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Anotace 

HÖNIG, M. Bezpečnostní studie rizik při používání trhavin v kamenolomu, 

Bakalářská práce: Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2015. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislav Lichorobiec Ph.D. 

Bakalářská práce pojednává o bezpečnosti při trhacích pracích v povrchových 

lomech. V teoretické části jsou zmíněny právní předpisy, které se touto problematikou 

zabývají. Dále je stručně popsán proces trhacích prací při clonových odstřelech 

v kamenolomu, používané výbušniny a prvky roznětného systému. Praktická část je 

věnována bezpečnostní studii, jsou identifikována rizika související s trhacími pracemi. 

V závěru jsou navržena opatření ke snížení míry identifikovaných rizik.   

Klíčová slova: Výbušniny, trhaviny, trhací práce, bezpečnost, rizika, kamenolom 

Annotation 

HÖNIG, M. Safety study of risks in the use of explosives in the stone quarry, 

Bachelor thesis: Ostrava,  VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2015. The supervisor of the bachelors thesis: Ing. Stanislav Lichorobiec 

Ph.D. 

The bachelors thesis deals with safety of blasting in quarries. In the theoretical part 

are mentioned laws dealing with this issue. The following is briefly described the process 

of blasting works in quarry blasting aperture and use of explosives and elements of ignition 

system. The practical part is devoted to the safety study, are identified risks associated with 

blasting. In conclusion, measures are proposed to reduce the level of identified risks. 
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Seznam zkratek 

ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

BAG  Basalt-Actien-Gesellschaft  

CCTV  Closed-Circuit Television, uzavřený televizní okruh 

CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures - 

Klasifikace, označování a balení látek a směsí 

ČBÚ Český báňský úřad 

DA Dusičnan amonný 

DAP Sypká trhavina, směs dusičnanu amonného a paliva 

DAP-VTP1 Označení trhaviny DAP vyráběné mísícím a nabíjecím vozem 

DNT Dinitrotoluen 

DVR Digitální záznamové zařízení 

EIA Environmental Impact Assessment, Posouzení vlivu staveb na životní 

prostředí 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis, Analýza selhání a jejich dopadů 

GPS Global Positioning Systém, Globální polohový systém 

GSM Global System for Mobile Communication, Globální systém pro mobilní 

komunikaci 

LTE Long Term Evolution, vysokorychlostní internet v mobilní síti 

PE Polyethylen 

PETN Pentrit 

PIR Passive Infra Red detector, Pasivní infračervené čidlo 

PVC Polyvinylchlorid 

PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

TPMR Trhací práce malého rozsahu 



 

TPVR Trhací práce velkého rozsahu 

TNT Trinitrotoluen 

TVO  Technický vedoucí odstřelu 

UTP Unshielded Twisted Pair, Nestíněný kroucený pár 

VN Vysoké napětí 1-35 kV 

VVN Velmi vysoké napětí nad 35 kV 

WiFi Wireless Fidelity, bezdrátová technologie na bázi mikrovlnného spojení 
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1 Úvod 

Extrémně rychlá chemická reakce, obrovské uvolnění energie, změna skupenství a 

expanze plynů, to vše v krátkém čase. To jsou jevy charakteristické pro výbušniny. Není 

na světě lepšího, silnějšího a rychlejšího pracovníka než výbušnin. K této kladné stránce, 

bohužel připadá nespočet záporných a zdraví ohrožujících jevů. 

Použití výbušnin je pro hornickou činnost klíčové, zejména pro povrchovou těžbu 

hornin a nerostů. Cíl této práce je identifikovat rizika spojená s používáním výbušnin 

v kamenolomu. Jednotlivá rizika jsou odhalovaná v procesu od přepravy a následného 

uskladnění výbušnin až do konečného rozpojení horniny a možných negativních vlivů po 

odstřelu. V jistém slova smyslu se zde jedná o předmětovou ochranu. Zajistit ochranu 

výbušnin a komponent nutných k odstřelu z hlediska fyzické ochrany, ale také zajistit 

bezpečnost pracovníků a majetku při provádění trhacích prací. Chráněný prvek je 

nebezpečný ze své vlastní podstaty a z jevů které může způsobit, na druhou stranu je nutné 

tento prvek ochránit proti možnému protiprávnímu zneužití.  Prostřednictvím analýzy rizik 

budou identifikována jednotlivá rizika a stanovena míra těchto rizik. V závěru práce budou 

jednotlivá rizika blíže specifikována a budou uvedeny podněty, návrhy a opatření ke 

snížení velikosti míry odhalených rizik. Pro úvodní představení výbušnin uvádím ukázku 

clonového odstřelu na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Ukázka clonového odstřelu [autor] 
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2 Právní předpisy 

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

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon České národní rady, který upravuje podmínky pro provádění hornické činnosti 

a činnosti prováděné hornickým způsobem. Dále pak podmínky pro nakládání 

s výbušninami a s výbušnými předměty a podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, 

bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí při hornických činnostech a při 

nakládání s výbušninami. Zákon se nevztahuje na jakékoliv výbušné předměty v držení 

ozbrojených sil České republiky a bezpečnostních sborů. [12] 

Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Českého báňského úřadu upravuje podmínky při provádění trhacích prací, 

při kterých se využívá energie chemické výbuchové přeměny. Vyhláška obsahuje pravidla 

při zacházení s výbušninami, podmínky přepravy a přenášení výbušnin, pojednává o 

zajištění bezpečnosti při trhacích prací a vedení dokumentace. [13] 

Vyhláška ČBÚ č. 26/1988., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchu 

Vyhláška ČBÚ pojednává o podmínkách a požadavcích na pracoviště a zařízení při 

provozování hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Z vyhlášky 

zjistíme povinnosti pracovníků a vedoucích zaměstnanců, opatření v případě mimořádných 

událostí, postupy a úkony které musí být provedeny při dobývacích pracích, zajištění 

průzkumných prací. Ve vyhlášce jsou obsaženy požadavky na skladování, ustanovení 

týkající se důlní dopravy, zajištění cest pro chůzi a dopravu a požadavky na energetická a 

strojní zařízení a zajištění elektrických rozvodů. [14] 

Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška upravuje podmínky, za jakých může být stanoven dobývací prostor na 

určitém území. Taktéž se zabývá zrušením a změnou dobývacích prostorů. [15] 
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Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška ČBÚ určuje požadavky pro výstavbu skladů výbušnin na povrchu, tak i 

v podzemí. Dále se zabývá bezpečnostními vzdálenostmi, zajištěním skladu z hlediska 

fyzické ochrany, technickým vybavením skladu. Dle vyhlášky lze stanovit několik typů 

skladů výbušnin, jako jsou základní sklady, mezisklady apod. Vyhláška dále upravuje 

zajištění požární bezpečnosti skladů výbušnin. Součástí vyhlášky jsou také ustanovení 

týkající se způsobu skladování výbušnin. [16] 

3 O společnosti 

Společnost BASALT s.r.o. je jednou z dceřiných firem německé společnosti BAG 

(Basalt-Actien-Gesellschaft), která sídlí v Linci nad Rýnem. Firma BASALT s.r.o. se 

zabývá těžbou a zpracováním kamene. Dále pak obchodem se stavebními materiály a 

drceným kamenivem. Společnost patří mezi nejvýznamnější producenty přírodního 

drceného kameniva v Ústeckém kraji. V Ústeckém kraji jsou dislokovány provozovny 

Všechlapy, Měrunice a překladiště Bílina. V Karlovarském kraji je firma BASALT s.r.o. 

zastoupena provozovnou v obci Libá. [35] 
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4 Provozovna Všechlapy – geologická charakteristika 

Oblast ložiska je situována na severozápadním okraji Českého středohoří 

v sousedství se severočeskou hnědouhelnou pánví. Dobývací prostor ložiska Všechlapy je 

tvořen vulkanickým příkrovem nefelinického čediče, který se nachází na podkladu 

z křídových a terciérních sedimentů. Jedná se o část lávového proudu nebo komplex 

lávových proudů, které se vylily z místa přívodní dráhy a překryly starší nerovný podklad. 

Jak je znázorněno na obrázku 2 fialovou barvou. Báze ložiska je tedy nepravidelná a má 

úklon od severo-severovýchodu k jiho-jihozápadu.  Výlevná hornina se petrograficky řadí 

k olivinickým nefelinitům, v širším smyslu se však jedná o čedič. Čedičový příkrov 

dosahuje mocnosti 25-40 m. Báze ložiska čediče se pohybuje v rozmezí nadmořských 

výšek 264 - 326 m.n.m. a stejně s morfologií terénu stoupá od jihu k severu. [5] 

 

Obrázek 2: Růžová barva reprezentuje olivinický nefelinit v oblasti ložiska Všechlapy [36] 

 

 

http://priroda.sdas.cz/lokality/Vsechlap.htm
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4.1 Čedič 

Čedičová hornina ložiska má petrografické složení olivinického nefelinitu. 

Olivinický nefelinit se vyznačuje v čerstvém stavu (bez zvětrávání) jako šedočerná, 

celistvá hornina. Hornina je masivní, kompaktní, lomné plochy jsou hladké popřípadě 

hrbolkaté a lomné hrany ostré. Pukliny, které se v hornině mohou vyskytovat, jsou 

většinou zcela vyplněny přeměněným zjílovělým olivinickým nefelinitem. Zjílovělá 

hornina bývá zbarvena do rezava, světlešeda, zelenošeda i fialova. Taková hornina ztrácí 

pevnost a snadno se rozpadá a není vhodná pro další zpracování. [5] 

5 Těžba 

Ložisko Všechlapy je dobýváno povrchovým způsobem. Průmyslová těžba 

zahloubeného stěnového lomu je prováděna pomocí clonových odstřelů. Tyto clonové 

odstřely probíhají na čtyřech těžebních řezech. Druhý a třetí těžební řez jsou rozděleny 

ještě na dva dílčí těžební řezy. Projekce dalšího postupu těžby počítá s těžbou ve více 

řezech, tzn. zmenšení výšky řezu. Dle stanoviska EIA (Environmental Impact Assessment) 

by výška těžebního řezu neměla přesahovat 12 m. Menší výška řezů umožní vytvoření 

vhodnějšího terénu pro následnou rekultivaci a snížení nálože při clonových odstřelech. 

Bazální plošiny řezů jsou zvyšovány ve směru těžby ve sklonu cca 3%. Šířka pracovních 

plošin těžebních řezů během těžby musí být minimálně 20 m. Po dotěžení a vytvoření 

závěrných svahů by tyto plošiny neměly být větší než 5 m. Sklon lomových stěn těžebních 

řezů by u provozního svahu neměl překročit 80⁰ a u závěrného svahu by neměl překročit 

70⁰. Se stávající mechanizací používanou v kamenolomu je možno dosáhnout roční těžby 

750 000 tun. [5] 
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6 Trhací práce 

Rozpojování horniny je prováděno pomocí trhacích prací. Trhací práce 

v povrchových lomech rozdělujeme na primární a sekundární odstřely. Primárními odstřely 

je dosaženo projektovaného oddělení bloku horniny od rostlého masivu a současně 

rozpojení na potřebnou fragmentaci. Sekundárními odstřely se rozpojují nadměrné kusy 

horniny po primárním odstřelu. Podle hmotností náloží trhaviny rozdělujeme trhací práce 

na velkého a malého rozsahu. Dle vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin 

patří mezi trhací práce malého rozsahu (TPMR) při dobývání nerostů, ty trhací práce, kde 

jednotlivé nálože nepřesáhnou 50 kg trhavin a hmotnosti celkových náloží nepřesáhnou při 

pracích na povrchu 200 kg trhavin. Trhací práce velkého rozsahu (TPVR) jsou takové, 

které překračují hodnoty uvedené v předchozí větě. [7,13] 

6.1 Projekt trhacích prací 

Provádění trhacích prací v kamenolomu Všechlapy je řešeno v generálním 

technickém projektu clonových odstřelů. V souladu s tímto projektem jsou prováděny 

TPVR. Projekt je složen z technické zprávy a výkresové části. Technická zpráva 

obsahuje odůvodnění projektového řešení, výpočet velikosti náloží, výpočet jistoty roznětu 

se schématem roznětného vedení, technologický postup trhacích prací, vedlejší účinky při 

trhacích prací s řešením těchto nežádoucích vlivů a opatření k zajištění bezpečnosti při 

odstřelu. Ve výkresové části jsou zakresleny pevné měřící body, bezpečnostní okruh + 

stanoviště hlídek. Z pevných měřičských bodů vychází výkresová část, díky tomu můžeme 

i po odstřelu zpětně určit místa náloží.  Výkresová část je zpracována tak, aby poskytla 

přímé podklady pro výpočet náloží s určením jejich polohy pro přípravné práce a 

eventuální likvidaci selhávky. Technický projekt odstřelu je vypracován a podepsán 

technickým vedoucím odstřelů a podepsán jeho zástupcem. Tyto dvě osoby mohou provést 

odstřel podle projektu. [5] 

6.2 Vrtné práce 

Vrtné práce jsou prováděny vrtacími soupravami s rotačně příklepným vrtáním. 

Průměry vrtů se pohybují v rozmezí 90 – 105 mm. TPVR jsou připravovány ve dvou a více 

řadách, tzn. víceřadé odstřely. Výjimečně jsou prováděny jednořadé odstřely. Pro umístění 

náloží je využívána kombinace záhlavních a patních vrtů. Dle vrtného schéma jsou vrty 
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situovány do vrcholů trojúhelníka (trojúhelníkové schéma – obrázek 3) nebo do vrcholů 

čtverce (čtvercové schéma – obrázek 4). [5,8] 

 

Obrázek 3: Trojúhelníkové vrtné schéma [8] 

 

Obrázek 4: Čtvercové vrtné schéma [8]  

6.3 Vlastní provedení trhacích prací  

Rozpojování hornin se provádí clonovými řadovými odstřely a patními odstřely. 

Vlastní trhací práce jsou zajištěny dodavatelským způsobem. Maximální množství 

výbušnin stanovených na jeden odstřel je 12 000 kg a v jednom časovém stupni může být 

iniciováno maximálně 500 kg výbušnin. Dimenzování náloží je odvozeno od výpočtu 

specifické spotřeby trhavin a výpočtu táhlé nálože. Pro těsnění náloží v lomu Všechlapy je 

určeno, že pro vrt o délce 15 m bude zapotřebí ucpávka o délce 3,7 m. K těsnění je 

používán drobný čedičový štěrk. [5,8] 

Roznět náloží 

V kamenolomu Všechlapy je užíván jak elektrický tak neelektrický roznět. 

Neelektrický roznět skýtající řadu výhod je ovšem v popředí, je tvořena kombinace 
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elektrického a neelektrického roznětu, kdy elektrická rozbuška je používána k iniciaci celé 

roznětné sítě tvořené neelektrickými rozbuškami. Pro porovnání zde zmíním princip 

elektrického i neelektrického roznětu. 

V případě použití elektrického roznětu můžeme využít bleskovice, která je vedena 

průběžně vývrtem a u ústí vrtu je iniciována elektrickou rozbuškou DEM-S nebo DEM-

SICCA. Využito sériového zapojení rozněcovadel. V případě nevyužití bleskovice je 

elektrická rozbuška vložena do počinové nálože ve vrtu. Obrázek 5. Postupné 

milisekundové časování je zajištěno buď ze středu, nebo z krajů. Roznět rozbušek je 

prováděn kondenzátorovou roznětnicí RKC-1 a k měření okruhu slouží digitální ohmetr 

DO-1. Zajištění spolehlivého roznětu všech elektrických rozněcovadel nastane, pokud 

množství elektrické energie dodané z roznětnice každé jednotce odporu roznětného okruhu 

je rovno nebo větší než je předepsaný aktivační impuls použitého rozněcovadla. [8] 

 

Obrázek 5: Schéma elektrického roznětu ve vrtu s použitím počinové náložky[8] 

Využití neelektrického roznětu skýtá řadu výhod. Snížení seismických účinků, 

zvýšení velikosti odstřelu, za současného zachování velikosti náloží na jeden časový 

stupeň. Odolnost proti nežádoucím zdrojům iniciace. V kamenolomu Všechlapy je 

využíván roznětný systém INDETSHOCK. Tento systém se skládá ze dvou typů rozbušek. 

Rozbušky MS 25/50 k iniciaci trhaviny ve vrtech s 0 – 30 časovými stupni. Rozbušky 

SURFACE k časovém zpoždění mezi vrty na povrchu. [8] 

Bližší specifikace rozbušek, včetně možností časování jsou popsány v kapitole: 

Výbušniny a prvky roznětného sytému.  
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Časování náloží 

Milisekundový princip časování spočívá v tom, že nálož vyššího stupně detonuje 

v čase, kdy hornina porušena náloží nižšího stupně nebyla ještě odhozená. Aby nedošlo 

k poškození konstrukce sousední nevybuchlé nálože a roznětného vedení, doporučuje se 

maximální hodnota časového zpoždění mezi dvěma sousedními náložemi 100 ms. 

Minimální hodnota časového intervalu mezi jednotlivými detonujícími náložemi by měla 

být větší než 8 ms, nedochází k interferenci generovaných takových vln jednotlivých 

náloží. Příklad časování ve vodorovném a diagonálním směru viz obrázek 6. [2,8]  

 

 

Obrázek 6: Příklad časování neelektrického roznětného systému [8] 

6.4 Dodatečné rozpojování rubaniny 

Pokud po výbuchu není dosažena potřebná fragmentace rubaniny, je prováděno 

dodatečné rozpojování příložnými nebo vrtanými náložemi. Tyto TPMR jsou použity, 

pokud není účinné použití kladiv na hydraulický pohon, což je ale velmi nepravděpodobné. 

V případě použití TPMR musí být vypracován vlastní technologický postup pro tyto práce. 

[5,8] 
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6.5 Nakládka a transport rubaniny  

Těžený materiál se pomocí nakladače naloží na velkoobjemové automobily. 

Automobily odvážejí těžený materiál k násypce primárního drtiče stabilní drtící linky, 

v případě velkého množství materiálu k mobilní drtící lince. [5] 

6.6 Úpravárenství 

Úpravárenská linka zpracovává vytěžený materiál v několika navazujících uzlech 

drcení. Tímto způsobem je zajištěna požadována frakce a kvalita drceného kameniva.  
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7 Definice výbuchu a druhy výbuchu 

Výbuch je rychlý fyzikální nebo fyzikálně-chemický děj. Při tomto ději dochází 

k náhlému uvolnění energie. U látky schopné výbuchu (výbušniny) dochází k přeměně její 

vnitřní energie na mechanickou práci. Vykonaná práce se projevuje pohybem zplodin pod 

tlakem a roztříštěním, rozrušením okolí. Tato přeměna je doprovázena světelným, 

zvukovým a tepelným efektem. [7] 

Rozdělení výbuchů: 

a) fyzikální výbuchy – změna fyzikálního stavu systému 

b) chemické výbuchy – exotermická chemická reakce  

c) nukleární výbuch – štěpení jádra, syntéza dvou jader 

V povrchových lomech je využíván chemický výbuch. Chemický výbuch je 

charakterizován: 

a) velkou rychlostí chemické přeměny 

Výbušnina musí být ve velmi krátkém čase schopna vyvinout plyny pod vysokým 

tlakem. Hlavním rysem výbuchu není množství uvolněné energie během přeměny, ale 

výkon dle vzorce 1.  

𝑃 =  
𝐸

𝑡
      (1) 

P – výkon [W] 

E – uvolněná energie [J] 

t – čas [s] 

Výkon je tím vyšší, čím je doba výbuchu kratší.
1
 [7] 

b) exotermičností chemické reakce 

Při výbušné přeměně se uvolňuje teplo, není zapotřebí dodávat teplo zvenčí. [7] 

 

 

                                                 

1
 KOŘÍNEK, R.: Trhací práce v lomech, Studijní skripta VŠB-TU Ostrava, 1992, 195 s.  
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c) samovolným šířením reakce 

Po působení počátečního impulsu k výbušné přeměně je nutné, aby se přeměna 

látkou šířila samovolně. Samovolné šíření výbuchů je závislé na rozměrech nálože 

výbušniny, hustotě výbušniny, rychlosti chemické přeměny, exotermičností chemické 

reakce. [7] 

d) přeměnou tepelné energie v mechanickou 

Vzniklé na vysokou teplotu zahřáté plynné zplodiny výbuchu se nemohou ihned 

rozšířit do okolního prostoru. V místě výbuchu vzniká veliký tlak a koná mechanickou 

práci. [7] 

Dle rychlosti výbušně přeměny rozlišujeme: 

1) Explozivní (výbuchové) hoření 

Rychlost výbušné přeměny je nižší než rychlost zvuku ve zplodinách reakce, za 

podmínek, které se při reakci vytvoří.  Rychlost zvuku při 20 
o 

C ve vzduchu je rovna 343 

m/s. Explozivní hoření postupuje výbušnou látkou nízkou rychlostí. Při atmosférickém 

tlaku je tato rychlost zhruba několik milimetrů za sekundu v ojedinělých případech sto 

metrů za sekundu. Rychlost hoření je závislá na tlaku, pod kterým probíhá, podle toho zda 

probíhá v otevřeném nebo uzavřeném prostoru.  Při hoření v uzavřeném prostoru dochází 

k rychlému nárůstu tlaku. S nárůstem tlaku se zvyšuje i rychlost hoření. Mechanismus 

šíření chemické přeměny probíhá od horkých reakčních zplodin k nejbližší vrstvě 

výbušniny a postupně se šíří intenzivní chemická reakce.  Explozivní hoření v uzavřeném 

prostoru probíhá bez přístupu vzduchu. Tento druh výbušné přeměny je charakteristický 

pro střeliviny a pyrotechnické slože. [7] 

2) Detonace 

Rychlost výbušné přeměny je vyšší než rychlost zvuku ve zplodinách reakce, za 

podmínek v detonační vlně. Přenos energie od vrstvy k vrstvě výbušniny probíhá rázovou 

(detonační) vlnou. Detonační vlna dosahuje rychlosti od 1000 do 9000 m/s, ovlivněno 

druhem výbušniny a podmínkami v místě výbuchu. Během detonace dochází k prudkému, 

až skokovému nárůstu tlaku v místě reakce. Ke stejnému nárůstu dochází i u teploty a 

hustoty. Tento nárůst tlaku má drtivé účinky na okolní prostředí. Hustota zplodin výbušné 

přeměny za čelem detonační vlny je větší než hustota výbušniny. Detonace je 
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charakteristická pro trhaviny. Při detonaci je nezbytné, aby trhavina detonovala po celé 

délce nálože konstantní detonační rychlostí. Mohou nastat negativní případy, kdy iniciátor 

není dostačující k vyvolání detonace trhavin a dojde k hoření trhaviny. V uzavřeném 

prostoru dojde k hoření za zvýšeného tlaku. Ve druhém případě iniciátor vyvolá detonaci 

na krátkém úseku nálože, ale detonace se dále zpomaluje a zaniká, nebo přejde v hoření. 

K zajištění stabilní nezanikající detonaci je třeba znát tzv. kritický průměr nálože. Kritický 

průměr je minimální průměr nálože, při které je výbušnina ještě schopna stabilní detonace. 

Existuje dolní a horní kritický průměr nálože. Závislost stability detonace na průměru 

nálože symbolizuje obrázek 7. Při použití náloží o průměru větším než dolní kritický 

průměr dojde k stabilní detonaci. Se zvětšováním průměru se rychlost detonace zvyšuje, až 

dosáhne horního kritického průměru, kdy je detonační rychlost nejvyšší. Dalším 

zvětšováním průměru nálože se rychlost detonace nezvýší. [7,10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 7: Graf symbolizující stabilitu detonace v závislosti na průměru nálože [27] 

detonační 
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8 Výbušniny 

Látky schopné chemického výbuchu.  

Přímé: Iniciaci lze provést jednoduchým způsobem (tepelná energie, plamen), Jsou to 

například střeliviny a třaskaviny. 

Nepřímé: Iniciaci lze provést pomocí většího množství energie, zpravidla výbuchem přímé 

výbušniny. Do této kategorie patří trhaviny.  

8.1 Střeliviny 

Látky, které při hoření uvolňují plyny o vysokém tlaku a teplotě. Obecně se 

střeliviny rozdělují na střelné prachy (používají se, jako náplň do výmetných složí 

střelných zbraní) a pohonné hmoty (výbušniny sloužící k pohonu raket). Základní prvky 

střelivin jsou látky, které umožňují hoření. Střeliviny jsou tvořeny palivem, tedy látkou 

schopnou okysličení a okysličovadlem, tedy složkou okysličující. Tyto dvě složky se 

mohou vyskytovat buď ve formě mechanické směsi, nebo obě složky jsou zastoupeny 

v jedné molekule chemické sloučeniny. Černý prach je zástupce prvního typu, složky se 

vyskytují ve formě mechanické směsi. Černý prach je možno použít i jako trhavinu a je 

tvořen směsí dusičnanu draselného, dřevěného uhlí a síry v poměru (75:15:10). Jako 

příklad lze uvést černý prach pro trhací práce Vesuvit TN.  Jemnozrnné prachy jsou 

vhodné k výrobě nábojů pro ruční střelné zbraně. Hrubozrnný prach je možné použít 

k výrobě dělostřeleckých nábojů nebo zápalnice. Velmi hrubozrnný prach se používá pro 

trhací práce a musí mít vysokou rychlost hoření, aby se jeho účinek blížil účinkům 

detonačních trhavin. Zástupce druhého typu, kdy palivo a okysličovadlo se vyskytují 

v jedné molekule chemické sloučeniny, je bezdýmný nitrocelulózový prach. Bezdýmný 

nitrocelulózový prach můžeme rozdělit na jednosložkový, kde základní prvkem je 

nitrocelulóza (90-98%) a dvousložkový, kde kromě základní nitrocelulózy obsahují ještě 

energetickou látku obvykle nitroglycerin (10-38%). [7] 
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8.2 Třaskaviny 

Třaskaviny stejně jako střeliviny patří mezi výbušniny přímé, lze je iniciovat malým 

podnětem jako je: náraz, tření, jiskra atd. Pro tento typ výbušnin je charakteristický rychlý 

přechod od výbuchového hoření k detonaci. Již  malé množství třaskaviny je schopno 

dosáhnout rychlosti rozkladu několika tisíc metrů za sekundu. Energeticky jsou většinou 

třaskaviny chudé a množství energie uvolněné při výbuchu zdánlivě neodpovídá jejich 

iniciační mohutnosti. Pro iniciační účinek je důležitá energie, která je třaskavinou 

iniciované látce udělena, a která je závislá na akceleraci výbušné přeměny třaskaviny. 

Všechny účinné třaskaviny jsou silně endotermické. Třaskaviny se používají k iniciaci 

průmyslových trhavin a tvoří primární náplň rozbušek. V Tabulce 1 můžeme vidět 

základní srovnání dvou třaskavin používaných do rozbušek. Dle reakce s kovy je zřejmé, 

že fulminát rtuťnatý velmi prudce reaguje s hliníkem, proto je dutinka rozbušky z mědi. 

Opačný případ platí pro azid olovnatý. [7] 

Tabulka 1: Základní srovnání fulminátu rtuťnatého a azidem olovnatým [7] 

Třaskaviny Molekulový 

vzorec 

Teplota 

vzbuchu 

[°C] 

Detonační 

rychlost 

[m/s] 

Reakce s kovy 

Cu 

 

Al 

Fulminát rtuťnatý Hg(ONC)2 160-180 3900-5400 Velmi 

pomalá 

Velmi 

prudká 

Azid olovnatý Pb(N3)2 320-380 5300 Prudká - 

8.3 Trhaviny 

Trhaviny jsou výbušniny, jejichž hlavním typem výbušné přeměny je detonace. Od 

třaskavin se liší hlavně tím, že jsou méně citlivé a k vyvolání detonace je potřeba silného 

podnětu, například detonace jiné výbušniny. Tato vlastnost řadí trhaviny mezi výbušniny 

nepřímé. Trhaviny rozdělujeme na vojenské a průmyslové. Průmyslové trhaviny se od 

vojenských liší nižší cenou, kratší záruční lhůtou, nižší brizancí, ale příznivějším složením 

výbuchových zplodin. Dle místa a způsobu použití jsou průmyslové trhaviny děleny do 

několika skupin.  

 Trhaviny povrchové: použití v lomech, výbuchové zplodiny jsou jedovaté barva obalu -  

žlutá. 
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 Trhaviny důlní skalní: použití jak v lomech, tak v hlubinných dolech, nelze použít na 

pracovištích s výskytem výbušných plynů a prachů, barva obalu - červená. 

 Trhaviny důlně bezpečné: vyšší bezpečnost proti zapálení směsí výbušných prachů a 

třaskavých plynů se vzduchem, dále se dělí: 

Důlně bezpečné protiprachové – barva obalu modrá 

Důlně bezpečné protiplynové I. kategorie – barva obalu bílá 

Důlně bezpečné protiplynové II. kategorie – barva obalu zelená  

Důlně bezpečné protiplynové III. kategorie – barva obalu zelená s černým pruhem 

 Trhaviny pro zvláštní použití: určeny pro trhací práce pod tlakem, pod vodou, pro 

příložné nálože, pro geoseismický průzkum. [7] 

Průmyslové trhaviny jsou směsi anorganických a organických látek různé 

konzistence. Látky, které vytváří směs, nemusí být sami o sobě výbušninami. Složení 

každé průmyslové trhaviny je dáno výrobním předpisem. Nejčastěji jsou průmyslové 

trhaviny složeny z výbušné směsi, okysličovadla, paliva a pomocné směsi.  Výbušné směsi 

podle chemického složení můžeme rozdělit na dusičné estery (nitráty), nitrolátky 

(nitroderiváty uhlovodíků) a nitraminy. V tabulce 2 jsou zapsány příklady zástupců 

výbušných směsí. [7] 

Dusičné estery (nitráty) 

Obsahují v molekule nitrátovou skupinu O-NO2. Nitrátová skupina podmiňuje u 

dusičných esterů omezenou chemickou stálost a vysokou citlivost k mechanickým a 

tepelným podnětům. Nitráty jsou silnými výbušninami, ale vyznačují se nebezpečnější 

manipulací než nitrolátky. Mezi dusičné estery patří: nitroglycerin C3H5(ONO2)3 

(glycerintrinitrát), nitroglykol C2H4(ONO2)2 (etylénglykoldinitrát), nitrocelulóza 

C6H8O5(NO2)2, trhací želatina (vzniká rozpuštěním 7-8% nitrocelulózy v 92-93% 

nitroglycerinu, nebo nitroglykolu nebo směsi obou), pentrit C5H8(ONO2)4 

(pentaerythrittetranitrát). [7] 

Nitrolátky (nitroderiváty uhlovodíků) 

Nitrolátky vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule 

uhlovodíku jednou nebo více skupinami NO2. Proti dusičným esterům, dusík nitroskupin je 

přímo vázán na uhlík. Vyznačují se vysokou brizancí i vysokou pracovní schopností. Jsou 

málo citlivé k mechanickým podnětům a vysoce chemicky stabilní. Mezi nitrolátky patří: 

tritol TNT C6H2(NO2)3CH3 (trinitrotoluen), dinitrotoluen DNT C6H3(NO2)2CH3. [7] 



 

17 

 

Nitraminy 

Nitraminy svou citlivostí k nárazu, tření a chemickou stabilitou stojí uprostřed mezi 

nitrolátkami a dusičnými estery. Od nitrolátek se liší větším množstvím plynných zplodin 

při výbušné přeměně. Mezi nitraminy patří: hexogen C3H6N3(NO2)3 

(cyklotrimetylentrinitramin), oktogen C4H8N4(NO2)4 (cyklotetrametylentetranitramin). [7] 

Tabulka 2: Vybrané výbušně směsi a jejich parametry [7] 

Výbušná směs Hustota 

nálože  

[g/cm
3
] 

Detonační 

rychlost 

[m/s] 

Výbuchové 

teplo 

[kJ/kg] 

Objem 

plynů 

[dm
3
/kg] 

Pracovní 

schopnost 

[cm
3
] 

Teplota 

vzbuchu 

[°C] 

Nitroglycerin 1,6 7 700 6 227 715  185  217 

Nitrocelulóza s 12,5 % N 0,3 2 630 3 558  920  -  230 

Pentrit 1,4 6 700 5 795 790 170 220 

Tritol 1,3 4 470 3 880 730 100 290 

Hexogen 1,3 7 030 5 443 908 157 260 

Oktogen 1,35 7 100 5 675  - 153 330 

Okysličovadla jsou látky, které obsahují velké množství kyslíku, jež není pevně 

vázán a při výbušné přeměně je snadno uvolněn. Nejčastějšími okysličovadly jsou 

sloučeniny ze skupin dusičnanů, chlorečnanů nebo chloristanů. Jako zástupce 

okysličovadel můžeme jmenovat: dusičnan amonný NH4NO3 (ledek amonný), chloristan 

amonný NH4ClO4. Obě sloučeniny jsou značně necitlivé. Citlivost k iniciaci se zvyšuje se 

zmenšováním velikosti částic, se zvyšováním teploty a pevnosti obalu. Vlastností 

dusičnanu amonného se využívá při výrobě sypkých trhavin DAP. [7] 

Paliva v průmyslových trhavinách jsou převážně organické látky, jako jsou nafta, 

topné oleje, dřevitá moučka. Pro zvýšení hodnoty výbuchového tepla lze použít i práškové 

kovy, například hliník, hořčík. [7] 

Pomocné směsi jsou takové směsi, jejichž použití není v průmyslových trhavinách 

nezbytné. Pomocné směsi se používají zejména k výrobě důlně bezpečných trhavin, kdy do 

trhavinové masy přimícháváme hasicí přísady (flegmatizátory). Tyto přísady zajistí snížení 

výbuchové teploty a zvýšení bezpečnosti vůči zapálení výbušného prostředí. Mezi hasící 

přísady patří: chlorid sodný, chlorid draselný, parafín, vosky. Opak flegmatizátorů jsou 

senzibilátory neboli ostřící přísady. Těmito přísadami jsou sami o sobě výbušné směsi 

nebo lze použít například síranu barnatého. Pomocné směsi dále používáme pro změnu 

fyzikálních vlastností jako je vodovzdornost, snížení citlivosti k nárazu. [7] 
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8.4 Pyrotechnické slože 

Pyrotechnické slože jsou mechanické směsi chemických látek, které po vhodné 

iniciaci spolu exotermicky reagují. Jsou tvořeny z hořlavin, oxidovadel, pojidel a dalších 

přídavných látek. Při chemické přeměně ve formě různě rychlého hoření vyvolávají 

světelné, zvukové, barevné, dýmové a pohybové účinky k získání pyrotechnických efektů. 

V civilním použití se s pyrotechnickými složemi setkáváme v pyrotechnických 

zpožďovačích v časovaných rozbuškách a v milisekundových bleskovicových 

zpožďovačích. [7] 
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9 Zdroje rizika při provádění trhacích prací 

Zdroje rizika vyplývají z používání trhavin a ostatních prvků a součástí nutných 

k zdárnému odstřelu. V analýze rizik bude komplexně identifikována většina rizik, které 

souvisí s prováděním trhacích prací. Je nutné si uvědomit, že příslušná rizika nevyplývají 

pouze z předčasné iniciace, tedy můžeme říci ze špatné manipulace, nedodržení pracovních 

postupů, zásahu vnějších vlivů, ale i po úspěšném odstřelu dochází k vytvoření vlivů 

ohrožujících bezpečnost osob a majetku. Dále pak nesmíme opomenout zdraví ohrožující 

jevy, které souvisí s chemickým složením výbušnin. Složení výbušnin může negativně 

působit na zdraví zaměstnanců. Všemi těmito riziky se bude zabývat jedna souhrnná 

analýza rizik, proto jak jsem popsal výše „komplexně identifikovaná většina rizik“, v této 

práci nebudou řešeny dílčí analýzy rizik, tedy nebezpečné vlivy před výbuchem a po 

výbuchu. Většina rizik proto, že se budu snažit zjistit a popsat nejvýznamnější rizika 

spojená s prováděním trhacích prací. Vždy existuje určité zbytkové, nepoznatelné riziko. 

Analýza rizik v této práci je omezena na proces od přepravy a následného uskladnění 

výbušnin až po možné negativní vlivy po odstřelu. Uskladnění výbušnin je čím dál častěji 

nahrazeno přepravou výbušnin až na místo trhacích prací. V tomto případě se jedná o 

nabíjecí vozy. Při hodnocení rizik lze vycházet z bezpečnostních listů u jednotlivých 

výrobků. V odstavcích níže jsou uvedeny výbušniny a prvky roznětného systému 

používané v kamenolomu Všechlapy. Bezpečnostní listy, ze kterých jsem vycházel, byly 

sestaveny dle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES. R a S věty vyskytující se 

v bezpečnostních listech jsem přepracoval na H a P věty aby tato Bakalářská práce byla 

v souladu s nařízením   EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí. (nařízení CLP). Toto nařízení bude jako jediné platit od 1. června 2015. 

Vybrané specifikace z bezpečnostních k jednotlivým výbušninám a rozbuškám lze najít 

v příloze 1. 
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10 Výbušniny a prvky roznětného systému 

Při clonových odstřelech v kamenolomu Všechlapy jsou používány k roznětu 

neelektrické a elektrické rozbušky. K vlastnímu provedení trhacích prací, tedy vyvolání 

detonace a rozpojení horniny je využívána trhavina DAP – VTP 1 a k počinu této trhaviny 

je využit Perunit E. 

10.1 Neelektrické rozbušky 

Neelektrické rozbušky disponují řady výhod oproti elektrickému roznětu. Výrazně se 

zvyšuje bezpečnost, dochází k vyloučení vlivu cizích zdrojů elektrické energie, dále je pak 

zajištěna větší různorodost časování. Před vyvinutím neelektrického roznětného systému, 

byl jediný způsob zabránit vlivům cizí el. energie použití bleskovice. Při použití bleskovice 

se ovšem zvyšují nebezpečné vlivy jako vyšší rozlet kameniva, vrt je otevírán shora, 

nikoliv ode dna vrtu. Neelektrický roznět zajistí lepší využití energie detonace a vyšší 

součinnost náloží. Podstata neelektrického roznětu spočívá v předání iniciace z iniciačního 

prvku na rozbušku v náloži a na další iniciační prvek. K dosažení zdárného odstřelu je 

nezbytné, aby vhodně zvoleným časováním byl předán vrtům impuls dostatečně dlouho 

před detonací a destrukcí roznětné sítě. [1] 

Shockstar surface  

Rozbušku lze použít pro iniciaci detonačních trubic neelektrických rozbušek, které 

tvoří časovanou síť. Rozbuška má nižší obsah sekundární náplně a slouží k iniciaci 

detonační trubičky. Iniciační mohutnost je 0,11 g PETN a je složena z dutinky s výbušnou 

náplní a systémem s daným nominálním zpožděním, těsnící zátky, detonační trubičky, 

fixační trubičky a konektoru. Konektor rozbušky přispívá k jednoduchosti sestavování 

roznětné sítě. Konektor je vyráběn v různém barevném značení kvůli odlišení časování, 9 

různých zpoždění od mžikových 0 ms po 200 ms. Nikdy nesmí být použito této rozbušky 

k iniciaci bleskovice ani trhavinových náloží. Ukázka zapojení rozbušky Shockstar surface 

na obrázku 9. [1,17]  

Indetshock MS 25/50 

 Jedná se o dnovou rozbušku. Iniciační mohutnost rozbuška je 0,72 g PETN a je 

složena z dutinky s výbušnou náplní a systémem zpoždění, detonační trubičky a těsnící 

zátky. K napojení na rozbušku Shockstar surface slouží fixační trubička, která je umístěna 
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na konci detonační trubičky. Rozbušky jsou vyráběny v 30 časových stupních zpoždění a v 

jednom mžikovém. Interval zpoždění 25 ms je pro stupeň 0 – 20, 50 ms pro stupeň 21 – 

30.  Rozbušky jsou určeny pro iniciaci počinové nálože nebo přímo trhaviny. Pro připojení 

bleskovice jsou vybaveny T konektorem. Technické specifikace viz tabulka 3. [1,18]  

Každá rozbuška je označena štítkem, který určuje: druh a typ rozbušky, nominální 

čas zpoždění, délku detonační trubičky. Obrázky obou rozbušek od výrobce Austin 

Detonator s.r.o. na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Shockstar surface, Indetshock MS 25/50 [17,18]  

Exploze může nastat při kontaktu s otevřeným ohněm, působením sálavého tepla, 

nárazem, třením. Nesmí přijít do styku s kyselinami a alkáliemi.  

 

Obrázek 9: Zapojení rozbušky Shockstar surface [autor] 
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Tabulka 3: Technické specifikace rozbušky Shockstar surface a rozbušky Indetshock MS 

25/50 [1,17,18]  

10.2 Elektrické rozbušky 

Elektrické rozbušky jsou zkompletovány s elektrickou pilulí v jeden celek. Existují 

v několika stupních časování. Dále je můžeme rozdělit dle odolnosti proti účinkům cizích 

Parametry Shockstar surface Indetshock MS 25/50 

Materiál dutinky Hliník Hliník 

Vnější průměr dutinky 7,65 mm 7,65 mm 

Délka dutinky 62 mm 58 až 93 mm 

Interval zpoždění 
0, 9, 17, 25, 33, 42, 67, 

100, 200 ms 

0-500 ms (25 ms int. zpožd) – 

stupeň 0-20 

550-1000 m (50 ms int. 

zpožd.) – stupeň 21-30 

Sekundární výbušná 

náplň 
Pentrit Pentrit 

Primární výbušná náplň Azid olovnatý Azid olovnatý 

Kapacita přenosu 

detonace 
Až 8 detonačních trubiček - 

Materiál těsnící zátky Vodivá pryž Vodivá pryž 

Materiál konektoru PE 
V případě využití bleskovice 

– T konektor - PE 

Materiál detonační 

trubičky 
Surlyn/PE Surlyn/PE 

Délka detonační trubičky 3,6 m 7,8 m 

Detonační rychlost 2000 m/s 2000 m/s 

Odolnost 

k elektrostatickému 

náboji 

20 kV, 500 pF 20 kV, 500 pF 

1 kV AC/50 Hz/60 sec 1 kV AC/50 Hz/60 sec 

Odolnost vodnímu tlaku 0,3 Mpa/7 dní 0,3 Mpa/7 dní 

Mechanická pevnost 

sestavy 
> 40 N > 40 N 

Teplotní rozsah použití -30 °C < T < +50 °C -30 °C < T < +50 °C 
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zdrojů elektrické energie. Tuhá konstrukce dutinky spolu se zalemováním těsnící zátky 

snižuje možnost mechanického poškození a zvyšuje odolnost proti hydrostatickému tlaku. 

Ochrana proti účinku elektrostatické elektřiny spočívá v principu, že případný jiskrový 

výboj je sveden do záměrně vytvořeného a izolovaného jiskřiště. Pyrotechnická 

zpožďovací slož a primární náplň třaskaviny jsou umístěny v ochranném kovovém 

pouzdře, tím je zajištěna větší odolnost vůči mechanickým podnětům. Iniciační mohutnost 

elektrických rozbušek je 720 mg PETN.  [20] 

DEM-S  

Elektrická milisekundová rozbuška DEM-S (25/50) je vyráběna jak v hliněné tak 

v měděné dutince. Odolnost proti zdrojům elektrické energie: střední – S. Použití rozbušek 

DEM-S je vhodné na povrchu, v podzemních dílech, v ne plynujících neuhelných dolech, 

v případě provedení s měděnou dutinkou v ne plynujících uhelných dolech a v plynujících 

uhelných dolech při trhací práci v kameni. Stupňů zpoždění 1 až 30. Rozbuška je 

vyobrazena na obrázku 10. [20,21]  

DEM-SICCA 

Milisekundová rozbuška DEM-SICCA. Materiál dutinky z hliníku. Odolnost proti 

zdrojům elektrické energie: zvýšená střední – SICCA. Vhodné použití v oblastech, kde 

není možnost vypnutí zdrojů vysokofrekvenční energie a v období častého výskytu 

bouřkové činnosti. Interval zpoždění 25 ms v časových stupních 1 až 20 a 50 ms 

v časových stupních 21 až 30. Pro příklad uvádím: 1 stupeň nominální zpoždění 25 ms, 2 

stupeň nominální zpoždění 50 ms, ... , 20 stupeň nominální zpoždění 500 ms, 21 stupeň 

nominální zpoždění 550 (už se posouváme nikoliv postupně o 25 ms ale už o 50 ms). 

[20,22]  

Technické parametry rozbušky DEM-SICCA a rozbušky DEM-S jsou shrnuty 

v tabulce 4. 
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Tabulka 4: Technické specifikace rozbušky DEM-SICCA [22] 

Technické parametry DEM-SICCA DEM-S 

Materiál dutinky Hliník Hliník, měď 

Interval zpoždění 
25 ms (st. 1 – st. 20), 50 ms 

(st. 21 – 30) 

25 ms (st. 1 – st. 20), 50 

ms (st. 21 – 30) 

Sekundární výbušná náplň 720 mg pentritu 720 mg pentritu 

Primární výbušná náplň Azid olovnatý Azid olovnatý 

Standardní přívodní 

vodiče 

Cu ⌀ 0,5 mm, Cu ⌀ 0,6 mm, 

Fe ⌀ 0,65 mm 

Cu ⌀ 0,5 mm, Cu ⌀ 0,6 

mm, Fe ⌀ 0,65 mm 

Izolační materiál 

přívodních vodičů 
PVC, PE PVC,PE 

Odolnost 

k elektrostatickému výboji 

(pro Fe ⌀ 0,65 mm 

s délkou přívodního vodiče 

3,5 m) 

1 přívodní 

vodič 

10 kV/2000 

pF 
Vodič/vodič 

10 

kV/2500 

pF 

2 přívodní 

vodiče 

15 kV/2500 

pF 2 přívodní 

vodiče/dutinka 

15 

kV/2000 

pF 3 vodič 
15 kV/2000 

pF 

Odpor elektrické pilule 0,20-0,24 Ω 0,52-0,6 Ω 

Bezpečný proud 1 A/5 min 0,45 A 

Roznětný proud (zapojení 

do série) 
3,5 A/4 ms ≥1,5 A 

Bezpečný impulz 25 mJ/Ω 8 mJ/Ω 

Roznětný impulz (zapojení 

do série) 
50 mJ/Ω 16 mJ/Ω 

Odolnost proti vodnímu 

tlaku 
0,3 MPa/24 hodin 0,3 MPa/24 hodin 

Teplotní rozsah pro 

použití 
-30 °C < T < +60 °C -30 °C < T < +60 °C 

10.3 Perunit E 

Perunit E se řadí mezi důlní skalní trhaviny. Jedná se o trhavinu plastické 

konzistence klasického dynamitového typu, která se vyznačuje velkou hustotou, vysokými 

hodnotami detonační rychlosti a vysokým obsahem energie. Perunit E je směsí dusičnanu 

amonného, nitrocelulózy, nitroglyceroglykolu, glyceroglykolu, dřevěné moučky a barviva. 

Na povrchových pracovištích se využívá k počinování trhavin. Může být použit k trhacím 
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pracím v mokru a pod vodou. Nejčastěji jsou využívány náložky o průměru 65 mm nebo 

28 mm. Technické parametry Perunitu E jsou sepsány v tabulce 5. Trhavina Perunit E 

znázorněna na obrázku 11. [9,26] 

Tabulka 5: Technické parametry Perunitu E [9,26]  

Parametry Perunit E 

Výbuchové teplo Min. 4100 kJ/kg 

Měrný objem zplodin 858 dm
3
/kg 

Výbuchové teplo Min. 4100 ⁰C 

Výbuchová teplota Min. 3000 ⁰C 

Kyslíková bilance + 2,2 %O2 

Teplota vzduchu > 190 ⁰C 

Detonační rychlost (⌀ 60 mm) Min. 6000 m/s 

Detonační rychlost (⌀ 28 mm) Min. 2400 m/s 

Přenos detonace, nejméně 4 cm 

Hustota 1380 kg/m
3
 

Citlivost k iniciaci Rozbuška č. 8 

Odolnost proti vodě (⌀ 60 mm) 4h /0,3 MPa 

Odolnost proti vodě (⌀ 28 mm) 2h /0,3 MPa 

Nejmenší dovolený průměr 28 mm 

Jedovaté plynné zplodiny výbuchu, 

nejvýše 
50 dm

3
CO.kg

-1 

 

 

 



 

26 

 

 

Obrázek 10: Elektrické rozbušky DEM-S, měděná dutinka [autor] 

Obrázek 11: Perunit E [autor] 

10.4 DAP – VTP 1 

Sypká průmyslová povrchová trhavina DAP – VTP 1 je vyráběna na místě spotřeby 

mísícím a nabíjecím vozem. DAP – VTP 1 (dále DAP) je složen z dusičnanu amonného 

(94,5%) a nafty (5,5%). Trhavina nesmí být používána v materiálech, kde by její použití 

mohlo způsobit požár nebo výbuch. Pokud teplota prostředí je nižší než -15 ⁰C je nutno 

jako paliva použít arktické nafty. Trhavina tvrdne při teplotě vyšší než 32 ⁰C. K roznětu 

trhaviny smí být použita počinová nálož trhaviny s detonační rychlostí min. 5000 m/s o 

min. hmotnosti 200 g. Technické parametry trhaviny DAP jsou znázorněny v tabulce 6.  

[6] 
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Tabulka 6: Technické parametry trhaviny DAP [6] 

Parametry DAP 

Teplota vzbuchu Min. 290 ⁰C 

Citlivost k nárazu Min. 60 J 

Detonační rychlost 3426 m/s 

Sypná hmotnost Min. 0,80 g/cm
3
 

Nejmenší dovolený průměr 80 mm 

Odolnost proti vodě  Ne 

Využití mísícího a nabíjecího vozu MNV-14 k výrobě trhaviny DAP   

 Mísící a nabíjecí vůz MNV-14 je tvořen speciální nástavbou na podvozku 

nákladního automobilu Tatra 815 8x8. Obrázek 12. Trhavina DAP je vyráběna až na místě 

spotřeby v manipulačním prostoru. Suroviny pro výrobu DAP jsou: dusičnan amonný (dále 

DA) o minimálním obsahu 34,4% dusíku a motorová nafta). Hlavní prvky zařízení jsou: 

zásobník DA, dávkovací šnek na hydraulický pohon, vertikální mísící šnek na hydraulický 

pohon, zásobník paliva, dávkovací zařízení paliva s možností proměnného dávkování 

zapojené v sérii s podávacím šnekem DA. Tyto komponenty zaručují výrobu podle 

předvolené receptury.  Rychlost nabíjení trhaviny DAP je 230 kg/min. [11] 

 

 

Obrázek 12: Mísící a nabíjecí vůz MNV-14[autor] 
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11 Stav bezpečnosti v hornictví dle Státní báňské správy České 

republiky 

Od roku 2002 do roku 2013 došlo k 8 smrtelným úrazům v souvislosti s horkými 

látkami a předměty, ohněm a výbušninami. Periodicita počtu úrazu takového druhu je 

znázorněna v tabulce 7. [30] 

Tabulka 7: Přehled smrtelných úrazů způsobených horkými látkami, ohněm, výbušninami v 

letech 2002 - 2013[30] 

Zdroj 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Horké látky, 

oheň, výbušniny 2 1 1 - - - - - - 4 - - 

Mnohem zajímavější je ale statistika týkající se mimořádných událostí, které 

podléhají ohlašovací povinnosti orgánům státní báňské zprávy. Vybral jsem 

nejvýznamnější mimořádnou událost z hlediska zaměření této bakalářské práce a tj. 

mimořádné události při nakládání s výbušninami (včetně vloupání a krádeží). V horizontu 

let 2002 až 2013 nastalo těchto mimořádných událostí celkem 55. Rozvržení počtu 

mimořádných událostí je znázorněno v tabulce 8. [30] 

Tabulka 8: Mimořádné události při nakládání s výbušninami (včetně vloupání a krádeží) v 

letech 2002-2013 [30] 

Mimořádné 

události 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MU při 

nakládání 

s výbušninami 

(včetně 

vloupání a 

krádeží) 

6 11 7 4 5 3 3 5 6 2 1 2 

Touto statistikou chci doložit význam této bakalářské práce a provedení následné 

analýzy bezpečnostních rizik. 
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12 Analýza bezpečnostních rizik spojených s trhacími pracemi 

Prostřednictvím analýzy rizik dokážeme posoudit rizika a rozhodnout, zde je třeba 

rizika upravovat a jaké metody a strategie k tomu použijeme. V prvním kroku je potřeba si 

určit co má být chráněno. Tedy zdraví zaměstnanců, majetek, výbušniny. Musíme ochránit 

výbušniny před zneužitím a zároveň se zabýváme i působení negativních vlastností 

výbušnin na okolí. V druhém kroku si musíme určit, před čím se chráníme. Tedy před 

negativními vlastnostmi výbušnin při provádění trhacích prací a před tím, aby se 

výbušniny nedostali do nepovolaných rukou a tak by mohly být použity k protiprávním 

činům. V závěrečném kroku stanovíme,  jakým způsobem lze tuto ochranu zajistit. [33] 

Jednotlivá rizika byla určena zejména pomocí právních předpisů vztahujících se 

k problematice používání výbušnin pro civilní použití. Jedná se o všechny právní předpisy, 

které jsou vyjmenovány v kapitole 2. Tyto jednotlivá rizika korespondovali s názory lidí 

pohybujících se v prostředí těžby nerostných surovin. Tento fakt svědčí, ač se to může zdát 

zavádějící, o vysoké znalosti bezpečnostních předpisů. K znázornění těchto rizik jsem 

použil metodu grafického analytického modelování rizik, Ishiakůw diagram příčin a 

následků. Jako další bude použita Analýza selhání a jejich dopadů. Za cíl Ishiakowa 

diagramu jsem zvolil: Ohrožení bezpečnosti při trhacích prací.  
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12.1  Ishiakůw diagram 

 

Obrázek 13: Ishiakůw diagram[autor] 
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12.2 Analýza selhání a jejich dopadů 

Tato metoda je známa pod zkratkou FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). U 

této metody je využíván kvantitativní přístup řešení. V první fázi je vytvořena tabulka 

s jednotlivými identifikovanými riziky. K jednotlivým rizikům jsou stanoveny jejich 

příčiny a následky. V další fázi stanovíme míru rizika R dle vzorce 2. [33] 

𝑅 = 𝑃 ∙ 𝑁 ∙ 𝐻      (2) 

Kde součinitele jsou: 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

Určení hodnoty jednotlivých součinitelů je provedeno podle tabulky 9. Po určení 

všech součinitelů je vypočtena míra rizika R. [33] 

Tabulka 9: Hodnoty jednotlivých součinitelů k určení míry rizika [33] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků  

 0-3 bezvýznamné riziko  1 malý úraz, malá škoda 

 4-10 akceptovatelné riziko 2 úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

 11-50  mírné riziko 3 úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

51-100 nežádoucí riziko 4 těžký úraz s trvalými následky, vysoká 

101-125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost poruchy 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíš nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a víc) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 V tabulce 10 jsou sestavena jednotlivá identifikovaná rizika, k těmto rizikům jsou 

stanoveny jejich příčiny a následky. Dle tabulky 9 jsou přiřazeny koeficienty ke všem 

rizikům a vypočtena výsledná míra rizika R.   
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Tabulka 10: Identifikovaná rizika s vypočtenou mírou rizika R[autor] 

Číslo 
rizika 

Jednotlivá rizika Příčiny rizik Důsledky P N H R 

1 

Nežádoucí roznět 

Bludné proudy 

Výbuch. Ohrožení 
života, zdraví 

zaměstnanců. Škody na 
majetku. 

2 5 1 10 

2 Elektrostatická energie 2 5 2 20 

3 Atmosférická el. energie 2 5 2 20 

4 Působení tepla 1 5 1 5 

5 
Vnější rozvody VN a 

VVN 
1 5 2 10 

6 
Vysokofrekvenční 

energie 
2 5 2 20 

7 Mechanická energie 1 5 1 5 

8 

Krádež výbušnin 

Při transportu 
Protiprávní zneužití 

výbušnin. 

3 5 2 30 

9 Ze skladu výbušnin 2 5 2 20 

10 V procesu manipulace 1 5 2 10 

11 

Toxicita, 
Ekotoxicita 

Ochrana dýchacích cest 
Ohrožení zdraví 

zaměstnanců. Negativní 
vliv na životní prostředí. 

2 1 3 6 

12 Ochrana pokožky 2 1 3 6 

13 
Ochrana povrchových 

vod 
2 1 3 6 

14 
Nebezpečí po 

odstřelu 
Selhávky 

Nebezpečí dalšího 
výbuchu. 

3 5 4 60 

15 

Bezprostřední 
rizika po iniciaci 

Povýbuchové zplodiny 

Ohrožení života, zdraví 
zaměstnanců. Škody na 

majetku. 

2 1 1 2 

16 Seismické účinky 3 3 2 18 

17 Rozlet kameniva 4 2 1 8 

18 Tlaková vlna 3 2 1 6 

19 Zvukový efekt 3 1 1 3 

12.3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou  

K zjištění závažnosti identifikovaných rizik je sestaven Paretův diagram s 

Lorenzovou křivkou. V první fázi je vytvořena tabulka četností výsledné míry rizika R. 

K vytvoření kumulativních četností a relativních kumulativních četností slouží vzorce 3 a 

4.  

𝑁𝑖 =  ∑ 𝑛𝑘 =𝑖
𝑘−1  𝑛1 +  𝑛2 + 𝑛3 + ∙∙∙  + 𝑛𝑖     (3) 

 

Ni – kumulativní četnost daného parametru 

n1 – ni – hodnoty daného parametru 

                                                           𝐹𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
 x 100 [%]      (4) 
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Fi – relativní kumulativní četnost daného parametru 

Ni – kumulativní četnost daného parametru 

N – kumulativní četnost všech hodnot daného parametru 

 Vypočtené kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti výsledné míry 

rizika R jsou znázorněny v tabulce 11.  

Tabulka 11: Kumulativní a relativní kumulativní četnosti výsledné míry rizika R[autor] 

Číslo 
rizika 

Příčiny rizik R 
Kumulativní 

četnost R 
Relativní kumulativní 

četnost R (%) 

14 Selhávky 60 60 23 

8 Krádež výbušnin při transportu 30 90 34 

2 Elektrostatická energie 20 110 42 

3 Atmosférická el. energie 20 130 49 

6 Vysokofrekvenční energie 20 150 57 

9 Krádež výbušnin ze skladu 20 170 64 

16 Seismické účinky 18 188 71 

1 Bludné proudy 10 198 75 

5 Vnější rozvody VN a VVN 10 208 78 

10 
Krádež výbušnin  v  procesu 

manipulace 
10 218 82 

17 Rozlet kameniva 8 226 85 

11 Ochrana dýchacích cest 6 232 88 

12 Ochrana pokožky 6 238 90 

13 Ochrana povrchových vod 6 244 92 

18 Tlaková vlna 6 250 94 

4 Působení tepla 5 255 96 

7 Mechanická energie 5 260 98 

19 Zvukový efekt 3 263 99 

15 Povýbuchové zplodiny 2 265 100 

 Vypočtené relativní kumulativní četnosti a spolu s výslednými míry rizik jsem 

vnesl do Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Diagram je znázorněn na obrázku 14.  
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Obrázek 14: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

V diagramu je vyznačeno pravidlo pro Paretův diagram 80/20. Toto pravidlo je 

reprezentováno v diagramu modrou čárou. Díky tomuto pravidlu zjistíme, že všechna 

rizika nalevo od svislé modré čáry, tedy (14, 8, 2, 3, 6, 9, 16, 1, 5) mají zásadní vliv na 

bezpečnost při trhacích prací v kamenolomu. Zbytek rizik, rizika napravo od svislé modré 

čáry (10, 17, 11, 12, 13, 18, 4, 7, 19, 15), nemají zásadní vliv na ohrožení bezpečnosti. 

V odstavcích níže budou všechna identifikovaná rizika blíže popsána a navržena příslušná 

opatření ke snížení míry rizika.  
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13 Nebezpečí po odstřelu 

Dle Ishiakowa diagramu patří do tohoto typu nebezpečí selhávky. Toto riziko je 

ohodnoceno jako nejvýznamnější z hlediska analýzy FMEA.  

13.1 Selhávky 

Stav, při kterém z jakýchkoliv důvod nenastane výbuch některé nebo všech náloží, 

ale také rozněcovadel nazýváme selhávkou. V případě selhávky se nejedná o neúspěšné 

odstřely, kdy nálože řádně detonovaly, avšak došlo k nedokonalému rozpojení horniny. Co 

dělat a jak se zachovat v případě selhávky upravuje vyhláška ČBÚ 72/1998 Sb. o 

používání výbušnin. [7,13]  

Zneškodnění selhávek  

V případě zjištění, že došlo k sehávce, musí být okamžitě provedena opatření k její 

likvidaci. Selhávku vyhledává a zneškodňuje technický vedoucí odstřelu a musí být určen 

manipulační a bezpečnostní okruh.  Likvidace selhávky a nebezpečí z ní plynoucí je 

závislé na rozsahu události. Pokud dojde k selhání části – větší počet sousedních náloží, 

nebo celé roznětné sítě, lze po zajištění bezpečnostního okruhu provést nový roznět. Jiná 

situace nastává v případě, kdy je potřeba hledat a odstraňovat selhávky uvnitř 

rozpojovaného bloku horniny. Takovouto selhávku je obtížně zjistit bezprostředně po 

odstřelu. Je zapotřebí odstranit ucpávku nálože a použít novou roznětnou náložku.  Sypké 

trhaviny můžeme z vrtu vyfoukat, nebo můžeme použít příložné nálože. [7,13]   

Opatření k snížení rizika selhávek 

Hlídat prostředí uvnitř vrtů při vrtání, vyvarovat se používání nevodovzdorných 

trhavin do příliš vlhkých vrtů. Použít plastické trhaviny namísto sypkých, například 

zmíněný Perunit E. V lepším případě použít emulzní typ trhavin například Emsit 20 od 

výrobce Explosia a.s. nebo Slurrit 50 od dodavatele Dyno Nobel Czech Republic, s.r.o. 

Emulzní typ trhavin lze také vyrábět nabíjecím a mísícím vozem. Trhavina je čerpaná do 

vrtu ve formě nevýbušné emulze. Po dobu 20-30 minut od nabití vrtu dochází k napěnění 

a zcitlivění trhaviny. Složení emulzních trhavin: voda v oleji, zcitlivěná plynem 

s přídavkem pevného dusičnanu amonného a hliníku. Číslo u obou trhavin udává, o kolik 

procent mají oba příklady vyšší objemovou energii v porovnání s trhavinou DAP. [3]  
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Zajistit dokonalý styk počinové nálože s trhavinou k odpovídajícímu přenosu 

detonace. 

Volit počin dle návodu výrobce. V našem případě k počinu trhaviny DAP-VTP 1 je 

potřeba nálož s detonační rychlostí 5000 m/s a minimální hmotnosti 200 g. Nálož Perunitu 

E o průměru 60 mm a s detonační rychlostí 6000 m/s je dostačující. 

Nevyužívat k iniciaci posloupnost, kdy jsou řady iniciovány jedna po druhé. 

V případě že dojde k zastavení iniciace, budou s nejvyšší pravděpodobností iniciovány 

ostatní trhaviny ve vrtech, kromě vrtů před kterými došlo k problému. Tuto situaci ilustruje 

obrázek 15. Červenou barvou jsou znázorněny vrty, kde došlo k selhávce. Hodnoty 

v kroužkách, ukazují zpoždění detonace jednotlivých náloží ve vrtech v milisekundách.  

 

Obrázek 15: Zastavení iniciace, porucha roznětného vedení [autor] 

Využít takové schéma roznětného systému, kdy při problému v roznětné síti bude 

zastaven celý odstřel, nebude postupovat dále. Situace je shrnuta na obrázku 16. Červená 

barva zvýrazňuje vrty, které nedetonovaly.  

 

Obrázek 16: Zastavení iniciace, porucha roznětného vedení -  příznivější případ pro 

následnou likvidaci [autor] 
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Instalovat do vrtu dvě rozbušky a tím zvýšit jistotu iniciace. Každá rozbuška bude 

iniciována z jiného zdroje.  

Dodržovat ustanovení vyhlášky ČBÚ 72/1998 Sb. o používání výbušnin. 

14 Krádež výbušnin  

Mezi významná rizika patří krádeže výbušnin. Byly identifikovány tři možnosti 

krádeže výbušnin. Dle tabulky 8 z dat Českého báňského úřadu bylo v období let 2002 – 

2013 uskutečněno 55 mimořádných událostí v souvislosti s nakládání s výbušninami 

včetně vloupání a krádeží, což odpovídá po zaokrouhlení 5 krádežím do roka.  

14.1 Krádež při transportu výbušnin 

Trhací práce v kamenolomu jsou prováděny dodavatelským způsobem. Dusičnan 

amonný a nafta pro výrobu DAP jsou přepravovány nabíjecí soupravou MNV–14. Vlastní 

trhavina DAP je míchána až na místě spotřeby, komponenty které jsou přepravovány, 

nejsou výbušné. Tím je zajištěna značná bezpečnost. Přesto při krádeži vozidla je zde velké 

riziko výroby trhaviny DAP a to buď krádeží dusičnanu amonného, nebo přímo nabíjecího 

vozu. Trhavina Perunit a prvky roznětného systému jsou převáženy automobilem 

Volkswagen Transporter. Dle vyhlášky 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční 

dopravě, musí dopravce při přepravě nebezpečných věcí postupovat dle Evropské dohody 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále ADR). Vozidla musí být 

označena výstražnými a identifikačními značkami. V následujících kapitolách zhodnotím 

zabezpečení obou vozidel z hlediska fyzické ochrany. [11,39]  

Dle ADR pro látky klasifikovaných třídou 1 tzn. výbušniny, musí úložný prostor 

vozu vyhovovat určitým požadavkům. (ochranná plachta ve vodovzdorném a 

ohnivzdorném provedení u vozu MNV-14, systém pro zabezpečení stability nákladu, 

vnitřní výbava v nejiskřivém provedení…) Nutno zdůraznit, že jsem neměl přístup 

k informacím o zabezpečení vozů, proto budu postupovat, dalo by se říci od minimální 

úrovně zabezpečení. [39] 

Zhodnocení z hlediska technické ochrany 

Úložný prostor pro komponenty na výrobu trhaviny DAP je skříňová nástavba, která 

je z horních dvou třetin zakryta plachtou. Zbylá třetina je celoplošně vyplněná. Nástavba je 
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pravděpodobně ocelové konstrukce. V přední části nástavby je umístěno mísící zařízení. 

Dle § 25f zákona ČNR č. 61/1998 Sb., musí být vozidlo vybaveno zařízením, které 

umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu v případě, že je přepravováno více než 20 kg 

čisté hmotnosti výbušnin nebo víc než 50 ks rozbušek. Je zde předpoklad, že by vozidlo 

systém sledování vybaveno být mělo. Jelikož se jedná o nákladní vozidlo, je tím pádem 

více odolné proti násilnému zastavení než běžné osobní vozidlo. [12] 

Vozidlo pro přepravu trhaviny Perunit E a prvků roznětného systému, tedy VW 

Transporter, je užitkové vozidlo dodávkového typu pro tři osoby. Vozidlo s největší 

pravděpodobností není přestavěno na bezpečnostní speciál: není opancéřováno, uspořádání 

vnitřního prostoru není rozděleno na určité sekce a není vybaveno zvláštním elektronickým 

a mechanickým systémem, který umožní otevřít pouze jedny dveře. Pro vozidlo platí taktéž 

ustanovení dle § 25f zákona ČNR č. 61/1998 Sb. Viz předešlý odstavec. [32] 

Zhodnocení z hlediska fyzické ostrahy 

Osádka vozidla MNV-14, zároveň obsluha nabíjecího vozu je tvořena dvěma 

odborně způsobilými pracovníky – řidič a operátor. S nejvyšší pravděpodobností není 

fyzická ostraha zajištěna. [11] 

Osádka dodávky je tvořena 3 pracovníky. Řidič, TVO, střelmistr, pomocníci 

střelmistra, jakákoliv kombinace. S nejvyšší pravděpodobností není fyzická ostraha 

zajištěna.  

Zhodnocení z hlediska režimové ochrany 

U dodavatelské firmy existují s vysokou pravděpodobností směrnice a předpisy 

týkající se přepravy výbušnin. Lze opět vycházet a usuzovat z právních předpisů. Dle § 25f 

zákona ČNR č. 61/1998 Sb., platí oznamovací povinnost pro přepravu výbušnin a to 24 

hodin předem, před plánovanou přepravou, pokud je vozidlo vybaveno zařízením pro 

nepřetržité sledování. Oznamovací povinnost směřuje Policejnímu prezidiu České 

republiky. [12] 

Opatření k snížení rizika krádeže při transportu výbušnin z nabíjecího vozu MNV-14 

a vozidla pro přepravu trhaviny Perunit E a rozbušek 

Využití kamerových systémů k zaznamenávání jízdy vozidel a všech skutečností, 

které by dopomohly k odhalení pachatele v případě přepadení. Umístění kamery za čelní 
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sklo obou vozidel. Prostřednictvím časové smyčky zajistit stálé místo na paměťové kartě, 

v případě že dojde místo, je přepsán nejstarší záznam.  

Obě vozidla vybavit zařízením pro nepřetržité sledování, v případě, že není dosud 

instalováno. Satelitní systém pro určení polohy vozidel (GPS), dokáže sledovat polohu 

vozidla, dodržení plánované trasy vozidla, rychlost vozidla. Data o pohybu vozidla 

směrovat přes sítě mobilních operátorů do mobilního telefonu pověřené osoby 

dodavatelské firmy. Zvolit takové nastavení systému, aby v případě odchýlení se 

z vytýčené trasy, došlo k automatickému zaslání informace o této skutečnosti. Pověřená 

osoba po obdržení této informace bude moci zkontrolovat pohyb vozidla přes webové 

rozhraní na mapovém podkladu a reagovat na nastalou událost. Kontaktovat osádku 

vozidla a zjistit situaci. Pomocí GPS modulu zaznamenávat elektronickou knihu jízd, 

v určitý den zajistit poslání dat na e-mail pověřené osoby. Tato osoba poté může provést 

zpětnou kontrolu a popřípadě odhalit poruchy v systému.  Vozidlo opatřit SOS tlačítkem, 

jeho aktivaci sledovat přes GPS. [32] 

Doplňující a levné řešení je umístit na střechu vozidel specifický rozlišovací 

viditelný znak, pro rychlou identifikaci vozidla v případě potřeby sledování pomocí 

vrtulníku a selhání zařízení pro nepřetržité sledování. [32] 

Zřídit přesně stanovené dojezdové časy. Informovat jak odběratele, tak dodavatele, 

kdy vozidla dojela na místo a kdy se vrátily. Předávání těchto informací by zajištovaly 

osádky vozidel.  

U dodavatele pověřit minimálně dvě osoby úkolem kontroly pohybu vozidel a 

sběrem dat o jejich pohybu. Zabránit tak případu, nepozornosti pověřené osoby, případně 

nemoci, dovolené,…  

Zmíněné návrhy opatření se mohou zdát přehnané, ale je nutno si uvědomit, že 

nabíjecí vůz dokáže převést celkově 16 t dusičnanu amonného + paliva a z toho vyrobit 

stejné množství trhaviny DAP. 

14.2 Krádež výbušnin ze skladu výbušnin 

Ve skladu výbušnin jsou uloženy elektrické a neelektrické rozbušky a trhavina 

Perunit E. Používání nabíjecích vozů výrazně snižuje potřebu skladů výbušnin v lomech, 

není potřeba uskladňování velkého množství trhavin. Komponenty roznětného systému a 
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trhaviny sloužící k počinu se dají v potřebném množství převézt automobily. Vyhláška 

ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin řeší problematiku skladování výbušnin. Na 

obrázku 17 je vyfotografován sklad výbušnin v kamenolomu Všechlapy. [16] 

Vybrané požadavky na zabezpečení skladu výbušnin dle vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 

Sb. z hlediska fyzické ochrany. [16] 

 sklad musí být zajištěn oplocením o výšce nejméně 2,2 m 

 stavební části skladu (okna, stěny, atd.) musí být dostatečně odolné proti násilnému 

vniknutí 

 dveře skladu musí vykazovat odolnost proti vloupání 

 sklad musí být vybaven zařízením elektronické zabezpečovací signalizace, signál o 

narušení skladu musí směřovat do míst se stálou přítomností osob, pracovištěm 

nepřetržitě obsazeným, 24 hodin denně 

 okna musí být opatřeny kovovými mřížemi 

 okolo skladu musí být zřízeny ochranné valy jednostranně otevřené 

 

Obrázek 17: Sklad výbušnin [autor] 



 

41 

 

Zhodnocení zabezpečení skladu z hlediska technické ochrany 

Zabezpečení perimetru skladu je řešeno plotem z mřížového pletiva, předepsané 

výšky s vrcholovou zábranou z ostnatého drátu. Plot je veden po třech stranách po vrcholu 

ochranného valu, v čelní straně (strana bez ochranného valu, vedoucí k přístupové 

komunikaci) jsou v linii plotu umístěna dvoukřídlá vrata z ocelového rámu a výplní 

z mřížového pletiva. Na vratech je také umístěna vrcholová zábrana z ostnatého drátu.  

 Sklad je vybudován jako jednopodlažní budova. Plášťová ochrana je řešena 

obvodovým zdivem o tloušťce 30 cm. Střecha skladu je provedena ve výfukovém 

provedení ze stropních skořepinových panelů. (V případě výbuchu uvnitř skladu, neohrozí 

okolí rozletem těžkých úlomků.) V obvodovém zdivu nejsou žádná okna. Větrání skladu je 

řešeno 2 větracími otvory s ochrannými žaluziemi, na stěně vstupu do skladu. Vstupní 

dveře o šířce 100 cm a výšce 197 cm. Konstrukci dveří tvoří ocelový rám L průřezu, 

uhlopříčně vyztužený, výplň dveří je z plechu. Dveře jsou opatřeny 3 různými z vnitřní 

strany osazenými zámky. Zámky jsou zkonstruovány s bezpečnostní cylindrickou vložkou. 

Dveře jsou otevíratelné směrem ven. V pravém horním rohu zárubně je instalován spínací 

kontakt a na křídlu dveří proti pantům je instalován permanentní magnet. V soustavě se 

jedná o magnetické čidlo, spínací poplachový kontakt. Čidlo napojeno na ústřednu PZTS. 

Na levé straně od dveří je umístěno ovládací zařízení ústředny PZTS. Nad dveřmi do 

skladu výbušnin je instalováno osvětlení. 

 Dispoziční uspořádání skladu je rozděleno na tři místnosti. Nejmenší místnost za 

vstupními dveřmi, výdejna výbušnin, z výdejny navazují dva vchody. Jeden do místnosti 

uskladnění rozbušek, místnost naproti výdejně výbušnin a vstupním dveřím. Druhá 

místnost, místnost pro uskladnění trhavin nacházející se napravo od výdejny výbušnin. Do 

obou místností vstup pouze z výdejny výbušnin, místnost pro uskladnění rozbušek a sklad 

trhavin nejsou vzájemně propojeny. Prostorová ochrana zajištěna PIR detektory v každé 

místnosti napojených na ústřednu PZTS.   

 Narušení skladu výbušnin je signalizováno prostřednictvím klasické analogové 

telefonní linky umístěné v kabelové trase. Signál je přenášen do místa bezpečnostní služby 

zajišťující ostrahu v kamenolomu Všechlapy.  
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Zhodnocení zabezpečení skladu z hlediska fyzické ostrahy 

Fyzická ostraha skladu výbušnin je prováděna bezpečnostní službou, zabezpečující 

celý areál lomu. Přímé zabezpečení skladu je realizováno strážní službou vykonávající 

pochůzkové strážní činnosti, či bezpečnostní patrolování.  

Zhodnocení zabezpečení skladu z hlediska režimové ochrany 

Režimová ochrana skladu výbušniny je zajištěna organizačními opatřeními.  

Jelikož jsou trhací práce prováděny dodavatelským způsobem. Společnost provádějící 

trhací práce si pronajímá od společnosti Basalt s.r.o. sklad výbušnin. Pouze když 

společnost provádějící trhací práce zásobuje sklad výbušnin, vykonává trhací práce, 

probíhá používání skladu výbušnin. Určitě jsou sladěny organizační opatření i 

s pronajímatelem tedy kamenolomem Všechlapy, kdo a za jakých okolností od skladu 

výbušnin má oprávnění používat klíče a zná kód na odstřežení skladu výbušnin. 

Opatření k snížení rizika krádeže výbušnin ze skladu výbušnin 

Ortofoto skladu výbušninu s návrhem instalací prvků zabezpečení je znázorněno na 

obrázku 18. 

 

Obrázek 18: Ortofoto skladu výbušnin s návrhem kamerového systému [autor] 

Vybavit plochu před vstupní branou do prostoru skladu (Bod č. 1 na obrázku 18) a 

plochu před vstupem do budovy skladu výbušnin (Bod č. 2 na obrázku 18) analogovým 

kamerovým systémem, není zapotřebí vysoké rozlišovací schopnosti. Zjednodušené 

schéma navrženého kamerového systému je zobrazeno na obrázku 19. 
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Obrázek 19: Zjednodušené schéma navrženého kamerového systému [autor] 

Analogové kamery instalovat na sloupy/stožáry dle ČSN EN 50 132-7 Poplachové 

systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: 

Pokyny pro aplikaci. U kamery č. 2 lze využít stávající stožár v prostoru skladu výbušnin. 

DVR záznamové zařízení využívá k uchování záznamů počítačový pevný disk, 

prostřednictvím časové smyčky zajistit trvalé místo na disku. Rekordér vybavit síťovou 

kartou k připojení do lokální počítačové sítě a přístupem k internetu. Tímto způsobem 

zajistit možnost sledování záznamu kamer přes webový prohlížeč. Na DVR rekordér 

napojit monitor pro nepřetržité sledování strážní službou. Pro přenos od kamer do místa 

monitorování kde sídlí strážní služba kamenolomu, jsou využívány kabelové trasy 

v kamenolomu. Je důležité zajistit odstup alespoň 20 cm od rozvodů vysokého napětí 

v kabelových trasách nebo 2 cm při oddělení minerální přepážkou, z důvodu možného 

rušení. Napájení kamer zajistit z elektrifikace skladu výbušnin. DVR záznamové zařízení 

umístit v trvale zamčené místnosti, odděleně od místa kde sídlí služba fyzické ostrahy 

kamenolomu.  Prostřednictvím kamerového systému můžeme sledovat a kontrolovat 

činnost patrolování a pochůzek bezpečnostní služby v kamenolomu. Přesné specifikace 

doporučeného kamerového systému jsou k dispozici v ekonomickém zhodnocení. [37] 

 U skladu výbušniny nedoporučuji využít bezdrátový přenos obrazu z kamerového 

systému z důvodu vyhlášky ČBÚ 72/1988 Sb. o používání výbušnin, která mimo jiné 

upravuje nežádoucí roznět z důvodu vysokofrekvenční energie. K bezdrátovému přenos je 

používána frekvence 2,4 GHz a 5,8 GHz.  

 Z důvodu relativně dobrého zabezpečení perimetru mechanickým zábranným 

systémem a ochranným valem, není zapotřebí jiné technické ochrany.  
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14.3 Krádež výbušnin v procesu manipulace s výbušninami 

Tento typ krádeže může nastat v procesu nabíjení vrtů, přepravy výbušnin ze skladu 

výbušnin na místo odstřelu. Krádež by mohla být realizována pracovníky firmy provádějící 

trhací práce nebo zaměstnanci kamenolomu Všechlapy. V obou případech se jedná o 

sabotáž vlastních pracovníků. Ochrana výbušnin a prvků roznětného systému má v tomto 

případě významné těžiště v režimové ochraně. Dle právních předpisů týkající se 

problematiky výbušnin je možné určit osoby, které mají oprávnění nosit, připravovat 

komponenty k provedení trhacích prací. Pokud bude tato hierarchická úroveň dodržována, 

nemělo by dojít k odcizení výbušnin nebo jiných komponent nutných k odstřelu například 

novým zaměstnancem. Vycházím zde z předpokladu že TVO, nebo střelmistr nebudou mít 

v úmyslu cokoliv odcizit.  Vyhláška ČBÚ 72/1988 Sb., určuje pravidla týkající se 

manipulace s výbušninami. [13] 

Opatření k snížení rizika krádeže výbušnin v procesu manipulace 

Vadné výbušniny, poškozené rozbušky musí být zneškodněny dle návodu výrobce, 

nesmí být uskladňovány na jiném místě, riziko odcizení a hlavně ohrožení života a zdraví. 

Vést důkladnou evidenci výbušnin a to jak uskladněných tak použitých. [13] 

V den, rozmezí dnů nabíjení vrtů a odstřelu, kdy jsou v kamenolomu přítomni 

pracovníci provádějící odstřel. Pověřit fyzickou ostrahu vizuální kontrolou interiéru všech 

vozidel odjíždějících z kamenolomu. Toto opatření je nutné opravdu u všech vozidel, i 

nákladních, které přijíždí do kamenolomu pro vytěžený a upravený materiál. Z důvodu 

rozsahu plochy kamenolomu, lze těžko získat informace, kde se vozidlo v areálu 

pohybovalo.  
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15 Nežádoucí roznět  

K předčasnému nežádoucímu roznětu náloží trhavin dojde v případě, že jsou 

rozněcovadla aktivována cizí energií. Tuto cizí energie může obecně rozdělit na energii 

tepelnou, mechanickou a elektrickou. Elektrickou energii dále dělíme podle zdroje 

působení. Ochrana před možností aktivování nežádoucího roznětu je řešena ve vyhlášce 

ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin. V případě trhacích prací uskutečňovaných u 

společnosti Basalt s.r.o. kamenolomu Všechlapy je vliv nežádoucího roznětu značně 

omezen z důvodu kombinování neelektrických a elektrických rozbušek. Kdy elektrická 

rozbuška je používána pouze k aktivaci celé sítě roznětného vedení. Ovšem i neelektrické 

rozbušky jsou plněny třaskavinou azidem olovnatým, který lze iniciovat elektrickou 

energií, proto v žádném případě nelze toto riziko za současných poznatků vyloučit.  [13] 

15.1 Tepelná energie 

Nežádoucí roznět v případě vlivu tepelné energie může nastat pouze ve výjimečných 

případech. Rozněcovadla obsahující třaskaviny nevykazují značné změny v rozmezí 

běžných teplot, není předpoklad, že by mohla být dosažena teplota vzbuchu. Totéž platí i 

pro používané trhaviny. [2]  

Opatření k snížení rizika nežádoucího roznětu působením tepelné energie  

Zajistit, aby výbušniny nebyly vystavovány přímému slunečnímu záření. Připravovat 

počinové náložky bezprostředně před nabíjením, nenechávat je volně ležet na místech 

s vysokou teplotou. Například na sedačkách v autě při vysokých teplotách v létě, nebo 

pokládat výbušniny na kapotu, střechu auta. Zakázat kouření a manipulaci s otevřeným 

ohněm v prostorách a místech uložení výbušnin.  

15.2 Mechanická energie 

Nežádoucí roznět vlivem mechanické energie je nebezpečný pouze pro třaskaviny. 

Třaskaviny tvoří primární náplň rozbušek. Podněty jako jsou náraz, nápich, tření, pád 

mohou aktivovat třaskaviny.  
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Opatření k snížení rizika působením mechanické energie 

Dodržovat zásady bezpečné manipulace v ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 72/1998 Sb. 

o používání výbušnin. Uvědomit si, že ačkoliv je výbušná látka ukryta, chráněna detonační 

trubičkou, stále se jedná o práci s výbušninami a také se tak chovat. (Rozbušky neházet na 

zem, nešlapat po nich, nepokládat na ně žádné předměty) 

15.3 Vliv cizí elektrické energie – bludné proudy 

Bludné proudy jsou jedním ze zdrojů působení cizí elektrické energie. Zdrojem 

bludných proudů jsou elektrické rozvody v kamenolomu konkrétně lze předpokládat 

výskyt podél elektrifikovaných tratí a rozvodné sítě. K stanovení ochrany proti bludným 

proudům lze vycházet z § 60 vyhlášky ČBÚ č. 72/1998 Sb. [7] 

Opatření k snížení rizika působení bludných proudů 

Zajistit měření bludných proudů například dvoukanálovým záznamníkem MEg20. 

Tento přístroj je vhodný pro měření zemních potenciálů a proudů. Pravidelné měření je 

prováděno.  

Nutnost měření a popřípadě vypnutí zdroje musí být provedeno po rozhodnutí TVO. 

Nutnost měření je odvislá od vzdálenosti místa odstřelu k nejbližším elektrickým 

rozvodům, popřípadě elektrifikovaných tratí. 

Při pravidelných školeních udržovat znalost o nežádoucím roznětu z důvodu 

bludných proudů na úrovni dle § 60 vyhlášky ČBÚ č. 72/1998 Sb. 

15.4 Vliv cizí elektrické energie – elektrostatická energie 

Aktivace roznětné sítě statickou elektřinou patří mezi zdroje cizí elektrické energie. 

Vyhláška ČBÚ č. 72/1998 Sb. konkrétně § 61 řeší problematiku elektrostatické energie. U 

elektrických i neelektrických rozněcovadel uvedených výše je uvedena odolnost 

k elektrostatickému výboji. Tato hodnota je pro určení možnosti nežádoucí iniciace 

klíčová.  
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Opatření k snížení rizika působení elektrostatické energie 

Oděv a osobní ochranné pracovní prostředky v antistatickém provedení. Výrobky 

z polyesterových vláken, uhlíkových vláken, nehořlavého matriálu modacrylic. Všechny 

tyto druhy materiálů nevykazují vysokou izolační schopnost.  

Uzemnit pneumatická zařízení k nabíjení trhavin.  

Pravidelnými školeními udržovat vědomosti o elektrostatické energii možným 

nežádoucím roznětem na požadované úrovni. 

15.5 Vliv cizí elektrické energie – atmosférická elektrická energie 

V případě, že hrozí vliv atmosférické elektrické energie, tedy bouřky, nesmí se 

elektrický roznět připravovat. Pokud už jsou v průběhu práce k sestavení roznětné sítě a 

odstřel je již z části připraven, musí být rozhodnuto, zda lze už nabité nálože odpálit. 

V případě že ne, musí být vyklizeno ohrožené území účinky trhacích prací a musí být 

uzavřen bezpečnostní okruh. Vliv atmosférické elektrické energie je popsán v § 62, § 63, § 

64 vyhlášky ČBÚ č. 72/1998 Sb.  

Opatření k snížení rizika působení atmosférické elektrické energie 

K roznětu celé sítě používat rozbušku DEM-SICCA s maximálním bezpečným 

proudem 1 A a hodnotou roznětného impulsu 50 mJ/Ω, na místo rozbušky DEM-S. 

Už před přípravou roznětné sítě sledovat vývoj počasí a možný výskyt bouřky. 

Školeními zajistit znalost pracovníků příslušných paragrafů vyhlášky ČBÚ č. 

72/1998 Sb. 

15.6 Vliv cizí elektrické energie – vnější rozvody elektrické energie vysokého a velmi 

vysokého napětí 

Venkovní rozvody elektrické energie vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napěti 

(VVN) mohou elektrický roznět předčasně iniciovat. Výskyt vnějších rozvodů VN a VVN 

v dobývacím prostoru je velice nepravděpodobný ba i nemožný. Pokud rozvody nelze 

vypnout, je rozhodující opět vzdálenost místa provádění trhacích prací, kde je připraven 

roznětný systém od rozvodů VN a VVN. Tato bezpečná vzdálenost je upravena v příloze 6 

vyhlášky ČBÚ č. 72/1998 Sb.  
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Opatření k snížení rizika působení atmosférické elektrické energie 

I přes velmi nepravděpodobný nežádoucí roznět vlivem vnějších rozvodů VN a VVN 

udržovat znalost zaměstnanců na požadované úrovni.   

Opětovné posouzení tohoto rizika v případě rozšíření dobývacího prostoru.  

15.7 Vliv cizí elektrické energie – vysokofrekvenční energie 

Zdroje vysokofrekvenční energie jsou vysílače, radiolokátory ale také už dosti 

rozšířené vysílací zařízení bezdrátových sítí WiFi a základnové stanice sítě GSM, LTE. 

Bezpečná vzdálenost je stanovena v závislosti na výkonu vysílače, radiostanic, 

radiolokátorů a na bezpečném proudu elektrický rozněcovadel. Bezpečná vzdálenost od 

zdrojů vysokofrekvenční energie je popsána v příloze 7 vyhlášky ČBÚ č. 72/1998 Sb. Zde 

však není řešena bezpečná vzdálenost pro WiFi, GSM a LTE.  

Opatření k snížení rizika působení atmosférické elektrické energie 

Vysílací zařízení bezdrátových sítí WiFi využívají bezplatných pásem o frekvenci 

2,4 GHz a 5,8 GHz. U sítě GSM je frekvence v pásmech okolo 900 MHz a 1800 MHz. U 

sítě LTE je frekvence v pásmech okolo 800 MHZ a 2600 MHZ.  

V příloze 7 vyhlášky ČBÚ č. 72/1998 Sb. není bezpečná vzdálenost pro vysílací sítě  

WiFi, GSM. LTE řešena, vychází se tedy od zdroje s nejblíže nižší frekvencí, s ohledem na 

výkon vysílače ze kterých vyplývají nejblíže vyšší hodnoty bezpečných vzdáleností, tzn. 

zdroje velmi krátkých vln a televizní vysílače. [13,29]  

Vyvarovat se používání mobilního telefonu v blízkosti výbušnin. S rozvojem výše 

uvedených sítí je zapotřebí udržovat a rozvíjet znalosti pracovníků, z hlediska 

vysokofrekvenční energie. Například i bezdrátová technologie Bluetooth využívá stejná 

frekvenční pásma jako sít WiFi.  

15.8 Celkové opatření k snížení rizika vlivu cizí elektrické energie 

Roznětná síť neelektrických rozbušek je iniciována pomocí elektrické rozbušky, na 

kterou je přiveden impuls z kondenzátorové roznětnice. Systém el. rozbušky a 

kondenzátorové roznětnice lze nahradit pouze jiskrovou roznětnicí Maxifire od výrobce 
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Austin Detonator s.r.o. Obrázek 22. Současný stav charakterizuje obrázek 20.  Opatření, 

bez elektrické rozbušky a využití jiskrové roznětnice je znázorněno na obrázku 21. [24] 

 

 

Obrázek 20: Současný stav roznětu, využití elektrické rozbušky [autor] 

 

Obrázek 21: Navrhované opatření, bez elektrické rozbušky, využití jiskrové roznětnice 

[autor] 

 

Obrázek 22: Roznětnice Maxifire s napojenou detonační trubičkou [24] 
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16 Bezprostřední rizika po iniciaci 

K rizikům ohrožující životy, zdraví zaměstnanců, zařízení nebo i majetek nenáležící 

organizaci patří: tlaková vlna, zvukový efekt, rozlet kameniva, seismické účinky a 

povýbuchové zplodiny. Tyto rizika působí na okolí bezprostředně po odstřelu. Právě 

v tomto bezprostředním působením na okolí je rozdíl oproti riziku selhávky. V případě 

selhávky nemusíme o její existenci vůbec vědět, v případě že neselže celý odstřel. V tomto 

případě je potenciální skryté nebezpečí. Oproti tomu například seismické účinky nebo 

tlaková vlna se projeví ihned, nebo současně s odstřelem. Z druhého oddílu vyhlášky ČBÚ 

72/1988 Sb. o používání výbušnin lze stanovit základní a povinné úkony k zajištění 

bezpečnosti při trhacích pracích.  

Zajištění bezpečnosti při trhacích pracích 

Organizace je povinna oznámit čas odstřelu orgánu, jež povolil trhací práce a to 

nejpozději 24 hodin předem. Dále pak platí oznamovací povinnost pro obce, v jejímž 

správním území je místo odstřelu, územnímu odboru krajského ředitelství policie a 

ostatním orgánům, které mohou být odstřelem dotčeny. Musí být stanoven bezpečnostní 

okruh a manipulační prostor. Bezpečnostní okruh musí být střežen hlídkami. Je zapotřebí 

určit úkryt pracovníků a místo pro provedení odpalu. Zabezpečit vyhlašování výstražných 

signálů, signály jsou vyhlašovány na pokyn TVO. Výstražné signály znázorňuje obrázek 

16. [13] 

 

Obrázek 23: Výstražné signály [autor] 
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16.1 Tlaková vlna 

Tlaková vlna je tvořena tenkou vrstvou stlačeného vzduchu.  V blízkosti zdroje 

výbuchu se šíří nadzvukovou rychlostí s vysokým přetlakem v čele – rázová vlna. Při 

detonaci trhavin při clonovém odstřelu působí na horninu rázové vlny a tlak 

povýbuchových zplodin. V první fázi se rázová vlna šíří paprskovitě všemi směry. V další 

fázi dojde k nárazu tlakové vlny na volnou plochu, hornina se začne klenout do volné 

plochy. Na konec dochází k odrazu tlakové vlny od volné plochy a vrací se jako vlna 

tahová. Clonové odstřely jsou prováděny prostřednictvím táhlých, utěsněných náloží. 

Účinek tlakové vlny na okolí je minimální, energie výbuchu je spotřebována na nadrcení 

horniny. [27] 

Opatření k snížení rizika působení tlakové vlny 

Dodržovat stanovený bezpečnostní okruh, riziko ohrožení je velmi malé.  

16.2  Zvukový efekt výbuchu 

Zvukový efekt je doprovodný účinek tlakové vlny. V závislosti na přetlaku v čele 

tlakové vlny přechází tlaková vlna na vlnu akustickou. Akustická vlna se šíří rychlostí 

zvuku ve vzduchu (343 m/s). Zvukový efekt je projevován ve formě třesku. Jedná se o 

zvuk impulzní, střední a nízké frekvence (1000 Hz) v slyšitelném spektru. (20 – 20 000 

Hz). [2] 

Opatření k snížení rizika zvukového efektu 

Jediné opatření je používat osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance a 

dodržovat bezpečnostní okruh.  

Riziko je individuální pro každého pracovníka, použít ušní zátky. 

16.3 Rozlet kameniva 

Při odstřelu dochází k rozletu kameniva letícího rychlostí okolo 65 m/s. Rozlet 

kameniva je zvlášť nebezpečný při sekundární rozpojování nadměrných kusů hornin. 

Sekundární rozpojování je v kamenolomu Všechlapy jen zřídkakdy prováděno. Příčiny 

rozletu kameniva jsou zejména různé trhliny, zeslabená místa, která představují zmenšenou 

pevnost horninového masivu. Nepřesnost v rozmístění vrtů. Vrty jsou u sebe moc blízko, 
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tím se zvýší množství nálože v určitém úseku. Chyby v časování roznětu. Překročení 

hmotnosti jednotlivých náloží a omezení ucpávky. [2] 

Opatření k snížení rizika rozletu kameniva 

Při nabíjení vrtů důsledně kontrolovat zda se v jejich blízkosti nevyskytují trhliny.   

Nálože musí být důkladně ucpány.  

V kamenolomu Všechlapy je k roznětu využíváno milisekundové časování, to je 

základní opatření k rozletu kameniva. Už rozpojená hornina předešlými náložemi tvoří 

určitou ochrannou bariéru před detonací dalších náloží.  

Dodržet stanovený bezpečnostní okruh. V případě, že odstřel je prováděn v blízkosti 

drtící linky, zřídit ochranné bariéry z vytěženého materiálu. K tomuto případu by ale 

nemělo dojít.   

Pravidelnými školeními zajistit znalost bezpečnostních hlídek o střežení stanoveného 

bezpečnostního okruhu. Okruh střežit až do doby, kdy je sirénou ohlášen výstražný signál 

o ukončení odstřelu.  

16.4 Seismické účinky 

Trhací práce při povrchovém dobývání jsou omezeny seismickými účinky. Zvýšení 

bezpečnosti, tedy snižování seismických účinků, vede k zmenšování odstřelů. To má za 

následek snížení hospodárnosti, popřípadě nutnost dodatečného rozpojování rubaniny. 

Výbuch při clonovém odstřelu je zdrojem vln, které způsobují pohyb povrchu 

geologického prostředí. Při výbuch dochází ke generování 4 vln: podélné tlakové vlny 

(nejrychlejší – šíří se rychlostí zvuku v daném prostředí 1000 až 7000 m/s), podélné vlny 

zředění, příčné vlny a povrchové vlny (nejpomalejší). V průběhu šíření se vlny navzájem 

oddělují, vznikají nové odražené vlny. Amplituda vln je největší v blízkosti odstřelu. 

Výbuch trhavin při clonovém odstřelu je odlišný od zemětřesení. Výbuch se projevuje 

frekvencemi 5 – 300 Hz v čase 0,5 až 4 s, oproti tomu zemětřesení se projevuje frekvencí 

0,25 Hz v čase 15 až 300 s. Dle výpočtu pro určení bezpečné vzdálenosti vyplývá, že při 

použití maximální nálože na jeden časový stupeň (500 kg) by do vzdálenosti 632 m od 

místa odstřelu nemělo dojít ke škodám na objektech. V takové vzdálenosti je rychlost 

kmitání 6 mm/s, tj. taková rychlost kmitání při které nedojde ke škodám na objektu. [2,8]  
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Opatření k snížení rizika seismických účinků 

Na okraji dobývacího prostoru určit body k měření seismických účinků. 

Autorizovanou organizací pro měření technických otřesů zajistit měření na příslušných 

bodech na hranici dobývacího prostoru. Vyhodnocovat rychlost kmitání. Neustále 

vyhodnocovat pozici příslušných bodů vzhledem k postupu těžby. 

Nepoužívat mžikové časování. Tato podmínka je splněna, časování rozbušek je u 

elektrických i neelektrických rozbušek v intervalu 25 ms. 

Dodržovat maximální množství trhaviny na jednu nálož. 

16.5 Povýbuchové zplodiny 

Při každém výbuchu výbušniny vzniká určité množství toxických plynů. Dle 

závažnosti se jedná zejména o nitrózní plyny NOx, oxid uhelnatý CO. Pokud ve složení 

trhavin je obsažena i síra pak se jedná i o sulfan H2S a oxid siřičitý SO2.  Vznik 

povýbuchových zplodin není závislý na kyslíkové bilanci trhavin. Povýbuchové zplodiny 

vzniknou vždy. Kyslíková bilance ovlivňuje složení zplodin výbuchu.  V případě kladné 

kyslíkové bilanci vzniká oxid dusíku a u záporné kyslíkové bilance vzniká oxid uhelnatý. 

Při rovnovážné kyslíkové bilanci je předpoklad dokonalého okysličení uhlíku na oxid 

uhličitý a vodu.  Povýbuchové zplodiny nepředstavují zvlášť závažné riziko při 

povrchovém dobývání. [2,7]  

Opatření k snížení rizika povýbuchových zplodin 

Dodržovat čekací dobu po odstřelu.  

Měřit koncentraci oxidu uhelnatého a nitrózních plynů. Toto opatření není nezbytně 

nutné vzhledem k čekací době, kdy povýbuchové zplodiny jsou rozptýleny.  

Určité větší riziko by mohlo nastat spolu se selhávkou, kdy místo detonace by nastala 

deflagrace nálože, například z důvodu přehutnění.  

Popřípadě sledovat směr proudění vzduchu.  
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17 Toxicita, ekotoxicita 

Chemické látky obsažené ve směsi, tvořící výbušninu mají negativní vliv na zdraví 

člověka a životní prostředí. Tuto skutečnost lze deklarovat ze standardních vět o 

nebezpečnosti (H-vět) a z pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět). H a P věty k rozbuškám 

a výbušninám jsou uvedeny v Příloze 1. Samotná toxicita výbušnin je snižována výrobou 

moderních trhavin. Trhavina Perunit E dříve obsahovala dříve zdraví nebezpečný TNT a 

DNT. Riziko toxicity, ekotoxicity působí na pracovníky neustále při činnostech vedoucích 

k přípravě trhacích prací.   

17.1 Poškození dýchacích cest 

Ačkoliv se výroba trhaviny na místě pomocí nabíjecího a mísícího vozu zdá být 

bezpečná na straně předčasné iniciace nebo krádeže výbušnin, existuje zde negativní jev 

v podobě jemných částeček při výrobě a hlavně pří nabíjení vrtů. Kdy je trhavina pomocí 

stlačeného vzduchu foukána do vrtů. Tyto jemné ale zdraví ohrožující částečky mohou být 

vdechnuty. Dalším škodlivým působením na dýchací cesty mohou být toxické výpary 

z výbušnin, v našem případě z Perunitu E. Tento případ se dotýká zejména skladování. 

[9,14]  

Opatření k snížení rizika poškození dýchacích cest 

 Dbát zásad bezpečné manipulace s nabíjecím zařízením. Zejména nenaklánět se 

k mísícímu zařízení nebo k ústí hadicového systému k plnění vrtů. Používat roušky, 

popřípadě filtrační polomasky.   

Přejít k používání emulzních trhavin pomocí mísícího a nabíjecího vozu. Například 

již výše zmíněný Slurrit 50.  

Zajistit podmínky větrání a vytápění skladu výbušnin, tyto podmínky jsou stanoveny 

výrobcem. Kontrolovat teplotu a vlhkost ve skladu výbušnin.  

Pracovníky o tomto nebezpečí pravidelně informovat, dbát zásad pro manipulaci dle 

bezpečnostních listů k výbušninám a rozbuškám.  
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17.2 Ohrožení pokožky 

K přímému kontaktu s trhavinou dochází pří přípravě počinových náloží. V našem 

případě se k počinu používá trhavina Perunit E. Primární a sekundární náplň rozbušek, azid 

olovnatý a pentrit, jsou schovány v dutince. Tudíž nehrozí přímý kontakt s pokožkou. 

V případě trhaviny DAP by se mohlo jednat drobné částečky usazené na pokožce. [9,31]  

Opatření k snížení rizika ohrožení pokožky 

Používat osobní ochranné pracovní prostředky, zejména při přípravě počinových 

náloží, kdy dochází ke krájení Perunitu E. Z hlediska další práce bych nedoporučil 

chemicky odolné rukavice, ale spíše univerzální pracovní rukavice v provedení 

z kombinace nitrilu, latexu, polyuretanu.  

Dát pozor na nechtěný kontakt rukou s jinou částí těla, například tření očí atd. 

17.3 Znečištění povrchových vod 

K znečištění povrchových by nemělo dojít při řádném skladování a přepravě trhavin.  

Opatření k snížení rizika znečištění povrchových vod 

Zbytečně nepoškozovat obaly výbušnin.  

Používat podložku pro krájení výbušniny. Připravovat jen potřebně množství 

počinových náložek pro připravovaný odstřel.  

V případě znečištění postupovat dle pokynů uvedených v bezpečnostním listě 

k výrobku. Obaly od výbušnin odevzdat výrobci, dodavateli k likvidaci.  
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18 Shrnutí nejvýznamnějších navržených opatření 

Jsou zmíněná pouze ty rizika, u kterých byly stanoveny opatření, která nejsou dosud 

prováděna. Symbol ANO/NE stanovuje, zda u tohoto rizika bylo stanoveno ekonomické 

zhodnocení. Pokud není ekonomické zhodnocení stanoveno, je to z důvodů: nedostatku 

informací např. cena emulzní trhaviny Slurrit z nabíjecího vozu, popřípadě příslušné 

opatření nenáleží k závažnějším rizikům dle pravidla 80/20 Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou.  

Nebezpečí po odstřelu – selhávky 

 Použít emulzní trhaviny namísto sypkých. NE 

 Volit takové schéma roznětu k zajištění snadnější likvidace selhávky. NE 

 Instalování 2 rozbušek do vrtu, vyšší jistota iniciace. NE 

Krádež výbušnin při transportu 

 Kamerové systémy k zaznamenávání průběhu jízdy vozidel. ANO 

 Zařízení pro nepřetržité sledování + SOS tlačítko. ANO 

 Režimová opatření, týkající se dojezdových časů. NE 

 Umístění rozlišovacího znaku na střechu vozidla. NE 

Krádež výbušnin ze skladu výbušnin 

 Vybavit prostor před skladem výbušnin analogovým kamerovým systémem. ANO 

 Organizační opatření k umístění záznamového zařízení v uzavřené místnosti. NE 

Nežádoucí roznět – vliv cizí elektrické energie 

 Oděv a OOPP v antistatickém provedení. ANO 

 Seznámení zaměstnanců s novými možnými zdroji vysokofrekvenční energie. NE 

 Použít jiskrovou roznětnici a ze systému zcela odstranit el. rozbušku. NE 

Bezprostřední rizika po iniciaci – seismické účinky 

 Neustále vyhodnocovat pozici měřících bodů k měření seismických účinků. NE 

Toxicita – poškození dýchacích cest 

 Při nabíjení sypkých trhavin používat roušky, popřípadě filtrační polomasky. NE 

 



 

57 

 

19 Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení navržených opatření je stanoveno k závažnějším rizikům 

z hlediska Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou dle pravidla 80/20.   

Při současných trhacích pracích v lomech, kdy je největší potřebné množství trhaviny 

dopravováno nabíjecím a mísícím vozem, není dle mého názoru nezbytně nutné, udržovat 

v kamenolomu sklad výbušnin. Proto navrhuji ekonomické zhodnocení navržených 

opatření ve třech možnostech. Ceny jednotlivých opatření jsou zaznamenány v tabulce 12. 

1) Bez skladu výbušnin, výbušniny dopravovat na místo pouze vozidly 

Cena:  27 441 Kč  

Nejsou započítány finanční prostředky na instalaci kamerového systému před skladem 

výbušnin a veškerých komponent, potřebných k zajištění přenosu a ukládání záznamu. 

2) Pouze využít sklad výbušnin, nevyužívat mísící a nabíjecí vůz 

Cena: 42 571 Kč  

Nejsou započítány finanční prostředky na zabezpečení mísícího a nabíjejícího vozu, 

přesto musí být započtena částka na zajištění vozu, který bude dopravovat výbušniny do 

skladu výbušnin.  

3) Zanechat sklad výbušnin a používat i mísící a nabíjecí vůz – současný stav  

Cena: 49 789 Kč 

Jsou započítány finanční prostředky k zajištění skladu výbušnin a zabezpečení mísícího 

a nabíjecího vozu a vozidla k přepravě prvků roznětného systému.  

Výpočty ke stanovení cen jsou uvedeny v příloze 2.  

* Není započítán měsíční paušál na provoz systému, cena dle tarifu 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

Tabulka 12: Ceny navržených opatření [autor] 

Opatření Typ Specifikace Počet 
Cena 
kus 
[Kč] 

Cena 
celkově: 
[Kč] 

Kamerový 

systém do 

vozidel 

TrueCam A4 [34] 

Rozlišení 1920x1080p 

Fce časové smyčky 

Úhel záběru 130° 

2x 2390 4780 

GPS sledovací 

systém do 

vozidel + SOS 

tlačítko 

GPS od firmy Raab 

Computer [42] 

Dvoupásmový GSM/GPRS 

modul 900/1800 MHz 

Přesnost 2,5m 

Přesnost měř. Rychlosti 0,1 

m/s 

2x 4828* 9656 

Oděv a OOPP 

v antistatickém 

prov. 

Antistatické kalhoty 

s nehoř. úpravou 

COEN [41] 

 
5x  

 
1233 6165 

Antistatické bunda 

s nehoř. úpravou 

COEN [41] 

 5x  1262 6310 

Antistatické 

rukavice Ansell 

HyFlex Foam [41] 

 5x  106 530 

Kamery u 

skladu 

výbušnin 

SEE-MAX 

CMX-3079PZA-4 

[28] 

Barevná, venkovní kamera 

s infra LED 

Režim DEN/NOC 

Přisvícení 4 hiLED 

Rozlišení 800 TV ř. 

Ø 100 x 285mm 

2x 1963 3926 

Digitální 

záznamové 

zařízení 

SEE-MAX 

D-413DHJ [28] 

Digitální realtime 

videorekordér pro 4 

kamery 

HDMI výstup na monitor 

Až 11 vzdálených klientů 

1x 4380 4380 

Přenos datový 

UTP kabel pro 

venkovní 

prostředí 

Kabel CCTV UTP 

CAT5E [40] 

2 x kroucený pár 

305 m 
1x 3682 3682 

Aktivní 

převodník 

z koax. kabelu 

na kroucený 

pár 

SEE-MAX CMX-

VBT301TR [28] 
 2x 795 1590 

Monitor pro 

sledování 

CCTV 

CBC LME 17 [28]  1x 8770 8770 
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20 Závěr 

Právní předpisy týkající se oblasti používání výbušnin v průmyslu, civilním 

prostředí, stanovují dostatečné požadavky na zajištění bezpečnosti při trhacích pracích. 

Různé zdroje rizik při trhacích pracích jsou zpracovány v generálním projektu clonových 

odstřelů. Přesto je zapotřebí možná rizika neustále vyhodnocovat, snižovat míru rizika, 

stanovit nová opatření a stíhat nové trendy v oblasti vývoje a používání výbušnin.    

 V procesu používání výbušnin v kamenolomu bylo odhaleno 19 potenciálních rizik. 

Kdy nejzávažnější rizika se týkala možného selhání výbušnin při trhacích pracích, 

nežádoucího roznětu, fyzické ochrany výbušnin a seismických účinků na okolní prostředí 

po odstřelu. Mezi ty méně závažná rizika bylo zařazeno toxické působení výbušnin na 

člověka a životní prostředí a ostatní vlivy působení výbuchu na okolí jako je tlaková vlna, 

rozlet kameniva, povýbuchové zplodiny,…   

Všechna identifikovaná rizika byla důkladně popsána, kvůli prokázání jejich 

nebezpečnosti a byly stanoveny opatření ke snížení míry příslušného rizika. Podstatná část 

opatření u všech identifikovaných rizik spočívá zejména v udržování znalosti pracovníků 

na potřebné úrovni. Zejména řídit se ustanoveními vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. a 

vyhlášky ČBÚ č. 26/1988. K závažnějším rizikům týkající se krádeže, možného selhání 

roznětného systému byly stanoveny opatření, které nejsou dosud prováděny, tudíž není 

možná jejich inovace, ale prvotní zavedení.  

Omezující prvky této práce spočívají zejména v ekonomickém zhodnocení, kdy se 

mi nepodařilo zjistit všechny fin. náklady na zajištění bezpečnosti k závažnějším rizikům.   

Práce má využití nejen pro společnost Basalt s.r.o. kamenolom Všechlapy, i když 

například kamerový systém před skladem výbušnin je navržen a musí být navržen vždy na 

konkrétní místo a situaci, ale v povrchové těžbě jsou clonové odstřely značně v popředí 

před jinými odstřely (například komorovými), tudíž má tato práce využití i v jiných 

povrchových lomech.  

Úplně na závěr, bych chtěl ještě připomenout, že 950 kg dusičnan amonného s naftou 

použil Anders Behring Breivik k výbuchu před budovou norského úřadu vlády v Oslu. 

Proto nelze zabezpečení nabíjecího vozu, který dokáže převézt a následně vyrobit 16 tun 

trhaviny DAP a zajištění výbušnin pro průmyslové použití podcenit.  
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Příloha 1 – Vybrané údaje z bezpečnostních listů 

Neelektrické a elektrické rozbušky [19,23]  

Výstražné symboly nebezpečnosti z bezpečnostního listu k neelektrickým a 

elektrickým rozbuškám jsou znázorněny na obrázku 24. Protože oba typy rozbušek 

obsahují jak azid olovnatý, tak pentrit, hlavní dva zdroje nebezpečí. Údaje 

z bezpečnostních listů se v podstatě neliší. 

 

Obrázek 24: Výstražné symboly nebezpečnosti: výbušné, toxické, nebezpečné pro životní 

prostředí [43] 

H-věty: 

H200  Nestabilní výbušnina. 

H202  Výbušnina, vážné nebezpečí zasažení částicemi. 

H204  Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. 

H228  Hořlavá tuhá látka. 

H240  Zahřívání může způsobit výbuch. 

H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. 

H242 Zahřívání může způsobit požár.  

H301  Toxický při požití. 

H302  Zdraví škodlivý při požití.  

H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

H332  Zdraví škodlivý při vdechování. 

H360  Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. 

H400   Vysoce toxický pro vodní organismy.  

H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H413  Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.  

P-věty: 

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.  

http://www.safetyshop.cz/data/products/01342_qqatihyu.gif
http://www.safetyshop.cz/data/products/01347_mt07e3sq.gif
http://www.safetyshop.cz/data/products/01350_ykeyhfnr.gif
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P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/ horkými povrchy. – 

Zákaz kouření. 

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

P273 Zabraňte uvolněné do životního prostředí. 

P314  Při expozici nebo necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P501 Odstraňte obsah/obal …  

Zařazení při přepravě dle ADR/RID: UN 0500, rozbuška neelektrická, klasifikační kód 

1.4S 

Zařazení při přepravě dle ADR/RID: UN 0456, rozbuška elektrická, klasifikační kód 1.4S  

Perunit E [4] 

Výstražné symboly nebezpečnosti z bezpečnostního listu trhaviny Perunit E jsou 

znázorněny na obrázku 25.  

 

Obrázek 25: Výstražné symboly nebezpečnosti: výbušné, toxické, nebezpečné pro životní 

prostředí [43] 

H-věty: 

H201  Výbušnina, nebezpečí masivního výbuchu. 

H203 Výbušnina, nebezpečí požáru, tlakové vlny, nebo zasažení částicemi. 

H228 Hořlavá tuhá látka. 

H240 Zahřívání může způsobit výbuch.  

H242  Zahřívání může způsobit požár.  

H301  Toxický při požití.  

H302  Zdraví škodlivý při požití.  

H311  Toxický při styku s kůží. 

H312  Zdraví škodlivý při styku s kůží. 

H319  Způsobuje vážné podráždění očí. 

H331  Toxický při vdechování.  

H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.  

http://www.safetyshop.cz/data/products/01342_qqatihyu.gif
http://www.safetyshop.cz/data/products/01347_mt07e3sq.gif
http://www.safetyshop.cz/data/products/01350_ykeyhfnr.gif
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H411  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  

H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  

P-věty: 

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.  

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.  

P273 Zabraňte uvolněné do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P314  Při expozici nebo necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P501 Odstraňte obsah/obal …  

Zařazení při přepravě dle ADR/RID: UN 0081, trhavina, typ A, klasifikační kód 1.1D  

DAP – VTP 1 [31] 

Výstražné symboly nebezpečnosti z bezpečnostního listu trhaviny DAP jsou 

znázorněny na obrázku 26.  

 

Obrázek 26: Výstražné symboly nebezpečnosti: výbušné, toxické, nebezpečné pro životní 

prostředí, dráždivé, oxidující [43] 

H-věty: 

H201  Výbušnina, nebezpečí masivního výbuchu. 

H203 Výbušnina, nebezpečí požáru, tlakové vlny, nebo zasažení částicemi. 

H228 Hořlavá tuhá látka. 

H240 Zahřívání může způsobit výbuch.  

H242  Zahřívání může způsobit požár.  

H301  Toxický při požití.  

H311  Toxický při styku s kůží. 

H331  Toxický při vdechování.  

H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.  

H411  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  

http://www.safetyshop.cz/data/products/01342_qqatihyu.gif
http://www.safetyshop.cz/data/products/01347_mt07e3sq.gif
http://www.safetyshop.cz/data/products/01350_ykeyhfnr.gif
http://www.safetyshop.cz/data/products/01348_k2xouwzj.gif
http://www.safetyshop.cz/data/products/01344_0s06pfvz.gif
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P-věty: 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.  

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.  

P273 Zabraňte uvolněné do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P314  Při expozici nebo necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P501 Odstraňte obsah/obal …  

Zařazení při přepravě dle ADR/RID:  UN 0081, trhavina, klasifikační kód 1.1D 
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Příloha 2 – Výpočty k ekonomickému zhodnocení 

1) Bez skladu výbušnin, výbušniny dopravovat na místo pouze vozidly 

Tabulka 13: Konečná cena navržených opatření při první variantě řešení 

2x kamery do vozidel 4780 Kč 

2x GPS sledovací systém 9656 Kč 

5x antistatické kalhoty 6165 Kč 

5x antistatické bundy 6310 Kč 

5x antistatické rukavice 530 Kč 

Součet 27441 Kč 

2) Pouze využít sklad výbušnin, nevyužívat mísící a nabíjecí vůz 

Tabulka 14: Konečná cena navržených opatření při druhé variantě řešení 

1x kamera do vozidla 2390 Kč 

1x GPS sledovací systém 4828 Kč 

5x antistatické kalhoty 6165 Kč 

5x antistatické bundy 6310 Kč 

5x antistatické rukavice 530 Kč 

2x kamery u skladu výb. 3926 Kč 

1x DVR zařízení 4380 Kč 

1x datový kabel 3682 Kč 

1x převodník 1590 Kč 

1 x monitor 8770 Kč 

Součet 42571 Kč 

3) Zanechat sklad výbušnin a používat i mísící a nabíjecí vůz – současný stav  

Tabulka 15: Konečná cena navržených opatření při třetí variantě řešení 

2x kamera do vozidel 4780 Kč 

2x GPS sledovasí systém 9656 Kč 

5x antistatické kalhoty 6165 Kč 

5x antistatické bundy 6310 Kč 

5x antistatické rukavice 530 Kč 

2x kamery u skladu výb. 3926 Kč 

1x dig. zázn. zařízení 4380 Kč 

1x datový kabel 3682 Kč 

1x převodník 1590 Kč 

1 x monitor 8770 Kč 

Součet 49789 Kč 
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Příloha 3 – Příprava trhacích prací 

 

Obrázek 27: Záhlavní vrty ve třech řadách [autor] 

 

Obrázek 28: Ucpávky a počinové náložky z Perunitu E s rozbuškou Indetshock MS 25/50 u 

patních vrtů [autor] 
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Obrázek 29: Detail počinové náložky a rozbušky [autor] 

 

 

Obrázek 30: Detail spojení dvou rozbušek Shockstar surface a zapojení na rozbušku 

Indetshock MS 25/50 [autor] 
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Obrázek 31: Zapojení roznětné sítě u patních vrtů [autor] 

 

Obrázek 32: Nabíjení patních vrtů [autor] 
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Obrázek 33: Nabíjecí a mísící souprava MNV-14 při nabíjení patních vrtů [autor] 

 

Obrázek 34: Vrtací souprava Atlas Copco [autor] 
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Příloha 4 – Sekvenční focení clonového odstřelu  

 

 

 

 



 

11 
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Obrázek 35: Sekvenční focení clonového odstřelu [autor] 
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Příloha 5 – Sklad výbušnin 

 

Obrázek 36: Detail vstupu do skladu výbušnin s prvky zabezpečení [autor] 

 

Obrázek 37: Pohled na sklad výbušnin z příjezdové komunikace [autor] 
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Příloha 6 – Informační cedule k zabezpečení proti nežádoucí iniciaci vlivem 

vysokofrekvenční energie na okraji dobývacího prostoru 

 

Obrázek 38: Orientační plán a cedule se zákazy, doporučeními a výstrahami u vjezdu do 

kamenolomu [autor] 

 

Obrázek 39: Detail z cedule [autor] 
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Příloha 7 – Zabezpečení proti rozletu kameniva 

 

Obrázek 40: Úkryt pro střelmistra, používáno zejména při TPMR [autor] 
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Příloha 8 – Ortofoto kamenolomu Všechlapy 

 

Obrázek 41: Ortofoto kamenolomu Všechlapy [autor] 


