pro použití jen na povrchu, např. Emulgit 42 GP, Pemon 10 T, 

b) důlní skalní – pro použití v podzemí i na povrchu, např. Permonex V19, Perunit E, 

c) důlní bezpečné – zkráceně DBT, protiprachové, protiplynové I, II a III. kategorie, 

d) pro zvláštní použití – pro destrukční práce, např. Semtex 1A, Infernit 45. 

 

Kritériem k rozdělení výbušnin na povrchové a důlní je hodnota kyslíkové bilance  

(kapitola 3), jež je u důlních trhavin obvykle vyrovnaná (nulová) nebo mírně pozitivní. 

V tomto případě trhavina minimálně znečišťuje důlní ovzduší svými povýbuchovými, vždy 

toxickými zplodinami. [3] 

 

2. Podle složení a konzistence: 

a) sypké – trhaviny s obsahem TNT, práškové, granulované nebo šupinkové, Permonex, 

Polonit, 

b) poloplastické – tvoří přechod mezi trhavinami plastickými a sypkými, Slavit V, 

Ostravit C, 

c) plastické – tvárné, obsahují více jak 15 % trhací želatiny, Perunit E, Austrogel G1, 

d) lisované – tvrdé, 

e) tekuté – emulzní, Emugit RPT, Emsit V. [2] 

 

6.2 Rozněcování výbušnin - rozněcovadla 

Detonace průmyslových trhavin při praktickém používání se vyvolává pomocí 

počátečního impulzu vznikajícího výbuchem malého množství iniciačních výbušnin 

obsažených v rozněcovadlech.[2]  

Prostředky pro roznět výbušnin dělíme na základní, pomocná a doplňková. Mezi 

základní rozněcovadla patří rozbušky a elektrické palníky. Pomocnými rozněcovadly jsou 

zápalnice, bleskovice, detonační trubice typu NONEL a stopina. Mezi doplňková 

rozněcovadla lze zařadit dnes již nepoužívané zažehovače zápalnic a milisekundové 

bleskovicové zpožďovače. [3] 
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Elektrický palník – je tvořen el. pilulí (1), přívodními vodiči (3) a těsnící zátkou (2). Je určen 

k zážehu zážehové rozbušky, zápalnice, popř. černého prachu.  

 

 

 

 

 

 

Rozbuška – rozněcovadlo sloužící k vyvolání detonace náloží a bleskovic. 

a) zážehová – iniciována výšlehem zápalnice nebo el. palníku, 

b) elektrická – iniciována el. impulsem, popř. el. proudem, 

c) neelektrická – iniciována rázem (např. elektrickým výbojem), 

d) elektronická – iniciovány el. impulsem po elektronickém povelu. 

 

Je tvořena kovovou dutinkou s primární a sekundární náplní výbušniny. Výbušnina 

vyplňuje 2/3 délky dutinky a je do ní zalisována, aby nevypadla. Je kryta pojistkou, ve které 

 je otvor pro zážeh náplně. Primární náplň dutinky je citlivá třaskavina nebo třaskavá slož, 

kterou bývá třaskavá rtuť, směs třaskavé rtuti s azidem stříbrným (rozbušky Astryl), 

kombinace azidu a tricinátu olovnatého apod. 

Sekundární náplň vyplňuje prostor mezi primární náplní a dnem dutinky. Sestává z vysoce 

brizantní trhaviny, jako je pentrit, hexogen, pentolit. Někdy se sekundární náplň skládá  

ze dvou složek. Dutinka rozbušky je vytvořena z měděného, hliníkového nebo ocelového 

plechu. Volná část dutinky slouží k připevnění rozbušky na zápalnici nebo na elektrický 

palník. 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Elektrický palník [3] 

[20] 

Obrázek 6 - Průmyslová rozbuška [3] 
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Zápalnice – je tvořena náplní zápalnicového černého prachu v izolačním obalu. Zápalnice 

slouží k přenosu plamene. Rychlost hoření standardní zápalnice je 125 cm/min. 

 

Bleskovice – je tvořena náplní brizantní trhaviny (např. pentrit) v izolačním obalu – slouží 

k přenosu detonace (detonační rychlost 6500 m/s). Bleskovice se vyrábějí s náplní 6 – 100 g 

výbušniny na délkový metr bleskovice. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Pomůcky pro trhací práce 

Za pomůcky k použití výbušnin se považují prostředky nebo zařízení, které přicházejí 

do styku s výbušninou, působí na ni svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi a jsou 

potřebné k provedení trhacích prací. Jde především o roznětnice, kontrolní měřicí přístroje, 

pomůcky pro nabíjení a ucpávání vývrtů, atd. 

Roznětnice jsou přenosným zdrojem energie, určeným pro roznět rozněcovadel. 

Dělíme je na roznětnice pro elektrický a neelektrický roznět. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Zápalnice [3] Obrázek 8 - Bleskovice [3] 



25 

 

7 Vápenka Vitošov s. r. o.  

 Začátek průmyslové výroby vápna v lokalitě Vitošov se datuje rokem 1872, kdy zde 

byla postavena první šachtová pec. Stáří velmi kvalitního vitošovského vápence  

je odhadováno geology na 350 - 400 milionů let. 

 Základní sortiment tvoří vápenné a vápencové produkty určené pro hutní, chemický 

 a energetický průmysl, zemědělství a ekologii. Nejvýznamnějším značkovým výrobkem 

VÁPENKY VITOŠOV s.r.o. je systém malt, omítek a barev SALITH®. Některé z výrobků 

jsou exportovány do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko. [28] 

 

 

Obrázek 9 - Vápenka Vitošov s. r. o. 

 

7.1 Základní informace 

 VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. se nachází na severní Moravě v okrese Šumperk, přibližně 

7 kilometrů od Zábřehu na Moravě a patří mezi tři největší vápenky v České republice. V roce 

2013 společnost dosáhla těžby 732 518 tun vysokoprocentního vápence. Ve svých těžebních 

provozech zaměstnává 30 pracovníků. Polohu posuzovaného objektu lze vidět na následující 

mapce (Obrázek 10 a 11).  

 

Adresa posuzované společnosti: 

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. 

Hrabová 54 

789 01  Zábřeh, Czech Republic 
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Obrázek 10 - Poloha posuzovaného objektu [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Letecký pohled na areál posuzované společnosti [29] 

 

 

lom 

Areál společnosti 

Vápenka Vitošov s.r.o. 

Vápenka 

Vitošov s.r.o. 
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7.2 Historie  

 Vápencové ložisko ve Vitošově bylo známo již ve středověku. V 15. století zde 

existoval lom, v němž se lámal kámen na pálení vápna. Vápno se zde vyrábělo primitivním 

způsobem v pecích zabudovaných v zemi nebo přímo na místě stavby.  

 Průmyslové zpracování vitošovského vápence a výroba vápna ve větším rozsahu 

nastává až v sedmdesátých letech 19. století, pak hlavně počátkem 20. století, kdy na 

Vitošově působily vápenky dvě. Po válce byly sloučeny a po roce 1948 přechází do 

vlastnictví Hranických cementáren a vápenic. Šedesátá léta se stala počátkem velkého rozvoje 

těžby vápenců a výroby vápenných výrobků, který nyní již v soukromých rukou jako 

Vápenka Vitošov s. r. o. pokračuje dodnes. Důležité milníky společnosti jsou uvedeny níže: 

 

1872:  Je považován za zahájení průmyslové těžby vápence na lokalitě Vitošov. 

1879:  Začala na této lokalitě pracovat firma „Franc Cerlich Kalkrennerci Hrabová – 

  Vitošov“. Firma dobře prosperovala. 

1909:  Uvedena do provozu 12 komorová kruhová pec na vápno. 

1916:  Firmu kupuje továrník Schmeiser, jehož firma postupně rozšiřovala a  

  modernizovala, byl postaven sklad trhavin, drtič a vápencový mlýn. 

1930 – 1933: Vybudována jednoduchá úzkorozchodná kolejová dráha, která spojila lom 

  s vápenkou, a dále kompresorovna a skladiště trhavin.  

1956 – 1957:  Zásadní obrat ve vývoji vápenky po rozsáhlém geologicko-ložiskovém  

  průzkumu. Byly otevřeny velké zásoby vysokoprocentního vápence.  

1961:  Postavena nová drtící a třídící linka s čelisťovým drtičem a vibračním  

  zařízením. 

1966 – 1969: Vybudována I. etapa železniční vlečky z vápenky do stanice v Zábřehu  

  na Moravě, obsluhovaná lokomotivami České státní dráhy. 

1992:  Založení společnosti Vápenka Vitošov s. r. o. 

2003 – 2005: Rozšíření kapacity odkaliště zvýšením jeho hráze k zajištění ukládání  

  materiálu z technologie praní vápenců. [16] 
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7.3 Používané výbušniny pro trhací práce v posuzované společnosti 

 Ve společnosti Vápenka Vitošov s. r. o. jsou pro trhací práce využívány následující 

průmyslové trhaviny:  

 

DAPMON 30  

Základní údaje: 

skupenství (při 20 °C):  pevné 

barva:     světle žlutá 

teplota vzbuchu:   min. 150 °C 

citlivost k nárazu:   min. 3 J 

rychlost výbuchové přeměny: min. 3 500 m/s 

výbuchové teplo:   4100 kJ/kg 

  

 Tento výrobek obsahuje nebezpečné látky, jako jsou nitroglycerín, diethylenglykol-

dinitrát, nitrocelulóza, dusičnan amonný a nitroguanidin. 

  Dapmon 30 je pro účely skladování zařazen dle vyhlášky č. 99/1995 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, do třídy nebezpečí A (viz. kapitola 6, Tabulka 7). Při skladování 

 se musí dodržovat zásady dané již zmiňovanou vyhláškou. Skladování je možné pouze 

v uzavřených obalech, s kterými je nutné zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození a tím 

také k úniku trhaviny. Ve skladech je zakázáno kouřit, zacházet s otevřeným ohněm  

a používat jiskřící zařízení. Prostory, kde je Dapmon 30 umístěn, musí být dobře větrané.  

 

Rizikové věty: R 

R1 - výbušný v suchém stavu. 

R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. 

R8 - Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. 

R26/27/28 - Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. 

R33 - Nebezpečí kumulativních účinků. 

R51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky  

ve vodním prostředí. [13] 
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       Obrázek 12 - DAPMON 30 

 

 

POLADYN 31 ECO 

Základní údaje: 

skupenství (při 20 °C):  homogenní masa plastické konsistence 

barva:     červená 

teplota vzbuchu:   min. 180 °C 

citlivost k nárazu:   min. 4 J 

    nerozpustný ve vodě, nižší citlivost ke tření a elektrické 

    jiskře, vysoká citlivost k iniciaci detonací.  

 

  Tato důlní skalní trhavina obsahuje nebezpečné látky etylenglykol-dinitrát, 

nitroglycerín a dusičnan amonný.  

 Poladyn 31 ECO je pro účely skladování zařazen dle vyhlášky č. 99/1995 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů, do třídy nebezpečí A (viz. kapitola 6, Tabulka 7). S látkou  

se musí nakládat podle již zmiňovaného předpisu. Při manipulaci se nesmí jíst, pít, kouřit  

a pracovat s ohněm a rozpálenými předměty. Musí být použit vhodný ochranný oděv, 

rukavice a po ukončení činnosti dodržovat osobní hygienu. Je nutné dbát co největší 

opatrnosti. Tuto trhavinu je nutné uchovávat mimo dosah hořlavých materiálů a musí být 

provedena preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Prostory, kde je Poladyn 

umístěn, musí být dobře větrané (ventilace, místní odsávání). 
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Rizikové věty: R 

R2 – Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. 

R8 – Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. 

R26/27/28 – Vysoce toxický při vdechnutí, styku s kůží a při požití. 

R33 – Nebezpečí kumulativních účinků. 

R36/37/38 – Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 

R51/53 – Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky  

ve vodním prostředí. [14] 

 

 

 

           Obrázek 13 - POLADYN 31 ECO 

 

 

PERUNIT® E 

Základní údaje: 

skupenství (při 20 °C):  plastická látka 

barva:     červená 

teplota vzbuchu:   min. 190 °C 

citlivost k nárazu:   min. 5 J 

     nižší citlivost ke tření a elektrické jiskře, vysoká citlivost 

     k iniciaci detonací.    

 

 Tato trhavina obsahuje nebezpečné látky nitroglycerin, etylen-dinitrát, dusičnan 

amonný, monoethylenglykol a nitrocelulózu.  

 Perunit® E je pro účely skladování zařazen dle vyhlášky č. 99/1995 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, do třídy nebezpečí A (viz. kapitola 6, Tabulka 7). S látkou se musí 

nakládat podle již zmiňovaného předpisu. V blízkosti trhaviny se nesmí pracovat s otevřeným 

ohněm, s rozpálenými předměty, nekouřit, nejíst a nepít. Při manipulaci s výrobkem (zvedání, 

přenášení, otevírání obalů) a při dopravě je nutné dbát co největší opatrnosti.  
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 Tato trhavina se musí uchovávat mimo dosah hořlavých materiálů a provádět  

se preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Dále je nutné dodržovat zásady 

osobní hygieny, používat vhodné ochranné oděvy a ochranné rukavice. Po práci se umýt 

vodou a mýdlem.  

 

Rizikové věty: R 

R2 – Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. 

R26/27/28 – Vysoce toxický při vdechnutí, styku s kůží a při požití. 

R33 – Nebezpečí kumulativních účinků. 

R52/53 – Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky  

ve vodním prostředí. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

Pro iniciaci průmyslových trhavin je využíváno 

elektrických milisekundových ROZBUŠEK DEM, které 

jsou vhodné pro použití při provádění trhacích prací na 

povrchu. Výhodou těchto rozbušek je velká iniciační 

mohutnost zajišťující vysoký stupeň spolehlivosti při 

iniciaci všech typů průmyslových trhavin, tuhá 

konstrukce zabraňující mechanickému poškození při 

manipulaci, odolnost proti působení hydrostatického 

tlaku, vysoká míra ochrany proti působení statické 

elektřiny a zvýšená ochrana k mechanickým podnětům.  

[30] 
Obrázek 15 - Elektrická rozbuška DEM 

Obrázek 14 - PERUNIT® E 
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7.4 Fáze těžby vápence za pomoci trhavin v posuzované společnosti 

 V cyklu výroby a spotřeby výbušnin prochází výbušniny fázemi manipulace, které  

se podstatně liší stupněm nebezpečí. Poměrně nejvyšší nebezpečí z hlediska možné aktivace 

výbušnin je při výrobě, přepravě a při vlastní trhací práci. Nejmenší nebezpečí nežádoucího 

roznětu je při skladování výbušnin. Musíme však brát v úvahu velkou kumulaci hmotnosti 

výbušnin, tedy nejen pravděpodobnost aktivace, ale i stupeň ohrožení okolí a následky 

eventuálního výbuchu. Proto musíme věnovat všem následujícím fázím manipulace 

s výbušninami patřičnou pozornost. [1] 

 

7.4.1 Přeprava, vykládka a manipulace s výbušninami 

 Přeprava výbušnin se považuje za dopravu nebezpečných věcí a platí pro ni zvláštní 

předpisy a příslušné technické normy. Provoz a údržbu všech dopravních a mechanizačních 

prostředků v areálu společnosti upravuje „Dopravní řád“, který je závazný pro všechny 

pracovníky společnosti a ostatní osoby zdržující se v prostorách společnosti.  

 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR upravuje 

problematiku přepravy výbušnin. Pro manipulaci s výbušninami v areálu společnosti 

 je důležitá kapitola 7.5 o nakládce, vykládce a manipulaci.  

 Pro trhací práce zajišťuje dopravu výbušnin externí firma, zabývající se mimo jiné  

i výrobou a distribucí trhavin, STV Group se sídlem v Praze. Dovoz výbušnin je realizován 

jednou až dvakrát do měsíce. 

 Přepravu výbušnin musí povolit příslušný orgán na svém území. Celková čistá 

hmotnost výbušné látky v zásilce, přepravovaná jednou dopravní jednotkou, je omezena 

předpisem ADR. A v žádném případě nesmí překročit 200 kg výbušnin a celkem 400 jednotek 

rozbušek.  

 Balené výbušniny musí být přepravovány jen v komorách, které splňují příslušné 

požadavky. Pokud jsou jednotlivé kusy nakládky označeny rozdílnými bezpečnostními 

značkami, nesmějí být naloženy společně do téhož vozidla. Neberou se však v úvahu společné 

nakládky výbušných látek a předmětů různých skupin snášenlivosti obsažené v uzavřených 

plnostěnných kontejnerech, které zamezí vzájemnému působení těchto látek  (viz. Obrázek 

17 – Přeprava rozbušek v kontejneru vozidla).  Předměty musí být ve vozidle zajištěny 

vhodnými prostředky, aby se zabránilo pohybu během přepravy. [23] 
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Vozidlo musí být vybaveno prostředky usnadňující zajištění a manipulaci 

s nebezpečnými věcmi. Během vykládky musí být kusy obsahující nebezpečné věci chráněny 

před poškozením. Při provádění ložných operací je zakázáno kouřit ve vozidlech a v jejich 

blízkosti. Kusy nesmí být házeno a nesmí být vystaveny nárazům. Při manipulaci s kusy musí 

být učiněna zvláštní opatření zajišťující, že nepřijdou do styku s vodou. Jsou-li předměty 

uloženy na paletách a jsou-li tyto palety stohovány, musí být každá vrstva palet rozložena 

rovnoměrně na nižší vrstvě, v případě nezbytnosti s proložkou z materiálu přiměřené 

pevnosti. Vykládka nesmí být provedena, jestliže kontroly odkryjí nedostatky, které by mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zabezpečení vykládky. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 17 - Přeprava rozbušek v kontejneru 

vozidla 

Obrázek 16 - Vozidlo pro přepravu výbušnin 

 

 

Obrázek 18 - Vykládka a manipulace s trhavinami Obrázek 19 - Příjem trhavin na sklad 
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 Pro přepravu výbušnin v areálu společnosti, které jsou uloženy v expedičních obalech, 

lze použít nákladní automobily společnosti. Není dovoleno dopravovat společně spolu 

s jinými výbušninami přímé trhaviny, třaskaviny, hořlavé a výbušné zboží a předměty. 

Výjimkou jsou obaly od výbušnin a prostředky nezbytně potřebné k manipulaci  

s převáženými výbušninami. 

 Zásilku výbušnin smí doprovázet v dopravním prostředku pouze počet osob nutných  

k zajištění bezpečné dopravy výbušnin dle použitého vozidla. Při dopravě musí být použito 

nejvhodnější bezpečně sjízdné trasy.  

 Dopravní prostředek se cestou nesmí bezdůvodně zastavovat. Maximální rychlost 

vozidla je 25 km/h. Množství trhavin naložených na dopravní prostředek může činit nejvýše 

90 % nosnosti v nákladovém prostoru a k tomu potřebné množství rozbušek v penálcích nebo 

původních obalech. Rozbušky musí být uloženy v nákladních vozech tak, aby v případě 

výbuchu nebyla ohrožena posádka a nedošlo k výbuchu dopravovaných trhavin. 

 Při přepravě uvnitř společnosti nebude používáno výstražné označení vozidla. 

Přepravní prostor nákladního vozidla, na němž se dopravují výbušniny, musí být na podvozku 

řádně a nesklopně zajištěn. [17] 

 

7.4.2 Skladování výbušnin 

 Výbušniny můžeme skladovat jen v objektech, které byly pro tyto účely schváleny 

podle obecných předpisů. Ve skladu výbušnin je dovoleno skladovat jen ty druhy výbušnin, 

které jsou schváleny v projektu a potvrzeny povolením užívání stavby. [1] V posuzovaném 

skladu je skladováno 15 tun průmyslových trhavin, 30 tisíc rozbušek a 12 metrů bleskovice. 

 Povrchový sklad je chráněn ochranným valem, jehož funkcí je zachycení rozletujících 

se střepin a trosek a usměrnění vzdušné tlakové vlny. Jeho koruna končí v úrovni střešní 

římsy skladu a jeho šířka převyšuje 0,5 m. Povrch valu je osetý trávou  

a zajištěn proti erozi. Prostor mezi valem a skladem je upraven jako požární pruh  

a je odvodněn. U vchodu do skladu se umísťuje zařízení na čištění obuvi.  

 Ve skladu je možné skladovat nejvýše 2500 kg průmyslových trhavin zřetelně 

označených v příslušných obalech. Sklad je zajištěn elektronickou zabezpečovací signalizací  

a dále je chráněn zařízením proti účinkům blesku tzv. „ Faradayovou klecí“. 
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 Sklad je vybudován jako jednopodlažní povrchový sklad. Ke stavbě bylo použito 

nehořlavých materiálů. Střecha skladu je provedena z lehkého, snadno tříštitelného materiálu 

ve výfukovém provedení. Stavební části skladu jsou dostatečně odolné proti násilnému 

vniknutí. Dveře skladu jsou opatřeny proti vniknutí mřížemi, dvěma různými bezpečnostními 

zámky a magnetickými čidly.   

 Pro výdej a příjem výbušnin je ve skladu zřízena výdejna, umístěna hned  

za skladovými dveřmi. V místnosti skladu je zajištěno účinné větrání, aby nebyly překročeny 

nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší. Teplota a vlhkost se kontrolují tak, aby 

byly dodrženy podmínky stanovené pro skladování výbušnin. Podlaha skladu  

je z nejiskřivého materiálu. Šířka manipulačního prostoru je nejméně 1,2 m a výška 1,9 m. 

Nejmenší vzdálenost skladovaných výbušnin od stěn je 0,3 m. Elektrická zařízeni ve skladu 

vyhovují požadavkům na elektrická zařízení a jsou používány pomůcky a zařízení z takového 

materiálu, který vylučuje ohrožení výbušnin mechanickou jiskrou nebo výbojem statické 

elektřiny. 

 Rozbušky jsou uloženy v betonové schránce s dvířky z plechu o tloušťce 1,5 mm, 

zajištěny proti deformaci a vysazení a opatřeny zámkem. Schránka je rozdělena  

do jednotlivých bloků, aby se mohly rozbušky ukládat volně podle jednotlivých typů  

a časových stupňů.   

 Perimetr skladu je chráněn pletivovým oplocením o výšce 1,8 m, velikostí oka 0,05 m  

a doplněn o podhrabovou překážku a ostnatý drát. Dobrá viditelnost je zajištěna halogeny. 

Prostor kolem skladu je snímán pohybovými čidly. 

 Objekt skladu je také kontrolním bodem fyzické ostrahy (Bezpečnostní agentura 

Pancéř), která tak kontroluje bezpečnost každou hodinu ve večerních hodinách. V případě 

poplachu dojde k rozeslání sms na služební telefony fyzické ostrahy, majitele firmy  

a střelmistra.  

 Zacházet s výbušninami ve skladu mohou jen osoby k tomu způsobilé. Při manipulaci 

s výbušninami je nutné postupovat s největší opatrností. Pro bezpečnou manipulaci  

se používají vhodné mechanizační prostředky. Ve všech prostorách určených pro skladování 

výbušnin a v jejich bezprostřední blízkosti platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm a rozpálenými předměty, jimiž je možno založit oheň nebo způsobit výbuch.  
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Obrázek 20 - Objekt skladu s Faradayovou klecí Obrázek 21 - Budova skladu 

 

Obrázek 22 - Průchod do skladu se schránkou 

rozbušek 
Obrázek 23 - Skladování rozbušek 

 

 

Obrázek 24 - Skladování trhavin Obrázek 25 - Perimetr skladu 

 

 

Obrázek 26 - Oplocení objektu skladu Obrázek 27 - Osvětlení perimetru skladu 
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7.4.3 Trhací práce 

V posuzovaném objektu je prováděn většinou jeden odstřel za týden, 40 – 60 odstřelů 

za rok. K trhacím pracím je užíváno až 8 tisíc tun trhavin. Práce spojené s přípravou  

a realizací odstřelu je možno technologicky rozdělit takto: 

 

7.4.3.1 Přípravná práce 

 Přípravné práce zabezpečují těžební činnost, jedná se o čistění stěn a rámování  

po odstřelu, ruční vrtací práce, hrnutí rozvalu, likvidace nadměrných kusů a rovnání podlah, 

úpravu cest, příprava náloží a další. 

 

Příprava dílčího projektu:  

 Úvodní zaměření projektu je prováděno technickým vedoucím odstřelu (dále jen 

TVO) některou z měřících metod dle vlastního uvážení za účelem zjištění aktuálního stavu 

lomové stěny. Poté je vypracováváno vrtné schéma, které bude součástí dílčího projektu 

odstřelu, popř. pracovní plán a geologickou situaci v místě daného odstřelu, který bude 

vycházet z kontrolního výpočtu parametrů vrtné sítě. 

 Měřítko výkresů je 1:200 až 1:500 a rozhodující jsou kóty a popisky. Z této 

dokumentace musí být zřejmé délky, sklony, směry vývrtů, záběry jednotlivých řad, rozteče 

vývrtů. Takto vypracované vrtné schéma je předáno obsluze vrtací soupravy. 

 

Úprava pracoviště: 

 Organizace zajišťuje v rozsahu potřebném pro bezpečnou práci, zejména pro vrtací 

práce, úpravu pracoviště shrnutím a odstraněním materiálu, který není potřebný k přípravným 

pracím odstřelu. Přípravu pracoviště je nutné provést tak, aby: 

- po zhotovení vývrtů nedocházelo k jejich zavalení uvolněnou horninou či zeminou  

a v případě deště k jejich zaplavení, 

- byly okraje pracovních plošin řezů, pod nimiž se zdržují pracovníci nebo je umístěno 

strojní nebo dopravní zařízení, očištěny tak, aby nedošlo k pádu nežádoucích předmětů 

na nižší pracovní plošiny, 
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- v případě použití horizontálních (patních a zvedacích) vývrtů byla alespoň v místech 

jednotlivých vývrtů dokonale odtěžena rubanina z předchozího odstřelu, 

- bylo možno co nejpřesněji zaměřit sklon lomové stěny.  

 

Předání pracoviště: 

 Organizace provede prokazatelně předání pracoviště odpovědnému pracovníkovi, 

který provede přípravné práce pro odstřel (střelmistr, TVO). Při předání je jmenovitě určeno, 

kdo odpovídá za kontroly pracoviště, zejména ve smyslu § 7 Vyhlášky č. 26/1989 Sb., o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při 

činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. 

 

Vrtací práce: 

 Provádějí se dle vrtného schématu. Vytyčení jednotlivých vývrtů provádí TVO.  

O průběhu vrtacích prací vede osádka záznam ve „Vrtném deníku“, který je součástí „Deníku 

odstřelu“ a jeho rozsah je dán organizací.  

 Do „Vrtného deníku“ se zpravidla zaznamenává: 

- jméno obsluhy, číslo připravovaného clonového odstřelu, 

počet motohodin vrtné soupravy, počet kladivohodin, délku 

vývrtů, sklon vývrtů, průměr vrtné korunky, popis 

vzniklých anomálií při vrtání – kaverny, poruchy, 

zahlinění, voda atd., prováděné kontroly a ostatní 

skutečnosti, které by mohly ovlivnit průběh trhacích prací, 

zejména s ohledem na bezpečnost odstřelu. 

 Uvedený „Vrtný deník“ musí být na pracovišti a vždy 

k dispozici kontrolním orgánům v rozsahu odpovídajícímu 

aktuálnímu postupu prací. 

 Vývrty je nutno zakládat tak, aby ústí vývrtů bylo plně odkryto. Po zhotovení  

a vyčištění je nutné vývrty zakrýt nebo zajistit tak, aby nedocházelo k zavalování vývrtů  

a nestékala do nich povrchová voda.  

 

Obrázek 28 - Vrtací práce 
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Úprava lomové stěny: 

 Úprava lomové stěny je prováděna na příkaz vedoucího pracoviště, závodního lomu, 

TVO či vedoucího trhacích prací a to v případě, kdy to bude z hlediska bezpečnosti nutné 

nebo potřebné pro bezpečný průběh odstřelu. Bude-li při úpravě použito trhacích prací, 

 je nutno postupovat dle technologického postupu. 

 

Kontrola prací: 

 V průběhu vrtacích prací musí být prováděny kontroly pracoviště v návaznosti  

na §7 vyhlášky 26/1989 Sb. O provedených kontrolách bude proveden písemný záznam  

do „Knihy prohlídek“, nebo do „Vrtného deníku“. Mimo to musí minimálně 1x v průběhu 

přípravných prací zkontrolovat pracoviště TVO a to se zaměřením na dodržování parametrů 

vrtné sítě. 

 

Kontrola před nabíjením: 

 Po ukončení přípravných prací pro odstřel se musí před nabíjením provést zaměření 

místa náloží a porovnat, zda stav odpovídá projektovaným parametrům. Měření musí být 

navázáno na stabilní měřické body tak, aby bylo možné zpětně měřicky určit místa náloží 

 i po odstřelu.  

 Na základě skutečně provedeného vrtného schématu, TVO provede kontrolní výpočet 

celkové nálože a zpracuje nabíjecí plán, kde určí množství trhavin v jednom vývrtu, velikost 

ucpávky a systém časování.   

 

Ohlášení odstřelu: 

 Organizace provede ohlášení odstřelu. Pokud není v rozhodnutí o povolení trhacích 

prací velkého rozsahu stanoveno jinak, oznámí se doba odstřelu nejpozději 24 hodin předem 

příslušným obecním úřadům dotčených obcí, v jejichž obvodu je místo odstřelu, obvodnímu 

ředitelství Policie České republiky a všem dalším orgánům a organizacím uvedených 

v rozhodnutí o povolení trhacích prací.  
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Vyklizení pracoviště: 

 Po ukončení vrtacích prací se z pracoviště odstraní vrtací souprava a ostatní zařízení  

a materiál, který není potřebný při nabíjení, a pracoviště se zabezpečí před přístupem 

nepovolaných osob.  

 

7.4.3.2 Nabíjení 

Převzetí pracoviště k nabíjení: 

 Nejpozději v den zahájení nabíjení zkontroluje TVO postupnost vývrtů, popř.  

dá pokyn k jejich vyčištění a zkontroluje pracoviště z hlediska bezpečnosti. 

 

Hygienická opatření: 

 Každý, kdo zachází s výbušninami, musí používat osobní ochranné pracovní 

prostředky a pomůcky, zejména rukavice.  

 Při trhacích pracích, při kterých se používají výbušniny s obsahem esterů kyseliny 

dusičné, se pracovníkům, kteří s výbušninou pracují, poskytuje alespoň dvakrát za směnu 

teplá zrnková káva, při práci s výbušninami s obsahem tritolu nebo kyseliny pikrové  

se poskytuje mléko.  

 

Dovoz výbušnin a pomůcek na pracoviště: 

 Je možný až po vyklizení a vytyčení manipulačního prostoru. Při přepravě výbušnin 

v prostoru organizace se postupuje dle příslušného „Dopravního řádu“. Při přepravě výbušnin 

mimo areál organizace se postupuje dle předpisů ADR. 

 

Vlastní nabíjení, roznětné náložky, vyhrazené úkony: 

 Nabíjení, adjustace, zřizování roznětného vedení a odpal je možno provést pouze za 

osobního vedení TVO.  Roznětné náložky smí připravit jen střelmistr nebo TVO  

a to v manipulačním prostoru bezprostředně před nabíjením. Roznětné náložky se smí 

připravit jen v množství potřebném pro připravovaný odstřel. Roznětné náložky nabíjí 

střelmistr nebo TVO. Roznětné náložky se nabíjejí pouze ručně. 
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 Nabíjet se smí jen z bezpečného stanoviště a smí se nabít jen tolik náloží, kolik se jich 

má při jednom odstřelu odpálit. Pokud je roznětná náložka již ve vývrtu, smí se trhavina 

nabíjet volným pádem nebo pneumaticky, je-li to dovoleno v návodu k používání trhaviny. 

 Při použití všech typů roznětů se musí postupovat tak, aby nedošlo k poškození přívodních 

vodičů elektrických rozbušek.  

 

Postup při nabíjení s elektrickým roznětem: 

 Střelmistr nebo TVO připraví roznětnou síť, a to tak, aby při spouštění do vývrtu 

nebyly namáhány vodiče v místě spojení s dutinkou rozbušky. Do vývrtu se zpravidla spustí 

roznětná náložka a na ni se nabije volným pádem, sypáním nebo pomocí nabíjecího zařízení 

až po ucpávku použitá trhavina. Zkontroluje se délka ucpávky a takto připravený vývrt 

 se utěsní ucpávkou. 

 Je možné použít i takový způsob, kdy se jako v prvním popsaném způsobu nabije  

do vývrtu trhavina cca 1 m pod ucpávku, spustí se roznětná náložka, vývrt se doplní trhavinou 

až po ucpávku, její délka se zkontroluje a připravený vývrt se následně utěsní.  

 V případě, že budou k roznětu použity dvě roznětné náložky, pak se do vývrtu spustí 

nebo zasune roznětná náložka, vývrt se nabije až po cca 1 m pod ucpávku. Poté se spustí další 

roznětná náložka a vývrt se doplní trhavinou až po ucpávku. Zkontroluje se délka ucpávky 

a takto připravený vývrt se utěsní ucpávkou. 

 

Postup při nabíjení s kombinovaným roznětem: 

 Střelmistr nebo TVO připevní odměřenou a oddělenou bleskovici k náložce trhaviny 

buď úvazkem, nebo páskou. Takto připravená náložka se jako první spustí na dno vývrtu, pak 

se vývrt nabije trhavinou až po ucpávku. Konec bleskovice musí přesahovat ústí vývrtu  

cca o 20 cm. Zkontroluje se délka ucpávky a takto připravený vývrt se utěsní. Na bleskovici  

se následně připevní rozbuška.  

 V případech, kdy je bleskovice použita pouze pro zajištění přenosu detonace, je postup 

obdobný jako při nabíjení s elektrickým roznětem a rozbušky jsou adjustovány (umístěny) 

přímo do roznětných náložek. U tohoto způsobu roznětu se nedoporučuje používat  

2 neelektrické rozbušky do jednoho vývrtu. Postup při nabíjení s neelektrickým roznětem 
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 a elektrickým roznětem s elektronickým časováním je obdobný jako při nabíjení 

s elektrickým roznětem.  

 

Ucpávka: 

 Po ukončení vlastního nabíjení, kdy jsou nálože umístěny ve vývrtu, se na pokyn  

TVO přistoupí k jejich utěsňování. Délku ucpávky na základě nabíjecího plánu zvolí TVO 

s ohledem na konkrétní podmínky v místě jednotlivých vývrtů. Vlastní ucpávka bude 

vytvořena z vhodného materiálu (jíl, písek, drcené kamenivo). Zhotovuje se vsypáváním  

do vývrtu lopatami nebo přímo z kolečka a přitom se udusává dřevěným nabijákem až po ústí 

vývrtu. 

 

Příprava roznětné sítě: 

 Příprava roznětné sítě se zahájí po vytvoření ucpávky. Práce spojené s přípravou 

roznětné sítě a roznětného vedení řídí osobně TVO na základě schéma zapojení a případně  

dle kontrolního výpočtu spolehlivosti elektrického roznětu. 

 U neelektrického nebo kombinovaného roznětu smí střelmistr, a pod jeho dohledem 

 i pomocníci, zapojovat elektrická rozněcovadla pouze do série. Paralelně nebo sérioparalelně 

může rozněcovadla zapojovat jen TVO. Konce přívodních vodičů elektrických rozněcovadel 

se musí spojit nakrátko (zkratovat), pokud nejsou izolovány až do konce. Odizolovat  

se mohou až těsně před připojením roznětné sítě.  

 U kombinovaného roznětu se rozbušky připojují k bleskovici min. 10 cm od konce 

bleskovice. Dno rozbušky musí směřovat ve směru postupu detonace bleskovice. Jestliže jsou 

elektrické rozbušky připraveny k propojení, tak se odizolují konce přívodních vodičů a dle 

schématu se propojí, spoj bude opatřen rychlospojkou.  

 Při práci s elektrickými rozbuškami se musí postupovat velmi opatrně a dodržovat 

obecné zásady pro ochranu elektrického roznětu před účinky cizích elektrických energií 

(výskyt bludných proudů, nebo elektromagnetické indukce). Při práci s elektrickými 

rozbuškami s elektronickým časováním se postupuje obdobně v návaznosti na specifické 

požadavky uvedené v návodu k používání těchto rozněcovadel.  
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 Práce spojené s přípravou neelektrické roznětné sítě a roznětného vedení řídí osobně 

TVO. Přívodní vodiče – detonační dutinky neelektrických rozbušek se zasouvají – vkládají  

do otvorů konektorů neelektrických rozbušek, které slouží k vytvoření časového zpoždění 

jednotlivých náloží na povrchu. Tyto rozbušky nepřicházejí do styku s trhavinou.   

 

Příprava přívodního vedení: 

 Jestliže je připravena roznětná síť, přistoupí se k přípravě přívodního vedení.  

U elektrického roznětu se musí dbát na dodržování zásad ochrany před účinky cizích 

elektrických energií. Jako přívodního vedení smí být použito pouze schváleného vodiče. 

 Pokud vede přívodní vedení do místa odpalu mimo manipulační prostor, je nutné volit 

jeho trasu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ho připravit až po vyklizení bezpečnostního 

okruhu. Po zhotovení přívodního vedení, avšak nejpozději před připojením k roznětné síti,  

je nutné ho proměřit. Konce přívodního vedení musí po proměření až do připojení 

k roznětnici zůstat zapojeny, nejlépe však zaizolované a opatřené rychlospojkou. 

 Pro trasu neelektrického a elektronického přívodního vedení platí stejné zásady volby 

trasy s tím, že kontrola vedení se provádí vizuálně, u elektronického systému speciálním 

zařízením k tomu určeným.  

 Jestliže do místa odpalu vedou dvě a více přívodních vedení, je nutno je označit tak, 

aby nemohlo dojít k jejich záměně. K iniciaci neelektrické roznětné sítě lze použít  

i elektrickou rozbušku při dodržení zásad vztahující se k elektrickému roznětu. 

 

Vyklizení pracoviště: 

 Probíhá před nebo současně s přípravou roznětné sítě a přívodního vedení. Pracoviště 

vyklízí pracovníci, kteří se neúčastní na přípravě roznětné sítě. Z pracoviště se odstraňují 

zejména zbytky výbušnin, kartónů od výbušnin, nářadí a ostatní pomůcky. 
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Dokončení dokumentace: 

 Po přípravě roznětné sítě TVO přistoupí k dokončení dokumentace, zejména 

k vyplnění dokladů o spotřebě výbušnin, tzv. „záznamních listů o spotřebě výbušnin“, popř. 

k doplnění časového schématu. 

 

Příprava roznětného okruhu: 

  S přípravou roznětného okruhu je možné začít až po vyklizení ohroženého území – 

uzavření bezpečnostního okruhu. TVO zkontroluje ohmmetrem správnost zapojení a odpor 

roznětného okruhu z místa, odkud bude odstřel odpálen. Po zajištění, že naměřená odchylka 

mezi vypočteným a naměřeným odporem není větší než hodnota uvedená v dílčím projektu, 

připojí roznětné vedení k roznětnici. Pokud naměřená hodnota překračuje povolenou 

odchylku, musí TVO zjistit příčinu a závadu odstranit. 

 Podobně se postupuje i v případě elektrického roznětu s elektronickým časováním 

 a v případě, kdy pro roznět neelektrického systému je použita elektrická rozbuška.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 - Příprava pro clonový odstřel Obrázek 30 - Připravený vývrt 

 

 

 

Obrázek 31 - Kontrola vývrtu "nabijákem" Obrázek 32 - Použití polyethylenového rukávu 
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7.4.3.3 Odpal 

Poučení hlídek: 

 Pro zajištění bezpečnostního okruhu bylo určeno 17 stanovišť hlídek. Ty jsou vybrány 

dle konfigurace terénu, přístupových, účelových a polních komunikací a to tak, aby hlídky 

zamezily ve svém prostoru vstupu osobám do ohroženého prostoru a aby měly vzájemné 

spojení.  

 Poučení hlídek provede osobně TVO, který bude odstřel odpalovat. Hlídkám budou 

přidělena stanovitě a budou seznámeny s významem výstražných signálů, včetně nouzového. 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 33 - Spouštění roznětných náložek Obrázek 34 - Utěsňování vývrtu pískem 

 

 

 

Obrázek 35 - Zřizování roznětného vedení Obrázek 36 - Příprava roznětného vedení k roznětnici 
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Pracovník z hlídky, který nebyl nikdy na jemu přiděleném stanovišti, bude na toto 

stanoviště osobně zaveden. Poučení pracovníci potvrdí svým podpisem proškolení a přidělené 

stanoviště a na základě toho obdrží písemné pověření s poučením k výkonu hlídky. 

 TVO odpovídá za kontrolu toho, že hlídky jsou náležitě vybaveny, tzn. že mají přilbu, 

pověření o výkonu hlídky (průkaz hlídky), v případě uzavírky veřejné komunikace reflexní 

vestu (v případě zhoršení viditelnosti světlo červené barvy), prostředek na vydávání 

nouzového signálu (píšťalku) a vysílačku pro komunikaci.  

 

Úkryt TVO a hlídek: 

 Řídí se místními podmínkami a musí zaručovat dostatečnou ochranu před účinky 

trhacích prací. Hlídky využívají zejména přírodních úkrytů a terénních nerovností, popřípadě 

speciálně vyrobených krytů. TVO si určuje úkryt tak, aby měl pokud možno přehled  

po prostoru a výhled na odstřel. Kryt nesmí být v žádném případě umístěn proti hlavnímu 

směru výbuchu. 

 

Signalizace odstřelu: 

 Bezpečnostní okruh musí být uzavřen cca 15 minut před odpalem. TVO dá pokyn 

k vydání 1. stupně výstražného signálu (2 x houkání). Výstražné signály jsou vydávány 

sirénou umístěnou na vrchlíku lomu. Tento signál je slyšitelný v celém rozsahu 

bezpečnostního okruhu. V případě poruchy sirény budou výstražné signály vydávány pomocí 

záložní sirény umístěné na velínu kuželového drtiče. Hlídky vyklízí a uzavírají bezpečnostní 

okruh. TVO připraví a překontroluje přívodní vedení, pokud již nebylo učiněno při přípravě 

roznětné sítě, a také překontroluje roznětný okruh. 

 Před odpalem dá TVO pokyn k vydání 2. stupně výstražného signálu (1 x houkání). 

Tento signál se vydává po zjištění, že bezpečnostní okruh (ohrožené území) je zcela vyklizen, 

zabezpečen hlídkami a nálože jsou připraveny k odpalu. Jestliže není vydáván nouzový 

signál, pak odpal následuje zpravidla jednu minutu po tomto výstražném signálu.  

 Po odstřelu následuje bezpečnostní čekací doba, stanovená při použití všech typů 

roznětů – 5 minut. Při podezření na selhávku nálože – 10 minut. 
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Prohlídka pracoviště a ukončení odstřelu: 

 TVO spolu s vedoucím pracoviště provede prohlídku pracoviště ihned po uplynutí 

čekací doby. TVO zjišťuje, zda nehrozí nebezpečí, a pokud je pracoviště způsobilé pro další 

práci, vydá TVO pokyn k uvolnění bezpečnostního okruhu (3 x houkání). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37 - Časové rozfázování odstřelu skalní stěny 
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7.4.3.4 Závěrečné práce 

Zápis o odstřelu: 

 Zápis o odstřelu vyhotovuje bez zbytečného odkladu TVO. V zápise bude uveden 

průběh a výsledek odstřelu, zda nedošlo k selhávce náloží, jaká bezpečnostní opatření jsou 

nutná pro další postup prací a přehledný seznam případných škod. TVO odpovídá za to, že 

zápis bude zaslán orgánu, který trhací práce povolil. 

 

Komplementace dokumentace: 

 Bude dokončena v přiměřené lhůtě po odstřelu a v rozsahu určeném organizací, která 

trhací práce provádí.  

 

Omezující podmínky pro provádění trhacích prací velkého rozsahu: 

- velikost celkové a dílčí nálože, 

- hranice těžby, resp. hranice provádění trhacích prací, 

- místní podmínky lomu, zejména s ohledem na přípravu pracoviště, 

- rozsah bezpečnostního okruhu, 

- podmínky stanovené rozhodnutím o povolení trhacích prací, 

- v daném čase dostupné technologie a výbušniny. [12] 
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8 Možné zdroje nebezpečí při používání výbušnin 

Od roku 1867, kdy Alfréd Nobel vynalezl hliníkový dynamit, se vývoj průmyslových 

trhavin ubíral směrem k maximálně možnému zvýšení jejich manipulační bezpečnosti,  

ke konstrukci trhavin bez nitroglycerínu a k výrobě trhavin z levnějších surovin. [2] 

Pro identifikaci možných rizik vedoucích k nežádoucím událostem při používání 

výbušnin bylo použito myšlenkových map a Ishikawova diagramu. Tyto grafy umožnily 

namodelovat jednotlivá rizika a určit jejich vzájemné vztahy a vazby. Rizika byla 

identifikována na základě brainstormingu ve spolupráci s pracovníky z posuzované 

společnosti s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi v tomto oboru.  

 

8.1 Rizika při dovozu výbušnin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NVS – nástražný výbušný systém 

Graf 3 - Myšlenková mapa rizik při dovozu výbušnin 

 

Při přepravě výbušnin do místa skladování může dojít ke krádeži výbušnin samotným 

zaměstnancem či jakoukoliv jinou cizí osobou. Přepravovaný náklad obsahuje iniciátory 

v podobě rozbušek, počinové náložky a trhaviny. Krádež a zneužití tohoto materiálu může být 

využito pro vykonání trestného činu, ke konstrukci nástražného výbušného systému, 

k teroristickému činu, nebo ke mstě.  
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 Další riziko představuje možná iniciace přepravované trhaviny tepelnou  

či mechanickou energií a také elektrostatickou elektřinou. K této události může dojít  

při špatné manipulaci za nedodržení bezpečnostních předpisů a použití nevhodných pomůcek. 

Příčinou tohoto rizika je tedy samotný lidský faktor.  

 

8.2 Rizika skladování výbušnin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 - Myšlenková mapa rizik při skladování výbušnin 

Na sklady výbušnin se vztahují příslušné technické normy a předpisy, které specifikují 

požadavky na konstrukci a jsou tedy velmi dobře chráněny proti neoprávněnému vniknutí 

potenciálního pachatele. Prostory skladu jsou chráněny klasickou ochranou doplněnou  

o elektronický zabezpečovací systém. Jako velký nedostatek v posuzovaném objektu přisuzuji 

nedostatečnou výšku oplocení, která má pouze 1,8 m. Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování 

výbušnin stanovuje povinnost zajistit oplocení nejméně 2,2 m. Možnost neoprávněného 

narušení objektu skladu a krádeže výbušnin je téměř vyloučena, bylo by to možné pouze 

v případě znalosti typů a rozmístění instalovaných prvků technické ochrany. Krádež 

skladovaného nebezpečného materiálu bez možnosti identifikace narušení by byla možná 

v případě interního zaměstnance firmy s možným přístupem do těchto prostor. 
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 Klasické plastické a sypké trhaviny obsahují jedovaté složky ve formě kapalných 

nitroesterů a nitrolátek. Tyto látky se lehce vstřebávají pokožkou a sliznicí a jejich výpary 

jsou pracovníky vdechovány do plic v případě neúčinného větrání. Tyto látky v případě delší 

přítomnosti v prostorách skladu mohou způsobit ztrátu vědomí, otravu či smrt. 

 V případě nedodržení předpisů a špatné manipulaci se skladovaným nebezpečným 

materiálem může dojít k iniciaci skladovaných trhavin a následnému požáru.  

 

8.3 Rizika při provádění trhacích prací 

Dnešní moderní průmyslové výbušniny a ostatní prostředky trhací techniky jsou  

do takové míry manipulačně bezpečné, že míra rizika výbuchu při správném a odborném 

zacházení je minimální až nulová. Bezpečnost připravovaného odstřelu mohou objektivně 

ohrozit venkovní, nepříznivé vlivy, které v některých případech nemůže ovlivnit ani samotný 

střelmistr. Mezi nejčastější rizika při přípravě patří náhodné navrtání do nevybuchlých anebo 

neúplně vyhořelých náloží a riziko předčasné nežádoucí iniciace roznětné sítě ve stádiu 

přípravy odstřelu.  

Rozlet úlomků je jedním z nejčastějších úrazových rizik, kdy počáteční rychlost 

odlétajících úlomků dosahuje rychlosti až 70 m/s. Mezi další nepříznivé vlivy, vznikající při 

samotném odstřelu, je nutné zařadit seismické účinky a tlakovou vlnu. 

Výbuchem 1 kg průmyslové trhaviny vzniká v přepočtu za normálních podmínek  

600 – 1300 litrů plynu. Tyto plynné zplodiny výbuchu obsahují oxidy uhlíku, dusíku, síry  

a vodní páry. Po vykonání trhacích prací zůstává část objemu povýbuchových zplodin 

absorbovaná v rozpojeném materiálu a uvolňuje se až při další manipulaci (nakládání a těžbě). 

[2] 

Namodelovaná rizika při provádění trhacích prací jsou znázorněna pomocí Ishikawova 

diagramu v Grafu 5.  
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        Graf 5 - Ishikawův diagram rizik pro trhací práce
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V této kapitole byla shrnuta rizika, která narušují bezpečnost v souvislosti 

s používáním výbušnin při těžbě vápence. V podmínkách posuzovaného objektu můžeme 

zcela vyloučit tato rizika při provádění trhacích prací: 

- rozvody vysokého napětí – v lomu se nevyskytuje vysoké napětí, 

- vysokofrekvenční energie – lom je ve výstražné zóně, ve které se nesmí používat 

vysílače vf. energie (tabulová výstraha), 

- bludné proudy – lom není elektrifikován. 
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9 Hodnocení zdrojů nebezpečí v posuzovaném objektu 

Ve společnosti Vápenka Vitošov s. r. o. nedošlo během posledních 20 ti let k žádné 

mimořádné události v souvislosti s použitím či skladováním průmyslových trhavin. 

Na základě namodelovaných rizik v předešlé kapitole bude provedeno jejich hodnocení 

pomocí krizové matice, navržené Klausem Winterlingem. Tato matice umožňuje hodnotit 

rizika pomocí dvou parametrů: 

- pravděpodobnosti vzniku rizika v daném čase – kategorizace, jak reálné  

a pravděpodobné je, že riziko skutečně nastane. 

- dopadů rizika na organizaci – zachycuje, jaké mohou být dopady rizika  

na organizaci, pokud nastanou – matice definuje tři úrovně účinku – negativní, 

ohrožující a zničující.  [9]  

 

Tabulka 8 – Matice hodnocení rizik [10] 

Důsledek Zanedbatelný 
Málo 

významný 
Významný Kritický Katastrofický 

Pravděpodobnost 1 2 3 4 5 

Velmi nízká 1 1 2 3 4 5 

Nízká 2 2 4 6 8 10 

Střední 3 3 6 9 12 15 

Vysoká 4 4 8 12 16 20 

Velmi vysoká 5 5 10 15 20 25 
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Rizika, která mohou nastat v posuzovaném objektu, v jednotlivých fázích těžby 

vápence za pomoci trhavin, byly ohodnoceny na základě stupnice z Tabulky 9. Vyhodnocení 

pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho dopadu na společnost bylo založeno na úsudku 

zaměstnanců posuzované společnosti s dostatečnými znalostmi v této problematice. 

Tabulka 9 - Hodnocení možných rizik 

č. Riziko Fáze Pra* Důsledek 
Míra 

rizika 

1 Krádež výbušniny ZAM* dovoz výbušnin 4 4 16 

2 Krádež výbušniny NO* dovoz výbušnin 2 4 8 

3 Sabotáž dovoz výbušnin 3 3 9 

4 Iniciace – elektrostatická elektřina dovoz výbušnin 3 4 12 

5 Iniciace – mechanická energie dovoz výbušnin 3 4 12 

6 Iniciace – tepelná energie dovoz výbušnin 3 4 12 

7 Krádež výbušniny ZAM* skladování výbušnin 4 4 16 

8 Krádež výbušniny NO* skladování výbušnin 2 4 8 

9 Zneužití výbušniny  skladování výbušnin 3 4 12 

10 Překonání perimetru skladu skladování výbušnin 4 3 12 

11 Překonání pláště skladu skladování výbušnin 2 3 6 

12 Toxicita výbušnin skladování výbušnin 2 4 8 

13 Iniciace – elektrostatická elektřina skladování výbušnin 2 5 10 

14 Iniciace – atmosférická energie skladování výbušnin 1 5 5 

15 Iniciace – mechanická energie skladování výbušnin 2 5 10 

16 Iniciace – tepelná energie skladování výbušnin 2 5 10 

17 Iniciace – vysoké napětí skladování výbušnin 2 5 10 

18 Pád z výšky trhací práce 3 3 9 

19 Pád vrtné soustavy trhací práce 3 3 9 

20 Navrtání nevybuchlé nálože trhací práce 2 4 8 

21 Krádež výbušnin ZAM* trhací práce 5 4 20 

22 Krádež výbušnin NO* trhací práce 2 4 8 

23 Sesuv horniny trhací práce 3 3 9 

24 Iniciace – tepelná energie trhací práce 2 4 8 

25 Iniciace – atmosférická elektřina trhací práce 1 4 4 

26 Iniciace – mechanická energie trhací práce 3 4 12 

27 Iniciace – elektrostatická elektřina trhací práce 2 4 8 

28 Rozlet kameniva trhací práce 4 4 16 

29 Povýbuchové zplodiny trhací práce 4 3 12 

30 Seismické účinky trhací práce 4 4 16 

31 Tlaková vlna trhací práce 4 2 8 

32 Technická závada trhací práce 3 3 9 

33 Selhávka trhaviny trhací práce 3 4 12 

34 Selhávka rozbušky trhací práce 3 4 12 

35 Nález nevybuchlé výbušniny trhací práce 2 3 6 
* Pra – pravděpodobnost, ZAM – zaměstnanec, NO – nepovolená osoba 
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 Po přiřazení jednotlivých bodů hodnocení bylo provedeno zakreslení rizik do matice.    

Grafické znázornění je uvedeno v Grafu 6 a ukazuje, že čím více se riziko posouvá 

 po diagonále doprava dolů, tím větší pozornost je třeba mu věnovat v rámci řízení rizik  

a navržení opatření. Pro zachycení jednotlivých sektorů bývá využíváno různé barevné 

označení, které vymezuje oblasti podle součinu a zvýrazňuje závažnost rizik. Oblast červené 

představuje kritickou oblast, kdy řešení rizik vyžaduje okamžitý zásah, oblast oranžové 

 a zelené ukazuje, že je třeba přijmout opatření a rizika soustavně řídit, zatímco rizika  

ve žluté oblasti lze akceptovat.  
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Graf 6 – Matice posuzovaných rizik 

 

 Výsledek procesu analýzy je možné použít k vytvoření profilu rizika, který udává míru 

závažnosti každého z nich a poskytuje nástroj pro seřazení činnosti zvládání rizik podle jejich 

důležitosti. [9] V následující kapitole budou navržena opatření ke snížení míry závažnosti 

rizik, která jsou v Grafu 6 vyšrafována červenou barvou. 
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10 Doporučení ke snížení rizik 

Tato kapitola se bude zabývat návrhem inovativního řešení pro minimalizaci rizik 

 při rozrušování hornin pomocí trhavin, které byly Winterlingovou maticí vyhodnoceny jako 

nejzávažnější v kapitole 9. 

 

1. Krádež výbušniny 

V dnešní době, plné teroristických útoků, je riziko krádeže výbušnin jistě pravděpodobné 

 a mohlo by mít katastrofické následky. Právě proto bylo analyzováno jako nejzávažnější  

ve všech fázích těžby vápence pomocí trhavin (dovoz výbušnin, skladování, trhací práce).  

Navrhovaná opatření: 

- vhodný výběr spolehlivých zaměstnanců, 

- výpisy z rejstříku trestů všech zaměstnanců, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají 

s výbušninami,  

- kontrola dodávaného množství výbušnin, 

- dodržování přepravních tras v areálu, pro dopravu výbušniny do skladu, 

- kontrola přípravy vedoucím trhacích prací, 

- přísné dodržování nabíjecího plánu, 

- systém sledovatelnosti. 

 

Systém sledovatelnosti 

 Od 5. dubna 2015 nastává povinnost pro posuzovanou společnost zavést systém pro 

sledování výbušnin pro jejich identifikaci od předání až po její spotřebování. Pro zajištění 

bezpečného a spolehlivého oběhu výbušnin na trhu musí firmy v oboru výbušnin vlastnit 

takový systém sledování výbušnin, aby bylo možné identifikovat ty, kteří nakládají  

s výbušninami v kterémkoli momentu. Jednoznačné označení tvoří:  

a) vizuálně čitelná část označení obsahující tyto údaje: 

- označení výrobce, 
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- abecedně-číselný kód – obsahuje 2 písmena označující členský stát evropské unie, 

trojmístný číselný kód označující místo výroby výbušniny, kód výrobku přidělený 

výrobcem a logistické informace výrobce, 

b) elektronicky čitelné informace ve formě čárového nebo maticového kódu, který přímo 

odpovídá abecedně-číselnému kódu. 

Příklady grafického znázornění jednoznačného označení s použitím maticového  

či čárového kódu jsou uvedeny na následujících obrázcích.  

 

       

         Obrázek 38 – Kódová evidence výbušnin [25] 

 

 Navrhovaný systém pro sběr dat v rámci využívání výbušin včetně jejich jednoznačné 

identifikace životního cyklu výbušnin bude zcela digitální. Všechny výbušniny ve formě 

náložek, rozbušky, odřezky bleskovice (každých 5 m), cívky s bleskovicí a počinové náložky 

musí být opatřeny unikátním číslem v čitelné podobě a dále čárovým kódem nebo RFID 

tagem. Dále musí být veden systém, který musí umožnit sledování výbušniny tak, aby byla 

kdykoliv možná identifikace osob, u nichž se výbušniny nacházejí. Systém dále musí umožnit 

archivaci záznamů s dostupností informací k jednotlivým unikátním kódům po 10 let a musí 

být chráněna před náhodným či úmyslným poškozením a zničením. Použitá elektronická 

zařízení musí být harmonizována dle EU a národních právních předpisů tak, aby garantovala 

bezpečnost pro uživatele z hlediska výrobku a vnitřního trhu.   
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Splnění legálních požadavků 

 Systém zajišťuje, že kterýkoli unikátní kód jednotlivého kusu výbušniny popřípadě 

příslušného balení, který prošel skladovou evidencí, bude nalezen v databázi. Pro hledané 

unikátní číslo bude dále nalezena kompletní historie včetně provedených operací a stávajícího 

stavu. Historie zobrazuje data, časy a uživatelů, kteří s hledaným kusem výbušniny nakládali 

a sklady, kterými výbušniny prošly. Informace dostupné v databázi mohou být použity pro 

hledání unikátního kódu v případě skutečného policejního vyšetřování ale i pro ukázku 

funkčního systému v případě auditu ze strany báňské správy a k předepsanému pravidelnému 

ročnímu ověření systému. 

 

Zabezpečení dat 

 Přístup do systému je umožněn pouze autorizovaným uživatelům. Administrátor může 

nastavit různé úrovně uživatelských práv pro jednotlivé sklady. Uživatel může mít nastaven 

přístup do více skladů. Více uživatelů zase může sdílet jeden mobilní datový terminál. 

 

Řešení se skládá ze 3 částí: 

- desktop aplikace - instalovaná na PC, kompletní správa skladu a historie 

- mobilní zařízení - určená ke skenování čárových kódů  

- jádra systému –  aplikace, která se stará o zpracovávání a uchovávání dat v databázi 

 

Princip činnosti 

Data je možné do SW pořídit dvěma způsoby: 

1. skenováním pomocí datového terminálu, 

2. načtením dat z XML nebo jiného definovaného formátu získaným od dodavatelů. 

 V obou případech jsou získaná data přenesena do desktop aplikace, kde jsou 

roztříděna, ověřena vůči databázi a schválena uživatelem tak, aby záznam splňoval 

legislativní požadavky. Schválená data jsou přenesena do databáze, kde jsou uložena  

a následně archivována. Uložená data jsou k dispozici pro okamžité ověření on-line. 
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Systém zajišťuje: 

- Zajištění sledovatelnosti – zpracování dat dodavatelů, ověřování kódů pomocí 

datového terminálu, podpora vnitřních procesů skladu výbušnin jako přebalení, 

přeskladnění a přesun výbušniny na jinou lokalitu s dosledováním odpovědné osoby 

za provedenou akci. Možnost hledání v historii pohybů kódů a její zobrazení po 

jednotlivých operacích a relevantních dokumentech zajišťuje plné vyhovění novým 

legislativním požadavkům v rámci zákona o identifikaci a sledovatelnosti výbušnin. 

Díky on-line přístupu k historii je pak možno zajistit i požadavek na přístup 

informacím 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 

- Řízení skladu a skladových zásob – sledovatelnost výbušnin ve skladu na úrovni 

jednotlivých kusů a různých úrovní balení, možnost řízení zásob přes skladové 

položky, data spotřeby, jednotlivé dodávky a výdeje, popřípadě přeskladnění a vratky 

z odstřelů. Všechny operace jsou dodávané v základním řešení. 

- Přímý tisk přepravních dokumentů – díky skenování jednotlivých obalů a zabezpečení 

dat o jejich obsahu je možné tisknout přepravní dokumenty přímo z aplikace a to jak 

z desktopové tak z i její mobilní části. 

- Odpovědné osoby – řešení zahrnuje propracovaný systém přístupových práv  

a zaznamenává každou operaci provedenou uživatelem. Tímto způsobem je zajištěno 

zpětné vysledování osoby odpovědné za provedenou akci. 

- Široký výběr výstupů - náhledy a tisky pro různé skladové operace. Kromě tisku je dále 

možné výstupy exportovat do PDF nebo XLS (Excel), XML výstupy pro zákazníky 

nebo ERP systém 

 

Datový terminál (Skener) 

 Mobilní datový terminál je vybrán tak aby splňoval podmínky každodenního použití 

ve skladech výbušnin, v lomech, dolech a při provádění stavebních prací. 

 Firmou Austin Detonator s. r. o.  je poskytován v podobě skeneru MC67. Je to jeden 

z nejodolnějších a nejrobustnějších mobilních terminálů. Tento terminál může spadnout na 

beton nebo do vody a spolehlivě funguje v širokém teplotním rozmezí. Jeho použití 

neomezuje horké ani chladné počasí, sníh ani déšť. 
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 Toto zařízení je vybaveno vysokorychlostním bezdrátovým připojením (WiFi, GSM) 

nezbytným pro přenesení dat sledovatelnosti, která mohou dosahovat velkých objemů. 

Výborná schopnost číst kódy označení výrobků je zajištěna použitím pokročilé technologie 

skenování a dobře čitelným displejem. [32] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Firmou Ontaris je datový terminál poskytován v podobě elektronické knihy skladové 

evidence výbušnin. Lze ji ovládat prsty bez použití myši a klávesnice. Pohodlné přístroje  

se skládají z robustního 9" tabletu a malého skeneru Bluetooth. Pro používání této knihy není 

potřebné internetové spojení ani synchronizace s jinými počítači. Aplikace funguje 

samostatně a může běžet i bez sítě. Výměna údajů s výrobcem/dodavatelem může probíhat 

 i prostřednictvím USB klíče, který se při příjmu zboží připojí přímo k tabletu. Kromě toho 

může výměna údajů výrobce probíhat prostřednictvím Centra důvěryhodnosti na bázi 

internetu nebo firemního serveru. Údaje se na tabletu uloží do zakódované databáze a jsou 

chráněny před neúmyslnou i svévolnou změnou. Zálohování údajů může probíhat jak 

automaticky, tak i manuálně. [33] 

 

Obrázek 39 – Skener MC67 poskytovaný firmou 

Austin Detonator s.r.o.[32] 
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Obrázek 40 - Kniha skladové evidence výbušnin firmy Ontaris [33] 

 

2. Rozlet kameniva 

 Nadměrné odhození kameniva může být zapříčiněno také skrytými strukturálními 

vlastnostmi rozpojovaného materiálu, častěji je však na příčině nesprávný subjektivní odhad 

 a nerespektování možného zmenšení záběru vlivem deviace vrtů při projektování trhacích 

prací (rozmístění a hmotnost náloží, organizace odstřelu).  

Navrhovaná opatření: 

- důsledné určení a vytipování bezpečnostního okruhu, 

- spolehlivé úkryty pro střelmistry a hlídky, 

- kontrola nabíjení a sklonu vývrtu tzv. „nabijákem“, 

- dodržování hmotnosti náloží dle nabíjecího plánu, 

- používaní vhodných ucpávek a dodržení jejich dostatečných délek, 

- u dutin využívat polyetylenový rukáv aby nedošlo k přebití,  

- zaměřování ústí vývrtů GPS systémem a porovnání se záměrem vytvořeného 

počítačovým softwarem v dobrém časovém předstihu. 
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3. Seismické účinky 

 Mohutnost otřesového účinku je přímo úměrná hmotnosti nálože, brizanci a náložné 

hustotě trhaviny přivedené k výbuchu. Seismické účinky jsou velkou hrozbou. Odstřely 

nejsou prováděny v blízkosti souvislé zástavby.  

Navrhovaná opatření: 

- rozdělení celkové nálože do více částkových náloží, 

- vhodná geometrie náloží a jejich umístění v masivu, 

- milisekundové časování náloží, 

- vytvoření umělé překážky (štěrbiny) v cestě vlny pomocí metody výlomu (presplit 

blasting), 

- zvýšení počtu volných ploch, snižování upnutí náloží použitím vhodných vrtných 

schémat a organizací odstřelu. 

 

4. Překonání perimetru skladu 

Výška oplocení skladu v posuzovaném objektu je 1,8 m. Vyhláška 99/1995 Sb.,  

o skladování výbušnin stanovuje povinnost zajistit oplocení nejméně 2,2 m, s velikostí oka 

nejvíce 0,05 m. 

Navrhovaná opatření: 

- nové oplocení objektu skladu o výšce 2,43 m. 

 

5. Iniciace elektrostatickou elektřinou 

Navrhovaná opatření: 

- školení zaměstnanců, 

- používání pomůcek a zařízení vylučující ohrožení statickou elektřinou, 

- vhodné oblečení zaměstnanců (nesyntetické materiály), kteří přichází do styku 

s výbušninou, 

- před manipulací s roznětným vedením se zbavit případného náboje dotykem na vodivý 

uzemněný předmět. 
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6. Iniciace mechanickou energií 

Navrhovaná opatření: 

- školení zaměstnanců,  

- vhodná manipulace s výbušninami, 

- používání pomůcek, zařízení a nářadí vylučující ohrožení mechanickou jiskrou, 

- před vstupem do skladu používat zařízení k čištění obuvi.  

 

7. Iniciace tepelnou energií 

Navrhovaná opatření: 

- školení zaměstnanců, 

- dodržování zákazu manipulace s otevřeným ohněm, 

- zákaz kouření při přejímce výbušnin, v prostorách skladu a v lomu. 

 

8. Selhávka trhaviny 

Navrhovaná opatření: 

- vhodný výběr dodavatele, 

- přejímka dodávaných výbušnin s kontrolou záruční doby, 

- při nepříznivých meteorologických podmínkách využívat výbušniny vhodné  

do vlhkého prostředí,  

- bezpečné odstranění selhávky na základě Vyhlášky č. 72/1988 Sb., o výbušninách 

(rozebírka, odstřel), 

- vhodné určení manipulačního a bezpečnostního prostoru. 
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9.  Selhávka rozbušky 

Navrhovaná opatření: 

- vhodný výběr dodavatele,  

- přejímka dodávaných rozbušek s kontrolou záruční doby a nepoškozeného obalu, 

- měření odporu okruhu před provedením odstřelu pro určení poškození izolace vodičů, 

- bezpečné odstranění selhávky na základě Vyhlášky č. 72/1988 Sb., o výbušninách 

(rozebírka, odstřel), 

- vhodné určení manipulačního a bezpečnostního prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

11 Zhodnocení navrhovaných opatření 

 Většina navrhovaných opatření v kapitole 10 jsou spíše organizačního charakteru. 

Avšak je zapotřebí investovat finanční prostředky na pořízení nového oplocení skladu, které  

je nedostačující, a také prostředky pro zavedení systému sledovatelnosti výbušnin.  

 

11.1 Systém sledovanosti výbušnin 

 Od 5. dubna 2015 nastává povinnost pro posuzovanou společnost zavést systém pro 

sledování výbušnin. V České republice jsou pouze dva dodavatelé  tohoto systému - firma  

Ontaris a Austin Detonator s. r. o. V Tabulce 10 je zpracováno porovnání zmiňovaných 

dodavatelů, které bude sloužit pro rozhodnutí budoucího dodavatele tohoto systému. 

 

Tabulka 10 - Porovnání dodavatelů systému sledovanosti výbušnin 

Kritérium Austin Detonator s. r. o. Ontaris 

Pořizovací cena 120 000 Kč 189 000 Kč 

Dodání systému do 3 měsíců ihned 

Původ systému vlastní vývoj převzato z Německa 

Fungování datového 

terminálu 
nutné připojení k internetu není třeba připojení k internetu 

Zpracování dat pouze v kanceláři 
přímý přenos dat do přenosné 

knihy skladové evidence 

Zavedení 

není třeba úprava IT 

infrastruktury, další 

hardware, server nebo PC 

není třeba úprava IT 

infrastruktury, další hardware, 

server nebo PC 

Datový terminál 
malý displej skeneru, horší 

orientace 
pomocí tabletu 

Výhody/nevýhody: 
jednoduchá obsluha, 

uživatelské účty k přístupu 

jednoduchá obsluha, uživatelské 

účty k přístupu 

 vysoké zabezpečení dat rychlé zavedení a implementace 

 
nutná synchronizace 

přístrojů s PC 

není třeba synchronizace 

přístrojů 

 

servery certifikovány 

mezinárodními bankovními 

standardy 

nízké náklady na školení 

 záruční doba 5 let automatizovaná záloha dat 
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11.2 Oplocení skladu 

Pro zajištění dostatečné ochrany perimetru skladu a na základě požadavku Vyhlášky 

99/1995 Sb., o skladování výbušnin, navrhuji pořízení nového oplocení kolem celého objektu 

skladu o celkové délce 250 m. Toto oplocení bude doplněno podhrabovou překážkou  

a ostnatým drátem, jenž jsou v posuzovaném objektu implementovány.  Na základě průzkumu 

různých dodavatelů bezpečnostního oplocení navrhuji zakoupit tento ochranný prvek od 

společnosti PILECKÝ s. r. o. Rozhodnuto bylo na základě nejnižší pořizovací ceny ve vztahu 

k dobré kvalitě. 

 

Jednotlivé komponenty: 

Jednokřídlá branka IDEAL® se zámkem a vložkou 

- rám z kulatých profilů (uzavřený), 

- výplň čtyřhranné pletivo, 

- velikost ok 55 × 55 mm, 

- výška 1950 mm, 

- Ø drátu 2,50 mm, 

- úprava Zn + PVC, barva zelená, 

- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů, zámek 

s vložkou instalovaný v rámu křídla. 

 

Dvoukřídlá brána IDEAL® s kovovými oky pro visací zámek 

- rám z kulatých profilů, 

- výplň čtyřhranné pletivo, 

- velikost ok 55 × 55 mm, 

- výška 1950 mm, 

- Ø drátu 2,50 mm, 

- úprava Zn + PVC, barva zelená. 

 

Oplocení z průmyslových panelů PILOFOR® SUPER 

- obdélníková oka 50 × 200 mm, 

- úprava Zn + PVC, 
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- extrémně silný panel díky dvojitým horizontálním drátům, 

- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak 

zakončena natupo s vodorovným drátem, 

- rychlá instalace, nejvyšší kvalita, vysoká bezpečnost, 

- možnost montáže s podhrabovými deskami a ostnatým drátem. 

 

Sloupky PILOFOR®  

- čtvercový průřez 60 × 60 mm 

- síla stěny 1,50 mm 

- součástí sloupku jsou zalisované matky M6 a černá PVC čepička 

 

Příchytky PILOFOR® CLASSIC 

- z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 41 - Navrhovaná branka a brána IDEAL® 

Obrázek 42 - Oplocení z průmyslových panelů PILOFOR® 
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Finanční zhodnocení pořízení nového oplocení skladu: 

 

Tabulka 11 - Výsledná kalkulace oplocení skladu [31] 

Prvek 
šířka x výška 

(mm) 

Počet 

kusů 

Cena za ks 

(Kč) 

Cena bez 

DPH (Kč) 

Cena vč. DPH 

(Kč) 

Branka IDEAL® 1085 x 1950 1 2 290,99  2 290,99 2 772,10 

Brána IDEAL® 3626 x 1950 1 4 471,33 4 471,33 5 410,31 

Oplocení  

PILOFOR® SUPER 
2500 x 2430 100 1 929,60 192 960,00 233 481,60 

Sloupky 

PILOFOR® 
60 x 60 x 3200 100 767,37 76 737,00 92 851,77 

Příchytky 

PILOFOR® 

CLASSIC 

 700 13,58 9 506,00 11 502,26 

Montáž na 100 m 2,5  1 384,00 3 460,00 4 186,60  

Celkem     350 204,64 
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12 Závěr 

Posuzovaná společnost využívá všech prvků fyzické ochrany, čímž je zajištěna 

komplexní provázanost systému a daleko vyšší bezpečnost na základě synergetického efektu.  

Modelováním rizik, ve formě myšlenkových map, a jejich hodnocením pomocí krizové 

matice bylo zjištěno, že je třeba investovat do zabezpečení perimetru skladu a do pořízení 

systému sledování výbušnin. Ostatní navrhovaná opatření jsou organizačního charakteru a pro 

jejich zajištění není třeba vynakládat žádné finanční prostředky.  

Pro splnění povinnosti plynoucí ze Zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledování 

výbušnin pro civilní použití, platné od 15. dubna 2015  je třeba zavést systém pro sledování 

výbušnin. Na základě porovnání možných dodavatelů navrhuji posuzované společnosti tento 

systém pořídit od společnosti Ontaris. Především je to z důvodu efektivnějšího přizpůsobení 

datového terminálu a jeho záznamu dat bez nutnosti připojení k internetu a také díky 

okamžitému dodání kompletního systému za pořizovací cenu 189 000 Kč.     

V souladu s požadavky právních předpisů bylo třeba navrhnout nové oplocení kolem 

celého objektu skladu výbušnin. Toto oplocení bude doplněno podhrabovou překážkou 

 a ostnatým drátem, jenž jsou v posuzovaném objektu již implementovány. V ceně oplocení je 

počítáno i se sloupky, příchytkami a také s instalací. Pořizovací cena nového oplocení 

s veškerým zmiňovaným příslušenstvím dosáhla částky 350 204 Kč.  

 Náklady na zajištění bezpečnosti objektu by neměly převyšovat 10 – 15 % chráněných 

aktiv, jinak by se staly, při snaze snížit rizika, neúměrnými. Tato hranice byla v případě 

posuzované společnosti splněna. Avšak i po implementaci navrhovaných bezpečnostních 

opatření nebude zcela zajištěna naprostá bezpečnost, jelikož úplné odstranění rizik je 

nemožné. Ke zmírnění tohoto zbytkového rizika může být využito vhodného pojištění, které 

tak sníží finanční ztrátu v případě vzniku nežádoucího rizika.  

Hornictví vždy bylo, je a bude rizikovým povoláním. Přes trvalý a intenzivní výkon 

vrchního dozoru orgánů Státní báňské správy a přes neustálý rozvoj báňské techniky  

je hornické podnikání každým rokem provázáno řadou provozních nehod a havárií, 

pracovních úrazů a někdy i položením daně nejvyšší, lidského života. Proto je tedy velice 

důležité zabývat se identifikací možných rizik v souvislosti s těžbou vápence pomocí trhavin 

 a především minimalizovat možná nebezpečí a zajišťovat vhodnou prevenci. 
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