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ANOTACE 

V předloţené práci je řešeno dosavadní provádění trhacích prací při rozpojování 

pískovců ve firmě PP a. s. a hledání další nové metody rozpojování této suroviny. V první 

části dochází k seznámení s firmou od počátku její historie aţ po současnost. Následně je 

popsán vývoj trhacích prací od začátku doby jejich pouţívání aţ po současný stav. Dále 

jsou zde popsány výsledky vyhodnocení současné metody trhacích prací. V další části je 

teoreticky popsána nově navrţená metoda rozpojování a zhodnoceny její výsledky pro 

další praktické pouţití. Závěrečná kapitola se zabývá porovnáním dosavadních metod a 

metody nově navrţené, jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska ţivotního prostředí. 
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SUMMARY 

In the submitted work describes the current solution of the blasting operations for 

disintegration the sandstones in the PP a. s. company and finding other new methods for 

disintegration of the material. The first part is to get acquainted with the company, since its 

early history to the present day. Later describes the development of higher concentrations 

of works from the beginning and its application to the present situation. It further describes 

the results of evaluation from current methods of blasting operations. The next section 

describes the theory of disintegration for the newly proposed method and evaluated the 

results of other practical uses. The final chapter presents a comparison of existing method 

recently proposed to of economically and environmentally. 
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Úvod 

Firma Provodínské písky a. s. Provodín zabývající se těţbou a úpravou sklářských 

a slévárenských písků. Jejíţ historie sahá jiţ ke konci 19. století, kdy byla objevena loţiska 

kvalitního průmyslově vyuţitelného písku. Počátkem 20. století zde vznikla první 

severočeská pískovna a zároveň s ní vápenopísková cihelna. V období první republiky aţ 

do začátku druhé světové války byla firma orientována na odběr písku hlavně ocelářským 

průmyslem, a to díky svým kvalitním formovacím pískům. Koncem padesátých a 

začátkem šedesátých let minulého století kdy docházelo k prudkému rozvoji 

československého průmyslu, postupně těţba písků narůstala, a proto firma musela přejít na 

mnohem účinnější dobývací metody neţ doposud. K zásadnímu zlomu v rozvoji firmy 

dochází při privatizaci státních podniků v období devadesátých let, kdy se hlavním 

akcionářem stala firma z bývalého západního Německa Quarzwerke GmbH se sídlem ve 

Frechenu u Kolína. 

V současné době firma Provodínské písky a. s. těţí ve dvou dobývacích 

prostorech a to v dobývacím prostoru Veselí – lom Srní II. a dobývacím prostoru Okřešice 

– lom Okřešice. Surovina se na obou loţiscích vyskytuje ve formě jílovokaolinitického 

zpevněného pískovce o různém chemickém a zrnitostním sloţení, coţ má značný význam 

pro budoucí způsob úpravy. Ze zkušeností a z dosud provedených zkoušek různých 

dobývacích metod, jednoznačně vyplívá, ţe dobývání pomocí trhacích prací je u 

soudrţných nerostných surovin, jakými jsou místní pískovce, nejekonomičtější a z určitého 

hlediska i ekologičtější metodou. 

Cílem této práce je porovnat dosavadní výsledky trhacích prací při rozpojování 

pískovců, které jsou pouţívány na lomech Srní II. a Okřešice. Na základě těchto získaných 

zkušeností navrhnout takový způsob provádění trhacích prací, který by byl hospodárný, 

účinný a vyhovoval všem bezpečnostním předpisům. Při volbě materiálů a návrhu 

technologie dobývání dbát na dodrţování všech zásad, které jsou přijatelné pro ochranu 

ţivotního prostředí. 
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1. Dosavadní vyhodnocení trhacích prací při rozpojování 

pískovců v lomech organizace Provodínské písky a. s. 

V dobývaných lomech organizace Provodínské písky a. s. jsou prováděny trhací 

práce malého rozsahu pomocí různých druhů trhavin a to jak ve formě náloţek nebo volně 

sypaných. Dle pevnosti horniny, která se pohybuje v rozmezí 3,9 – 32,5 MPa (laboratorní 

zkoušky provedené z jader průzkumných vývrtů) se volí mnoţství výbušniny, rozteč 

vývrtů. Vzhledem k velkému rozmezí pevnosti pískovce neexistuje ţádný přesný vzorec 

pro výpočet mnoţství trhaviny, a proto vycházíme hlavně z praktických poznatků. 

1.1. Legislativa při provádění trhacích prací 

Pro bezpečný a zdárný průběh trhacích prací je důleţité důsledné dodrţování 

právních předpisů. Základními právními předpisy pro provádění hornické činnosti jsou 

zákon č. 44 ze dne 19. dubna 1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 61 ze dne 21. dubna 

1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů. V návaznosti na zákonu č. 61/1988 Sb., byly vydány závazné vyhlášky Českého 

báňského úřadu č. 26/1989, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláška č. 72/1988, o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů. 

Dalším důleţitým předpisem je Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí ADR 

(Articles Dangereux de Route) [5], [6], [7], [8]. 

1.2. Geologie ložisek kde jsou používány trhací práce 

V úvodu této kapitoly budou stručně popsány geologické a hydrogeologické 

poměry zájmových území, a to jak jejich širších okolí tak přímo území dobývacích 

prostorů. Geologické uloţení loţiska, a to zejména jeho vrstevnatost a výskyt škodlivin, 

má vliv na kvalitu a způsob provádění trhacích prací. Hydrogeologické poměry potom zase 

při kontrolách kvality podzemních vod. Jako ochrana před jejich znečištěním byla 

stanovena minimální těţební báze a to 260 metrů nad mořem. 
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Celé okolní území je součástí luţické oblasti České křídové pánve. Oblast, jejíţ 

charakteristikou je převaha psamitických sedimentů. Sedimentace zde započala v mořském 

cenomanu usazováním pískovců. Rozhodující z pohledu těţby zde jsou střednoturonské 

sedimenty, jejţ mají mocnost přibliţně 120 – 130 metrů. Terciér je ve zdejším okolí 

zastoupen čedičovými vyvřelinami. Tyto projevy vulkanismu jsou z širšího hlediska brány 

jako škodliviny. Představitelem kvartéru jsou zde deluviální a deluviofluviální sedimenty 

(kvartérní písky). Jejich mocnost se pohybuje od několika decimetrů po několik metrů.  

Samotné loţisko písků určených pro sklářský a slévárenský průmysl vzniklo jako 

součást výplně křídové pánve, kam byly v době středního turonu snášeny nánosy písčitých 

sedimentů. Zcela převaţujícím materiálem byl křemen vulkanického původu přinášený 

sem z oblasti luţického a krkonošsko – jizerského masívu [10]. V zrnitosti se projevuje 

značná variabilita. Souhrnně lze pouze říct, ţe směrem do podloţí dochází k zjemňování 

pískovců [11].  

Pískovce středního turonu představují významnou zásobárnu podzemní vody. 

Jsou charakterizovány niţší průlinovou a díky velkému porušení vysokou puklinovou 

propustností. Loţisková území leţí v chráněné oblasti přirozené akumulace křídových 

podzemních vod. Ze zastoupených křídových souvrství cenoman – senon je 

hydrogeologicky nejvýznamnější střední turon, na který je vázán loţiskový zájem. 

Pískovce středního turonu vystupují na povrch na velké části území, coţ dává dobré 

infiltrační podmínky. Litologický vývoj pískovců podmiňuje niţší propustnost průlinovou 

a intenzivní tektonické porušení vysokou propustnost puklinovou. Jsou charakterizovány 

jako prostředí s mírnou propustností, ale vysokou průtočností. 

1.3. Technologie trhacích prací malého rozsahu – základní 

pojmy  

Trhací práce 

Trhací práce jsou takové práce, při kterých se vyuţívá exotermické reakce 

výbušnin. Při této reakci dochází k uvolnění velkého mnoţství energie při chemické 

přeměně trhaviny za velmi krátkou dobu. Při kaţdém výbuchu vzniká velký objem 

povýbuchových zplodin. Ke kaţdému vyvolání takovéto chemické reakce je potřeba 



Miloslav Šindelář: Hledání optimálního řešení při rozpojování pískovce 

2011                                                                                                                                   4 

 

zapůsobení počátečního impulzu (iniciace). Do souboru pracovních operací trhacích prací 

patří téţ takové činnosti, jako jsou příprava a nabíjení roznětných náloţek, zhotovování 

roznětné sítě, nabíjení trhavin a výbuch náloţí. Všechny tyto pracovní úkony většinou 

probíhají na jednom pracovišti při uzavření jednoho bezpečnostního okruhu [4]. 

Trhací práce malého rozsahu 

Trhací práce malého rozsahu jsou přesně definovány ve vyhlášce č. 72/1988 v § 

34 a to jako práce prováděné při průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání loţisek nerostů, 

pokud jednotlivé náloţe nepřesáhnou 50 kg trhavin a hmotnost celkové náloţe nepřesáhne 

při pracích na povrchu 200 kg. 

Plošný odstřel  

Plošné odstřely (kobercové) jsou systém táhlých náloţí umístěných co nejblíţe ke 

dnu vývrtu, jejíţ osa je nejčastěji kolmá k volné stěně etáţe. Vývrty jsou situovány ve třech 

a více řadách. Hlavní rozdíl mezi clonovým a plošným odstřelem je ve směru působení 

výbuchu. Směr působení výbuchu při clonovém je na stěnu etáţe, zatímco u odstřelu 

plošného je směr nahoru na korunu lomu. Velkou nevýhodou plošných odstřelů je výška 

jeho etáţe. 

Manipulační prostor 

Je takový prostor, který je vymezený pro přípravu výbušnin k odstřelu tvořený 

pracovištěm a jeho nejbliţším okolí. V tomto prostoru se smí po dobu příprav vyskytovat 

jen pracovníci a stroje potřebné pro přípravu a provedení odstřelu. 

Bezpečnostní okruh 

Bezpečnostním okruhem rozumíme obvod území, který uzavíráme pomocí 

určených pracovníků (hlídek), a to z toho důvodu, aby nedošlo k bezprostřednímu ohroţení 

zdraví lidí a materiálních škod na strojovém zařízení. Hlavními faktory ohroţujícími 

bezpečnost jsou povýbuchové zplodiny a neţádoucí rozlet odstřelovaného materiálu.  

Čekací doba 

Následuje těsně po odstřelu. Její délka je určená a po jejím uplynutí musí 

střelmistr, nebo vedoucí pracoviště prohlédnout místo odstřelu a aţ v případě ţe nedošlo 

k nenadálé situaci dát pokyn pro zrušení bezpečnostního okruhu. 
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Technický projekt odstřelu 

Podle § 35 vyhlášky č. 72/1988, o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů se 

pro trhací práce velkého rozsahu musí vypracovat technický projekt odstřelu, ve kterém se 

stanoví postup při provádění trhací práce z hlediska poţadované úrovně práce a zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.  

1.4. Technologický postup trhacích prací  

Technologický postup je zpracován podle § 35 vyhlášky Českého báňského úřadu 

č. 72/1988 o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracován tak, ţe vyhovuje 

oběma dobývaným lomům Srní II. a Okřešice [15]. Účelem kaţdého technologického 

postupu je zabezpečit pracovní operace tak, aby byly prováděny trhací práce podle všech 

bezpečnostních předpisů, tzn. s ohledem na maximální bezpečnost práce, celého provozu a 

s co nejmenšími vlivy na okolní prostředí. Veškeré změny v technologickém postupu 

mohou být provedeny pouze se souhlasem závodního lomu. Technologickým postupem se 

musí řídit všichni pracovníci, kteří trhací práce provádějí a jsou s ním prokazatelně 

seznámeni. Ostatní pracovníci, kteří by mohli být trhacími pracemi přímo či nepřímo 

ohroţeni, nebo by mohly být ohroţeny stroje jim svěřené, jsou povinni se vţdy řídit 

pokyny střelmistra, popřípadě hlídek odpovědných za uzavření a vyklizení bezpečnostního 

okruhu ohroţeného území. 

1.4.1. Charakteristika trhacích prácí 

Trhací práce malého rozsahu smí být prováděny na povrchu a to jen v rozsahu a 

způsobem uvedeným v technologickém postupu. Kaţdý technologický postup je určen pro 

konkrétní dobývací prostor, kde se smějí práce v něm uvedené provádět. Kaţdý 

technologický postup je zpracován podle přílohy číslo 4 vyhlášky 72/1988 o výbušninách, 

ve znění pozdějších předpisů [8]. 

V dobývaných lomech firmy Provodínské písky a. s. se trhací práce provádí 

technologií plošných (kobercových) odstřelů. Vývrty jsou prováděny vrtací soupravou 

SR15 o rozteči 2,75 – 6 metrů podle soudrţnosti horniny v daném místě. Hloubka vývrtů 

se pohybuje v rozmezí 3 – 5 metrů a průměr 110 milimetrů. Jejich rozteč lze upravovat jen 

po dohodě s vedoucím trhacích prací. 
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     Obrázek č. 1 Ukázka vývrtů (zdroj: M. Šindelář) 

 

Sekundární rozpojování nadměrných kusů horniny lze pouţít jen výjimečně po 

povolení vedoucím trhacích prací. Sekundární rozpojování provádíme pomocí příloţných 

náloţí. 

Pro trhací práce se smí pouţívat všech povrchových a důlně skalních trhavin, 

které jsou povoleny do uţívání ve smyslu vyhlášky č. 22/1997 Sb. o technických 

poţadavcích na výrobky, v platném znění, a jen v souladu s jejich návodem k pouţití. Pro 

naše účely jsou pouţívány trhaviny dodávané firmou Explosia a. s., Pardubice – Semtín a 

firmou STV GROUP a. s. Jsou to trhaviny Permon DAP M dodávaný v pytlích z plastu o 

hmotnosti 25 kilogramů, jako počinová náloţka je dodávána trhavina PERUNIT
®
 E 

v podobě maloprůměrových náloţek, poslední zástupce trhavin Explosia je Permon 10T 

dodávaný ve formě velkoprůměrových náloţek. Firmou STV Group je dodáván DAPMON 

30 EXTRA balen volně v igelitových pytlích. Všechny tyto trhaviny musí být pouţity 

v souladu s návodem k pouţívání důlně skalních trhavin vydaným výrobcem. 
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Tabulka č. 1 Přehled používaných trhavin 

Trhavina Výrobce Použití 

Základní vlastnosti 
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Permon 10T Explosia 
Hlavní 

trhavina 
4000 1050 928 4079 

Permon DAP M Explosia 
Hlavní 

trhavina 
3700 850 970 3700 

Dapmon 30 EXTRA 
STV 

Group 
Hlavní 

trhavina 
3500 800 820 4100 

PERUNIT®E Explosia Počin 6200 1300 858 4100 

 

Pro roznět, který je elektrický, se smí pouţívat elektrické časované rozbušky 

DeM-S, DeP-S. Délka jejich přívodních vodičů musí být minimálně 4 metry. Roznět 

trhavin se provádí kondenzátorovou roznětnicí RKA – 1, RKC – 1. Roznětnice musí být 

pravidelně přezkušovány na funkční spolehlivost. Po 3 měsících pouţívání, respektive po 6 

měsících od přezkoušení nesmí být pouţívány. Jako přívodní vedení k roznětnici smí být 

pouţit jen měděný vodič o průměru 1,5 mm
2
 s neporušenou izolací. Jeho délka musí být 

taková, aby nedošlo k ohroţení střelmistra rozletem horniny. 

Tabulka č. 2 Typy současně používaných rozbušek 

Typ rozbušky Počet stupňů zpoždění Interval zpoždění 

DEM – S 1 až 30 
Stupeň 1 - 20 25 ms 

Stupeň 21 - 30 50ms 

DEP – S 1 až 12 500 ms 
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K nabíjení trhavin se smí pouţívat jen dřevěný nabiják kolmo seříznutý k podélné 

ose, o průměru větším neţ je průměr náloţe a zároveň musí být alespoň o 1 metr delší neţ 

je hloubka vývrtu. 

1.4.2. Pracovní operace trhacích prací 

Před kaţdým započetím vrtacích prací musí být pracoviště očištěno od uvolněné 

horniny tak, aby bylo v bezpečném stavu a ústí vývrtů bylo řádně odkryto a nedocházelo 

k jejich zasypávání. Pro případné sekundární rozpojování se nejprve musí zajistit stabilita 

rozpojovaných balvanů, aby nemohlo dojít k jejich sesutí.  

Před dopravou výbušnin na pracoviště se střelmistr přesvědčí, zda je pracoviště 

v bezpečném stavu, vrtné schéma odpovídá tomuto pracovnímu postupu a je vyklizen 

manipulační prostor. Trhací práce provádí minimálně 2 a maximálně 4 pracovníci. V praxi 

to znamená 1 střelmistr a 1 – 3 pomocníci. Vrtacích prací se účastní pouze 1 pracovník a 

po jejich ukončení můţe být pomocníkem střelmistra. 

         Obrázek č. 2 Plošný odstřel (zdroj: M. Šindelář) 

 

Celková náloţ nesmí dle platných předpisů při trhacích pracech malého rozsahu 

překročit 200 kilogramů. Jednotlivé náloţe jsou nabíjeny do vývrtů různé hloubky a to 3 – 
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5 metrů a rozteči vrtné sítě 2,75 – 6 metrů. Maximální stanovené velikost náloţe při 

hloubce 3 metrů je 6 kilogramů, při hloubce vývrtu 5 metrů je tato náloţ stanovena na 

maximální hmotnost 12,5 kilogramů. Maximální velikost náloţe odpálené v jednom 

časovém stupni je 25 kilogramů. Velikost náloţí je určena podle platného technologického 

postupu organizace [15]. 

Nabíjení náloţek můţeme provádět volným pádem na dno vývrtu. Roznětnou 

náloţku spolu s rozbuškou nabíjíme jako poslední. Dojde-li k uvolnění rozbušky, můţe se 

pouţít nová roznětná náloţka a to i nad povolenou hmotnost jednotlivé náloţe, nejvýše 

však o 2 kilogramy, ale ta se do vrtu, jíţ plynule spouští. K této okolnosti je střelmistr 

povinen přihlédnout při uzavírání bezpečnostního okruhu a případně bezpečnostní okruh 

rozšířit. Rozšířit bezpečnostní okruh musí i v případě, dojde-li k neočekávanému 

zaklesnutí náloţky uprostřed vývrtu, nebo je dojde-li k podezření na jiné vyfouknutí 

náloţe. Těsnění náloţí se provádí přímo pískem vyneseným z vývrtu. Těsnit musíme aţ 

k ústí vývrtu.  

Roznětný okruh se musí připravovat tak, aby nedošlo k jeho porušení a poškození, 

a aby se zajistila jeho maximální funkční spolehlivost. Roznět je elektrický. Kaţdá náloţ 

smí mít jen jednu rozbušku zapojenou do okruhu zapojení, pouţíváme pouze sériové. 

Přívodní vodiče rozbušek musí být tak dlouhé, aby jejich konce nebyly ve vývrtu. Spojovat 

vodiče rozbušek přímo ve vývrtu je zakázáno. Dojde-li k přetrţení vodiče ve vývrtu, musí 

se nabít nová roznětná náloţka, přičemţ platí všechny výše uvedené hmotnosti 

jednotlivých náloţí, tzn., ţe povolené překročení hmotnosti náloţe jsou 2 kilogramy. 

Měření odporu roznětného okruhu se provádí ohmmetrem. Zjistí-li střelmistr odchylku 

mezi vypočteným a naměřeným odporem vyšší jak 10 % musí se závada neodkladně zjistit 

a odstranit. Měření odporu z místa odstřelu je zakázáno. 

Provádění sekundárního rozpojování horniny je zajištěno příloţnými náloţemi. 

Na 1 m
3
 horniny se smí pouţít maximálně 1 kilogram trhaviny. Pro roznět příloţné náloţe 

se pouţívají jen rozbušky stejných časů, aby nemohlo dojít k odhození vedlejší náloţe. 

Celková náloţ pro jeden odstřel je maximálně 5 kilogramů a současně smí být odpáleno 5 

náloţí najednou. Na utěsnění příloţné náloţe musí být pouţito ucpávky, která je minimálně 

20 násobkem váhy náloţe. Pokud se provádí odstřel pomocí příloţe, která nejde utěsnit, 

smí se pouţít maximálně 0,5 kilogramu trhaviny. Ostatní práce bez těsnění jsou zakázány. 
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1.4.3. Pokyny pro pracovníky provádějící trhací práce   

Připravovat roznětné náloţky můţe jen střelmistr, zároveň řídí veškeré přípravné 

práce a provádí samotný odstřel. Nabíjet roznětné náloţky můţe i jeho pomocník, ale jen 

za předpokladu, ţe střelmistr dělá dozor. Bez jeho vědomí nesmí na pracoviště vstupovat 

ţádné osoby. Pokud se zde nějaké nacházejí je povinen, je okamţitě vykázat. Všechny 

osoby podílející se na provádění trhacích prací, a to i kontrolní orgány, jsou povinni se řídit 

pokyny střelmistra, který odpovídá za bezpečné provedení všech prací souvisejících 

s odstřelem. Pomocníci provádějí jen takové práce, které jim náleţí a bez jeho vědomí 

nesmí opustit nebo se jen vzdálit z daného pracoviště. Při nabíjení je povoleno náloţky téţ 

dělit, ale jen za předpokladu, ţe to dovoluje návod k pouţívání výbušnin. 

Kaţdý člen hlídky, který je odpovědný za vyklizení a uzavření bezpečnostního 

okruhu svého úseku má právo vykázat z pracoviště všechny osoby. V případě potřeby je 

oprávněn i uzavřít veřejnou komunikaci. Pokud ohroţený prostor zasahuje do jiného 

pracoviště a pokud je to moţné a vhodné dá střelmistr pokyn k uzavření a vyklizení 

bezpečnostního okruhu v době, kdy na tomto pracovišti neprobíhá ţádná jiná činnost.  

Jestliţe dojde, k selhávce musí se za stanovení manipulačního prostoru a 

bezpečnostního okruhu přistoupit k jejímu zneškodnění. V místě odstřelu je nepřípustné 

provádět ţádné jiné práce, které nesouvisejí s odstraňováním selhávky. Selhávku zpravidla 

zneškodňuje střelmistr, který odstřel prováděl. Selhávku lze zneškodnit několika způsoby a 

to buď obnovou volně přístupné části vedení, nebo pouţitím nové roznětné náloţky a 

odpálením nové náloţe ve vývrtu, který se nepřiblíţí k selhávce na více neţ 110 

centimetrů, coţ je minimálně 10 násobek průměru vývrtu, vše v souladu s vyhláškou [8]. 

Nevybuchlé nebo zbylé výbušniny se smí ničit jen výbuchem. Pokud zbude větší 

mnoţství trhaviny, při které by bylo ničení nehospodárné tak se vrací zpět do skladu 

výbušnin. Vývrty po vyhořelých náloţích a zbytky vývrtů se nesmí převrtávat a znovu 

nabíjet. Nové vývrty musí být od nich vzdáleny nejméně 110 centimetrů [8], [15]. 

Pro kaţdé pracoviště musí být vypracovaný technologický postup zvlášť a bez něj 

nelze ţádné jiné trhací práce provádět. Pokud se nutnost těchto prací objeví, musí být 

vedoucím trhacích prací technologický postup upraven a řešit nové podmínky provádění 

těchto prací. 
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1.4.4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při trhacích pracech 

Pro bezpečné provedení trhacích prací se musí stanovit manipulační prostor, čímţ 

se rozumí celý prostor odvrtaného pole rozšířený o 10 metrů na kaţdou stranu od místa 

odstřelu. Při sekundárním rozpojování se stanoví manipulační prostor také 10 metrů na 

kaţdou stranu od místa odstřelu. Zjistí-li se, nebo předpokládá-li se moţnost vzniku 

mimořádných událostí zhoršujících bezpečný průběh provádění trhacích prací, je 

povinností velikost manipulačního prostoru zvýšit, a to aţ do takové míry kdy bude 

provedení odstřelu bezpečné. V manipulačním prostoru se mohou nacházet jen pracovníci 

a stroje potřebné pro přípravu a provedení odstřelu. 

Další důleţitou součástí bezpečnosti při odstřelu je stanovení bezpečnostního 

okruhu, ten se v našem případě stanovuje na vzdálenost 100 metrů na kaţdou stranu 

odstřelu. Bezpečnostní okruh uzavírají a vyklízejí dvou aţ tříčlenné hlídky. Jsou to vţdy 

pomocníci a pracovníci podílející se na přípravě pracoviště k odstřelu. Počet hlídek musí 

být tak veliký, aby hlídky zrakem přehlédli celý obvod bezpečnostního okruhu. V případě, 

ţe je terén bezpečnostního okruhu naprosto přehledný, stačí k uzavření okruhu jen jeden 

pracovník. V případě, ţe je terén nedostatečně přehledný, je nutné počet hlídek naopak 

zvýšit. Pracovníky určené k uzavření a vyklizení bezpečnostního prostoru stanoví vedoucí 

trhacích prací. Poučení všech hlídek provádí střelmistr na místě odstřelu, a to podle 

místních podmínek a situace okolí pracoviště. Bude-li bezpečnostní okruh zasahovat do 

státní silnice, uzavřou hlídky provoz na potřebnou dobu červenými praporky. Po zjištění, 

ţe bezpečnostní okruh je řádně vyklizen a uzavřen připojí střelmistr přívodní vedení 

k roznětné síti z bezpečného místa, přeměří její odpor a v případě ţe je vše v pořádku 

provede odpal. 

Pokud se v ohroţeném prostoru nachází strojní zařízení, je obsluha povinna stroj 

natočit kabinou směrem od místa odstřelu a opustit bezpečnostní prostor. V době odstřelu 

musí být strojní zařízení vzdáleno minimálně 60 metrů od tohoto místa. 

Po odstřelu následuje čekací doba. Je-li pouţit elektrický roznět, je tato doba 

stanovena na 5 minut. Po odstřelu jedné náloţe je to do té doby neţ dojde k rozplynutí 

povýbuchových zplodin. Při selhávce, nebo při podezření, ţe došlo k selhávce je čekací 

doba 10 minut. Po uplynutí čekací doby zkontroluje střelmistr spolu s vedoucím pracoviště 
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nebo předákem místo odstřelu a kdyţ zjistí, ţe nehrozí nebezpečí od výbušnin, dá pokyn ke 

zrušení bezpečnostního okruhu. 

Při provádění trhacích prací se pouţívají výstraţné signály prováděné elektrickou 

houkačkou. Při prvním stupni je zvukový signál pouţit 2 krát a při druhém jednou. První 

stupeň je příkazem k odchodu všech osob z ohroţeného území a k odchodu hlídek na 

určená stanoviště a to vše před připojením přívodního vedení k roznětné síti. Druhý stupeň 

se dává po zajištění, ţe ohroţené území je zcela vyklizeno, zabezpečeno hlídkami a náloţe 

jsou připraveny k roznětu. Odpal trhavin následuje zpravidla 1 minutu po druhém signálu. 

Ukončení trhacích prací se provádí téţ zvukovým signálem a to jedenkrát, ale aţ po 

provedení prohlídky a zjištění stavu pracoviště odstřelu. Kdyţ dojde k porušení uzávěry 

okruhu, nebo se vyskytne jiná skutečnost, která by mohla ohrozit bezpečnost osob a 

majetku, stanovuje se nouzový signál – řada krátkých tónů píšťalkou za sebou.     

1.4.5. Rozdíly v nabíjení volně sypaných a náložkových trhavin 

Technologický postup je zpracován pro trhací práce malého rozsahu při pouţití 

náloţkové trhaviny Permon 10T, a je ve většině bodů stejný s technologickým postupem 

pro nabíjení volně sypaných trhavin. Volně sypané trhaviny, které mohou být podle tohoto 

technologického postupu pouţívány, jsou Permon DAP M a DAPMON 30 EXTRA. Při 

praktickém pouţívání má kaţdá trhavina vypracovaný svůj technologický postup. 

Při pouţití jsou zde pouze dva zásadní rozdíly. Prvním je způsob roznětu, který 

musí být u sypaných trhavin proveden pomocí počinové náloţe PERUNIT
®
 E a druhým je 

způsob nabíjení[15].  

Po provedení vrtacích prací, které jsou společné, umístíme na dno vývrtu 

počinovou náloţ s připevněnou rozbuškou. Podle návodu pro důlně skalní trhaviny se 

k počinu pouţívá náloţka o hmotnosti 250 gramů. Samotné odvaţování hlavní trhaviny 

provádíme pomocí certifikované nádoby schválené příslušným obvodním báňským 

úřadem. Obsah nádoby odpovídá 2 kilogramům sypné hmotnosti trhaviny. 
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1.5. Vyhodnocení provedených trhacích prací 

Při provádění trhacích prací malého rozsahu jsou v organizaci Provodínské písky 

pouţívány různé druhy trhavin. V přiloţené tabulce č. 3 jsou uvedeny průměrné ceny na 

rozpojení 1 m
3
 a 1 tuny horniny. 

Tabulka č. 3 Vyhodnocení cenových nákladů používaných trhavin 

Trhavina 

Průměrná 
cena 

trhaviny  
Vrtné práce Trhavina Roznět Celkem Kč 

kg/Kč Kč/m3 Kč/t Kč/m3 Kč/t Kč/m3 Kč/t za m3 za t 

Permon 10T 26,- 4,70 2,20 5,70 2,70 2,30 1,10 12,70 6,00 

Permon DAP 
M + 

PERUNIT E 
23,20 4,60 2,20 5,- 2,40 2,30 1,10 11,90 5,70 

DAPMON + 
PERUNIT E 

22,- 4,50 2,15 4,45 2,10 2,30 1,10 11,25 5,35 

 

Z výše uvedených trhavin je nejvíce pouţíván Permon 10T, a to i přes svoji 

nejvyšší cenu, neboť rozpojení horniny při pouţití této trhaviny nevyţaduje jiţ ţádné 

sekundární rozpojování a surovina je připravena pro další zpracování. Pouţívání zbylých 

dvou trhavin není tak časté a vyuţívá se pouze v polohách s niţší pevností.  
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2. Optimalizace trhacích prací v organizaci Provodínské 

písky v teoretické i praktické rovině 

Pro optimalizaci dobývacích metod v lomech Srní II. a Okřešice bylo přistoupeno 

organizací na návrh k provádění rozpojování horniny pomocí trhacích prací velkého 

rozsahu, které zde nebyly doposud v praxi prováděny. Aby trhací práce proběhly co moţná 

nejhospodárněji a v součinnosti se všemi bezpečnostními předpisy, tak je nutné vyhodnotit 

veškerá rizika a skutečnosti s tím související. Mezi tyto hodnotící hlediska zdárného 

provedení odstřelu zejména patří vliv tektonických poruch v hornině, vznik nadměrných 

rozletů horniny, správná volba trhaviny, správné načasování odstřelu apod. Obecně řečeno  

posoudit vztahy mezi detonující trhavinou, rozpojovanou horninou a vznikem vedlejších 

neţádoucích projevů trhacích prací. Ke kaţdým trhacím pracím velkého rozsahu je téţ 

nutné vypracovat technický projekt odstřelu. 

Technický projekt odstřelu pro trhací práce velkého rozsahu obsahuje postupy 

prováděných prací, které se liší a to v závislosti na poţadavku na výsledky odstřelu. Musí 

obsahovat podrobnou technickou zprávu s odůvodněním, proč chceme tyto práce provádět.  

Technický projekt také udává, jaká asi bude měrná spotřeba trhaviny potřebná k rozpojení 

1 m
3
 horniny. Dále by měl řešit, aby pro dosaţení potřebného výkonu byla zachována 

dostatečná míra bezpečnosti se současnou eliminací škodlivých účinků, jak na zdraví 

pracovníků, tak na své okolí. Důleţitou součástí je i výkresová dokumentace, kde jsou 

dostatečně srozumitelně zakresleny vytyčovací body pro určení bezpečnostního okruhu 

s vyznačením hlídek a dostatečně přesné podklady k výpočtu náloţí.   

Nejjednodušším řešením při navrhování metody rozpojování, by bylo je rozdělit 

do skupin podle toho, jaký kladou při rozpojování odpor. Pro tento způsob navrhování, ale 

nejde jednoznačně stanovit, která hornina bude do jaké skupiny zařazena. Jedním 

z argumentů pro zařazení by například mohlo být petrografické sloţení horniny. Tento 

aspekt by byl, ale nedostatečný neboť vzorky hornin se stejným mineralogickým a 

petrografickým sloţením mohou patřit do různých skupin. V našem případě pevný 

nezvětralý blok pískovce bez známek jakéhokoliv narušení nelze zařadit do skupiny 

s pískovcem, který je tektonicky narušený a silně navětralý. Toto pravidlo platí pro většinu 

ostatních hornin. 
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Tektonické poruchy jsou geologickým faktorem, který je charakteristický změnou 

odporu hornin proti rozpojení, v důsledku sníţení smykové pevnosti. Pro zjištění a 

existenci těchto poruch pouţíváme v zásadě dvě metody, metodu geofyzikálních měření, 

která je schopná nám dát dobré informace o stavbě horninového masivu jeho směru a 

sklonu. Tato metoda lze pouţít jak při průzkumných pracích, tak při jiţ probíhající těţbě. 

Druhá metoda je tzv. in situ, kdy těţba jiţ probíhá, a na těţebních stěnách jsou tyto 

poruchy rozpoznatelné pouhým okem. 

Neméně důleţitá, při rozpojování skalních hornin, je správná volba trhavin při 

pouţití trhacích prací velkého rozsahu. Na volbu má vliv několik dílčích aspektů, mezi 

které patří mechanicko – fyzikální vlastnosti rozpojovaných hornin, časový sled a postup 

výbuchu jednotlivých náloţí, jejich uspořádání a hmotnost jednotlivých náloţí a náloţe 

celkové. Tyto dílčí aspekty trhacích prací velkého rozsahu jsou především řešeny pomocí 

vykonané praxe na daných lokalitách a jsou uplatňovány při zpracovávání technických 

dokumentací.  

Aby účinnost trhacích prací byla co největší, a účinky trhavin co nejlepší je nutná 

správná volba provedení a rozmístění vývrtů. Při určování průměru vývrtů pro pouţití 

trhaviny vycházíme z několika vstupních informací. Toto určování by mělo být vţdy 

kompromisem mezi ekonomickými a technickými moţnostmi. Mezi technické záleţitosti 

lze zařadit stav a současné zdokumentování jiţ těţených stěn, technické moţnosti strojního 

zařízení pro provádění vrtných prací, způsoby dobývání. Z ekonomické stránky jsou 

nejdůleţitější náklady na vyvrtání 1 běţného metru vrtu v dané hornině, finance nutné pro 

bezproblémový chod vrtných strojů, nebo druh pouţívaných rozbušek a trhavin a způsob 

jejich nabíjení tzn. pomocí nabíjecích vozů, nebo pracovníkem. 

2.1. Návrh technologického postupu trhacích prací velkého 

rozsahu   

  Pro trhací práce velkého rozsahu je většinou potřeba velkého mnoţství trhavin. 

Ruční nabíjení by bylo příliš zdlouhavé a namáhavé proto se přistupuje k nabíjení pomocí 

mísících a nabíjecích vozů, které dopraví trhavinu potřebnou k odpalu aţ na místo určení. 

Mísící a nabíjecí vozy pracují na principu výroby průmyslových trhavin přímo na místě, 

smícháním nevýbušných komponentů. Výbušnou směs potom nabíjejí přímo do 
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připravených vrtů. Nabíjení je moţné provádět třemi způsoby, záleţí na typu pouţité 

trhaviny, a to buď svévolným vypuštění směsi přímo do vývrtu, tzn. gravitací, čerpáním 

hadicí nebo pneumatickým zafukováním pomocí pneumatického nabíjecího zařízení. 

2.1.1. Vrtací práce 

Pro trhací práce velkého rozsahu navrhuji zvolit stejné průměry vývrtů jako u 

trhacích prací doposud prováděných v dobývaných lomech Srní II. a Okřešice. Vývrty 

budou navrţeny a hloubeny podle úloţních podmínek dané lokality. V lomu Srní II. 

navrhuji provádět vrty dlouhé 10,5 metru a v lomu Okřešice 12,5 metru, a to v závislosti na 

mocnosti loţiska, o stejném průměru 110 milimetrů. Vývrty navrhuji hloubit jako clonový 

odstřel o třech řadách v lomu Srní II. a ve dvou řadách v lomu Okřešice. Vzdálenost 

jednotlivý vývrtů bude vypočítána v následujících kapitolách, vývrty budou tvořit 

trojúhelníkovou síť rovnostranného trojúhelníku. Vrty jsou odvrtávány metodou rotačně 

příklepového vrtání. Drť vynesená na povrch je tedy dostatečně jemná, aby mohla 

poslouţit jako ucpávka náloţe.  

2.1.2. Nabíjení vývrtů 

Před kaţdým začátkem plnění vrtu trhavinou se musí zjistit, ţe má vrt dostatečnou 

hloubku. Jestli je vše v pořádku, tak se do vrtu nasype, v případě emulsní trhaviny napustí 

předem nastavené mnoţství náloţe. Většinou to bývá 60 % mnoţství vypočítaného a 

určeného pro daný vrt. V průběhu nabíjení je neustále kontrolováno přibývání trhaviny ve 

vývrtu. U trhavin nabíjených gravitačně toto sledujeme pomocí olovnice, u zafoukávaných 

a čerpaných trhavin toto kontrolujeme pomocí nabíjecí hadice. Kdyţ zjistíme, ţe se 

trhavina nerozlévá nebo nerozsypává do neţádoucího volného prostoru tak můţeme 

přistoupit za stálé další kontroly k dobíjení vývrtu. Vývrt se doplní poţadovaným 

mnoţstvím trhaviny, a to buď podle projektovaného mnoţství, nebo projektované délky 

ucpávky. 

V době kdy je připravován odstřel a výroba trhavin tak se posádka nabíjecího a 

mísícího vozu stává osobami zúčastněnými na přípravě trhacích prací. A jsou povini se 

řídit pokyny technického vedoucího odstřelu nebo střelmistra, jenţ provádí přípravu 

odstřelu. Předem dohodnutá spolupráce osádky mísícího a nabíjecího vozu na tom jakým 
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způsobem se bude nabíjet, jak bude probíhat měření hloubky vrtů respektive hladiny 

nabíjené trhaviny, způsobu uloţení počinových náloţí a podobně. Dojde – li k jakékoliv 

odchylce od postupu práce, který byl předem domluvený, jsou pracovníci povini na tuto 

skutečnost neprodleně informovat člověka řídícího přípravu trhacích prací. Jsou – li 

shledány závaţné skutečnosti, musí přerušit nabíjení a o dalším postupu se dohodnout 

s vedoucím trhacích prací na novém postupu, nebo odstranění těchto skutečností. 

Všechny manipulace se řídí zejména ustanovením § 24 vyhlášky Českého 

báňského úřadu č. 72/1988 Sb. o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů, návody 

k pouţívání povrchových trhavin, příslušného nabíjecího vozidla a projektovou 

dokumentací trhacích prací. Posádka mísícího a nabíjecího vozu dále musí mnoţství nabité 

trhaviny do kaţdého vrtu evidovat [8].  

Na dobře načasovaném odstřelu závisí i vznik nových volných ploch pro odhoz 

rozpojované horniny. V praxi to znamená, ţe řada, která je nejblíţe lomové stěně je na 

nejmenším stupni časování. Dalším faktorem, který ovlivňuje způsob načasování je šíření 

tlakové vlny horninou, od místa kde došlo k výbuchu, směrem k volné ploše. Po dosaţení 

vln k volné ploše se odrazí a vrací se zpět horninou, ale jiţ jako vlny tahové. Tím pádem 

dochází při zpětném rázu k narušení horniny. 

Pro trhací práce velkého rozsahu navrhuji pouţít povrchovou trhavinu Blendex 

100, která je trhavinou emulzního typu. Jako počinovou náloţku navrhuji pouţít trhavinu 

PERUNIT
®
 E vyráběnou firmou Explosia [13].  

2.1.3. Výpočet navrhovaného odstřelu v lomu Srní II.   

V lomu Srní II. navrhuji řešení trhacích prací velkého rozsahu pomocí třířadového 

clonového odstřelu, podle níţe uvedeného výpočtu [2]. 

Parametry lomové stěny a navrhované trhaviny  

- Svislá výška etáţe H = 10,5 (m) 

- Úhel sklonu lomové stěny sinα = 60° 

- Délka etáţe D = 68 (m) 

- Pevnost horniny v tlaku σtl = 18 * 10
6
(

 
Pa) 
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- Objemová hmotnost horniny ρh = 2100 (kg*m
-3

) 

- Detonační rychlost trhaviny 5000 (m*s
-1

) 

- Hustota pouţité trhaviny δn = 1210 (kg*m
-3

) 

 

Volba průměru vývrtu 

Pro mou volbu rozměru vývrtu bylo pouţito stávajícího průměru 110 milimetrů 

d – průměr vývrtu (mm) 

 

d = 110 (mm) 

 

Délka podvrtání pod úroveň paty etáţe 

Pro výpočet délky podvrtání je pouţit poměrný koeficient k1, kde většina autorů 

uvádí rozpětí mezi 0,25 – 0,30, pro svůj výpočet volím k1 = 0,3 

h = k1 * w (m) 

kde: 

h – délka podvrtání (m) 

w – záběr v patě etáţe (m) 

k1 – poměrný koeficient (podle autorů) [3], [4] 

 

h= 0,3 *5,71 = 1,71 (m) 

 

Délka ucpávky 

Pro výpočet délky ucpávky je pouţit koeficient k2 podle literatury je jeho rozpětí 

0,8 – 1,0 pro svůj výpočet volím k2 = 0,9 
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lu = k2 * w (m) 

kde: 

lu  - délka ucpávky (m) 

w – záběr v patě etáţe (m) 

k2 – koeficient (podle autorů) [3], [4] 

 

lu= 0,9 *5,71 = 5,14 (m) 

 

Volba trhaviny 

Pro trhací práce a následný výpočet je zvolena trhavina Blendex 100 vyráběná 

firmou EPC – EK, její měrná hustota je 1210 kg*m
-3

 a detonační rychlosti 5000 m*s
-1

. 

 

Měrná spotřeba trhaviny 

Tabulka č. 4 Měrná spotřeba trhaviny pro clonové odstřely 

Hornina 
Protodjakonovův 

koeficient f 
Měrná spotřeba trhaviny 

q (kg*m-3) 

Pískovec 

5 0,26 

6 0,3 

7 0,33 

8 0,36 

9 0,39 

10 0,42 

 

Pro výpočty clonových odstřelů je zpracována orientační tabulka 

Protodjakonovových koeficientů (viz. tabulka č. 3 ). Pro svůj výpočet jsem zvolil měrnou 

spotřebu trhaviny q = 0,3 (kg*m
-3

) 
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Kontrola volby výpočtem 

q = 0,145 * ρh * 10
-3

 
 
(kg*m

-3
)

 
 

kde: 

q – měrná spotřeba trhaviny (kg*m
-3

) 

ρh – objemová hmotnost horniny (kg*m
-3

) 

 

q= 0,145 * 2100 * 10
-3

 = 0,3 (kg*m
-3

) 

 

Hmotnost trhaviny v 1 běţném metru vývrtu 

p =  * δn (kg*m
-1

) 

kde: 

p – hmotnost trhaviny v 1 bm vývrtu (kg*m
-1

) 

δn – hustota pouţité trhaviny (kg*m
-3

) 

d – průměr vývrtu (m) 

 

p=  * 1210 = 11,5 (kg*m
-1

) 

 

Délka vývrtu bez převrtání 

L =  (m) 

kde: 

L – délka vývrtu bez převrtání (m) 

H – svislá výška etáţe (m) 

sin α – úhel sklonu lomové stěny (°) 
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L=  = 13 (m) 

 

Záběr náloţe v patě etáţe 

Ve výpočtu záběru náloţe patě etáţe pouţijeme koeficient m – sblíţení vývrtů 

v řadě jeho rozsah je 0,8 – 1,3, pro svůj výpočet pouţiji m = 1. 

Záběr náloţe v patě etáţe 

w = 
–

 (m) 

kde: 

w – záběr náloţe v patě etáţe (m) 

p – hmotnost trhaviny v 1 bm vývrtu (kg*m
-1

) 

H – svislá výška etáţe (m) 

L – délka vývrtu bez převrtání (m) 

sin α – úhel sklonu lomové stěny (°) 

m – sblíţení vývrtů v řadě (m) 

q – měrná spotřeba trhaviny (kg*m
-3

) 

k1 – poměrný koeficient (podle autorů) [3], [4] 

k2 – koeficient (podle autorů) [3], [4] 

 

 

w =  = 5,71 (m) 
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Záběr druhé a třetí řady odstřelu 

Při výpočtu záběru druhé a třetí řady odstřelu vycházím z výpočtu výšky 

rovnostranného trojúhelníku. 

w2 = 0,87 * l (m) 

w2 = w3 

kde: 

w2 – záběr náloţe druhé řady (m) 

w3 – záběr náloţe třetí řady (m) 

l – rozteč vývrtů v řadách (m)  

 

w2= 0,87 * 5,71 = 5 (m)  

 

w2 = w3  

  

Stanovení úsečky nejmenšího odporu 

R = w * sinα (m) 

kde: 

R – úsečka nejmenšího odporu (m) 

w – záběr náloţe v patě etáţe (m) 

sin α – úhel sklonu lomové stěny (°) 

 

R= 5,71 * sin60° = 4,6 (m) 
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Kontrola velikosti ucpávky náloţe 

Pro kontrolu velikosti ucpávky musí platit lu > R 

k2 * w > w * sin60° 

kde: 

k2 – koeficient (podle autorů) [3], [4] 

w – záběr náloţe v patě etáţe (m) 

sin α – úhel sklonu lomové stěny (°) 

 

0,9 * 5,71 > 5,71 * sin60° 

 

5,14 (m) > 4,6 (m) 

 

Rozteč vývrtů v řadách 

Při výpočtu záběru byl koeficient m = 1 

l = m * w (m) 

kde: 

l – rozteč vývrtů v řadách (m)  

m – sblíţení vývrtů v řadě (m) 

w – záběr náloţe v patě etáţe (m) 

 

l= 1 * 5,71 = 5,71 (m) 

 

 



Miloslav Šindelář: Hledání optimálního řešení při rozpojování pískovce 

2011                                                                                                                                   24 

 

Hmotnost náloţe v jednom vývrtu 

Pro výpočet druhé a třetí řady je přidáno o 10% více trhaviny. Hmotnost náloţí ve 

vývrtech druhé a třetí řady je shodná. 

Q1 = q * w * H * l (kg) 

kde: 

Q1, Q2, Q3 – hmotnost dílčích náloţí v jednotlivých řadách (kg) 

w – záběr náloţe v patě etáţe (m) 

l – rozteč vývrtů v řadách (m) 

H – svislá výška etáţe (m) 

q – měrná spotřeba trhaviny (kg*m
-3

) 

 

Q1= 0,3 * 5,71 * 10,5 * 5,71 = 102,5 (kg) 

 

Q2 = Q3 = 1,1 * Q1 = 1,1 * 102,5 = 112,75 (kg) 

 

Počet vývrtů v řadě a celkový počet 

V závislosti délky lomové stěny vypočítáme celkový počet vývrtů, kde jednotlivé 

vývrty jsou situovány tak, ţe tvoří strany rovnostranného trojúhelníku. Počet vývrtů je zde 

shodný v první a třetí řadě, ve druhé je o jeden méně. 

N1 = N3 =  (vývrtů) 

N2 = N1 – 1 

Nc = N1 + N2 + N3 

kde: 

D – celková délka etáţe (m) 

l – rozteč vývrtů v řadách (m) 
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N1 a N2 a N3 – počet vývrtů v řadách 

Nc – celkový počet vývrtů 

 

N1 = N3 =  = 12 vývrtů 

 

N2 = 12 – 1 = 11 vývrtů 

 

Nc = 12 + 11 + 12 = 35 vývrtů 

 

Celková hmotnost trhaviny 

Qc = N1 * Q1+N2 * Q2+N3 * Q3 

kde: 

Qc – celková hmotnost trhaviny (kg) 

Q1, Q2, Q3 – hmotnost dílčích náloţí v jednotlivých řadách (kg) 

N1 a N2 a N3 – počet vývrtů v řadách 

 

Qc = 12 * 102,5+11 * 112,5+12 * 102,5 = 3823 (kg) 

 

Výpočet skutečného průměru vrtáku 

dsk =  (m) 

kde: 

dsk – skutečný průměr vrtáku (m) 

Qmax – maximální pouţitá dílčí náloţ (kg) 
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δn - hustota pouţité trhaviny (kg*m
-3

) 

L – délka vývrtu bez převrtání (m) 

h – délka podvrtání (m) 

lu  - délka ucpávky (m) 

 

dsk =  = 0,111 (m) 

 

Na základě výpočtu volím vrták průměru 110 milimetrů 

 

Technicko ekonomické parametry odstřelu 

Rozpojený objem pískovce Vc:  Vc =  =  = 12743 [m
3
] = 26761 (t) 

Celková spotřeba trhaviny Qc:  3823 (kg) 

Měrná spotřeba trhaviny q:   0,3 (kg*m
-3

) 

Celková metráţ vývrtů Lc:    Lc = L + h * 35 = 13 + 1,71 *35 = 514,85 (m) 

Výnos z 1 bm vývrtu:     1 bm =  =  =24,75 [m
3
] * 2,1 = 52 (t) 

2.1.4. Navrhovaný roznět trhacích prací v lomu Srní II. 

Při odstřelu v lomu Srní II. navrhuji pouţít kombinaci bleskovicového a 

elektrického roznětu. Princip tohoto roznětu spočívá v tom, ţe bleskovicový roznět je 

iniciován elektrickou rozbuškou, která je časově zpoţděná, a tím pádem můţeme 

bleskovicový roznět, i kdyţ omezeně, ale pro naše podmínky vhodně načasovat.   

   Při nabíjení vývrtu se bleskovice připevní na počinovou náloţku a opatrně spustí 

na dno vývrtu. Z vývrtu se pak nechá koukat takový kus bleskovice, ke které se připojí 

elektrická rozbuška. Elektrickou rozbušku k bleskovici připojíme izolační páskou nebo 

k tomu speciálně určenou plastovou buţírkou. Z důvodu moţného vydrolení trhaviny 
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z bleskovice, je nutné ponechat dostatečně dlouhý konec, aby nedošlo z tohoto důvodu 

k moţné selhávce. Po spojení rozněcovadla s rozbuškou je zbytek vývrtu nabit hlavní 

trhavinou. Počinovou náloţ pouţíváme proto, aby trhaviny, kterými nabíjíme zbytek 

vývrtu, byly uvedeny k výbuchu. Počinová náloţ je zpravidla tvořena trhavinami s větší 

detonační rychlostí. Takto pokračujeme aţ do nabití všech připravených vývrtů. Jako 

ucpávku náloţe pouţijeme písek vynesený přímo z daného vývrtu. 

 

      Obrázek č. 3 Lom Srní II. (zdroj: M. Šindelář) 

 

Pro trhací práce v lomu Srní II. navrhuji pouţít postup časování v řadách. V mém 

případě jsem zvolil třířadový clonový odstřel. Při tomto jednoduchém způsobu časování 

jsou vývrty iniciované v řadách vedle sebe, s určeným časovým zpoţděním jeden za 

druhým, a tyto řady s dalším časovým zpoţděním jedna za druhou. Časové zpoţdění vedle 

sebe jdoucích vývrtů je 25 milisekund. Pro iniciaci roznětné sítě je pouţito rozbušek typu 

DEM – S 25/50. K odpálení bude pouţita kondenzátorová roznětnice RKC – 1. 

Tento způsob roznětu má oproti svým nevýhodám, jakými jsou omezené 

časování, náchylnost bleskovice k ostrým zlomům (ztrácí svoji funkci) a veliká pracnost 

při přípravě celého roznětného systému (spojování bleskovice s rozbuškou). I přes tyto 

značné nevýhody má i své klady a to zejména při nabíjení vývrtů necitlivost k vnějším 
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vlivům. Další nespornou výhodou je, ţe kdyby bylo, pouţito dělených náloţí není potřeba 

k roznětu další elektrické rozbušky [14].  

2.1.5. Výpočet navrhovaného odstřelu v lomu Okřešice 

Pro výpočet trhacích prací velkého rozsahu jsem změnil parametry odstřelu 

vzhledem k větší mocnosti loţiska a délky lomové stěny. V lomu Okřešice se nachází 

surovina, která má řádově o 10 – 15 Mpa větší pevnost v tlaku neţ surovina v lomu Srní II. 

Parametry lomové stěny a navrhované trhaviny  

- Svislá výška etáţe H = 12,5 (m) 

- Úhel sklonu lomové stěny sinα = 60° 

- Délka etáţe D = 120 (m) 

- Pevnost horniny v tlaku σtl = 32 * 10
6 
(Pa) 

- Objemová hmotnost horniny ρh = 2100 (kg*m
-3

) 

- Detonační rychlost trhaviny 5000 (m*s
-1

) 

- Hustota pouţité trhaviny δn = 1210 (kg*m
-3

) 

Volba průměru vývrtu 

Pro mou volbu rozměru vývrtu bylo pouţito stávajícího průměru 110 milimetrů 

d – průměr vývrtu (mm) 

 

d = 110 (mm) 

 

Délka podvrtání pod úroveň paty etáţe 

Pro výpočet délky podvrtání je pouţit poměrný koeficient k1, kde většina autorů 

uvádí rozpětí mezi 0,25 – 0,30, pro svůj výpočet volím k1 = 0,3 
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h = k1 * w (m) 

kde: 

h – délka podvrtání (m) 

w – záběr v patě etáţe (m) 

k1 – poměrný koeficient (podle autorů) [3], [4] 

 

h= 0,3 * 5,67 = 1,7 (m) 

 

Délka ucpávky 

Pro výpočet délky ucpávky je pouţit koeficient k2, podle literatury je jeho rozpětí 

0,8 – 1,0 pro svůj výpočet volím k2 = 0,9 

lu = k2 * w (m) 

 

kde: 

lu  - délka ucpávky (m) 

w – záběr v patě etáţe (m) 

k2 – koeficient (podle autorů) [3], [4] 

 

lu= 0,9 * 5,67 = 5,14 (m) 

 

 Volba trhaviny 

Pro trhací práce a následný výpočet je zvolena trhavina Blendex 100 vyráběná 

firmou EPC – EK, její měrná hustota je 1210 kg*m
-3

 a detonační rychlosti 5000 m*s
-1

. 
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Měrná spotřeba trhaviny 

Pro výpočty clonových odstřelů je zpracována orientační tabulka 

Protodjakonovových koeficientů (viz. tabulka č. 3 ). Pro svůj výpočet jsem zvolil měrnou 

spotřebu trhaviny q = 0,3 (kg*m
-3

) 

 

Kontrola volby výpočtem 

 q = 0,145 * ρh * 10
-3

 
 
(kg*m

-3
) 

 kde:
 
 

q – měrná spotřeba trhaviny (kg*m
-3

) 

ρh – objemová hmotnost horniny (kg*m
-3

) 

 

q= 0,145 * 2100 * 10
-3

 = 0,3 (kg*m
-3

) 

 

Hmotnost trhaviny v 1 běţném metru vývrtu 

p =  * δn (kg*m
-1

) 

kde: 

p – hmotnost trhaviny v 1 bm vývrtu (kg*m
-1

) 

δn – hustota pouţité trhaviny (kg*m
-3

) 

d – průměr vývrtu (m) 

 

p =  * 1210 = 11,5 (kg*m
-1

) 
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Délka vývrtu bez převrtání 

L =  (m) 

kde: 

L – délka vývrtu bez převrtání (m) 

H – svislá výška etáţe (m) 

sin α – úhel sklonu lomové stěny (°) 

 

L =  = 15,5 (m) 

 

Záběr náloţe v patě etáţe 

Ve výpočtu záběru náloţe patě etáţe pouţijeme koeficient m – sblíţení vývrtů 

v řadě jeho rozsah je 0,8 – 1,3, pro svůj výpočet pouţiji m = 1,1. 

Záběr náloţe v patě etáţe 

w = 
–

 (m) 

kde: 

w – záběr náloţe v patě etáţe (m) 

p – hmotnost trhaviny v 1 bm vývrtu (kg*m
-1

) 

H – svislá výška etáţe (m) 

L – délka vývrtu bez převrtání (m) 

sin α – úhel sklonu lomové stěny (°) 

m – sblíţení vývrtů v řadě (m) 

q – měrná spotřeba trhaviny (kg*m
-3

) 

k1 – poměrný koeficient (podle autorů) [3], [4] 
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k2 – koeficient (podle autorů) [3], [4] 

 

w =  = 5,67 (m) 

 

Záběr druhé řady odstřelu 

Při výpočtu záběru druhé řady vycházím z výpočtu výšky rovnostranného 

trojúhelníku. 

w2 = 0,87 * l 

kde: 

druhé řady (m) 

l – rozteč vývrtů v řadách (m) 

w2 – záběr náloţe druhé řady (m) 

 

w2 = 0,87 * 6,25 = 5,43 (m) 

 

Stanovení úsečky nejmenšího odporu 

R = w * sinα (m) 

kde: 

R – úsečka nejmenšího odporu (m) 

w – záběr náloţe v patě etáţe (m) 

sin α – úhel sklonu lomové stěny (°) 

 

R = 5,67 * sin60° = 4,58 (m) 
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Kontrola velikosti ucpávky náloţe 

Pro kontrolu velikosti ucpávky musí platit lu > R 

k2 * w > w * sin60°   

kde: 

k2 – koeficient (podle autorů) [3], [4] 

w – záběr náloţe v patě etáţe (m) 

sin α – úhel sklonu lomové stěny (°) 

 

 0,9 * 5,67 > 5,67 * sin60° 

5,1 (m) > 4,58 (m) 

 

Rozteč vývrtů v řadách 

Při výpočtu záběru byl koeficient m = 1,1 

l = m * w  (m) 

kde: 

l – rozteč vývrtů v řadách (m)  

m – sblíţení vývrtů v řadě (m) 

w – záběr náloţe v patě etáţe (m) 

 

l = 1,1 * 5,67 = 6,25 (m) 

Hmotnost náloţe v jednom vývrtu 

Pro výpočet druhé řady je přidáno o 10% více trhaviny. 

Q1 = q * w * H * l (kg) 

Q2 = 1,1 * Q1 (kg) 
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kde: 

Q1 a Q2 – hmotnost dílčích náloţí v první a druhé řadě (kg) 

w – záběr náloţe v patě etáţe (m) 

l – rozteč vývrtů v řadách (m) 

H – svislá výška etáţe (m) 

q – měrná spotřeba trhaviny (kg*m
-3

) 

 

Q1 = 0,3 *5,67 * 12,5 * 6,25 = 132,5 (kg) 

 

Q2 = 1,1 * Q1 = 1,1 * 132,5 = 146 (kg) 

 

Počet vývrtů v řadě a celkový počet 

V závislosti délky lomové stěny vypočítáme celkový počet vývrtů, kde jednotlivé 

vývrty jsou situovány tak, ţe tvoří strany rovnostranného trojúhelníku. 

N1 =  vývrtů 

N2 = N1 – 1 vývrtů 

Nc = N1 + N2 

kde: 

D – celková délka etáţe (m) 

N1 a N2 – počet vývrtů v řadách 

Nc – celkový počet vývrtů 

l – rozteč vývrtů v řadách (m) 

 

N1 =  = 19 vývrtů 
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N2 = 19 – 1 = 18 vývrtů 

 

Nc = 19 + 18 = 37 vývrtů 

 

Celková hmotnost trhaviny 

Qc = N1 * Q1 + N2 * Q2 (kg) 

kde: 

Qc – celková hmotnost trhaviny (kg) 

N1 a N2 – počet vývrtů v řadách 

Q1 a Q2 – hmotnost dílčích náloţí v první a druhé řadě (kg) 

Qc = 19 * 132,5 + 18 * 146 = 5145,5 (kg) 

 

Výpočet skutečného průměru vrtáku 

dsk =   (m)  

kde: 

dsk – skutečný průměr vrtáku (m) 

Qmax – maximální pouţitá dílčí náloţ (kg) 

δn - hustota pouţité trhaviny (kg*m
-3

) 

 L – délka vývrtu bez převrtání (m) 

h – délka podvrtání (m) 

lu  - délka ucpávky (m) 
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dsk  =  = 0,112 (m) 

 

Na základě výpočtu volím vrták průměru 110 milimetrů 

 

Technicko ekonomické parametry odstřelu 

Rozpojený objem pískovce Vc:   Vc =  =  = 17151 (m
3
) = 36018 (t) 

Celková spotřeba trhaviny Qc:  5145,5 (kg) 

Měrná spotřeba trhaviny q:   0,3 (kg*m
-3

) 

Celková metráţ vývrtů Lc:    Lc = L + h * 37 = 15,5 + 1,7 * 37 = 636,4 (m) 

Výnos z 1 bm vývrtu:     1 bm =  =  = 27 [m
3
] * 2,1 = 56,6 (t) 

2.1.6. Navrhovaný roznět trhacích prací v lomu Okřešice 

Pro odstřel v lomu Okřešice navrhuji zvolit neelektrický roznětný systém 

INDETSHOCK – SHOCKSTAR, jehoţ hlavním principem je vyvolání detonace pomocí 

povrchových rozbušek na rozbušku umístěnou v náloţi u dna vývrtu a přenos iniciace na 

následující vrt, který je umístěn ve směru pozdějšího výbuchu. Při určení časování je nutné 

postupovat tak, aby iniciační impuls pro další vrt byl vţdy předán dříve, neţ dojde 

k porušení roznětné sítě vyvolaným výbuchem. Pro iniciaci náloţí budou pouţity dnové 

rozbušky typu INDETSHOCK MS 25/50. U tohoto roznětného systému je hlavní součástí 

plastová trubička, která je naplněna trhavinovou směsí. Tato plastová trubička je přímo 

spojena s rozbuškou. Rázové vlny nutné k iniciaci prochází pouze touto trubičkou, aţ ke 

dnu a tím pádem dochází k detonaci právě ode dna vývrtu, coţ je pro praxi výhodnější. 

Spojování a časování celé roznětné sítě je prováděno pomocí speciálních plastových 

konektorů, v kterých jsou uloţeny povrchové rozbušky. 



Miloslav Šindelář: Hledání optimálního řešení při rozpojování pískovce 

2011                                                                                                                                   37 

 

Pouţitým časováním při zvoleném neelektrickém roznětném systému, je na 

doporučení výrobce pouţito časování s iniciací z jedné strany. K iniciaci detonační 

trubičky neelektrických rozbušek se pouţívá jiskrová roznětnice SUREFIRE [12], [14]. 

Tento celkem nový způsob iniciace roznětného systému sebou nese několik výhod 

i nevýhod. Mezi nevýhody tohoto systému patří cena (ve srovnání s čistě elektrickým 

roznětem, ve srovnání s roznětem bleskovico – elektrickým je cena přibliţně stejná), tento 

roznět nelze ohmicky proměřit a proto provádíme pouze vizuální kontrolu. Mezi výhody 

patří jednoduchost zapojení roznětné sítě, variabilita časování odstřelu jak v samotných 

vývrtech tak celého odstřelu, vysoká odolnost proti mechanickému poškození a necitlivost 

k vnějším vlivům.  

 

                       Obrázek č. 4 Lom Okřešice (zdroj: M. Šindelář) 
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3. Technicko – ekonomické a ekologické vyhodnocení 

navrženého řešení 

Pro vyhodnocování clonových odstřelů se všeobecně pouţívá několik vybraných 

parametrů. Mezi základní parametry pro vyhodnocování odstřelů patří velikost záběru 

náloţe v patě etáţe, délka ucpávky náloţe a stanovení úsečky nejmenšího odporu. Tyto 

parametry jsou důleţité z hlediska bezpečnosti prováděných trhacích prací. Dalším 

důleţitým faktorem při rozpojování hornin je její kusovitost. Na výsledek tohoto parametru 

má zejména vliv vzdálenost vývrtů v řadě, vzdálenost mezi řadami, průměr vývrtů a druhy 

pouţitých trhavin. 

Z ekonomického hlediska posuzujeme hlavně měrnou spotřebu trhaviny, tzn. 

kolik je potřeba kilogramů trhaviny na rozpojení 1 metru krychlového respektive 1 tuny 

horniny. Druhým důleţitým ekonomickým parametrem je výtěţnost přepočítávaná na 

jeden běţný metr vývrtu. Tento parametr nám udává poměr objemu nebo hmotnosti 

rozpojené horniny k celkové délce provedených vývrtů v daném clonovém odstřelu. 

Podrobnější rozbor ekonomického hlediska je uveden v kapitolách 3. 3. a 3.4. 

Při těţbě nerostů vţdy bývá zatěţováno ţivotní prostředí několika faktory, které 

jsou nedílnou součástí kaţdého odstřelu. Při kaţdém odstřelu jsou to zejména seismické 

otřesy, nadměrná hlučnost, prašnost spojená s povýbuchovými zplodinami a v některých 

případech i nekontrolovatelný rozlet rozpojovaných hornin. Kaţdé dobývání je také 

spojeno s pouţíváním strojního zařízení, a proto zde vzniká hluk a zplodiny vypouštěné do 

ovzduší. Nejváţnějším rizikem při pouţívání strojního vybavení je, ale moţná kontaminace 

zeminy a zásobníků spodních vod provozními kapalinami pouţívaných strojů. Při volbě 

dobývacích metod by vţdy měla být nadřazena ochrana ţivotního prostředí nad 

ekonomickými zájmy. 

3.1. Technické vyhodnocení 

Základní parametr celé technologie trhacích prací je hodnota záběru v patě 

clonového odstřelu. Na tomto parametru jsou pak závislé všechny ostatní parametry, jako 

jsou hodnota rozteče vývrtů, hmotnost dílčí náloţe, hloubka podvrtání paty etáţe a délka 

ucpávky. Ovlivňujícím parametrem hodnoty záběru je průměr clonových vývrtů. Obecně 
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lze říci, ţe čím větší průměr vývrtů, tím je velikost záběru a rozteč vývrtů větší. Zároveň s 

tím klesá spotřeba pouţité trhaviny, ale zvětšuje se kusovitost rozpojované horniny a 

zhoršuje kvalita dobývaných stěn. Hodnota záběru v patě lomové stěny má vliv i na délku 

náloţové ucpávky, se zvětšujícím se záběrem přímo úměrně roste i délka ucpávky. 

Při odpalu trhavin při clonových odstřelech vznikají rázové vlny, jejichţ energie 

postupně v závislosti na vzdálenosti od centra výbuchu klesá, a tím se zmenšuje hodnota 

amplitudy a klesá rychlost jejího šíření. Tímto rázová vlna mění svůj charakter a stává se 

vlnou seismickou [1], [3], [12]. Škodlivými účinky působí vlny objemové (podélné, 

příčné). Na výši neţádoucích účinků má vliv frekvence kmitání a rychlost kmitání. Faktory 

ovlivňující velikost seizmických vln jsou časování odstřelu (vlivem časování se amplituda 

vlny sniţuje), počet dílčích náloţí (zvyšujícím se počtem se amplituda vlny sniţuje), 

velikost upnutí (se zvětšujícím se počtem volných ploch klesá hodnota amplitudy), výkon 

pouţité trhaviny a způsob těsnění náloţí (se zvětšující se kvalitou ucpávky amplituda vlny 

roste). Sníţení účinků seismických vln lze dosáhnout především sníţením celkové 

hmotnosti náloţí, rozdělením celkové hmotnosti náloţe na několik dílčích, anebo 

správným rozčasováním celého odstřelu pomocí milisekundových rozbušek [1], [3], [12]. 

Jedním z moţných řešení by mohlo být i rozčasování pomocí délečasovaných rozbušek, 

ale ze zkušeností při současném provádění trhacích prací je nutno brát na zřetel subjektivní 

pocit obyvatel ţijících v okolí prováděného odstřelu, ţe nejde o jeden odpal trhavin, ale o 

několik za sebou jdoucích.   

Vzniklý prach a povýbuchové zplodiny z provedených trhacích prací jsou 

předmětem dlouhodobého řešení. Likvidace prachu je velmi omezená, ale dá se z části řešit 

několika moţnými způsoby. Pro omezení prašnosti existují v zásadě pouze dvě moţnosti. 

Prvním takovou moţností je dostatečné skrápění prostoru, kde budeme trhací práce 

provádět. Tato moţnost je ale občas z technického hlediska sloţitá, neboť jsou některá 

místa v lomech, která jsou pro skrápěcí vozy dosti sloţitě přístupná. Druhá moţnost řešení 

je sníţení prašnosti pomocí odsávání vzniklého prachu. Většina moderních vrtacích 

souprav je jiţ těmito zařízeními vybavena. Pro starší stroje je moţnost pouţít přídavných 

odsávacích zařízení. V případě povýbuchvých zplodin nelze nic dělat z hlediska 

bezpečnostních předpisů. Likvidace povýbuchvých zplodin je v podstatě počkání si na 

svévolné odvětrání během čekací doby, a aţ po té otevření bezpečnostního okruhu 

s následnou prohlídkou pracoviště.   
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3.2. Ekologické vyhodnocení 

Významným problémem při provádění trhacích prací jsou seismické účinky. 

Vznik seismických účinků je zpravidla závislý na technologických parametrech odstřelu 

tak na místních geologických poměrech.  V současné době je z ekonomického hlediska ze 

strany těţařských organizací zájem na tom, aby bylo loţisko vytěţeno s maximálním 

vyuţitím, a v závislosti na tom se některé nemovitosti přiblíţí k hranicím těţeného 

dobývacího prostoru. Povinností kaţdého těţaře je monitoring těchto seismických účinků 

podle daných technických norem a příslušné legislativy. Měření a vyhodnocování těchto 

účinků smí jen atestovaný metrolog za pomoci úředně ověřených měřících přístrojů. 

Základní problematiku seismických účinků řeší norma ČSN 730036 „Seizmická zatíţení 

staveb“. 

Dalším neméně důleţitým faktorem je prach zvířený trhacími a vrtacími pracemi 

a vznik povýbuchových zplodin. U prachu je důleţitá ochrana hlavně pracovníků 

provádějící vrtací práce. Toto řešíme hlavně dostatečným vybavením pracovníků 

ochrannými pomůckami.  Hodnoty povýbuchvých zplodin se u různých trhavin pohybují 

v rozmezí 600 – 1000 litrů na kilogram pouţité trhaviny. Z hlediska úniku do ovzduší 

nelze tento faktor nijak ovlivnit.  

Nadměrný rozlet horniny v našich podmínkách, je při provádění trhacích prací 

z hlediska ekologie celkem zanedbatelný, neboť v lomech Srní II. a Okřešice se 

nevyskytuje ţádná chráněná fauna ani flora. Jediné nebezpečí by mohlo vzniknout při 

rozletu horniny za stanovený bezpečnostní okruh. 

Posledním moţným způsobem znečištění je kontaminace spodních vod 

provozními kapalinami pouţitého strojního zařízení, coţ tvoří větší nebezpečí neţ 

vypouštění výfukových zplodin do ovzduší. Omezení výfukových zplodin je moţné zajistit 

včasnou modernizací těchto strojů. Větším nebezpečím je v této kategorii znečištění 

ropnými látkami, čemuţ lze předcházet pravidelnými technickými prohlídkami, 

pravidelnými údrţbami a dodrţováním technologických postupů pro provozování těchto 

strojů. 
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3.3. Ekonomické vyhodnocení návrhu zkušebního odstřelu – 

lom Srní II. 

Pro výpočet cenových nákladů jsem pouţil výsledky vypočítané v kapitole 2.1.3. 

Pro výpočet byla pouţita trhavina BLENDEX 100 jejíţ nabídková cena je 19,20 Kč za 

kilogram [17]. V ceně trhaviny je jiţ započtena doprava na místo určení a její nabíjení. 

Všechny práce by byly prováděny dodavatelským způsobem. 

Vypočítané parametry odstřelu 

Rozpojený objem pískovce Vc:    Vc =  =  = 12743 (m
3
) = 26761 (t) 

Celková spotřeba trhaviny Qc:   3823 (kg) 

Měrná spotřeba trhaviny q:    0,3 (kg*m
-3

) 

Celková metráţ vývrtů Lc:     Lc = L + h * 35 = 13 + 1,71 *35 = 514,85 (m) 

Výnos z 1 bm vývrtu:      1 bm =  =  =24,75 (m
3
) * 2,1 = 52 (t) 

 

Tabulka č. 5 Cenová kalkulace nákladů – lom Srní II. 

  Cena za jednotku (Kč) 
Cena celkem 

(Kč) 

Náklady na  
1tunu/1 m3 

(Kč)  

Vrtné práce 120,- Kč/1bm 61782,- 2,31/4,85 

Trhavina a 
nabíjení 

19,20 Kč/1kg 73401,60  2,74/5,75 

Roznět 

Bleskovice à 5617,- Kč 

6457,- 0,24/0,50 

Rozbušky à 840,- Kč 

Celková cena nákladů 141640,60 5,29/1,10 
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3.4. Ekonomické vyhodnocení návrhu zkušebního odstřelu – 

lom Okřešice 

Pro výpočet cenových nákladů jsem pouţil výsledky vypočítané v kapitole 2.1.5. 

Pro výpočet byla pouţita trhavina BLENDEX 100 jejíţ nabídková cena je 19,20 Kč za 

kilogram. V ceně trhaviny je jiţ započtena doprava na místo určení a její nabíjení. Všechny 

práce by byly prováděny dodavatelským způsobem. 

Vypočítané parametry odstřelu 

Rozpojený objem pískovce Vc:    Vc =  =  = 17151 (m
3
) = 36018 (t) 

Celková spotřeba trhaviny Qc:   5145,5 (kg) 

Měrná spotřeba trhaviny q:    0,3 (kg*m
-3

) 

Celková metráţ vývrtů Lc:     Lc = L + h * 37 = 15,5 + 1,7 * 37 = 636,4 (m) 

Výnos z 1 bm vývrtu:      1 bm =  =  = 27 (m
3
) * 2,1 = 56,6 (t) 

 

Tabulka č. 6 Cenová kalkulace nákladů – lom Okřešice 

  Cena za jednotku (Kč) 
Cena celkem 

(Kč) 

Náklady na  
1tunu/1 m3 

(Kč)  

Vrtné práce 120,- Kč/1bm 76368,-  2,12/4,45 

Trhavina a 
nabíjení 

19,20 Kč/1kg 98793,60 2,76/5,80 

Roznět 

Dnové rozbušky à 962,- Kč 

6976,- 0,19/0,40 
Povrchové rozbušky à 3182,- 

Kč 

Povrchové vedení à 2832,- Kč 

Celková cena nákladů 182137,60 5,07/10,65 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zhodnotit dosud prováděné trhací práce malého rozsahu 

s novým návrhem pro trhací práce velkého rozsahu, které jsem navrhl provádět pomocí 

dvouřadých clonových odstřelů v lomu Okřešice a třířadých v lomu Srní II. Mým cílem 

bylo navrhnout takové metody, které by omezily frekvenci prováděných trhacích prací. Při 

současné metodě trhacích prací jsou odstřely prováděny 2 – 3 krát denně, při průměrném 

výnosu 1800 tun z jednoho odstřelu. Při mém návrhu by se odstřely mohli provádět 

v rozmezí 1 – 2 týdnů, coţ by mělo pozitivní vliv na subjektivní pocity obyvatel přilehlých 

domů, ţe nedochází k tak častému pouţívání trhacích prací. Ale hlavní význam by mělo 

hledisko ekonomické, kde by mnou navrhované metody vycházely v průměru o 0,75 – 0,90 

Kč na tunu levněji, coţ vyplívá z výše uvedených výpočtů. V celkovém součtu vytěţené 

horniny by tato úspora činila 600 tisíc – 750 tisíc Kč za rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miloslav Šindelář: Hledání optimálního řešení při rozpojování pískovce 

2011                                                                                                                                   44 

 

Seznam použité literatury 

1  HORKÝ, J.; Trhací práce a rozpojování hornin. 3 vyd. Ostrava: VŠB 1987, 212 s.   

2  HORKÝ, J.; KOŘÍNEK, R.; Návody ke cvičením z předmětu trhací práce a    

  rozpojování  hornin. 1 vyd. Ostrava: VŠB Ostrava 1979, 160 s. 

3  EXNER, K.; HORKÝ, J; Trhací práce a ražení důlních děl. 2 vyd. Ostrava: VŠB TU 

  –  Ostrava, 1996, 225 s. 

4  DOJČÁR, O.; HORKÝ, J.; KOŘÍNEK, R.; Trhacia technika. 1 vyd. Ostrava:   

  Montanex, 1996. 421 s. ISBN 80-85780-69-0  

5  Zákon č. 44 ze dne 19. dubna 1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství  

  (horní  zákon), ve znění pozdějších předpisů 

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

  znění pozdějších předpisů 

7   Vyhláška č. 26/1989, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

  při  hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve  

  znění  pozdějších předpisů 

8  Vyhláška č. 72/1988, o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů 

9  ČSN 730036.;  Seismická zatížení staveb. Praha: Český normalizační institut 48 s. 

10  PROCHÁZKA, J a kol.: Průzkum geologických zásob lokality Veselí. 1 vyd. Praha: 

  Geoindustria, s. p. závod Dubí, 1971. 72 s. 

11  NEDOMLEL, A a kol.: Průzkum geologických zásob lokality Okřešice. 1 vyd. Praha: 

  Geoindustria, s. p. závod Dubí, 1973. 78 s. 

12  Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku, Dostupné na WWW:      

  <http://www.sttp.cz/index.php?Page=zpravodaj.php&MenuID=4> 

13  Explosia a. s. Semtín, Dostupné na WWW:  

  <http://www.explosia.cz/?> 

14  Austin Detonator s. r. o., Vsetín, Dostupné na WWW:           

  <http://www.austin.cz/cz/profil.htm> 

http://www.sttp.cz/index.php?Page=zpravodaj.php&MenuID=4


Miloslav Šindelář: Hledání optimálního řešení při rozpojování pískovce 

2011                                                                                                                                   45 

 

15  Technologické postupy organizace Provodínské písky a. s., Provodín 

16  Interní dokumenty a písemnosti organizace Provodínské písky a. s. 

17  EPC - Česká republika s.r.o., Tuchořice,  Dostupné na WWW: 

  <http://www.epc-groupe.cz/cz/vitejte> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miloslav Šindelář: Hledání optimálního řešení při rozpojování pískovce 

2011                                                                                                                                   46 

 

1. Přílohy 

1  Návod k pouţívání povrchvé trhaviny BLENDEX 100 

2  Provozní důlní mapa dobývacího prostoru Veselí - lomu Srní II.  

3  Provozní důlní mapa dobývacího prostoru Okřešice - lomu Okřešice 

4   Řez vývrtů lomu Srní 

5  Řez vývrtů lomu Okřešice 


