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Anotace 

 V předložené práci je zpracován návrh na změnu parametrů clonových odstřelů na 

kamenolomu Mokrá. Zejména se jedná o modernizaci stávající metody dobývání. Tento 

návrh doplňuji o obecné informace týkající se trhacích prací (základní popis prostředků 

trhací techniky). Součástí práce je také popis současného stavu provádění clonových 

odstřelů a následné srovnání nynějších a mnou navržených parametrů. Praktické využití je 

prezentováno na vzorovém příkladu fiktivního clonového odstřelu (dále jen CO) 88Z. CO 

Mokrá. Závěr práce je zaměřen na technicko - ekonomické a ekologické vyhodnocení 

navrženého řešení. 

Klí čová slova: trhací práce (TP); clonový odstřel (CO); roznět náloží 

 

Summary 

 The concept of change of the parameters of cover blasting in the quarry Mokrá is 

processed in submitted work. Notably the upgrading of existing mining method is 

presented. This concept is amended with general informations relating to shot firing (basic 

description of the means of blasting technology). The work also includes a description of 

current state of CO performing and subsequent comparison of current and proposed 

parameters. Practical use is presented on the illustrative example of simulated CO 88Z CO 

Mokrá. The conclusion of the work is focused on the technical - economic and ecological 

evaluation of proposed solution. 

Keywords: blasting; cover blasting; ignitor of demolition charge 
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1. Úvod   

Při dobývání zejména soudržných nerostných surovin je primární rozrušování 

pomocí trhacích prací nejefektivnějším způsobem rozpojování hornin. Nesmírnou výhodou 

je obrovská energie skryta v malém množství výbušniny. Faktem je, že v poslední době se 

objevily i jiné dobývací technologie zavedením razicích a dobývacích strojů, přesto však 

průmyslová trhavina je a ještě zřejmě dlouho zůstane prvotním prostředkem k rozpojování 

horninového masívu. V posledních desetiletí se rozvoj trhacích prací ubírá k používání 

metod hromadných odstřelů, při kterých se rozpojuje jedním odstřelem maximální účelný 

objem (blok) horniny. Prostředky trhací techniky prochází neustálým vývojem, 

modernizací. Tyto nové technologie nám umožní realizovat trhací práce účinnější. Proto je 

vhodná neustálá modernizace pro daný provoz. Nesmíme opomenout, že v nesprávných 

rukou mohou být výbušniny smrtícím nástrojem, a proto musí být dodržována maximální 

bezpečnost a opatrnost při práci s výbušninami.    

 Cílem této práce je zpracování návrhu na změnu parametrů clonových odstřelů. 

Nově navrhnuté parametry by měly, v případě použití, zlepšit kvalitu clonových odstřelů a 

zmírnit jejich dopad na životní prostředí.  

1.1. Kamenolom Mokrá 

Kamenolom Mokrá patřící těžební společnosti Českomoravský cement a.s. se 

nachází v Jihomoravském kraji na kraji obce Mokrá poblíž veřejné komunikace vedoucí 

z obce Mokrá do obce Hostěnice. Ložisko Mokrá se nachází na katastrálním území obcí 

Mokrá, Hostěnice a Sivice. Část ložiska se nachází v CHKO Moravský kras. 
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Obr. č. 1 - Kamenolom Mokrá – střední lom; zdroj (autor): Vojtěch Kala 

1.1.1. Ložisko 

Ložisko se dělí na dva odlišné ložiskové celky – západní a východní. 

Západní část ložiska je budována převážně čistými vápenci vilémovickými, méně pak 

vápenci lažáneckými. Oba typy patří k vysokoprocentním typům vápenců. Podloží tvoří 

bazální klastické sedimenty, nadloží se zachovalo pouze v jihovýchodní a východní části 

západního území ložiska. Tvoří je denudační zbytky vápenců spodních říčských, svrchních 

říčských nebo vápenců hlíznatých. Východní část ložiska je na povrchu vymezena zhruba 

severně, severovýchodně až jižně, jihozápadně probíhající elevací. Je na rozdíl od části 

západní budována výrazně klenutým antiklinóriem ve své východnější části s úplným 

stratigrafickým sledem. Ve své východní části se karbonátové horniny noří pod kulmské 

souvrství tvořené břidlicemi. Celá ložisková oblast je postižena vrásovou a zlomovou 

tektonikou. Na ložisku jsou podle jakostně technologických vlastností vyhodnoceny 3 typy 

surovin: vápence vysokoprocentní, vápence ostatní, cementářská sialitická korekce. 

Největší zastoupení mají vápence vysokoprocentní. Pevnost v prostém tlaku 

vysokoprocentních vápenců se pohybuje okolo 90 MPa. Objemová hmotnost má střední 

hodnotu 2650 kg ∗ m��. 
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2. Trhací práce (TP) p ři lomovém dobývání 

Výbuch je fyzikální nebo fyzikálně chemický děj, při kterém dochází k mžikovému 

uvolnění energie. Může se projevovat jako explozivní hoření nebo detonace (vzniká 

detonační vlna). Při lomovém (povrchovém) dobývání nerostů se nejčastěji využívá 

hromadných odstřelů. Tyto odstřely můžeme obecně rozdělit na primární (hlavní, prvotní) 

a sekundární (vedlejší, druhotné). Pomocí primárních odstřelů dochází k prvotnímu 

rozpojení horniny. Odstřely sekundárními potom rozrušujeme velké kusy kamene, které 

vznikají při primárních odstřelech a které jsou natolik velké, že nemohou být přímo drceny 

či jinak upravovány. Úprava lomové stěny trhacími pracemi, jako je odstranění zátrhů či 

převisů, se také řadí do odstřelů sekundárních. V poslední době se odstřely pro rozpojení 

nadměrných kusů hornin používají čím dál tím méně. Efektivnější je dnes použití např. 

hydraulických sbíjecích kladiv – impaktorů. Dříve používané příložné nálože či nálože ve 

vývrtu pro rozpojení nadměrných kusů hornin jsou tedy na ústupu.  

  Pro prvotní rozpojení horniny se nejvíce uplatňují odstřely clonové, plošné 

případně řadové. Dříve používané odstřely komorové se dnes již nepoužívají. Jejich 

efektivita byla nízká a výsledná frakce rubaniny byla značně nejednotná. Proto byly tyto 

typy odstřelů nahrazeny odstřely clonovými. Clonové odstřely jsou nejefektivnějším 

prostředkem k rozpojování pomocí trhací práce. Clonové odstřely jsou realizovány pomocí 

táhlých náloží ve vývrtech.  

 

                                                   Obr. č. 2 - 285.CO Bělkovice; zdroj (autor): Vojtěch Kala 
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2.1. Vrtací práce       

Vývrt je vrt, který je hlouben pro provád

nálože. Vrt je důlní dílo, kde jeho délka 

jsou zhotovovány pomocí vrtacích souprav v

vývrtu. Dnes se převážně

používá v rozmezí cca 80

„rovnoměrného“ směru vývrtu s

na výšku dané stěny.  

Obr. č. 3 

Pro dobývání je vhodné 

dobyvatelné etáže, které by nem

do takových hloubek je technicky složité stejn

záhlavní, patní, případně

dvojího druhu – povrchové (vn

a jsou tedy používány dle pot

Obecně řečeno je vrtání s

s přibývající hloubkou mén

směru vývrtu – vývrt se „kroutí“. Pro delší vývrty (n

pomocí ponorných pneumatických 

korunky) od zdroje příklepu je stálá

neohýbají a vývrt si zachovává p

ch Kala: Návrh na změnu parametrů CO na kamenolomu Mokrá

                                                                                                                             

       

Vývrt je vrt, který je hlouben pro provádění trhacích prací 

lní dílo, kde jeho délka mnohonásobně převyšuje jeho pr

jsou zhotovovány pomocí vrtacích souprav v požadované délce, prům

evážně setkáváme s metou rotačně – příklepného vrtání.  Pr

cca 80 – 150 mm. Úklon vývrtu volíme takový, abychom dosáhli 

ěru vývrtu s volnou lomovou stěnou. Délka vývrtu se volí s

 

. 3 - Schéma vývrtu; ústí vývrtu; zdroj (autor): Vojtěch Kala

Pro dobývání je vhodné rozetážování dobývacích stěn. Tím získáme dob

dobyvatelné etáže, které by neměly být vyšší než 25 m, zejména kvůli bezpe

do takových hloubek je technicky složité stejně jako jejich následné nabíjení. Vývrty jsou

ípadně středové a zvedací. Vrtací kladivo na soupravách m

povrchové (vnější) a ponorné (vnitřní). Každé má své výhody i nevýhody 

a jsou tedy používány dle potřebných výsledných parametrů vývrtu 

eno je vrtání s vnějším hydraulickým kladivem rychlejší

ibývající hloubkou méně přesné – může dojít k velkým odchylkám od 

vývrt se „kroutí“. Pro delší vývrty (nad 20 m) je tedy vhodné použít vrtání 

pneumatických vrtacích kladiv, kde vzdálenost nástroje (vrtací 

říklepu je stálá a příklep není přenášen vrtacími ty

neohýbají a vývrt si zachovává přímý směr.     

na kamenolomu Mokrá 
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ní trhacích prací – pro táhlé válcové 

evyšuje jeho průměr. Vývrty 

požadované délce, průměru, sklonu a směru 

íklepného vrtání.  Průměr se 

Úklon vývrtu volíme takový, abychom dosáhli 

nou. Délka vývrtu se volí s ohledem 

 

ěch Kala

. Tím získáme dobře 

zejména kvůli bezpečnosti. I vrtání 

jejich následné nabíjení. Vývrty jsou 

Vrtací kladivo na soupravách může být 

ní). Každé má své výhody i nevýhody 

 a místních podmínek. 

kladivem rychlejší a výkonnější, ale 

velkým odchylkám od původního 

ad 20 m) je tedy vhodné použít vrtání 
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enášen vrtacími tyčemi – tyče se 
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Obr. č. 4 - Vrtací souprava Atlas Copco ROC F9 (vnější sáňové kladivo) v kamenolomu Mokrá; zdroj 

(autor): Vojtěch Kala 

2.2. Parametry CO       

U clonových odstřelů jsou vývrty uspořádány v pravidelných odstupech (roztečích) 

v několika řadách. Nálože v jednotlivých vývrtech jsou časovány, aby bylo docíleno co 

největší efektivnosti odstřelu – vylamování po clonách. Tím ovlivníme fragmentaci 

rubaniny, směr odstřelu nebo seismické účinky. Určitá kubatura, objem horninového 

bloku, potřebuje pro jeho rozpojení určité množství výbušniny. Záleží také na rozmístění 

dílčích náloží. Není-li použito dostatek výbušnin nebo není-li jejich rozmístění správné, 

nesplní výsledek odstřelu požadované předpoklady. Výsledek těžebního odstřelu se 

hodnotí podle kvality rozvalu, jak je hornina rozpojena s ohledem na minimální potřebu 

sekundárního rozpojování, jak je rozval těžitelný nakládacími prostředky apod. Zejména 

postupem času získáváním praktických zkušeností lze dosáhnout optimálního, efektivního 

rozpojení hornin pomocí trhacích prací s minimálními vedlejšími, negativními účinky. Při 

navrhování odstřelů existuje teorie jak postupovat a vzorce, ze kterých lze vypočítat např. 
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množství trhaviny, záběr vývrtů apod. V tomto odvětví je ale praxe několikanásobně 

důležitější než teorie a teoretické vzorce jsou pouze orientační a navrhování trhacích prací 

pouze dle nich rozhodně nedoporučuji. Tento fakt je dán především různorodostí 

dobývaných hornin a ani v daném masivu nejsou geologické či stratigrafické vlastnosti 

stejné. Je vhodné postupným zkoumáním přijít na optimální rozmístění vývrtů a parametrů 

odstřelu. Tyto parametry potom používat při dalších odstřelech s ohledem na druh 

rozpojované horniny a na místní podmínky.  

2.3. Prost ředky trhací techniky 

- průmyslové trhaviny 

- rozněcovadla 

- pomůcky k použití výbušnin 

2.3.1. Výbušniny (pr ůmyslové trhaviny) 

Dle způsobu použití rozdělujeme výbušniny: 

- střeliviny (střelné prachy, pohonné hmoty) 

- třaskaviny (primární náplň rozbušek, iniciace průmyslových trhavin) 

- průmyslové trhaviny – trhaviny (dochází k detonaci, potřeba silného iniciačního 

podnětu) 

- výbušné pyrotechnické slože 

Pro clonové odstřely používáme výbušniny – trhaviny. Tyto dále dělíme dle určení: 

- povrchové – žlutý obal   

- důlní skalní – červený obal  

- důlně bezpečné – více barevného označení dle bezpečnosti použití (protiplynové, 

protiprachové)  

- pro zvláštní použití 

Dle balení dělíme trhaviny: 

- pytlované (např. DAP) 

- náložkované (např. Permonex) 
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- emulzní trhaviny čerpané nabíjecím vozem 

- speciální náloživo (např. Boostery) 

 Průmyslová trhaviny obsahuje – výbušinovou směs, okysličovadlo, palivo, 

pomocnou směs (není nutná). Mezi nejčastější výbušinové směsi řadíme nitroestery, 

nitrolátky, nitraminy. Okysličovadlo má v trhavině největší zastoupení. Obecně je to látka, 

která obsahuje velké množství kyslíku, který se při výbušné přeměně snadno uvolňuje. 

Jako okysličovadlo se používá dusičnan amonný či chloristan amonný. Palivem 

v průmyslových trhavinách jsou převážně látky organického původu různého druhu. 

Nejčastěji se používá nafta, topné oleje, dřevěné uhlí apod. Pomocné směsi slouží hlavně 

pro snížení výbuchové teploty nebo mohou zvyšovat výkon a citlivost trhaviny. 

2.3.2. Rozněcovadla 

Rozněcovadla slouží k roznětu (iniciaci) trhaviny. 

Zápalnice 

Zápalnice je nejstarším rozněcovadlem. Střed zápalnice tvoří černý prach, který je 

v hnědém PVC obalu, aby nenavlhl. V zápalnici černý prach nedetonuje, ale prohořívá. Po 

prohoření celé délky zápalnice z konce vyšlehne plamen (cca 3 mm), který iniciuje 

zážehovou rozbušku, případně výbušninu. Rychlost hoření zápalnice se pohybuje kolem 1 

m za 125 ± 15 s 

Bleskovice  

Jedná se o rozněcovadlo, které detonuje, detonační rychlost se pohybuje kolem 

6000 	 ∗ 
��. Bleskovice je tvořena zeleným PVC obalem a duše je vyplněna vysoce 

brizantní výbušninou (pentritem či pentritolem) Konstrukce je stejná jako u zápalnice. 

Bývá balena většinou v cívkách po 150 m. Vyrábí se jako klasická jednovýplňová nebo i 

tzv. dvojbleskovice pro vyšší spolehlivost. 
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Zážehová (klasická) rozbuška 

Zážehová rozbuška je základním rozněcovadlem určeným k vyvolání detonace 

trhavin a bleskovice. 

 

Obr. č. 5 - Zážehová rozbuška; zdroj (autor): Vojtěch Kala 

                                               I… primární slož – třaskavina 

                                                        II… sekundární slož – výkonná trhavina (pentritol) 

                                                        III… dutinka (Cu, Al) 

Zážehové rozbušky dělíme dle hmotnosti sekundární nálože (12 druhů). Pro iniciaci 

průmyslových trhavin se používá rozbuška č.8 (standardní rozbuška). 

Elektrický palník 

Elektrický palník slouží k přeměně elektrické energie na energii tepelnou. Používají 

se k roznětu rozbušek, zápalnic a pyrotechnických složí.  

 

Obr. č. 6 - Elektrický palník; zdroj (autor): Vojtěch Kala 

                                            I… přívodní vodiče 

                                                     II… odporový materiál = můstek (pilule) 

Můstek je obalen zápalnou směsí a žhaví se až do teploty výbuchu; reaguje 

„okamžitě“, zpoždění 0,004 s. 



Vojtěch Kala: Návrh na změnu parametrů CO na kamenolomu Mokrá 
 

2010                                                                                                                                                          9 

 

Elektrická (časovaná) rozbuška 

Konstrukce: Spojení elektrického palníku se zážehovou rozbuškou v jeden 

nerozebíratelný vodotěsný celek. Mezi pilulí palníku a primární složí je vložen zpožďovač,  

který prohořívá a dle jeho množství vytváří požadované zpoždění iniciace. Bez 

zpožďovače se jedná o rozbušku mžikovou (označovaná stupněm 0), u kterých dochází 

k výbuchu téměř ihned (0,004 s) po zavedení roznětného proudu. Dle délky zpoždění 

dělíme rozbušky na časované (milisekundové) a déle časované (hraniční hodnota = 100 

ms). 

 

 

                                                 Obr. č. 7 - Elektrická rozbuška; zdroj (autor): Vojtěch Kala 

 

                                                         I … přívodní vodiče 

                                                         II … zpožďovač 

                                                         III … pilule 

                                                         IV… dutinka 

                                                         V … štítek (označení) 

                                                         VI… primární slož  

                                                         VII… sekundární slož 

Elektrické rozbušky jsou dodávány v sadách:  

- DeM – milisekundové; zpoždění mezi jednotlivými stupni = 25 ms mezi časovými 

stupni 1 -20 a 50 ms mezi stupni 21 – 30  

- DeD – déle časované; zpoždění mezi jednotlivými stupni = 250 ms mezi časovými 

stupni 1 -12 

- DeP – déle časované; zpoždění mezi jednotlivými stupni = 500 ms mezi časovými 

stupni 1 -12  
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 Dle elektrických vlastností dělíme elektrické rozbušky na: nízko odolné (N), 

středně odolné (S), zvýšená střední odolnost (SICCA) a vysoko odolné (V). 

Detonační trubička (mikrobleskovice) 

Detonační trubička se používá při použití neelektrického roznětu. Konstrukce a 

funkce je podobná jako u bleskovice, ale detonační trubička sama o sobě nedetonuje, ale 

prohořívá. Detonaci trhavin pouze vyvolává. Náplň trubičky je na bázi hexogenu a rychlost 

prohořívání se pohybuje kolem 2000 	 ∗ 
��. Zařazení detonační trubičky mezi 

rozněcovadla může být sporné, protože samotná trhavina není iniciována přímo trubičkou, 

ale rozbuškou na konci detonační trubičky. Mezi rozněcovací prostředky trhací techniky, 

ale určitě patří. Její nesmírnou výhodou je její pevnost a možnost ohýbaní a kroucení bez 

ztráty přenosu iniciace. Detonační trubičky jsou dnes velmi využívané. Jedinou nevýhodou 

může byt nepřesnost zpoždění (časování) vlivem prohořívání trubičky. Rychlost bleskovice 

je až 3x vyšší. Praxe ukázala, že menší rychlost prohořívání má na výsledek odstřelu 

naprosto zanedbatelný, většinou nepostřehnutelný, vliv.  

2.3.3. Pomůcky k použití výbušnin 

 Jedná se o pomůcky nevýbušného charakteru, které jsou mnohdy nezbytné 

k realizaci trhacích prací. Dle účelu je dělíme:  

- prostředky pro elektrický roznět a jeho kontrolu (roznětnice, ohmmetr, pomůcky 

pro spojování apod.) 

- prostředky pro zápalnicový roznět (zapalovač, dutinky apod.) 

- prostředky pro nabíjení a ucpávání (nabijáky) 

 Pro účely této práce je nutné popsat stručně funkci roznětnice. Roznětnice je 

přenosný zdroj roznětného proudu, určeného k roznětu elektrických rozněcovadel. Tento 

proud musí mít určitou velikost, aby byl zajištěn spolehlivý roznět všech zapojených 

elektrických rozněcovadel. Dle zdroje roznětného proudu se sice dále roznětnice dělí, ale 

v dnešní době se používají zejména roznětnice kondenzátorové (zdrojem je kondenzátor). 

Roznětný proud z kondenzátorové roznětnice není konstantní, má proměnnou velikost. Při 

aktivaci dochází k výboji kondenzátoru roznětnice do roznětného okruhu.  Typickými 

představiteli tohoto druhu roznětnic jsou roznětnice RKA-1 a RKC-1. 
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Pro roznět neelektrických rozněcovadel se používá jiskrová roznětnice Surefire. 

Neelektrická roznětná síť může být také startována pomocí standardní elektrické rozbušky 

a příslušné roznětnice pro roznět elektrických rozněcovadel. 

 

Obr. č. 8 – Kondenzátorová roznětnice RKC-1; jiskrová roznětnice Surefire; zdroj (autor): Vojtěch Kala  

2.4. Roznětné systémy (rozn ěty) 

 Pod pojmem roznět rozumíme uvedení trhavinových náloží v činnost. Druhy 

roznětů: 

- zápalnicový 

- bleskovicový 

- elektrický  

- neelektrický  

- elektronický 
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2.4.1. Zápalnicový rozn ět 

Zápalnicový roznět se v dnešní době používá vyjímečně a není důležitý pro rozsah 

této práce. 

2.4.2. Bleskovicový rozn ět 

Bleskovicový roznět můžeme přesněji označit jako roznět s použitím bleskovice, 

protože vlastní iniciace je provedena nejčastěji elektrickou rozbuškou. Konstrukce 

bleskovicové sítě se skládá z hlavní bleskovice, ze které odbočují jednotlivé větve k dílčím 

náložím. Při realizaci se musí dát pozor na smyčky a pokroucení bleskovice, které by 

mohly snížit jistotu roznětu. Velikou nevýhodou bleskovicového roznětu je fakt, že dílčí 

nálože lze jen obtížně, omezeně časovat a k jejich iniciaci dochází v momentě, kdy dorazí 

aktivační impuls bleskovicí do nálože. Existují milisekundové bleskovicové zpožďovače, 

ale jejich použití v praxi je mizivé. Výhodou bleskovicového roznětu je zejména jeho 

elektrická nevodivost.  

2.4.3. Elektrický rozn ět 

Donedávna často používaná technologie, která je v posledních letech nahrazována 

neelektrickým roznětem a to zejména při lomovém dobývání. Elektrická roznětná síť je 

tvořena navzájem propojenými elektrickými rozněcovadly. Roznětné vedení se skládá 

z roznětné sítě a přívodního vedení. Elektrická rozněcovadla lze zapojit: sériově, paralelně, 

sérioparalelně. Pro rozsah této práce je důležité zapojení sériové, kdy jednotlivá 

rozněcovadla zapojíme za sebe a tím vytvoříme jeden okruh, ke kterému je připojeno 

roznětné vedení s roznětnicí.  

2.4.4. Neelektrický rozn ět (INDETSHOCK / SHOCKSTAR) 

Jedná se o moderní typ roznětu, který je dnes velice používaný zejména na 

povrchových lomech při clonových odstřelech. Celý roznět je založen na neelektrické bázi. 

Je vysoce odolný proti otěru, nárazu, tření a ultrafialovému záření. Iniciační signál je 

přenášen pomocí detonační trubičky (mikrobleskovice) konstantní rychlostí 2000 m/s a 

prochází také přes smyčky, uzly a ostré ohyby trubičky. U neelektrického roznětu jsou 

počinové nálože iniciovány rozbuškami, ale roznětný impuls je přenášen čistě neelektricky. 
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U tohoto druhu roznětu dělíme rozbušky na povrchové (Shockstar Surface Connector) a 

dnové (Indetshock MS 25/50) a dále dle jednotlivých času zpoždění. Rozbušky povrchové 

mají menší časové zpoždění oproti rozbuškám dnovým, aby nedošlo k potrhání vedení 

(povrchová síť).  

2.4.5. Elektronický rozn ět (E*Star) 

Elektronický roznět je úplnou novinkou v oblasti roznětných systémů. Jeho 

používání v České Republice je v začátcích. Byl použit na zkušebním clonovém odstřelu 

v kamenolomu Luleč firmou Austin Detonator a.s. Elektronický roznětný systém E*Star se 

skládá z rozbušky se zabudovaným elektronickým modulem, speciálního konektoru, 

digitálního loggeru, roznětnice a propojovacího vedení. Elektronický modul se skládá z 

kondenzátoru, logického a časového obvodu a pilule. Roznětnicí nabitý kondenzátor na 

pokyn spouští průchod proudu odporovým můstkem a následně zažehává primární slož 

pilule, která iniciuje sekundární náplň rozbušky. Výhodou je maximálně přesné časování 

dílčích náloží a to v rozsahu 1 – 10 000 ms. Další výhodou je možnost překontrolovat 

zapojení všech rozněcovadel. Nevýhodou je vysoká cena celého systému. 
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3. Současný stav provád ění clonových odst řelů v kamenolomu 

Mokrá 

Těžba suroviny v kamenolomu Mokrá probíhá ve třech oddělených lomech, 

komunikačně propojených na primární drtírnu. V Plánu otvírky, přípravy a dobývání je 

předpokládaný objem těžby do 2 mil. t. ročně. Skrývkové práce jsou provedeny 

s dostatečným předstihem. Těžba je prováděna po etážích clonovými odstřely, případně na 

okrajích odstřely řadovými, plošnými a kombinovanými. Clonové odstřely jsou prováděny 

záhlavními vývrty. Patní vývrty jsou zde používány zcela výjimečně. Nejčastěji jsou 

realizovány clonové odstřely dvouřadé, jiný počet řad je ojedinělý. Výška lomových stěn 

se nejčastěji pohybuje kolem 15 m, místy až 18, 21, 24 m. Sklon lomových stěn je 

upravován na hodnotu 75°. 

K průběžné modernizaci technologie těžby dochází při inovaci strojů pro skrývku, 

vrtání, sekundární rozpojování, těžbu rubaniny a transport k primárnímu drtiči. Lom Mokrá 

je situován v komplikovaném sousedství, které vyžaduje pečlivé sledování vlivů trhacích 

prací ve všech částech lomu. Na jihovýchodní a jižní straně lomu leží objekty obce Mokrá. 

Severovýchodní okraj sousedí s obcí Hostěnice. Na severní a severozápadním okraji 

navazuje na okraje obou obcí a uzavírá oblouk kolem lomu, kontakt s hranicí CHKO 

Moravský kras. Poloha lomu tedy není z hlediska provádění trhacích prací ideální, a proto 

musí být účinky trhacích prací důkladně sledovány. Provozovatel lomu v posledních letech 

věnuje velkou pozornost častému ověřování seismických účinků trhacích prací. 

3.1. Vrtací práce 

Vrtací práce jsou realizovány vrtacími soupravami, dle předem připravených plánů 

clonových odstřelů. U jednotlivých vývrtů jsou určeny tyto hodnoty: umístění, průměr, 

hloubka, sklony a směr vývrtu. Nejčastěji používaný průměr vývrtu je D = 105 mm (je 

možno volit 95 – 110 mm). Hloubka, sklon a směr vývrtů se určují v závislosti na dané 

lomové stěně. 
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3.2. Parametry clonových odst řelů 

3.2.1. Hodnota záb ěru (R)  

Hodnota záběru = přímka nejmenšího odporu nálože. V dané lokalitě se hodnota 

záběru určuje z průměru vývrtů zde používaných. Tato hodnota záběru se pohybuje 

v intervalu R =32 D až 50 D. Přikládám tabulku velikosti záběru v závislosti na vrtném 

průměru pro snazší orientaci (platí pro rozteč vývrtů 0,8R m a výšku lomové stěny 15 m). 

Tab. č. 1 - Tabulka hodnot záběru v závislosti na průměru vývrtu; zdroj (autor): Generální projekt 

trhacích prací velkého rozsahu. Mokrá: Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost, 2002. 

 

3.2.2. Rozteč vývrt ů; vzdálenost řad 

Rozteč vývrtů a rozteč řad je zde rovna. Její hodnota se pohybuje v intervalu 0,7 R 

až 1,0 R. Stanovení rozteče vývrtů a vzdálenost jednotlivých řad má zásadní vliv na 

výslednou fragmentaci rubaniny. Při případném provádění víceřadých odstřelů budou 

vývrty v dalších řadách umístěny střídavě za sebou nebo za sebou tak, aby v půdorys 

tvořily buď trojúhelníky, nebo čtverce.  

3.2.3. Specifická spot řeba (q) 

Specifická spotřeba trhavin je množství trhaviny potřebné k rozpojení určitého 

množství horniny. Pro lom Mokrá je stanovena v rozmezí q = 0,30 až 0,45 kg ∗ t��. 
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3.2.4. Délka ucpávky (t) 

Délka ucpávky je přibližně rovna hodnotě záběru a neměla by klesnout pod jeho 

hodnotu. Průměrná délka ucpávky v lokalitě Mokrá t = R až 1,2 R. 

3.2.5. Velikost náloží 

Velikost (objem) táhlých náloží je dána zejména objemem vývrtu. Ze zvoleného 

průměru vývrtu potom určujeme hodnotu záběru (R). Speciálně pro kamenolom Mokrá byl 

vypracován nomogram pro stanovení záběru táhlých náloží – viz. příloha č. 1. Pomocí této 

pomůcky jednoduše určíme hmotnost trhaviny v 1 m vývrtu; záběr a vodorovný průmět 

záběru.  

3.2.6. Používaný rozn ět 

Pro realizaci clonových odstřelů v kamenolomu Mokrá je v dnešní době používána 

kombinace roznětu elektrického a bleskovicového (dále označována jako roznět elektricko 

- bleskovicový). Bleskovicový roznět může být iniciován elektrickými rozbuškami nebo 

zápalnicí (v kamenolomu Mokrá výhradně el. rozbuškami). Počinové nálože (vyvolávající 

detonaci v dalších náložích) jsou iniciovány bleskovicí, která je zavedena do vývrtu. Při 

ústí vývrtu je na bleskovici napojena elektrická rozbuška s příslušným časovým 

zpožděním. Použitím elektrického roznětného systému můžeme tedy bleskovicové 

zapojení časovat.  

Další možná konstrukce roznětu s použitím bleskovice je roznět, který je iniciován 

pouze jednou rozbuškou (startovací). Iniciace je dále rozvedena pomocí sítí bleskovic. Při 

tomto rozvodu je zakázáno křížení bleskovic, v případech kdy je křížení nevyhnutelné je 

třeba použít alespoň 10 cm inertního materiálu jako oddělovač. V kamenolomu Mokrá, ale 

není tento způsob konstrukce roznětu používán.  

Konstrukce 

Počinová nálož se uváže na bleskovici a spustí na čelo (dno) vývrtu. Z ústí vývrtu 

se nechá přesahovat cca 15 cm bleskovice pro připojení elektrické rozbušky a zbytek 

bleskovice se oddělí a použije při nabíjení dalších vývrtů. Počinová nálož je tvořena 

trhavinou s vyšší brizancí a slouží k iniciaci trhavin ve vývrtu, které by jinak nebyly od 
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rozněcovadla iniciovány. Vývrt je poté nabit příslušnou trhavinou. Tímto způsobem se 

nabijí všechny vývrty daného clonového odstřelu a poté se utěsní ucpávkovým materiálem.  

 

Obr. č. 9 - Nabíjení vývrtu clonového odstřelu v kamenolomu Mokrá; zdroj (autor): Vojtěch Kala 

Ke každé bleskovici vycházející z jednotlivých vývrtů připojíme za pomocí 

speciální bužírky elektrickou rozbušku. Pro spoj je možné použít i izolační pásku. 

Elektrická rozbuška se připojí tak, aby délka volného konce bleskovice byla alespoň 10 cm 

z důvodu zabránění vydrolení náplně bleskovice. Elektrické rozbušky se volí z hlediska 

jejich stupně bezpečnosti (dle místních podmínek) a časování jednotlivých rozbušek pro co 

největší efektivnost odstřelu a dle požadovaných vlastností rozvalu rubaniny. Všechny 

rozbušky se poté zapojí do sériového okruhu. Jiný druh zapojení elektrického roznětu je 

v kamenolomu Mokrá zakázán dle generálního projektu trhacích prací velkého rozsahu. 

Tento zákaz mi připadá nesmyslný. I přes nepoužívání jiného zapojení nevidím důvod pro 

striktní zákaz jiného zapojení elektrického roznětu. Celé zapojení je startováno přes hlavní 

roznětné vedení pomocí vhodné roznětnice.   
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I …    počinová nálož 
II …  nálož 
III … ucpávka (ucpávkový materiál) 
IV … bleskovice 
V …  el. rozbuška 

 

 

 

Obr. č. 10 - Konstrukce vývrtu s bleskovicovým roznětem; zdroj (autor): Vojtěch Kala  

 

Obr. č. 11 - Spoj bleskovice s elektrickou rozbuškou; zdroj (autor): Vojtěch Kala 
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4. Návrh na zm ěnu parametr ů clonových odst řelů  

Návrh změny parametrů CO se zaměřuje zejména na použití jiného roznětného 

systému a na jiné rozmístění vývrtů pro táhlé nálože. Cílem je modernizace používaných 

postupů a technologií; zmenšení množství nadměrných kusů horniny v rozvalu a 

zredukování nežádoucích vlivů trhacích prací.  

4.1. Návrh clonového odst řelu  

4.1.1. Parametry odst řelu 

 Pro názorný příklad změny parametrů clonových odstřelů přikládám návrh 

clonového odstřelu. Označení odstřelu: 88Z.CO Mokrá (Z – západní lom). Jedná se o 

smyšlené označení, aby nedocházelo k duplikování reálně prováděných odstřelů. Odstřely 

v kamenolomu Mokrá mají jiný systém značení.  

Pro potřebu návrhu odstřelu jsem pomocí geodetického přístroje BRT 006 zaměřil 

část lomové stěny v západním lomu, na které budu prezentovat svůj návrh. Naměřené 

geodetické hodnoty – viz. příloha č. 2.  

 

Obr. č. 12 - Pohled na lomovou stěnu západního lomu Mokrá; zdroj (autor): Vojtěch Kala 
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Volím třířadý clonový odstřel na místo dosud používaných dvouřadých. Důvod je 

snaha o snížení nadměrných kusů horniny v rozvalu. Velké kusy vznikají zejména ze 

záběru první řady. Když tedy celou délku odstřelu zkrátím a naopak zvětším jeho šířku, 

dostanu stejný výsledný objem rozpojené horniny, ale s menší délkou řad tedy i první. 

Třířadý odstřel nepředstavuje žádné ztížení podmínek pro vrtání či realizaci odstřelu. 

Třířadý odstřel uvažuji samozřejmě v místech, kde to šířka pracovní plošiny dovolí a kde 

po odstřelu zůstane bezpečná šířka pracovní plošiny pro veškerou mechanizaci a potřeby 

lomu. Musí se také dbát na vhodné rozčasování jednotlivých řad, aby opravdu docházelo 

k výlomu po clonách a byla dosažena co největší efektivita rozpojení. Jednotlivé vývrty 

jsou za sebou řazeny do trojúhelníku. Toto umístění vývrtů nepředstavuje změnu proti 

dosavadním parametrům. Spory mezi odborníky zda zvolit rozmístění vývrtů do čtverce či 

do trojúhelníku jsou časté a většinou záleží na podmínkách lomu a zejména na praktických 

zkušenostech s prováděním odstřelů v daném provozu. Rozteče, záběr i délku ucpávky 

vývrtů jsem zmenšil. Touto změnou by mělo dojít k jemnější fragmentaci rubaniny a 

k minimalizaci tvorby nadměrných kusů. viz. příloha č. 3, 4.    

4.1.2. Změny rozmíst ění vývrt ů, objem rozpojené horniny 

- menší rozteče vývrtů (z cca 3,9 m na 3,2 m) 

- menší vzdálenosti řad (z cca 4 m na 3,2 m) 

- menší záběr první řady (z cca 5 m na 3 m) 

- kratší ucpávka (z cca 3,5 m na 3 m) 

Typ trhavin v mém návrhu nezohledňuji, tudíž může být použit dosavadní typ 

trhavin: 

- počinové nálože – Perunit E 

- Celmon – sypaný 

- Digmon – sypaný 

- Dapmon 30 Extra – náložkovaný 

Ze zaměření lomové stěny a následného dopočítání jsem určil objem horniny 

rozpojené odstřelem: � = 5346 	�. Objemová hmotnost má střední hodnotu 2650 

kg ∗ m�� tzn. V = 14 167 t. 
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Celkové množství trhaviny použité na jeden odstřel (při zachování objemu 

rozpojené horniny) bude vyšší. Na tento vzorový odstřel bude spotřebováno cca 3595 kg 

trhavin. Měrná spotřeba spočítaná jako podíl použité trhaviny na objem rozpojené horniny: 

q = 0,25 �� ∗ ���.  

4.1.3. Neelektrický rozn ět - konstrukce 

Pro mnou navrhovaný clonový odstřel 88Z. CO Mokrá použiji neelektrický roznět. 

Pro roznět, který vyvolá detonaci, použiji vždy dvě počinové nálože do jednoho vývrtu 

(jedna na dno a druhá jako poslední nálož vložená do vývrtu). Tyto nálože budou rozdílně 

rozčasovány (spodní počin = 475 ms; horní počin = 500 ms) pro vyšší efektivitu odstřelu. 

Použitím více počinových náloží také zajistím jistotu iniciace. Prostor mezi počinovými 

náložemi vyplní náložkovaná nebo sypaná trhavina. Po nabití všech vývrtů opět použijeme 

ucpávkový materiál pro utěsnění vývrtů. 

 Jednotlivé dnové rozbušky jsou na povrchu propojeny příslušnými povrchovými 

rozbuškami – Shockstar Surface Connector (zpoždění: 0, 9, 17, 25, 42, 67, 100 ms). Také 

se používá Shockstar Dual Delay. Jedná se o kombinace Indetshock MS 25/50 o dobách 

zpoždění 475 a 500 ms a Shockstar Surface Connector o dobách zpoždění 9, 17, 25, 42 a 

67 ms. Hlavní vedení je zde zastoupeno tzv. Shock Tube Start Line. Hlavní vedení je 

k celé síti připojené pomocí speciální propojky zajišťující jistotu přenosu iniciace. Celé 

neelektrické zapojení je startováno pomocí jiskrové roznětnice Surefire nebo pomocí 

elektrické rozbušky a příslušné roznětnice. 

 

 

 

I …    počinové nálože - iniciovány dnovými rozbuškami 
II …  nálož 
III … ucpávka (ucpávkový materiál) 
IV … vývody 
 

 

Obr. č. 13 - Konstrukce vývrtu s neelektrickým roznětem; zdroj (autor): Vojtěch Kala 
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4.1.4. Časování odst řelu 

 Dobývaná část lomové stěny je z obou stran upnuta. Volím tedy start časování ze 

středu odstřelu. Jednotlivé vývrty mezi řadami jsou od sebe rozčasovány:  

1. řada - 2. řada = 67 ms 

2. řada – 3. řada = 100 ms 

Takto zvolené časování zajistí odlamování po clonách, bude vznikat vždy volná plocha pro 

odhoz materiálu. Zpoždění jednotlivých vývrtů v řadě je 17 ms. Od středu do pravého boku 

je v první řadě povrchová rozbuška se zpožděním 9 ms. Rozdílné zpoždění pravé a levé 

strany odstřelu zajistí zmírnění nežádoucích seismických účinků, jelikož bude detonovat 

méně dílčích náloží v jeden okamžik. Schematické znázornění viz. příloha č. 5.  

Návrh clonového odstřelu 88Z. CO Mokrá je opravdu jen ilustrativní. Neobsahuje 

veškerou potřebnou dokumentaci, ale jen nejdůležitější části pro pochopení změny 

parametrů. Kompletní teoretické vypracování clonového odstřelu by bylo rozsahově nad 

rámec této práce.      
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5. Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení na vrženého 

řešení 

5.1. Srovnání rozn ětů 

 Součástí mého návrhu na změnu parametrů clonových odstřelů v kamenolomu 

Mokrá je změna roznětného systému. Navrhuji používání neelektrického roznětu typu 

Indetshock / Shockstar na místo elektricko – bleskovicového roznětu. Neelektrický roznět 

je moderní metodou s mnoha nespornými výhodami níže uvedenými. 

Indetshock / Shockstar 

 Výhody: 

- není ovlivněn statickou elektřinou, bludnými proudy nebo přenosem rádiové 

frekvence 

- více možností časování odstřelu jak jednotlivých vývrtů, tak celého odstřelu 

- detonační trubička je velice pevná a ani ostré ohyby nezabrání přenosu iniciace 

- detonační trubičku lze při hoření držet v ruce 

- jednoduché zapojení roznětné sítě 

Nevýhody: 

- cena - oproti čistě elektrickému roznětu, ale ve srovnání s elektricko - 

bleskovicovým roznětem jsou náklady na roznět srovnatelné  

- ve srovnání s čistě elektrickým roznětem ne tak přesné zpoždění způsobené 

hořením detonační trubičky  

- nelze provést kontrolu roznětného systému proměřením. Je možná pouze 

vizuální kontrola správného zapojení. 

Elektricko – bleskovicový roznět 

Výhody: 

- při tvorbě dělené nebo mezerové nálože nemusíme používat více rozbušek 

- oproti elektrickému roznětu jsou vývrty po celou dobu nabíjení necitlivé 

k vnějším vlivům 
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Nevýhody: 

- velice pracné a to zejména zapojování rozbušek k vývodům bleskovice 

- nespolehlivost 

- náchylné na ostré zlomy bleskovice 

- větší nežádoucí vlivy TP způsobené detonací vývodů bleskovice na povrchu  

- žádná možnost časování jednotlivých vývrtů a omezená možnost časování 

celého odstřelu  

 Výhody neelektrického roznětu jsou zcela zřejmé. Mají určité nevýhody, které 

vyniknou pouze ve srovnání s čistě elektrickým roznětem, který se v kamenolomu Mokrá 

na clonové odstřely nepoužívá. Z hlediska ekonomického jsou oba typy roznětů 

srovnatelné. Avšak realizace neelektrického roznětu je méně pracná čili méně časově 

náročná. Neelektrický roznět bude mít také pozitivní vliv na fragmentaci rubaniny, jelikož 

lze tento roznět lépe časovat.  

Kvůli použitému elektricko - bleskovicovému roznětu byla často velikost odstřelu 

v kamenolomu Mokrá omezena z důvodů seismických účinků. Je dovolenou použít pouze 

omezenou nálož na jeden časový stupeň. Díky neelektrickému roznětu získáme možnost 

tvorby větších odstřelů (více časových stupňů) a tím i vyšší efektivity. Zejména kvůli 

tvorbě nadměrných kusů horniny po CO. Celková náročnost přípravy CO se zmenší, 

protože zapojení neelektrického roznětu je daleko snazší. Teoretická nevýhoda je ve 

vyšších finančních nárocích kvůli použití většího množství trhavin. Finanční rozdíl se ale 

mění, uvažujeme-li celkové náklady na vydobytou horninu, kde jsou zahrnuty náklady na 

sekundární rozpojení nadměrných kusů horniny a opotřebení úpravnické linky a 

nakládacího stroje nevhodnou fragmentací či nadměrnými kusy. Náklady na použití 

neelektrického roznětu jsou srovnatelné s náklady na použití elektricko - bleskovicového 

roznětu. Generálním projekt trhacích prací velkého rozsahu pro kamenolom Mokrá 

umožňuje použití neelektrického roznětného systému. Z hlediska roznětu není nutná jeho 

změna. Změna by byla nejspíše nutná z hlediska velikosti měrné spotřeby a ucpávky 

vývrtů, protože mé hodnoty nekorespondují s hraničními hodnotami v generálním projektu 

trhacích prací. Hodnoty v projektu jsou navrženy zbytečně striktně a částečně tak omezují 

použití jiných technologií či změnu parametrů odstřelů.   
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5.2. Realizace zkušebního clonového odst řelu 

Na kamenolomu Mokrá byl proveden zkušební odstřel s podobnými parametry, 

jako obsahuje můj návrh. Rozmístění vývrtů bylo více méně totožné s mým návrhem, 

avšak roznět byl stále použit elektricko - bleskovicový. Vedení lomu bylo s výsledkem 

velice spokojeno zejména z hlediska fragmentace rubaniny a odhozu materiálu od stěny.  

5.3. Vliv zm ěny parametr ů CO na životní prost ředí 

Změna rozteče vývrtů a vzdálenosti řad vliv CO na životní prostředí v kamenolomu 

Mokrá příliš nezmění (jedná se pouze o desítky cm). Použití neelektrického roznětného 

systému bude mít výraznější vliv na životní prostředí. Pro odstřel bude možno použít více 

časových stupňů – menší hmotnost nálože na jeden časový stupeň. Tím budou potlačeny 

zejména seismické účinky. Při použití tohoto roznětného systému dochází na povrchu 

k výbuchům pouze slabých rozbušek, které odpalují další roznětné vedení. Při dosavadním 

způsobu roznětu dochází na povrchu k výbuchům klasických zážehových rozbušek a 

bleskovice. Změnou parametrů by tedy došlo i ke zmenšení tlakové (zvukové) vlny.  
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6. Závěr 

Výsledkem této práce je: shrnutí znalostí ohledně trhacích prací; popis současného 

stavu provádění clonových odstřelů v kamenolomu Mokrá a následné navrhnutí změny 

parametrů CO. Výhody navrhnutých změn by byly patrny až po delším časovém období 

jejich používání. Všechny popsané výhody a nevýhody nových parametrů jsou pouze 

teoretické a praktické využití může přinést jiné výsledky. Nedá se proto s jistotou určit, zda 

bude zvolený návrh vhodný.  

Téměř s jistotou se dá konstatovat, že zvolený návrh má vliv na zmírnění dopadu 

trhacích prací na životní prostředí. Veškerá snaha o minimalizaci nežádoucích účinků 

trhacích prací v kamenolomu Mokrá je nesmírně důležitá, jelikož se lom nachází v těsné 

blízkosti obce Mokrá. Lom se také nachází na okraji CHKO Moravský kras a je obklopen 

lesy, které jsou protkány sítí turistických a cykloturistických stezek. 
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