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1 Úvod

„Využití  síly  výbuchové  přeměny  některých  látek  již  po  mnoho  staletí  patří  

neodmyslitelně  nejen  k  provádění  trhacích  prací.  Použití  výbušnin  je  v současné  době 

naprosto nezbytné pro zajištění efektivního způsobu dobývání mnoha nerostů a hornin, pro  

provádění trhacích prací při nutnosti rozpojování těženého materiálu. „

Práce si klade za cíl identifikovat možná rizika, která vznikají při hornické činnosti, při 

použití výbušnin v praxi povrchové těžby vápenců. Bude se postupně zabývat popisem rizik 

při dopravě a skladování těchto materiálů – průmyslových výbušnin. Cílem je i identifikovat 

rizika vznikající při přípravě trhacích prací a při vlastním rozpojování těžených nerostů nebo 

hornin pomocí těchto výbušnin. Výsledkem práce bude shrnutí rozpoznaných rizik, analýza 

jejich  možných  příčin  a  následků  u  nejzávažnějších  z nich.  Budou  předloženy  návrhy 

možných  opatření  s cílem  snížení  velikosti  míry  ohrožení  u  jednotlivých  rozpoznaných 

významných potencionálně nebezpečných faktorů nebo situací.

Práce se bude opírat a vycházet ze zkušeností a informací získaných při dobývání horniny, 

vápence, v lomech společnosti Cement Hranice a.s. Nicméně vhledem k poměrně podobnému 

způsobu  provádění  prací  v povrchových  lomech  s obdobnými  materiály,  budou  získané 

informace a poznatky s jistou mírou přenositelné a využitelné i u jiných těžařských firem.

Graf 1: Přehled mimořádných událostí evidovaných Českým báňským úřadem.[3]



Základní pojmy

Brizance – schopnost výbušniny tříštit  pevná tělesa ležící  v bezprostřední  blízkosti  zdroje 

výbuchu. Významně ovlivňuje kusovitost rozpojené horniny.

Bezpečnostní okruh – obvod území ohroženého účinky připravovaného odstřelu, zejména 

rozletem materiálu, tlakovou vzdušnou vlnou a jedovatými zplodinami výbuchu.

Celková nálož – součet hmotnosti všech náloží připravených k současnému odpálení.

Detonační tlak a rychlost – tlak v čele detonace a  rychlost šíření detonace výbušninou.

Elektrická rozněcovadla – rozněcovadla přiváděná k činnosti elektrickou energií.

Flegmatizátor – látka, která snižuje citlivost výbušniny nebo její výbuchovou rychlost.

Iniciace, roznět – počáteční podnět vyvolávající výbuch.

Nálož – trhavina umístěná na jednom místě, připravená k odstřelu.

Počin – roznět, který vyvolává detonaci.

Počinová nálož – nálož zesilující iniciační účinek rozněcovadla.

Plastifikátor – látka přidaná k zajištění plasticity výbušniny, může být výbušná i nevýbušná.

Pyrotechnická slož – mechanická slož používaná k pyrotechnickým účelům.

Rozbuška – prostředek k přeměně prvotního iniciačního impulsu (elektrického,  tepelného, 

mechanického) na druhotný (detonační). Rozbušky jsou elektrické, šlehové a nápichové.

Roznětnice – přenosný zdroj elektrické energie určené pro roznět elektrických rozněcovadel.

Senzibilizátor – látka, která zvyšuje citlivost a výkonnost výbušniny.

Stabilizátor – látka, která stabilizuje určitou fyzikální nebo chemickou vlastnost výbušniny.

Táhlá nálož – nálož, jejíž délka mnohonásobně převyšuje průměr této nálože.

Teplota vzbuchu – minimální teplota, která způsobí roznět výbušniny.

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

výbušniny.  Trhací  práce  jsou souhrnem pracovních  operací  zahrnující  přípravu a  nabíjení 

trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě a odpal náloží.

Trhací práce velkého rozsahu – při provádění prací na povrchu jde o všechny trhací práce, 

kdy hmotnost dílčí nálože přesáhne 50 kg a nebo celková hmotnost trhavin přesáhne 200 kg.

Výbuchové teplo – teplo, které se vyvine a uvolní při výbuchu.

Výbuchová teplota – teplota zplodin výbuchu při adiabatické výbuchové přeměně.

Vývrt – vrt, zhotovený k použití trhací práce.

Zážeh – roznět, který vyvolá výbuchové hoření.



2 Vápenec
V případě čistého krystalického vápence  jde mineralogicky o kalcit,  chemicky o uhličitan 

vápenatý CaCO3. Je nositelem oxidu vápna, CaO, který je nezbytný pro výrobu vápenných 

materiálů a který také má nezastupitelné místo ve společné soustavě s oxidem křemičitým 

SiO2, oxidem hlinitým Al2O3 a  oxidem železitým Fe2O3 při  výrobě  cementu.  Vápenec  je 

v dnešní  době  rozhodující  a  nezastupitelnou  složkou  při  výrobě  většiny  stavebních  pojiv 

a produkci mnoha stavebních hmot. Je používán i jako stavební či dekorační kámen, uplatnění 

nalézá i v hutnictví, cukrovarnictví, v menší míře v mnoha dalších odvětvích průmyslu. 

2.1 Ložiska vápenců v České republice
Vápenec je celistvou usazenou horninou, z pohledu zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon, dále jen HZ), jde o vyhrazený nerost. Vápenec je na území 

České republiky (dále jen ČR), tedy českého masivu, možno nalézt na mnoha místech. Velká 

ložiska  devonského  vápence,  stáří  okolo  400  milionů  let,  se  nacházejí  především  na 

stávajících krasových územích v čechách i na moravě. Vápenec se nachází v různě silných 

vrstvách, které z hloubky i několika desítek metrů dosahují až k povrchu země. Vápence jsou 

ve většině případů, těženy v otevřených povrchových dolech, lomech.

Obr. 1: Typický obrázek otevřeného povrchového vápencového lomu ve zvlněném terénu.



Tyto  lomy  jsou  často  tvořeny  několika  rozpracovanými  skloněnými  lomovými  stěnami 

a pracovními plošinami, etážemi. Výška řezů jednotlivých rozpracovaných stěn a tedy i výška 

mezi jednotlivými etážemi se nejčastěji pohybuje v rozsahu od 10 do 30 metrů. Lomy mohou 

být  podle  způsobu  uložení  vrstev  vápence  a  podle  mocnosti  ložiska  rozpracovány  jako 

stěnové, zahloubené v reliéfu krajiny, často jde o kombinaci u obou možných případů.

2.2 Vápenec v lomech společnosti Cement Hranice a.s.
Popis těženého ložiska Cement Hranice a.s.

Cementárna  Cement  Hranice  a.s.  (schéma  technologického  zařízení  –  viz.  příloha  č.1), 

součást mezinárodní skupiny Buzzi Unicem a její vápencové lomy jsou situovány za okraj 

obydlené části města Hranice v horní části prostoru tzv. moravské brány v Olomouckém kraji. 

Ložisko cementářských surovin je postupně těženo dvěma lomy,  jejichž Českým báňským 

úřadem (dále jen ČBÚ) stanovené dobývací prostory (dále jen DP) se nacházejí v katastru 

obcí Hranice a Černotín. Lom Skalka je rozfárán 6-ti etážemi na kótách 270, 280, 295, 310, 

330 a 350 m n.m., přičemž etáže 270 a 280 m jsou zahloubeny pod úroveň okolního terénu. 

Výšky všech etáží jsou v rozmezí 10 až 25 m. Těžba je v souladu s platným plánem otvírky, 

přípravy  a  dobývání  (dále  jen  POPD)  prováděna  ve  směru  postupů  lomových  stěn  a  to 

clonovýmy odstřely (dále jen CO). Lom Černotín je koncipován jako dvouetážový na kótách 

260 a 280. Otvírka obou lomů je provedena v plném rozsahu, těžba cementářské suroviny 

probíhá kontinuálně více jak 50 let, lomy nelze dále zahlubovat.

Popis horniny v lomech Cement Hranice a.s.

Oba lomy jsou situovány na ložisku cementářských surovin Hranice. Těženou horninou jsou 

různé  typy  vápenců  devonského  až  spodněkarbonského  geologického  stáří  s poněkud 

rozdílnou a proměnlivou chemickou skladbou a odlišnou rozpojitelností. Pevnosti v tlaku se 

pohybují  v rozsahu 74 až 92 MPa,  objemová hmotnost  činí  v průměru  2,7 t/m3 v rostlém 

stavu. Z pohledu petrografického jde na ložisku především o vápence vilémovické – korálové, 

které jsou nejvíce zastoupeným surovinovým typem. Tyto vápence jsou velmi čisté, světle 

šedé barvy, jemně zrnité. Tyto vápence jsou celistvé, partie postižené krasovými jevy jsou 

vyplněny převážně jílovým materiálem. Dále můžeme rozpoznat vápence křtinské – hlíznaté. 

Tyto materiály nejsou složením tak stálé jako vápence korálové, jejich tmavě šedá hmota je 

prostoupena vápencovými hlízami a jílovitou až jílovovápnitou mezerní hmotou. V nadloží 



lomu Skalka také nasedají ve větších mocnostech (do 10 m) vrstvy neogeních a kvarterních 

sedimentů,  které  jsou těženy jako sialitická korekce bez nutnosti  předchozího rozpojování 

trhacími  pracemi.  Celkově má  těžené  ložisko značně nesourodou stavbu,  relativně  složité 

úložní poměry materiálů a četné tektonické poruchy si vyžadují důslednou selektivní těžbu, 

která  vyžaduje  provádění  většího  počtu  clonových  odstřelů  s relativně  malým  objemem 

rozpojované horniny. Předpokládaný roční objem těžby materiálu je stanoven na úrovni 1300 

kt/rok pro lom Skalka. V lomu Černotín probíhá těžba v objemu cca 100 kt ročně.[4]

Rozpojování těžených vápenců v lomech Cement Hranice a.s.

K rozpojování  horniny se v obou lomech  používají  trhací  práce malého  rozsahu (dále  jen 

TPMR) a především trhací práce velkého rozsahu (dále jen TPVR). TPVR jsou připravovány 

jako jednořadové či nejčastěji dvouřadé clonové odstřely. CO jsou typické použitím táhlých 

náloží umístěných zpravidla do záhlavních vývrtů na jednotlivých etážích lomu. Vývrty a tedy 

i nálože jsou uspořádány v pravidelných odstupech v jedné nebo více řadách, s plánovaným 

odklonem od svislice okolo 23°. Pro zamezení vzniku patek a zátrhů u paty lomové stěny jsou 

záhlavní  vývrty  převrtávány,  velmi  často  se  vrtají  i  vývrty  patní.  K přípravě  záhlavních 

i patních vývrtů ve zpracovávané hornině, pro nabíjení trhavin do připravovaných odstřelů, se 

používají  pásové  samochodné  vrtací  soupravy  firmy  Atlas  Copco.  K rozpojování  těžené 

horniny je možno používat všech trhavin schválených notifikovanou osobou.

Obr. 2: Clonový odstřel v severovýchodní části etáže 310 lomu Skalka.



g) h)
 a)           b)        c)       d)        e)        f)    i)      j)        k)

l)

             m)

             n)

Typy náloží : a) soustředěná (sklípek) uzavřená; b) táhlá souvislá uzavřená ucpávkou; c) dělená s  meziucpávkou 
uzavřená;  d)  dělená  se  vzduchovou  mezerou  uzavřená  ;  e)  radiálně  lehčená  uzavřená;  f)  táhlá  souvislá 
polouzavřená; g) soustředěná otevřená (příložná); h) soustředěná zakrytá (příložná těsněná).
Typy vrtů : i) j) záhlavní; k) obrysové; l) zálomové; m) zvedací; n) patní 

Obr. 3: Klasifikace nejčastěji připravovaných náloží a vývrtů připravovaných TPVR.[5] 

3 Provádění trhacích prací v lomu Cement Hranice a.s
Vlastní trhací práce jsou tedy prováděny především formou clonového odstřelu. Těchto TPVR 

se za rok uskuteční více jak 50 a vždy jsou plánovány a připravovány v souladu s požadavky 

na  těžbu  jednotlivých  složek  cementářského  kameniva  –  vápenců  požadovaných  kvalit. 

Lomové  hospodářství  firmy  Cement  Hranice  a.s.  podléhá  dozoru  orgánů  státní  správy, 

především Obvodnímu báňskému úřadu v Ostravě (dále jen OBÚ). Společnost má mimo jiné 

zpracován,  aktualizován  a  schválen  Plán  otvírky,  přípravy  a  dobývání,  Generální  projekt 

clonových  odstřelů  (dále  jen  GP),  Technologický  postup  trhacích  prací  (dále  jen  TP), 

havarijní plán a traumatologický plán, vede důlně měřičskou dokumentaci, atd.[6]

3.1 Projekt a příprava trhacích prací
Plánování  provádění  trhacích  prací  vychází  z požadavků  plánu  těžby,  tedy  respektuje 

zakázku zamýšlené přípravy cementářské směsi z těženého kameniva nejen v oblasti kvantity, 

ale i z pohledu jejího požadovaného chemického složení. Vlastní TPVR je pak nutné plánovat 

s ohledem na  celkový postup  těžby rozfáraného ložiska,  s ohledem na  následný bezpečný 

odvoz vzniklé rubaniny, tedy na pracovní šířku jednotlivých etáží. V neposlední řadě se berou 



v potaz  i  aktuální  klimatické  podmínky,  které  mohou  znemožňovat  bezpečnou  nakládku 

v blízkosti hran a okrajů některých etáží. Ve fázi přípravy TPVR se také zohledňují možné 

negativní dopady na životní prostředí a možnost ohrožení obyvatelstva. Ve stádiu plánování 

CO se s ohledem na vzdálenost centra odstřelu od obytné zástavby, respektive od stanoveného 

objektu starého kostela (Kostelíček), stanovuje maximální možná velikost jednotlivé (na jeden 

časový stupeň odpálené) tím i celkové (max 5000 kg) nálože. Velikost jednotlivé nálože se 

dle této vzdálenosti úměrně snižuje od maximálně 350 kg až po 50 kg na jeden časový stupeň 

odpálených výbušnin. Stanovuje se i pravděpodobný směr rozletu a odhozu kameniva.[4,16]

Obr. 4: Ukázka zákresu postupu a vzdáleností TPVR v roce 2010 do základní důlní mapy.[7]

Před vlastní TPVR, je tedy vždy zpracován zkrácený projekt příslušného odstřelu. Projekt 

je součástí  deníku odstřelu,  vedeného dle platného generálního povolení,  všechny činnosti 

jsou prováděny v souladu se schváleným postupem technologických prací. Připravované CO 

jsou koncipovány jako jednořadé či dvouřadé se záhlavními a patními vrty. Vyjímečně, když 

nemohou být připraveny patní vývrty, jsou záhlavní vývrty převrtávány o maximálně 2 m pod 

úroveň paty stěny. V jiném ojedinělém případě, v okrajových partiích lomů, kde výška stěny 

klesá pod 10 m a nebo je terén nad lomovou stěnou nezpůsobilý pro pojezd vrtných souprav, 

je odstřel vyprojektován a připraven pouze s pomocí vývrtů patních a zvedacích. Výtěžnost 

jednoho odstřelu je plánována obvykle od 5 do 25 kt kameniva, měrná spotřeba trhavin se dle 

rozpojitelnosti a požadované kusovitosti rubaniny pohybuje od 0,12 do 0,235 kg/t.[6,20,21]



Deník odstřelu obsahuje následující dokumenty :

a) Základní  informace  o  realizovaném odstřelu  –  pořadové  číslo,  zahájení  přípravných 

prací,  seznam osob a mechanizmů při  přípravě trhacích prací,  očekávanou výtěžnost 

odstřelu, spotřebu trhavin a rozbušek, termín realizace odstřelu.

b) Zkrácený projekt odstřelu, který obsahuje především vrtné schéma, výpočet celkového 

množství náloží, výpočet parametrů bezpečnosti roznětu.

c) Protokol geodetického zaměření lomové stěny a mapu připravovaného CO.

d) Oznámení o přípravě a realizaci trhacích prací, zasílané OBÚ Ostrava, PČR ředitelství 

Přerov, AČR útvar Hranice a MěÚ Hranice.

e) Nákladní a dodací listy odebraných výbušnin včetně evidenčních čísel balení trhavin.

f) Protokol o uzavření ohroženého prostoru a poučení hlídek.

g) Záznamní  list  o  spotřebě  výbušnin.  Je  evidováno  množství  a  typ  trhaviny,  velikost 

a druh počinové nálože, typ a časový stupeň rozbušky pro každý nabíjený vývrt.

h) Zápis o vyhodnocení trhací práce, jsou uvedeny všechny důležité skutečnosti, opatření, 

předání pracoviště do těžby, atd. Je zasílán i OBÚ Ostrava.

Obr. 5: Část dokumentace deníku odstřelu - zkrácený projekt a zaměření clonového odstřelu.



3.2 Vrtací práce 
K provádění vrtacích prací,  vývrtů pro táhlé i  dělené nálože,  slouží vrtací  soupravy firmy 

Atlas Copco ROC F6, Atlas Copco ROC F9, Atlas Copco ROC D9. Tyto samochodné pásové 

vrtací soupravy váží okolo 25 tun, jsou poháněny dieselovým motorem o výkonu cca 300 kW. 

Vrtání je v principu rotační s příklepem – soupravy jsou vybaveny horními a nebo ponornými 

vrtacími  kladivy.  Odvrt  kameniva  je  v průběhu  vrtání  vyplachován  na  povrch  stlačeným 

vzduchem, který je ke dnu vrtu přiváděn prostřednictvím dutého soutyčí a vrtací korunky.[22]

Obr. 6: Vrtná souprava Atlas Copco ROC F6, vrtání dvou řad záhlavních vrtů na etáži 295. 

Záhlavní vývrty jsou obvykle připravovány v průměrech 100 a 115 mm podle konkrétních 

podmínek  místa  připravovaného  odstřelu.  Vrtné  schéma,  včetně  použitých  průměrů  všech 

vývrtů, stanoví technický vedoucí odstřelu (dále jen TVO) již ve stadiu projekce clonového 

odstřelu.  Průměr  vývrtů  se  volí  dle  vrtatelnosti  horniny,  podle  plánované  hustoty  vývrtů, 

s ohledem  na  velikosti  jednotlivých  náloží  a  použitý  typ  trhaviny.  Vše  je  přizpůsobeno 

očekávané  rozpojitelnosti  trhané  horniny  a  požadavkům  na  kusovitost  připravovaného 

kameniva,  rubaniny.  Délka záhlavních vývrtů prakticky odpovídá výšce etáže.  Pro průměr 

vrtu 100 mm se zpravidla používá vrtání „horním“ kladivem, vrtání do hloubek okolo 20 m je 

takto obvykle rychlejší. Délka jednotlivých vrtných tyčí je 3,6 m při jejich průměru 45 mm, 



vrtací korunka má největší průměr již uvedených 100 mm. Rychlost postupu práce při tomto 

vrtání záhlavních 100 mm vývrtů, ve vápenci lomu Skalka, se pohybuje v rozmezí 0,8 až 1,5 

m/min.  Při  použití  ponorného kladiva  jsou  připravovány vývrty  průměru  115 mm.  Sklon 

záhlavních vývrtů je volen dle sklonů stěn etáže,  optimální hodnota je 67° (sklon vychází 

ze soudržnosti horniny a má vliv na průběh trhání). Jednořadé clonové odstřely se připravují 

se záběry vývrtů v mezích 5,3 – 6,0 m, s roztečí 2,7 – 3,5 m. Dvouřadé CO jsou plánovány 

obdobně – záběr vývrtů první řady je taktéž 5,3 – 6,0 m, záběr vývrtů druhé řady bývá menší,  

4,0 – 4,7 m. Rozteče vývrtů obou řad dvouřadého CO jsou stejné, tedy 2,7 – 3,5 m. Ve většině 

případů jsou clonové odstřely prováděny s podvrtáním paty stěny etáže řadami patních vývrtů 

o průměru 95 nebo 100 mm s roztečí  2 – 3 m.  Tyto patní vývrty realizované dle záběru 

v délkách 6 až 12 m jsou vedeny jako úpadní se sklonem 5 – 10° od vodorovné osy.  Při 

realizaci odstřelu s použitím pouze zvedacích a patních vývrtů, volí TVO rozteče jednotlivých 

náloží od 1 do 2 m tak, aby byla dodržena potřebná specifická spotřeba trhaviny.[16] 

Obr. 7: Atlas Copco ROC D9, příprava patních vrtů jiného odstřelu, také na etáži 295. 



3.3 Příprava náloží
Clonové  odstřely  se  vyznačují  používáním  řad  těsněných  táhlých  náloží  umístěných 

v záhlavních a patních vrtech. Při vlastním nabíjení vývrtů se nejprve stanoveným způsobem 

umístí rozbušky do počinových náložek a ty se potom na přívodních vodičích rozbušky volně 

spustí přímo na dno vývrtu.  Táhlá nálož se postupně plní trhavinou, ať již náložkovanou, 

nejčastěji  v uzavřených  polyethylenových  (dále  jen  PE)  hadicích,  nebo  volně  sypanou. 

Přibližně  ve  3/4  výšky  nálože  se  ukládá  druhá  iniciační  náložka.  Pokud  je  táhlá  nálož 

počinována  pouze  jednou náložkou,  používá  se  tzv.  nepřímé  počinování,  kdy je  iniciační 

počinová náložka umístěna blíže ke dnu, přibližně v 1/3 výšky sloupce trhaviny táhlé nálože.

Obr. 8: Počinová náložka táhlé nálože opatřená rozbuškou je spouštěna do záhlavního vrtu. 

Obr. 9: Záhlavní vrt je plněn trhavinou, která je volně sypána na počinovou náložku.

V případě nabíjení patních vývrtů, se pro nabíjení používají pouze balené, náložkované, 

trhaviny. K zasouvání náložek do patního vrtu je možno používat pouze dřevěných nabijáků. 

Pro zajištění efektivního využití pracovního výkonu zvolené trhaviny v rozpojované hornině 

je nezbytné nálož utěsnit. Jako ucpávka, těsnění, se v ideálním případě používá materiálu se 



stejnou akustickou impedancí jakou má trhaný materiál, nebo pokud možno s vyšší hustotou. 

V praxi  se  tak  nejčastěji  jako  těsnění  do  horní  části  záhlavního  vývrtu  vsypává  krupice 

odvrtaného materiálu, nebo granulovaná vysokopecní struska. Struska se používá pro těsnění 

patních vývrtů,  v tomto případě je však naplněná v plastikových rukávech. Táhlá nálož se 

tedy v záhlavním vývrtu doplní ucpávkou až k povrchu rozpojované horniny tak, aby výška 

ucpávky byla přibližně stejně dlouhá jako rozteč záběru jednotlivých řad odstřelu, minimálně 

však zhruba dvacetinásobek průměru vývrtu. Patní vrty jsou těsněny v délce minimálně 2,5 m.

Trhací práce v lomech Cement Hranice a.s. smí být prováděny jen s použitím elektrického 

roznětu se sériovým zapojením rozbušek. Jako rozněcovadel je používáné použít rozbušek 

DEM-S a v obdobích zvýšené bouřkové činnosti  DEM-SICCA S. Do jednoho roznětného 

okruhu  mohou  být  zapojeny  pouze  rozbušky  jednoho  typu  a  jedné  odporové  třídy.  Při 

provádění TPVR spojují elektrické rozbušky do roznětné sítě určení střelmistři, spojení celé 

roznětné sítě propojovacími vodiči  provádí TVO nebo hlavní střelmistr.  Ti také provedou 

připojení  přívodního  vedení  k roznětné  síti  a  vždy  přezkouší  z místa  odpalu  ohmmetrem 

správnost  zapojení  a  odpor  roznětného  okruhu.  Přívodní  vedení  musí  být  po  celé  délce 

izolováno, musí být dlouhé minimálně 50 m, ohmický odpor nesmí překročit 0,07 /m/1 link. 

Konce přívodního vedení musí být před roznětem izolovány a nesmí být zkratovány.[16][20]

Obr. 10: Pomocí dřevěného nabijáku jsou zasunovány všechny náložky do patního vývrtu.



3.4 Provedení trhacích prací
Po provedení  nabití  náloží  clonového odstřelu  a  zapojení  roznětné  sítě  je  potřeba  uzavřít 

ohrožený  prostor.  Toto  se  provádí  v potřebném  rozsahu,  dle  schváleného  GP,  pomocí 

proškolených  hlídek  rozmístěných  na  stanovených  místech  na  hranicích  tohoto  prostoru. 

Ohrožení a uzavření tohoto bezpečnostního prostoru je signalizováno akustickým znamením – 

1. výstražný signál (signální náložka, siréna) 30 minut před odpálením náloží.

Vlastní odstřel se provádí po 2. výstražném signálu (signální náložka, siréna), 1 minutu 

před  odpalem  a  to  z  úkrytu  mimo  očekávaný  směr  rozletu  kameniva,  ze  vzdálenosti 

minimálně 50 m. Před provedením odpalu je překontrolován celkový odpor soustavy roznětné 

sítě připojením přívodního vedení na svorky měřidla odporu. Připojení roznětnice je možné až 

po  druhém  výstražném  signálu,  odpal  je  proveden  předepsaným  způsobem  po  hlasitém 

zvolání  „pálím“.  Po  provedení  odstřelu  smí  TVO  nebo  střelmistr  vstoupit  na  pracoviště 

trhacích prací až po uplynutí tzv. čekací doby. Tato čekací doba činí při elektrickém roznětu 

více než jedné nálože 5 minut.  Při podezření na selhávku, nebo při selhávce, se tato doba 

prodlužuje  na  10  minut.  Bezprostředně  po  uplynutí  čekací  doby  se  provede  kontrola 

pracoviště, kde se zjistí zda nehrozí nebezpečí například od neiniciovaných trhavin, kontroluje 

se stav lomové stěny pro další bezpečnou práci. Po zjištění, že nehrozí nebezpečí, dává TVO 

nebo střelmistr pokyn k vydání konečného signálu o ukončení odstřelu, signálu pro odvolání 

hlídek a otevření ohroženého prostoru. Tento signál je předán taktéž náložkou nebo sirénou. 

3.4.1 Roznětnice DBR – 12

Roznětnice DBR – 12 dodává společnost Austin Detonator s.r.o. Jde o kondenzátorovou důlně 

bezpečnou  roznětnici  určenou  pro  všechny  druhy  elektrických  rozněcovadel,  především 

rozbušek střední odolnosti  SO (dále jen SO). K nabíjení,  které trvá cca 10 sekund, slouží 

alternátor, transformátor a usměrňovač. Napětí na svorkách nabitého kondenzátoru o kapacitě 

25 F, které je indikováno blikáním doutnavky roznětnice, je 1200 V. Roznětnice je schopna 

dodat roznětné soustavě zážehový impulz o energii 18 mJ/ v délce trvání 4 ms. Maximální 

celkový  zatěžovací  odpor  je  pro  bezpečnou  iniciaci  sériově  zapojených  roznětek  DEM-S 

Rzmax= 430 Při použití rozbušek DEM-SICCA s vyšším roznětným proudem je maximální 

možný celkový odpor soustavy snížen na 170 Roznětnice je dodávána s koženým obalem 

a řemenem, je provedena v krytí IP 65. Výrobce stanovil četnost kontrol na 1x za rok.[17]



3.4.2 Ohmmetr DO 200 / 2000 P

Měřidlo odporu, digitální ohmmetr DO 200/2000 P je výrobkem S Power product s.r.o. Tento 

přístroj umožňuje bezpečným napětím a proudem měřit odpor roznětných sítích při trhacích 

pracích. Měřící přístroj se zapíná automaticky připojením měřeného okruhu na jeho svorky, 

měřící rozsah je taktéž přepínán automaticky od 0 do 199,9 a od 200 do 1999 Přístroj na 

displeji  indikuje,  pokud  odpor  soustavy  přesahuje  možný  měřící  rozsah,  stejně  jako  je 

indikován i pokles napětí baterií. Přesnost ohmmetru je udáván na úrovni 1 %, maximální 

měřící  proud  Imeř <  20  mA.  Přístroj  je  proveden  do  prostředí  s nebezpečím  výbuchu,  je 

napájen  třemi  tužkovými  bateriemi.  Dle  §  25  vyhlášky  ČBÚ  č.  72/1988  Sb.  se  provádí 

přezkoušení měřidla 1x za rok, a to v autorizované zkušebně.[18]

Obr. 11: Roznětnice DBR – 12 s nasazenou kličkou alternátoru.

Obr. 12: Měřidlo DO 200/2000 P, skutečný celk. odpor roznětné soustavy odstřelu 280/311.



3.5 Nakládka rubaniny v povrchovém lomu

Obr. 13: Nakladač Caterpillar 980 H rozebírá rozval rubaniny CO a nakládá vozidlo Iveco. 

Těžená hornina je nakládána čelními kolovými nakladači a hydraulickým rypadlem, bagrem, 

na nákladní automobily Tatra nebo Iveco, o nosnosti 13 respektive 20 t. Tímto způsobem je 

rubanina  velikosti  kameniva  cca  50 až  maximálně  cca 500 mm svážena 0,5 až  6 km do 

násypek  čelisťových  drtičů  dvoustupňové  drtírny.  Pokud  se  v rozvalu  vyskytuje  špatně 

rozpojená  hornina  s nadměrnou  kusovitostí,  která  by  šla  jen  obtížně  naložit,  byla  by 

nebezpečná při přepravě nebo špatně manipulovatelná v automaticky řízeném podavači drtiče, 

jsou tyto nadměrné kusy vápence zdrobněny na místě etáže, pomocí hydraulického kladiva na 

pásovém podvozku. Sekundární odstřely se v lomech společnosti  Cement  Hranice a.s. pro 

tyto práce nepoužívají. Nákladními automobily jsou z prostoru jejich dočasné deponie v lomu 

Skalka  do  násypek  drtíren  naváženy  i  další  materiály,  přísady,  důležité  pro  zajištění 

optimálního  složení  cementářské  suroviny.  Jde  především o  dále  jinak  obtížně  využitelné 

materiály z jiných průmyslových výrob – odpadní písek, strusku a popílek. 



4 Zdroje rizika při provádění trhacích prací
Zdrojem  rizik  jsou  především  materiály  s nebezpečnými  vlastnostmi,  tedy  používané 

výbušniny. Pro potřeby zpracování této analýzy se práce bude zabývat pouze specifickými 

riziky těchto používaných výbušnin. Nebezpečné mohou být a jisté ohrožení může vzniknout 

při všech situacích spojených s manipulací, dopravou a skladováním výbušnin. Nebezpečná je 

tedy i příprava a vlastní provádění trhacích prací. Zdroje rizik mohou aktivovat nejen samotné 

manipulace  s výbušninami,  ale  i  používané  pomůcky  potřebné  pro  přípravu  a  provádění 

trhacích  prací.  Zde  by  bylo  možné  vyjmenovat  všechny  osobní  ochranné  pomůcky 

pracovníků,  kteří  se  podílejí  na  provádění  trhacích  pracích  od  manipulací  spojených 

s přepravou, skladováním až po vlastní odstřely. Dále jsou to všechny jednoduché pracovní 

nástroje a pomůcky jako podložky, podlážky, schránky, brašny, nože, propichovací kolíky, 

šňůry,  nabijáky,  atd.  Nebezpečím  může  aktivovat  i  použití  nevhodných  či  poškozených 

přístrojů a zařízení nezbytných pro bezpečné provedení odstřelu, zde jde především o měřidla 

odporu – ohmmetry, a roznětnice.

Další rizika a jejich zdroje, která byla identifikována,  ale která jsou spojena a vznikají 

například  provozem  dopravních  prostředků,  pohybem  v blízkosti  okrajů  lomových  stěn, 

užíváním drobného pracovního nářadí, elektrických spotřebičů, atd. nebudou předmětem další 

analýzy, tato rizika nebudou uvažována.

Při  hodnocení  rizik  a  jejich  závažnosti  lze  vycházet  z údajů  poskytnutých  výrobci 

jednotlivých používaných materiálů, uvedených v bezpečnostních listech výrobku.



4.1 Výbušniny a jejich vlastnosti 
Výbušniny  jsou  chemické  látky  schopné  chemického  výbuchu.  Pokud  jsou  vhodným 

způsobem uvedeny do činnosti – iniciovány, dojde k prudkému a rychlému chemickému nebo 

fyzikálně-chemickému  ději.  Výbušniny  dokáží  uvolnit  velké  množství  energie, 

charakteristické  prudkým  uvolněním  velkého  množství  plynů,  světla  a  tepla.  Chemický 

výbuch způsobuje extrémně rychlá chemická reakce, při které dochází k velmi rychlé změně 

skupenství nejčastěji pevné nebo i tekuté chemické látky na skupenství plynné. Celý proces 

této proměny trvá velice krátký časový úsek, řádově setiny vteřiny,  je doprovázen značně 

vysokými teplotami, tlakem, světelným a zvukovým efektem. Celou škálu známých výbušnin 

klasifikujeme podle různých hledisek. Podle vlastností, účelu použití a chování při iniciaci je 

dělíme na trhaviny, třaskaviny, střeliviny a pyrotechnické slože. V případě trhavin a třaskavin 

jde  z pohledu  jejich  chemického  složení  o  nitrolátky  (typicky  trinitrotoluen),  nitroaminy 

(například  hexogen),  poměrně  citlivé  jsou  pak  nitroestery  (pentrit,  nitroglykol),  dále 

rozeznáváme sloučeniny kyseliny chlorečné a chloristé (např. chloristan amonný), sloučeniny 

azoimidu  (např.  azid  sodný  a  azid  olovnatý)  a  ostatní  výbušniny  (například  dusičnan 

amonný). Podle způsobu vyvolání jejich výbuchové přeměny rozeznáváme výbušniny přímé 

a nepřímé. Přímé výbušniny,  primární  – k jejich typické výbuchové přeměně je možné je 

přivést jednoduchým podnětem, například třením, nárazem, nápichem, plamenem, jiskrou, ale 

i  elektromagnetickým  zářením.  Výbušniny  nepřímé,  sekundární  –  k  výbuchové  přeměně 

potřebují  silný impulz,  například detonační  vlnu. Podle rychlosti  výbušné přeměny dělíme 

výbušniny na rychlé, detonující – rychlost přeměny je vyšší než rychlost zvuku (zpravidla se 

jedná o třaskaviny a  trhaviny)  a  na výbušniny pomalé.  V případě  pomalých výbušnin jde 

většinou  o  střeliviny  a  pyrotechnické  slože,  které  se  vyznačují  výbuchovým  hořením, 

deflagrací s rychlostmi až několika stovek metrů za sekundu (obvykle s velkou závislostí na 

okolní teplotě a tlaku). Výbušniny můžeme dále klasifikovat podle způsobu výroby, podle 

cílového uživatele, podle jejich konzistence, podle jejich zcitlivění, respektive podle obsahu 

jednotlivých výbušných složek, atd.[1] 



4.1.1 Třaskaviny

Třaskaviny, jsou přímé, tedy velmi citlivé výbušniny. Mají své použití ve formě iniciátorů 

(roznětky,  rozbušky,  palníky,  atd).  Energeticky jsou třaskaviny většinou chudé a množství 

energie uvolněné při výbuchu zdánlivě neodpovídá jejich iniciační mohutnosti. Pro iniciační 

účinek je však důležitá energie, která je třaskavinou iniciované látce udělena a která je závislá 

na  akceleraci  výbušné  přeměny  třaskaviny.  Nejběžněji  v praxi  využívané  třaskaviny  jsou 

fulminát  rtuťnatý  Hg(CNO)2 (triviálně  třaskavá rtuť,  dále  jen MF),  azid  olovnatý  Pb(N3)2 

(dále jen LA), trinitroresorcinát olovnatý (triviálně tricinát, dále jen TNRO), a tetrazen (1-

amino1-(2H-tetrazol-5-yl-diazenyl)guanidin monohydrát, dále jen GNGT).[2,13]

Obr. 14: Molekula trinitroresorcinátu olovnatého (vlevo) a molekula tetrazenu (vpravo).

4.1.2 Trhaviny

Trhaviny jsou výbušniny, jejichž hlavním typem výbušné přeměny je detonace. Na rozdíl od 

třaskavin jsou podstatně méně citlivé k mechanickým podnětům a k vyvolání jejich detonace 

je nutné použití poměrně silného impulzu, například detonace jiné výbušniny. Jednoduchým 

fyzikálním podnětem není možné detonaci vyvolat. Trhaviny jsou obvykle koncipovány, jako 

vojenské nebo průmyslové. Vojenské trhaviny jsou zpravidla chemická individua, nebo jejich 

směsi, s malým počtem elementů. Vyznačují se vysokým pracovním výkonem, velkou mírou 

bezpečnosti, dlouhodobou stálostí parametrů, dobrou manipulovatelností a možností použití 

pod vodou. Typickými představiteli rozhodujících hlavních složek vojenských trhavin jsou 

tyto  chemické  látky:  2,4,6-trinitrotoluen  (triviálně  tritol,  dále  jen  TNT),  1,3-dinitro-2,2-

bis(nitratomethyl)propan, (pentaerythritol-tetranitrát, triviálně pentrit, dále jen PENT), 1,3,5-

trinitro-1,3,5-triazinan  (triviálně  hexogen,  dále  jen  RDX),  a  1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-

tetrazokanen (triviálně oktogen, dále jen HMX). Tyto základní komponenty trhavin, i jejich 

kombinace,  jsou  obvykle  doplněny  různými  minoritními  přísadami.  Jde  o  plastifikátory, 

stabilizátory, práškový hliník, atd. Jednou z doposud nejvýkonnější, v praxi však zatím příliš 

neužívanou trhavinou, je 2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitan (HNIW). 



Obr. 15: Vojenská trhavina na bázi PENT se stopami vpichů po dodatečné injektáži DMNB.

Další  ze složek výbušniny,  až do 1%, bývají  i  látky usnadňující  předvýbuchovou detekci 

trhavin,  například  2,3-dimethyl-2,3dinitrobutan  (dále  jen  DMNB).  Objemová  hmotnost 

výkonných trhavin, individuí, se obvykle pohybuje od 1,7 po 1,9 g/cm, je totiž zvyšována 

litím a lisováním. Ve volně iniciovaných trhavinách postupuje detonace rychlostí i více jak 

8000 m/s, v čele rázové vlny je dosahováno tlaků až cca 40 GPa a teplot i okolo 4500 oC. Při 

oddetonování jednoho kilogramu trhaviny se velmi rychle uvolní až 6 MJ energie a okamžitě 

vzniká okolo 1 m3 plynných zplodin výbuchu. Vzhledem k reálným teplotám je však objem 

plynů více jak řádově vyšší. Všechny uvedené údaje jsou platné pro vysoce výkonné trhaviny, 

u průmyslově běžně používaných trhavin je dosahováno hodnot obvykle zhruba polovičních 

(tab.č.1).  Účinek trhaviny na okolí,  tedy i  její  pracovní schopnost a  výkonnost,  je možno 

charakterizovat její schopností tříštit, tzv. brizancí. Brizance trhaviny je zjednodušeně funkcí 

součinu  její  detonační  rychlosti,  hustoty  trhaviny  a  její  energie  uvolněné  při  výbuchu. 

Potenciál  trhaviny  lze  optimálně  využít,  ale  i  mnohonásobně  zvýšit,  jejím  správným 

počinováním, zapuštěním, utěsněním, vytvořením tvarované a usměrněné nálože, atd.[1,13]

Průmyslové trhaviny jsou oproti  vojenským trhavinám obvykle směsi  látek,  které mají 

takové vlastnosti, aby za podmínek pro které jsou určeny, vykazovaly potřebné výbušninářské 

a bezpečnostní parametry při ekonomicky únosných nákladech a jednoduchosti výroby. Jejich 

složení  se  výrazně  liší  podle  zamýšleného  účelu  jejich  použití.  Vlastnosti  a  popis  těchto 

průmyslových trhavin bude uveden v následujících odstavcích.[1,10]



Tabulka 1: Některé výbušninářské parametry vybraných na povrchu běžně užívaných trhavin.

V  tabulce  jsou  pro  názornost  a  možnost  srovnání  uvedeny  základní  výbušninářské 

parametry v průmyslové praxi, pro trhací práce na povrchu, běžně užívaných trhavin.[10]

Při provádění trhacích prací je však důležitým parametrem i cena trhavin. Pro orientaci, 

ale i ilustraci, je možno uvést pouze přibližnou cenu Permon DAP M na úrovni cca 10 Kč, 

Emsit V cca 20 Kč, Perunitu E cca 30 Kč a cena Semtexu 1A se pohybuje okolo 300 Kč. Vše 

uvedené jsou ceny roku 2010 vztažené na kilogram obvykle odebraného množství trhavin. 



4.1.3 Pyrotechnické slože

Pyrotechnické slože jsou mechanické směsi celé řady chemických látek, které mají charakter 

hořlavin,  oxidovadel,  pojidel,  stabilizátorů,  flegmatizátorů  a  dalších  přídavných  látek. 

Požadovaného  efektu  se  dosahuje  jejich  chemickou  přeměnou  ve  formě  různě  rychlého 

hoření.  Z mnoha  různých  druhů  složí  se  specifickými  vlastnostmi  (osvětlovací,  zápalné, 

zvukové, stopovkové, zpožďovací, dýmotvorné, atd), se v praxi, při průmyslovém využívání 

trhavin,  používají  tyto  pyrotechnické  komponenty především jako zážehové a zpožďovací 

součásti iniciátorů, nejčastěji v elektrických rozbuškách.[1]

Zážehové  slože  přebírají  energetický  impulz  a  zajišťují  požadovanou  iniciaci  další 

pyrotechnické  slože,  nebo  primární  výbušniny.  Tyto  zážehové  slože  se  musí  vyznačovat 

vysokou  stálostí  parametrů  –  tedy  především  dostatečnou  citlivostí  k podnětu,  nejčastěji 

k teplotě a jiskře, a vývinem dostatečného množství tepla pro iniciaci dalších komponentů 

systému při současném zachování míry manipulační bezpečnosti. Zpožďovací pyrotechnické 

slože jsou určeny pro zabezpečení předem definovaného časového odstupu od jejich iniciace 

ke  spolehlivému  přenosu  iniciačního  podnětu,  plamene  na  další  elementy.  Oprávněným 

požadavkem  na  vlastnosti  zpožďovacích  složí,  je  kromě  jejich  spolehlivosti  přenosu 

iniciačního  impulsu  v celém  rozsahu  pracovních  podmínek,  především  vysoká  časová 

přesnost a nízký rozptyl časového zpoždění. Toto zpoždění se pohybuje od několika tisícin 

sekundy  až  po  stovky  sekund  (vojenské  aplikace),  v průmyslové  praxi  je  užívaný  čas 

zpoždění realizován v rozsahu desítek milisekund až po sekundy a to v několika stupních, 

nejčastěji s odstupem 25 ms v každém časovém stupni.[1,5]



4.2Popis zdrojů jednotlivých rizik
Zdrojem rizika jsou používané trhaviny a výbušná zařízení, které jsou schopny výbuchu.

4.2.1 Elektrická rozbuška DEM

Jde o elektrickou okamžitou a řadu časových milisekundových rozbušek řady DEM, výrobce 

Austin Detonator s.r.o. Tyto rozbušky jsou vhodné pro použití při provádění trhacích prací na 

povrchu  i  v podzemí  v  prostředí  bez  nebezpečí  výbuchu  uhelného  prachu  a  metanu. 

V provedení s měděnou dutinkou se mohou používat také v neplynujících uhelných dolech.

Obr. 16: Uspořádání komponent, schéma sestavené milisekundové rozbušky řady DEM.

Obr. 17: Fotografie milisekundové rozbušky DEM-S časového stupně č.6.

Při  povrchovém  trhání  nejčastěji  používané  rozbušky  střední  odolnosti  SO  řady  DEM 

s hliníkovou dutinkou,  se  vyrábí  jako okamžité  a  tzv.  milisekundové a to  ve 21 časových 

stupních po 25 ms a v dalších 10-ti stupních po 50 ms (celkem 31 stupňů od 0 ms až po 1000 

ms). Rozbušky jsou laborovány elektrickou pilulí, zpožďovací, primární a sekundární složí. 

Elektrická  pilule  může  být  obecně  koncipována  jako  jiskrová,  nebo  dnes  nejčastěji 

v provedení můstkovém, odporovém. V tzv. můstkové piluli je do přídržných lamel osazen 

vhodný  odporový  drátek  délky  1  až  2  mm.  Průměr  drátku  se  pohybuje  podle  použitého 

materiálu (konstantan, nikelin, cekas nebo chromnikl) od 0,01 do 0,2 mm. Materiál a průměr 



odporového  drátku  je  určující  pro  některé  základní  sledované  parametry  rozbušek  –  jde 

především  o  velikost  bezpečného  proudu  a  velikost  potřebného  iniciačního  impulzu. 

Odporová  pilule  je  při  výrobě  namáčena  do  roztoků  zažehovacích  složí  a  posléze  je 

zalakována.  Zažehovací  a  zpožďovací  slož  je  tvořena  směsí  především  ortoolovičitanu 

olovnatého,  chromanu  barnatého,  chloristanu  draselného,  práškového  zirkonu  a  sulfidem 

antimonu  v poměrech  odpovídajících  časovému  stupni  rozbušky.  Jako  primární  náplně, 

třaskaviny,  je použito 300 mg azidu olovnatého LA s přídavkem 60 mg trinitroresorcinátu 

olovnatého TNRO, který zvyšuje citlivost primární slože k plameni a navíc ochraňuje azid 

olovnatý před oxidací, ke které je náchylný. Sekundární náplň milisekundové rozbušky řady 

DEM,  s iniciační  a  detonační  mohutností  zážehové  rozbušky  č.8,  je  tvořena  720  mg 

neflegmatizovaného pentritu  PENT. Přívodní  vodiče jsou dodávány v délkách 3 až 20 m, 

jejich průměr je 0,5 nebo 0,6 mm, barva izolace vodičů je u rozbušek řady DEM-S vždy 

červená a žlutá. Základní parametry rozbušky DEM-S: [8] 

- elektrický odpor pilule 0,6 0,2 []

- maximální bezpečný proud 0,45 [A]

- maximální bezpečný impulz 8 [mJ/]

- aktivační proud (sériové zap.) > 2,12 / 4 [A/ms]

- aktivační impulz 18 [mJ/]

- elektrická pevnost 1,5 [kV]

- odolnost vůči statické energii 10 / 2000 [kV/pF]

- odolnost proti vniknutí vody 0,2 / 2 [MPa/h]

- mechanická pevnost 49 / 120 [N/s]

- manipulační bezpečnost 60 / 60 [rázů/s]

- bezpečná výška pádu 150 [mm]

- průměr / délka zaškrcené dutinky 7,1 / 50 – 100 [mm]

- doba záruky / spotřeby 12 / 24 [měs]

Rozbuška je manipulačně nejcitlivější a nejnebezpečnější komponentou při provádění 

trhacích prací. Při práci s rozbuškou je nutné striktně dodržovat bezpečnostní pravidla.

Zkoušení  jednotlivých  základních  vlastností  a  bezpečnostních  parametrů  rozbušek 

popisuje a stanovuje harmonizovaná Česká technická norma ČSN EN 13763 v částech 1 až 

27. Tento dokument nahradil dříve relevantní a závazné normy ČSN řady 6682xx .[19] 



Rozbušky DEM jako sestavený výrobek nemají  charakter  nebezpečného přípravku dle 

zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů, poněvadž všechny nebezpečné chemické látky jsou zcela uzavřeny a při obvyklém 

používání se nemohou uvolnit. Ve výrobku však jsou obsaženy nebezpečné látky. Směs látek 

obsažená ve výrobku, je označena jako výbušná, toxická a nebezpečná pro životní prostředí.

Obr. 18: Výstražné symboly uvedené pro elektrické rozbušky řady DEM.

Elektrická rozbuška řady DEM dle zařazení pro přepravu ADR/RID:

Klasifikace: 1/1.1B

UN číslo: 0030

Pojmenování: Rozbušky pro trhání

Bezpečnostní značka: 1

Výrobce v bezpečnostním listu rozbušek DEM uvádí standardní věty označující specifickou 

rizikovost (R-věty) 3-20/22-33-50/53-61-62:

- Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působení jiných zdrojů zapálení

- Zdraví škodlivý při vdechování a při požití

- Nebezpečí kumulativních účinků

- Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí

- Může poškodit plod v těle matky

- Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. 

Výrobce  v bezpečnostním  listu  rozbušek  DEM  uvádí  standardní  pokyny  pro  bezpečné 

zacházení (S-věty) 53-45-60-61:

- Zamezte expozici, před použitím si obstarejte speciální instrukce

- V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

- Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

- Zabraňte uvolnění do životního prostředí, viz speciální pokyny a bezp. listy.[9]



4.2.2 Trhavina Perunit E

Jde  o  důlní  skalní  trhavinu  firmy Explosia  a.s.  klasického dynamitového  typu  s vysokým 

obsahem energie, velkou hustotou a vysokými hodnotami detonační rychlosti. Používá se na 

podzemních  pracovištích  v nevýbušném prostředí  a  na  povrchu  všude  tam,  kde  charakter 

rozpojovaného  materiálu  vyžaduje  použití  výkonné  trhaviny.  Zejména  velkoprůměrové 

náložky jsou vhodné k počinování ostatních trhavin. Trhavina PerunitE obsahuje z cca 20 % 

propan-1,2,3-triyltrinitrát (triviálně nitroglycerin, dále jen NG) patřící do skupiny nitroesterů, 

cca 10 % ethylenglykoldinitrátu (triviálně nitroglykol, dále jen EGDN) a cca 60 % dusičnanu 

amonného NH4NO3  (dále jen AN). Velkoprůměrové (50 až 120 mm) náložky balené v PE 

hadici, lze použít i do zvodněných vývrtů, vodovzdornost je uváděna 4 h / 0,3 MPa.[10] 

Obr. 19: Náložky trhaviny Perunit E průměru 65 mm v PE hadici, balení 2500 g.

Ve výrobku jsou obsaženy nebezpečné chemické látky, je označen jako výbušný, vysoce 

toxický, a nebezpečný pro životní prostředí. 

Obr. 20: Výstražné symboly uvedené pro trhavinu PerunitE.



Perunitje dle zařazení pro přepravu ADR/RID:

Klasifikace: 1/1.1D/PGII

UN číslo: 0081

Pojmenování: Trhaviny, typ A

Bezpečnostní značka: 1

Výrobce v bezpečnostním listu trhaviny Perunit uvádí standardní věty označující specifickou 

rizikovost (R-věty) 2-26/27/28-33-52/53:

- Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení

- Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití

- Nebezpečí kumulativních účinků

- Škodlivý  pro  vodní  organismy,  může  vyvolat  dlouhodobé  nepříznivé  účinky  ve 

vodním prostředí.

Výrobce  v bezpečnostním  listu  trhaviny  Perunit  uvádí  standardní  pokyny  pro  bezpečné 

zacházení (S-věty) 33-35-36/37-45-61:

- Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

- Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

- Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

- V případě  nehody,  nebo necítíte-li  se  dobře,  okamžitě  vyhledejte  lékařskou pomoc 

(je-li možno ukažte toto označení)

- Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

- Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezp. listy.[11]



4.2.3 Trhavina Permon DAP M 

Důlní skalní trhavina Permon DAP M je sypká, směsná trhavina amonodusičnanového typu 

ANFO (dusičnan amonný, kapalné palivo), česky DAP (dále jen DAP). Používá se k trhacím 

pracím na povrchu i v podzemí a to v nevýbušném a suchém prostředí. Dodává se jako volně 

sypaná ve 25 kg pytlech,  nebo v 500 kg velkoobjemovém balení.  Trhavina je určena pro 

gravitační i mechanizované nabíjení. Jisté omezení spočívá u vrtů malých průměrů v nutnosti 

zabezpečit minimální šířku, průměr 43 mm, v celé sypané nebo zafoukávané náloži, jen tak je 

zabezpečen dokonalý přenos detonace. Obsahuje především jemně, 0,5 až 3 mm, granulovaný 

dusičnan amonný, NH4NO3 a ideálně 5,5 % paliva – ropného petroleje. Vlhkost vyšší 5-ti % 

výrazně sníží detonační rychlost, při více jak 8,5 až 10% vlhkosti již nedetonuje. K detonaci 

trhaviny DAP M je nutné použít počinovou nálož, minimálně 250 g.[10] Výrobcem, Explosia 

a.s., je trhavina Permon DAP M označena jako výbušný, dráždivý a oxidující materiál. 

Obr 21: Výstražné symboly uvedené pro trhavinu Permon DAP M.

Permon DAP M je dle zařazení pro přepravu ADR/RID:

Klasifikace: 1/1.1D

UN číslo: 0082

Pojmenování: Trhaviny, typ B

Bezpečnostní značka: 1

Výrobce v bezpečnostním listu  trhaviny Permon DAP M uvádí standardní  věty označující 

specifickou rizikovost (R-věty) 2-8-36/37/38:

- Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení

- Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

- Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

Výrobce  v bezpečnostním  listu  trhaviny  Permon  DAP  M  uvádí  standardní  pokyny  pro 

bezpečné zacházení (S-věty) 17-35-36/37:

- Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

- Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

- Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.[12]



4.2.4 Trhavina Emsit V 

Povrchová trhavina Emsit V je trhavina moderního emulzního typu s fyzikální senzibilizací, 

je  senzibilizovaná  skleněnými  mikrokuličkami.  Je  to  trhavina  vyznačující  se  vysokou 

detonační  rychlostí,  dobrým  přenosem  detonace,  vynikající  vodovzdorností,  ekologickou 

nezávadností  a  vysokou  bezpečností.  K jejímu  počinu  je  však  nutno  použít  500  g  nálož 

vhodné trhaviny s detonační  rychlostí  minimálně  6000 m/s.  Trhavina je balena  moderním 

náložkovacím strojem do tepelně a mechanicky odolné PE fólie s vysoce pevným svárem. 

Používá se v malých i ve velkých průměrech jako výkonná trhavina při odstřelech,  kde se 

vyskytují mokré nebo zvodnělé vývrty (vodovzdornost 24 h / 0,2 MPa).[10]

Trhavina  Emsit  je  tvořena  emulgátorem  stabilizovanou  emulzi  za  horka  nasycených 

vodných roztoků AN a anorganických oxidovadel v topném oleji a dalších látek s kašovitou 

konzistenci. Výrobce Explosia a.s. udává obsah samotného AN okolo 62 %. Tato trhavina 

neobsahuje  škodlivé  nitroestery  ani  aromatické  nitrolátky,  obsah  jedovatých  plynů  ve 

zplodinách  vzniklých  po výbuchu  je  prakticky na  úrovni  nejlepších  trhavin  hodnocených 

z tohoto hlediska, trhavina má prakticky vyrovnanou kyslíkovou bilanci.[13]  

Obr. 22: Náložky 2500 g EmsitV pr. 75 mm, ve spotřebním balení – kartónová 20 kg krabice.



Trhavina Emsit V je deklarována jako výbušný a dráždivý materiál.

  
Obr. 23: Výstražné symboly uvedené pro trhavinu EmsitV.

Emulzní trhavina EmsitV je dle zařazení pro přepravu ADR/RID:

Klasifikace: 1/1.1O/PG2

UN číslo: 0241

Pojmenování: Trhaviny, typ E

Bezpečnostní značka: 1

V bezpečnostním listu  trhaviny EmsitV se uvádí  standardní  věty označující  specifickou 

rizikovost (R-věty) 2-8-36/37/38:

- Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení

- Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

- Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

Výrobce v bezpečnostním listu  trhaviny EmsitV uvádí  standardní  pokyny pro bezpečné 

zacházení (S-věty) 17-35-36/37:

- Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

- Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

- Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.[14]



4.2.5 Trhavina Dapmon 30

Sypká povrchová skalní trhavina Dapmon 30 je dodávána firmou STV Group a.s. Z převážné 

většiny se jedná o trhavinu typu DAP, která však obsahuje zhruba 27 % delaborovaných 

vojenských výbušnin, především lisovaných střelivin. Výrobce udává její následující složení: 

max 72 % DAP s prilovaným (porézní granule) AN, max 21 % nitrátu celulózy (nitrocelulóza, 

dále jen NC), a max 6 % diethylenglykoldinitrát (dále jen DNDG), který je poměrně těkavý.

Obr. 24: Granule trhaviny s tělísky trubičkové jednoděrové NC střeliviny světle hnědé barvy.

Povrchová trhavina Dapmon 30 je dodávána v pytlích uložených na paletách. Je klasifikována 

jako výbušný, toxický, dráždivý, oxidující a pro životní prostředí nebezpečný materiál.[15]

Obr. 25: Výstražné symboly uvedené pro trhavinu Dapmon 30.



Sypká povrchová trhavina Dapmon 30 je dle zařazení pro přepravu ADR/RID:

Klasifikace: 1/1.1D

UN číslo: 0081

Pojmenování: Trhaviny, typ A

Bezpečnostní značka: 1

V bezpečnostním  listu  výrobku  Dapmon  30  uvádí  dodavatel  standardní  věty  označující 

specifickou rizikovost (R-věty) 1-3-8-26/27/28-33-36/37/38-52/53:

- Výbušný v suchém stavu

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

- Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

- Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití

- Nebezpečí kumulativních účinků

- Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

- Škodlivý  pro  vodní  organismy,  může  vyvolat  dlouhodobé  nepříznivé  účinky  ve 

vodním prostředí.

Výrobce v bezpečnostním listu trhaviny Dapmon 30 uvádí standardní pokyny pro bezpečné 

zacházení (S-věty) 1/2-15-17-26-33-35-36/37-45-61:

- Uchovávejte uzamčené mimo dosah dětí

- Chraňte před teplem

- Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

- Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

- Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

- Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

- V případě  nehody,  nebo necítíte-li  se  dobře,  okamžitě  vyhledejte  lékařskou pomoc 

(je-li možno ukažte toto označení)

- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.[15]



5 Možné nebezpečné situace při používání výbušnin
Při  hodnocení  rizika  vzniku  nebezpečných  situací,  při  hodnocení  možné  aktivace 

nebezpečných vlastností hodnocených látek schopné výbušné přeměny, nebylo možné využít 

statistických  hodnotících  metod  a  to  z důvodu  malého  množství,  respektive  absenci 

relevantního souboru vhodných dat. Ve společnosti Cement Hranice a.s. nedošlo na zařízení 

či provozech spadajících pod dozor OBÚ za posledních 15 let k žádné mimořádné události 

(dále jen MU). Ze žádného pracoviště spadajícího pod OBÚ Ostrava nebyla podobná událost 

hlášena  od roku 2006:  „Z dílčích  zpráv  o úrazech  a  mimořádných  událostech,  zasílaných 

organizacemi nakládajícími s výbušninami v úředním obvodu OBÚ v  Ostravě, tj. na území 

Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje od 30. 1. 2008 bylo zjištěno, že v létech 

2006 až 2010 nebyla zdejšímu báňskému úřadu hlášena žádná mimořádná událost při této 

činnosti.“1 Dle hodnocení ČBÚ v poslední době i obecně klesá četnost mimořádných událostí. 

Tento příznivý trend je připisován několika faktorům, které ho významně ovlivňují:

- cílená prevence

- zvýšení podílu automatizace a mechanizace

- obava o ztrátu zaměstnání

- snížení počtu potencionálně ohrožených pracovníků [3]

Při  hodnoceni  tedy  bylo  využito  metod,  které  nejsou  založeny  na  posouzení 

pravděpodobnosti  vzniku nebezpečných situací  na základě jejich historické četnosti.  První 

hodnotící  metodou  byla  metoda  posouzení  bezpečnosti  (safety  ranking,  SR)  jednotlivých 

pracovních úkonů v průběhu jejich přirozeného postupu. Druhou užitou metodou, která byla 

aplikována  po  seznámení  se  všemi  pracovními  činnostmi  prováděnými  v souvislosti 

s přípravou  a  provedením  trhacích  prací,  byla  metoda  „co  se  stane  když“  v kombinaci 

s kontrolním seznamem (what if – check list, WI-CL analýza). Obě metody, analýzu typu SR 

a  především  pak  WI-CL,  bylo  možné  vhodně  aplikovat  díky  spolupráci  s pracovníky 

disponujícími  dostatečnými  zkušenostmi  se  všemi  prováděnými  manipulacemi  a  úkony 

souvisejícími s přejímkou výbušnin z vozidla dodavatele, skladováním výbušnin, činností při 

přípravě trhacích prací až po zajištění kontroly pracoviště a lomové stěny po provedeném 

clonovém odstřelu. Tabulka hodnocení míry rizika a pravděpodobnosti vzniku jednotlivých 

identifikovaných nebezpečných situací je uvedena v příloze č.2. 

1 z dopisu báňského inspektora OBÚ Ostrava Ing. Jaromíra Rajnošeka ze dne 25. 3. 2011
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Graf  2: Přehled nejvýznamnějších identifikovaných rizik a jejich možných příčin.



Nejvýznamnější identifikované nebezpečné situace, jejich možné příčiny
1. Krádež výbušnin a jejich následné neoprávněné použití

a) Krádež výbušnin z vozidla při přepravě

b) Krádež výbušnin ze skladu výbušnin

c) Krádež  při přípravě a provádění trhacích prací

d) Neoprávněné používání výbušnin po jejich nálezu

2. Předčasná iniciace výbušnin

a) Působení mechanické energie

b) Působení tepla

c) Působení cizí elektrické energie – bludné proudy

d) Působení cizí elektrické energie – elektrostatická energie

e) Působení cizí elektrické energie – atmosférická elektrická energie

f) Působení cizí elektrické energie – vnější rozvody vysokého napětí

g) Působení cizí elektrické energie – vysokofrekvenční energie

3. Toxicita a ekotoxicita

a) Působení pokožkou

b) Působením prostřednictvím dýchacích cest

c) Ochrana povrchových vod

4. Rizika při provedení trhacích prací

a) Účinky tlakové vlny

b) Rozlet kameniva

c) Seismické účinky

d) Povýbuchové zplodiny
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Tabulka 2: Matice míry rizika a pravděpodobnosti identifikovaných bezpečnostních rizik.



6 Krádež a neoprávněné používání výbušnin
Lze předpokládat, že ke krádeži výbušnin nejspíše dojde s cílem zneužití tohoto materiálu ke 

spáchání jiného, závažnějšího trestného činu (dále jen TČ). Ke krádeži výbušnin může dojít 

i  se  záměrem jejího neoprávněného použití,  nebo alespoň přechovávání.  Nicméně  i  tímto 

jednáním s nejvyšší pravděpodobností dojde k naplnění skutkové podstaty trestného činu dle 

§ 272 Obecné ohrožení a nebo alespoň dle § 279 Nedovolené ozbrojování, a to podle zákona 

č. 40/2009 Sb. trestní zákoník (dále jen TZ). 

V případě hodnocení dopravy, skladování a používání výbušnin při jejich průmyslovém 

využití,  nemůžeme  vždy aplikovat  všechny prvky komplexního  systému ochrany objektu. 

Například  všechny  základní  elementy  systému  ochrany  objektu  lze  téměř  neomezeně 

aplikovat při skladování trhavin, naopak možnost použití mechanických zábraných prostředků 

například při dopravě výbušnin je značně omezená.[26] 

Obecně lze riziko krádeže a především následného zneužití  zcizených výbušnin účelně 

snižovat důsledným dodržováním následujících zásad, doporučení, které lze aplikovat jak při 

přepravě a předávání výbušnin, tak i při přípravě a provádění trhacích prací :

a) přepravou a uskladněním pouze minimálního potřebného množství výbušnin

b) používáním nedynamitových, například emulzních trhavin

c) používání tzv. nepřímé trhaviny, kdy se výbušnina připravuje ze dvou nebo i více 

nevýbušných složek přímo na místě provádění trhacích prací.  

V případě  krádeže  výbušnin,  je  možnost  dohledání  zdroje  původu usnadněna  vedenou 

evidencí minimálních spotřebitelského balení dodaných jednotlivým odběratelům výbušnin.

Obr. 26: Evidenční označení minimálního balení trhaviny souhlasí s přílohou dodacího listu.



6.1 Krádež výbušnin z vozidla při přepravě
Při  přepravě  výbušnin  do  místa  jejich  zamýšleného  skladování  a  nebo  použití,  při  jejich 

přepravě  z místa  výroby  nebo  distribučního  skladu  výrobce  může  dojít  ke  krádeži 

převážených  výbušnin.  Dopravované  množství  představuje  celkem  až  8  tun  materiálu 

potřebného  realizací  odstřelů,  tedy  iniciátorů,  počinových  náložek  a  trhavin.  Nákladní 

vozidlo, které převáží všechny komponenty potřebné k provádění trhacích prací je označeno 

výstražnými  a  identifikačními  značkami  ve  smyslu  vyhlášky  č.  187/1994  Sb.  kterou  se 

provádí  zákon  o  silniční  dopravě,  ve  smyslu  Evropské  dohody  o  mezinárodní  silniční 

přepravě nebezpečných věcí – ADR (dále jen ADR).[22] Nákladní automobil  je opatřen i 

informačními a kontaktními údaji a propagačními nápisy výrobce výbušnin, je tedy v běžném 

silničním provozu velmi snadno rozpoznatelný. 

Obr. 27: Vozidlo dodavatelské firmy Explosia a.s.  převážející výbušniny.

6.1.1 Ochrana vozidla převážejícího výbušniny

Klasická ochrana

Nákladní  vozidlo  nejspíše  není  vybaveno  žádnými  zvláštními  nebo  doplňkovými  prvky 

zvyšujícími pevnost jeho konstrukce a průlomovou odolnost přepravního prostoru. Nákladní 

prostor vozidla je upravený v souladu s předpisy pro převoz nebezpečných látek (nejiskřivý 



materiál podlahy, zabezpečení materiálu proti posunu, oddělené uložení třaskavin, atd.), ve 

smyslu ADR, je uzavřen visacím zámkem běžné konstrukce.

Seznam prvků klasické ochrany :

- standardní konstrukce vozidla zamezující přístupu do nákladního prostoru

- zámek zabraňující otevření nákladního prostoru bez použití nástrojů

Technická ochrana

Vozidlo převážející výbušniny s nejvyšší pravděpodobností není vybaveno žádným zařízením 

zvyšujícím jeho ochranu (kromě prvků ochrany před možností  vzniku požáru při  běžném 

provozu a při dopravní nehodě – odpojovač elektrické energie, úprava výfukového systému). 

Seznam prvků technické ochrany :

- nejsou instalovány

Režimová ochrana

Vzhledem k nemožnosti přístupu k informacím a pokynům dodavatelské firmy, Explosia a.s., 

závazných pro jejich podřízené pracovníky, nelze tuto oblast přiměřeně posoudit a vyhodnotit. 

S nejvyšší pravděpodobností existují přesná a vyčerpávající pravidla týkající se identifikace 

oprávněného  řidiče  při  přejímce  a  nakládání  výbušnin,  kontroly  množství  a  povahy 

odebraného  materiálu,  plánovaných  časů  odjezdu  naloženého  vozidla,  cíle  jeho  určení, 

předpokládaného času návratu řidiče s vozidlem,  atd.  Zcela  jistě  existují  i  pokyny jak má 

osádka, řidič, zajišťující přepravu tohoto materiálu reagovat při vzniku MU, při dosažení cíle 

své cesty atd.  Tento systém však není nijak svázán s prvky ochrany na straně odběratele. 

Například nejsou stanovena pravidla pro postup pracovníků dodavatele, pokud by dodávka 

výbušnin nebyla na místě určení v předpokládaný čas. Případný dotaz „kde jsou objednané 

výbušniny“ na příslušné oddělení či pracovníky dodavatelské firmy,  by byl nejspíše pouze 

iniciativou pracovníků odběratele a to na popud „rizika“ možného „skluzu“ při plnění jejich 

pracovních povinností ...

Fyzická ochrana

Fyzická ochrana není při převozu výbušnin zajištěna. Přeprava výbušnin je realizována pouze 

jedním nákladním vozidlem s posádkou jednoho řidiče. Pracovník dodavatelské firmy, řidič, 



je  připraven  a  vybaven  materiálem  pouze  ve  smyslu  plnění  povinností  vyplývajících 

z přepravy nebezpečných materiálů dle ADR. 

Seznam subjektů provádějících fyzickou ochranu :

- fyzická ochrana není zabezpečena

6.1.2 Zhodnocení možnosti krádeže výbušnin z přepravního vozidla

Nákladní  vozidlo je vybaveno a zabezpečeno v souladu s platnými zákonnými požadavky, 

předpisy – především jde o zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, vyhlášku ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin a o zákon č. 356/2003 Sb. 

o chemických látkách a chemických přípravcích,  a o změně některých zákonů, ve smyslu 

dalších  právních  předpisů.  Nákladní  vozidlo  není  nijak  zodolněno  a  připraveno  proti 

násilnému  zastavení  vozidla  a  krádeži  převáženého  materiálu.  Mechanické  zajištění 

převáženého  materiálu  lze  velmi  jednoduše  a  rychle  překonat  běžnými  technickými 

prostředky. Posádka vozidla není připravena a ani určena k ochraně vozidla a převáženého 

nákladu. Vozidlo není vybaveno prostředky technické ochrany. Režimová opatření dodavatele 

výbušnin nejsou provázána s opatřeními na straně odběratele.  Vzhledem k pohybu vozidla 

mimo areál skladu dodavatele výbušnin v řádu několika hodin, vzhledem k vybavení vozidla 

a osádky je krádež výbušnin při přepravě relativně jednoduchou záležitostí. V porovnání se 

zabezpečením skladů výbušnin lze konstatovat, že opatření realizovaná s cílem snížit možnost 

krádeže výbušnin z vozidla při jejich přepravě je minimální.[24]   

6.1.3 Doporučení pro snížení rizika krádeže výbušnin z vozidla

Celou škálu prvků kompletní  ochrany a zabezpečení  lze jen obtížně realizovat  na vozidle 

pohybujícím se samostatně v běžném silničním provozu. Lze však důrazně doporučit realizaci 

a implementaci některých elementů a opatření, technické a režimové ochrany, které by bez 

větších  nákladů a  velmi  významně  přispěly ke  snížení  rizika  krádeže  výbušnin  při  jejich 

přepravě a následného páchání TČ s pomocí takto odcizeného materiálu.

Kamerový systém vozidla se záznamem dat

Televizní  kamery zaznamenávající  obraz  okolí  vozidla  by mohly  významně  napomoci  ke 

zabránění páchání následné TČ po krádeži výbušnin a nebo alespoň zkrátit  dobu odhalení 

pachatele krádeže převáženého materiálu. Dvojice miniaturních kamer umístěná například do 



místa výhledu řidiče a do prostoru nákladní plochy vozidla, s přepisovatelným elektronickým 

záznamovým médiem by mohla být řešením, které dnes nabízí nepřeberné množství firem a to 

s přijatelnými cenovými náklady.

GPS sledování pohybu vozidla, monitoring systémů vozidla

Instalací  GPS  sledovací  jednotky  s ústřednou  a  výstupním  GSM  modulem  lze  realizovat 

téměř online přenos informací o místě výskytu vozidla, směru a rychlosti jeho pohybu. Lze 

monitorovat například teplotu nákladního prostoru a otevření jeho dveří, nebo sledovat chod 

motoru, aktivaci nouzového signálu, atd. Snadno a včas tak lze získat a vyhodnotit informaci 

o  pohybu  vozidla  mimo  stanovenou  trasu,  nebo  o  jeho  zastavení  a  otevření  nákladního 

prostoru mimo určené místo. Tyto systémy jsou v dnešní době, při pořizovacích nákladech 

cca  10  tisíc  Kč  za  jednotlivé  komponenty,  již  cenově  dostupné,  díky  jejich  technické 

vyspělosti a miniaturizaci  snadno realizovatelné.

Obr. 28: Možné schéma systému technické ochrany vozidla – GPS sledovacího systému.

Provázanost režimové ochrany

Jednoduchým organizačním opatřením, stanovením pravidel pro vzájemnou komunikaci při 

dodání, předávání výbušnin, lze snížit riziko krádeže a následného zneužití těchto materiálů. 

Tohoto  lze  dosáhnout  například  stanovením  dopředu  dohodnutého  dojezdového  času 

přepravního vozidla, včetně možného tolerančního rozpětí, po jehož překročení bude nutné 

neprodleně kontaktovat odpovědné pracovníky dodavatele a řidiče vozidla.



6.2 Krádež výbušnin ze skladu výbušnin
Ke krádeži výbušnin může dojít z místa jejich uložení, ze skladu výbušnin u spotřebitele.

6.2.1 Ochrana skladu výbušnin

Klasická ochrana

Sklady výbušnin jsou budovány dle příslušných technických norem a předpisů, vzhledem ke 

specifickým  požadavkům  na  jejich  konstrukci  jsou  velmi  dobře  chráněny  proti 

neoprávněnému vniknutí.  Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin, stanovuje 

požadavky  na  konstrukci  a  upravuje  některé  parametry,  které  musí  sklad  výbušnin,  jako 

stavební objekt sloužící k tomuto účelu, splňovat.[21] 

Obr. 29: Vstupní objekt podzemního skladu výbušnin společnosti Cement Hranice a.s.

Seznam prvků klasické ochrany :

- vstupní i vnitřní dveře odolnější proti vloupání

- bezpečnostní cylindrická vložka zámku

- ochranné mříže na všech oknech

- ochranné žaluzie na ventilačním otvoru

- prostor skladu umístěn ve skalním masivu, prakticky jde o sklad v podzemí



Technická ochrana

Sklad  výbušnin  je  vybaven  několika  prvky  technické  ochrany.  Ve  skladu  je  instalována 

ústředna elektronického zabezpečovacího zařízení (dále jen EZS) příslušného stupně ochrany 

dle EN ČSN 50131 s několika prvky zabezpečení, s čidlem perimetrické a plášťové ochrany. 

Jde  především  o  signalizaci  vstupu  do  zabezpečeného  skladu  prostřednictvím  soustavy 

různých typů spínacích a rozpínacích kontaktů s vyvedením signalizace narušení skladu do 

prostoru se stálou obsluhou prostřednictvím linkového spojení. Ústředna umožňuje předání 

informace  o  aktivaci  EZS  prostřednictvím  GSM  modulu.  Příjezdová  komunikace  před 

skladem trhavin je sledována televizní kamerou.  Přístupová cesta před vstupním objektem 

včetně jeho čelní stěny je za snížené viditelnosti osvětlena a je trvale sledována další kamerou 

uzavřeného  televizního  okruhu.  Digitalizovaný  signál  obou kamer  je  ukládán  na  digitální 

záznamové zařízení, které je umístěno mimo objekt skladu a mimo objekt stálé obsluhy. Na 

čelní stěně vstupního objektu skladu výbušnin je umístěno pasivní infračervené čidlo (dále jen 

PIR), které aktivuje výstražný signál vyvedený na monitor bezpečnostní kamery. Jednotlivá 

elektronická  zařízení  technické  ochrany  mají  instalovány  prvky  záložního  napájení, 

společnost Cement Hranice a.s. disponuje vlastními záložními generátory elektrické energie. 

Systém technické ochrany je pravidelně kontrolován a revidován.   

Seznam prvků technické ochrany :

- ústředna EZS s vyvedením signálu poplachu

- čidla plášťové ochrany objektu

- čidlo perimetrické ochrany objektu

- kamery uzavřeného televizního okruhu

- záznamové zařízení 

Fyzické ochrana

Přímá fyzická ochrana není organizována, sledovaný a EZS zabezpečený sklad výbušnin není 

střežen a zajištěn osobami fyzické ochrany.



Režimová ochrana

Režimová  ochrana  skladu  výbušnin  společnosti  Cement  Hranice  a.s  je  organizována  na 

několika úrovních. Přesná pravidla nebudou popsána, níže je uvedeno zjednodušené schéma :

a)   Klíče vstupních dveří skladu výbušnin:

           Klíče jsou uloženy v uzavřené schránce v místnosti s nepřetržitou obsluhou.

b)   Vyzvednutí klíčů vstupních dveří skladu výbušnin: 

           Je vypracován seznam osob oprávněných k vyzvednutí klíčů od skladu výbušnin.

c)   Vydávání klíčů od skladu výbušnin:

            Klíče jsou vydávány oprávněné osobě pouze na ranních směnách pracovního týdne.

d) Pravidelná kontrola vstupních dveří a mechanických zábran skladu výbušnin:

Je prováděna v intervalech, v nepravidelných časech, pracovníky zajišťujícími ostrahu areálu 

společnosti Cement Hranice a.s.

e) Pravidelná kontrola vstupních dveří a mechanických zábran skladu výbušnin: 

Dle určitého schématu je prováděna pracovníky inspekční báňské služby.

f) Kontrola skladu výbušnin vedoucími pracovníky a inspektory OBÚ:

Je prováděna v souladu se standardním plněním pracovních povinností vedoucích pracovníků.

6.2.2 Zhodnocení možnosti krádeže výbušnin ze skladu výbušnin

Možnost  nepozorovaného  narušení  a  krádeže  výbušnin  ze  skladu  výbušnin  je  téměř 

vyloučeno.  Nerozpoznaný vstup do skladu výbušnin je možný s určitou  pravděpodobností 

pouze při zneužití znalostí o typech a rozmístění instalovaných prvků technické ochrany.  

6.2.3 Doporučení pro snížení rizika krádeže výbušnin ze skladu

Pravidelně hodnotit vhodnost použití jednotlivých možných dostupných prvků EZS příslušné 

třídy bezpečnosti, podle vývoje, technického a morálního zastarání, podle možností instalovat 

nová  zařízení.  Realizovat  změnu  některých  prvků  EZS,  například  důležitých  čidel,  nebo 

alespoň změnu jejich umístění a to po odchodu klíčových pracovníků společnosti, kteří znají 

lokaci a typy jednotlivých elementů zabezpečovacího systému.  



6.3 Krádež  při přípravě a provádění trhacích prací 
K této situaci může dojít při oprávněných manipulacích s výbušninou osobami pověřenými 

k přípravě a provádění trhacích prací.

6.3.1 Ochrana pracoviště při přípravě a provádění trhacích prací

Klasická ochrana

Po výdeji výbušnin ze skladu nebo přepravního vozidla, při přípravě trhacích prací je tento 

materiál  volně  uložen  v prostoru  přípravy  trhacích  prací,  ale  je  pod  trvalým  dohledem 

pracovníků připravujících tyto práce. Klasická ochrana není zabezpečena.

Technická ochrana

Po výdeji výbušnin ze skladu nebo přepravního vozidla, při přípravě trhacích prací je tento 

materiál  volně  uložen  v prostoru  přípravy  trhacích  prací,  ale  je  pod  trvalým  dohledem 

pracovníků připravujících tyto práce. Technická ochrana není zabezpečena.

Režimová ochrana

Režimová  ochrana  spočívá  především  v důkladné  evidenci  veškerého  přepravovaného, 

vydávaného  a  přebíraného  výbušného  materiálu  dle  pravidel  uváděných  v příslušných 

vyhláškách  ČBÚ  a  v interních  předpisech  společnosti,  stejně  jako  v  zamezení  vstupu 

nepovolaných osob do areálu  společnosti  Cement  Hranice a.s.  Součástí  režimové ochrany 

používaných výbušnin je i trvalá a současná přítomnost vždy minimálně dvou pověřených 

pracovníků  podílejících  se  na  skladování,  přípravě  a  provádění  trhacích  prací.  Naopak, 

přítomnost osob, které se nepodílejí a nejsou určené pro přípravu a provádění trhacích prací je 

při přepravě, skladování i přípravě a provádění odstřelů zakázána.[16,20,21]

Fyzické ochrana

Fyzická  ochrana  není  organizována.  Výbušniny  jsou  pod  trvalým  dohledem  pracovníků 

připravujících trhací práce.



6.3.2 Možnost krádeže výbušnin při přípravě a provádění trhacích prací

Nepozorované  provedení  krádeže  výbušnin  za  přítomnosti  určených  pracovníků  je  téměř 

vyloučeno. Jistou možností je zcizení výbušnin přímo zaměstnanci provádějícími manipulace 

s výbušninami. Pracovníci provádějící manipulace s výbušninami v průběhu jejich přejímky, 

skladování a přípravy trhacích prací nejsou pověřeni fyzickou ochranou tohoto materiálu.

  

6.3.3 Doporučení pro snížení rizika krádeže při přípravě a provádění trhacích 

prací 

Činnostmi souvisejícími s manipulací s výbušninami pověřovat pouze spolehlivé pracovníky, 

zaměstnance, jejichž pracovní schopnosti, spolehlivost a morální bezúhonnost je prověřena 

dlouhodobým pracovním vztahem k firmě provádějící trhací práce.

6.4 Neoprávněné používání výbušnin po jejich nálezu
Při provádění trhacích prací může vlivem tektonické poruchy,  technické závady,  atd. dojít 

k situaci,  kdy  je  část  neiniciované  nálože,  trhaviny,  po  odstřelu  zavalena  rozpojovaným 

materiálem  a  nebo  odhozena  mimo  rozval,  aniž  by  bylo  možno  tuto  skutečnost  včas 

identifikovat.  Může  tak  dojít  ke  zcizení  tohoto  materiálu,  pokud jej  nalezne  osoba,  která 

nebude postupovat dle § 69 vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin a dle § 22 

zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. [20,25]

6.4.1 Doporučení pro snížení rizika užití výbušnin po jejich nálezu 

Důsledně dodržovat pravidla a zásady pro řádné nabíjení náloží při provádění trhacích prací, 

takto eliminovat možnost závady a neoddetonování části jednotlivé nálože. Používat převážně 

sypané trhaviny, nebo trhaviny emulzního či slurry typu. Při pravidelných školeních všech 

pracovníků  lomového  hospodářství  upozorňovat  na  možná  rizika  spojená  s manipulací 

výbušninami, poučovat o správném postupu při vzniku této situace, upozorňovat na možnost 

postihu v duchu platných právních předpisů.



7  Předčasná iniciace výbušnin
K předčasné iniciaci může dojít nekontrolovaným a nadměrným působením různých druhů 

energie na výbušné materiály. V praxi lze rozlišit několik možných mechanizmů, příčin, které 

by mohly způsobit nekontrolovanou iniciaci používaných třaskavin a trhavin. Jde o podněty 

způsobené mechanickým působením, působením tepla a podněty různých forem elektrické 

energie (až 90 % všech trhacích prací je iniciováno elektrickým roznětem). Všechny možné 

příčiny  jsou  dostatečně  popsány  ve vyhlášce  ČBÚ  č.  72/1988  Sb.  Pokud  jsou  striktně 

dodržovány standardní uvedené postupy směřující k zajištění bezpečnosti, pokud se postupuje 

dle pokynů a návodů k použití výbušnin od jejich výrobců, jsou rizika minimální. Veškerá 

bezpečnostní  opatření  musí  být  směřována  k zajištění  podmínek  pro  práci  v souladu 

s platnými pokyny a ke kontrole jejich dodržování. Důležité je i organizování pravidelných 

školení, směřujících k upevňování odborných znalostí a zásad bezpečné práce.[20,25] 

7.1 Působení mechanické energie
Je velkým rizikem pro materiál mající povahu třaskavin, v průmyslové praxi jde o iniciátory, 

při povrchovém dobývání vápence jde prakticky jen o elektrické rozbušky. Tyto rozbušky, 

respektive jejich třaskavé slože, jsou velmi citlivé prakticky ke všem druhům mechanického 

podnětu, tedy ke tření, nárazu, nápichu, atd. Trhaviny, především průmyslové trhaviny, lze 

však mechanickým podnětem iniciovat jen velmi obtížně. Výrobce trhaviny Perunit E, která 

je  vhodná i  k počinování  ostatních  méně citlivých  trhavin  uvádí,  že  ani  vystřelení  tohoto 

materiálu rychlostí 50 m/s proti ocelové desce, neuvede tuto trhavinu do činnosti.[9,10]

7.1.1 Možnost předčasné iniciace působením mechanické energie

Při  používání  schválených  iniciátorů  a  trhavin,  při  dodržení  jejich  expiračních  lhůt,  při 

dodržení bezpečných manipulačních postupů stanovených výrobci iniciátorů a trhaviny, při 

dodržování zásad uváděných vyhláškami ČBÚ pro případy přepravy, manipulace, skladování, 

atd. výbušnin, je riziko jejich předčasné iniciace minimální. 

7.1.2 Doporučení pro snížení rizika iniciace působením mechanické energie 

Nepodceňovat teoretickou přípravu pracovníků, provádět pravidelná školení s cílem upevnění 

znalostí  o  základních  parametrech  používaných  materiálů,  zásad  bezpečné  manipulace 

s těmito materiály atd. Manipulací a prací s iniciátory pověřovat pouze zkušené pracovníky.



7.2 Působení tepla
Jen tento podnět, kdy by mohlo dojít k předčasné iniciaci, je obecně velmi vysokým rizikem 

pro  trhaviny  stejně  jako  pro  třaskaviny.  V praxi  je  nutné  vyvarovat  se  každému 

nekontrolovanému působení vysokých teplot, včetně teplot vzniklých dlouhodobější expozicí 

přímého  slunečného  záření.  Teploty  vzbuchu  (teplota  při  které  dojde  k spontánnímu, 

exotermickému a explozivnímu rozkladu výbušné látky)  se  u různých běžně  používaných 

třaskavin a trhavin pohybují od cca 160 do 350 oC (170 oC NG, 215 oC PENT, 345 oC LA, 275 
oC TNRO).[21,23]

7.2.1 Možnost předčasné iniciace působením tepla

V prvé řadě je naprosto nezbytné minimalizovat možnost vzniku požáru a to všemi možnými 

prostředky.  Od  pouze  minimální  instalace  naprosto  nezbytných  technických  prostředků, 

například  pouze  osvětlení  a  systému  větrání  do  skladu  výbušnin,  přes  jejich  technické 

provedení  do  prostředí  s vysokým  požárním  rizikem  a  do  výbušného  prostředí,  až  po 

absolutní  zákaz  použití  tepelných  zdrojů  a  ohně.  Pravidelné  technické  kontroly  a  revize 

instalovaného zařízení jsou taktéž bezpodmínečně nutné.

7.2.2 Doporučení pro snížení rizika iniciace působením tepla 

Nepodceňovat teoretickou přípravu pracovníků, provádět pravidelná školení s cílem upevnění 

znalostí  o  základních  parametrech  používaných  materiálů,  zásad  bezpečné  manipulace 

s těmito materiály atd. Pravidelně kontrolovat, zda práce probíhají dle předepsaných postupů. 

Udržovat veškeré technické zařízení v bezchybném stavu.

7.3 Působení cizí el. energie – bludné proudy
Existence  bludných  proudů  je  rizikem  předčasné  iniciace  při  použití  elektrických 

rozněcovadel, rozbušek. Zásady ochrany jsou popsána v § 60 vyhlášky č. 72/1988 Sb. 

Doporučení pro snížení rizika iniciace působením bludných proudů

Udržovat znalosti pracovníků na požadované úrovni. Zabezpečit pravidelné měření možných 

bludných  proudů  v souladu  se  schváleným  plánem  měření.  Používat  pouze  schválené 

iniciátory  požadovaného  stupně  bezpečnosti,  odolnosti  SO,  které  vykazují  mnohonásobně 

vyšší hodnotu bezpečného proudu.[9,20]



7.4 Působení cizí el. energie – elektrostatická energie
Předčasná iniciace vlivem působení elektrostatické elektrické energie je rizikem při použití 

elektrických rozněcovadel, rozbušek. Zásady ochrany před působením elektrostatické energie, 

které  spočívají  především  v instalaci  uzemněného  předmětu  a  používání  schválených 

osobních ochranných pomůcek, jsou popsány v § 61 vyhlášky č. 72/1988 Sb.

Doporučení pro snížení rizika iniciace působením elektrostatické elektrické energie

Udržovat  znalosti  pracovníků  na  požadované  úrovni.  Používat  jen  doporučené  iniciátory 

požadovaného stupně bezpečnosti a schválené pracovní postupy. Kontrolovat, zda pracovníci 

používají  pouze  předepsané  osobní  ochranné  pracovní  pomůcky  (dále  jen  OOPP),  které 

vykazují  nízké  hodnoty  izolačního  odporu,  kdy  je  potlačen  vznik  nežádoucího  náboje. 

Nepoužívat mechanické nabíjecí prostředky.[9,20]

7.5 Působení cizí el. energie – atmosférická elektrická energie
Nekontrolovaná  iniciace  působením  atmosférické  elektrické  energie  je  při  používání 

elektrických  rozněcovadel,  rozbušek,  především  v bouřkovém  období  opravdu  vysokým 

rizikem. Zásady ochrany jsou popsána v § 62 vyhlášky č. 72/1988 Sb.

Doporučení pro snížení rizika iniciace působením atmosférické elektrické energie 

Udržovat znalosti pracovníků na požadované úrovni, nepodceňovat a realizovat opakovaná 

školení  na  téma  možných  rizik  při  používání  iniciátorů.  V bořkovém období  preventivně 

používat elektrické rozbušky vyšší odolnosti SICCA-S (namísto DEM-S) s max. bezpečným 

proudem 1 A a roznětným impulzem 50 mJ/namísto 18 mJ/ Používat pouze schválené 

iniciátory požadovaného stupně bezpečnosti a schválené pracovní postupy. Vedoucí trhacích 

prací  musí  vždy sledovat  přibližování  či  vznik  možné  bouře.  Striktně  dodržovat  pravidla 

a zásady bezpečné práce v bouřkovém období dle § 62 vyhlášky č. 72/1988 Sb.[5,20]

7.6 Působení cizí el. energie – vnější rozvody vysokého napětí
K předčasné iniciaci  rozněcovadel  může  dojít  i  vlivem blízkosti  rozvodů vysokého  napětí 

(dále  jen  VN)  a  rozvodů  velmi  vysokého  napětí  (dále  jen  VVN).  Tato  vedení  se  ve 

schváleném dobývacím prostoru obvykle nevyskytují. Zásady ochrany před možným vlivem 

blízkého rozvodu VN a VVN jsou uvedeny v § 65 a v přílohách vyhl. č. 72/1988 Sb.[20]



Doporučení pro snížení rizika iniciace působením rozvodů vysokého napětí

Udržovat  znalosti  pracovníků  na  dostatečné  úrovni.  Používat  pouze  schválené  iniciátory 

požadovaného  stupně  bezpečnosti  a  dodržovat  předepsané  pracovní  postupy  uvedené  ve 

vyhlášce ČBÚ č. 72/1988 Sb. Provádět pravidelné kontroly dobývacího prostoru.[16,20]

7.7 Působení cizí elektrické energie – vysokofrekvenční energie
Přítomnost a působení vysokofrekvenční energie (dále jen VF) v blízkosti silných rádiových 

vysílačů  by  mohlo  způsobit  předčasnou  iniciaci  použitých  rozněcovadel.  Zejména  možná 

blízkost především vzdušné radiolokační techniky, vzhledem k jejím vysokým okamžitým VF 

výkonům v řádu desítek kW a směrové vyzařovací  charakteristice antén,  by byla  reálným 

rizikem předčasné iniciace. Zařízení s výstupním výkonem do 1 W vyzářené VF energie se 

mohou při provádění trhacích prací používat bez omezení.[5,20] 

Doporučení pro snížení rizika iniciace působením vysokofrekvenční energie 

Pravidelným  školením  upevňovat  u  pracovníků  požadované  znalosti.  Udržovat  výstražné 

tabule se zákazem užívání radiolokační techniky a vysílačů rozmístěné v okolí lomu. Provádět 

pravidelné kontroly stanoveného dobývacího prostoru a okolí využívaného, těženého, ložiska.

8  Toxicita a ekotoxicita
Chemické látky obsažené ve výbušninách jsou v mnoha případech nebezpečné pro životní 

prostředí,  ale  především pro  zdraví  člověka,  který  by  se  dostatečně  nechránil  před  jejich 

škodlivými účinky. Nebezpečí není na rozdíl od rizika předčasné iniciace či zneužití trhavin 

nikterak  latentní,  tyto  nebezpečné  vlastnosti,  toxicita,  těchto  chemických  látek  je  trvale 

přítomná  a  negativně  působící.  Zaměstnanci  jsou  vybaveni  příslušnými  schválenými 

pracovními a ochrannými pomůckami, které musí používat. Pracovníkům se řízeně podávají 

i vhodné ochranné nápoje – káva nebo mléko (dle § 71 vyhl. č. 72/1988 Sb. teplá káva při 

práci se všemi estery kyseliny dusičné, mléko při práci s nitrolátkami).[28]

Při dodržování pravidel pro skladování a používání výbušnin, není nebezpečí pro životní 

prostředí,  tedy  především  riziko  znečištění  povrchových  vod,  aktivováno.  Při  ohrožení 

životního  prostředí  je  nutné  postupovat  v souladu  s pokyny  výrobce  stanovenými  pro 

likvidaci těchto látek, případně vyžádat spolupráci hasičského záchranného sboru.[28,29]



Dodavatelé výbušnin uvádí následující kombinace charakterizující nebezpečné vlastnosti 

látek, standardních R-vět –  1-2-3-8-26/27/28-33-36/37/38-52/53-61-62, tedy:

a) Výbušný v suchém stavu

b) Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení

c) Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení

d) Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

e) Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití

f) Nebezpečí kumulativních účinků

g) Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

h) Škodlivý  pro  vodní  organismy,  může  vyvolat  dlouhodobé  nepříznivé  účinky  ve 

vodním prostředí

i) Může poškodit  plod v těle matky

j) Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. 

Dodavatelé  výbušnin uvádí  následující  kombinace  standardních  postupů a pokynů  pro 

bezpečné zacházení s výbušninami S-věty – 1/2-15-17-26-33-35-36/37-45-60-61:

a) Uchovávejte uzamčené mimo dosah dětí

b) Chraňte před teplem

c) Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

d) Při  zasažení  očí  okamžitě  důkladně  vypláchněte  vodou  a  vyhledejte  lékař. 

pomoc

e) Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

f)Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

g) Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

h) V případě  nehody,  nebo  necítíte-li  se  dobře,  okamžitě  vyhledejte  lékařskou 

pomoc  (je-li možno ukažte toto označení)

i) Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

j) Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 



8.1 Ochrana pokožky
Při manipulaci s výbušninami je rizikem kontakt nechráněné části lidského těla s nebezpečnou 

látkou. Především materiály na bázi esterů kyseliny dusičné – glyceriny (např. NG) a glykoly 

(např. EGDN nebo DNDG), vstupují pokožkou do lidského organismu velmi snadno.

Doporučení pro snížení toxického působení výbušnin – vstup pokožkou

Používat  emulzní  a  DAP  trhaviny.  Udržovat  znalosti  pracovníků  na  dostatečné  úrovni. 

Pravidelně  kontrolovat  používání  předepsaných  OOPP  zabraňujících  kontaktu  výbušnin 

s pokožkou. Jde o gumové rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv a obuv, gumovou zástěru. 

8.2 Ochrana dýchacích cest
Samotné prostředky ochrany dýchacích cest, protiprachové filtry, mají v povrchových lomech 

význam především při  použití  sypaných  trhavin.  Jemný podíl,  malé  částečky,  mohou  být 

vdechnuty, tyto filtry jsou schopny tento negativní vliv potlačit. Dýchacími cestami však do 

organismu vnikají i páry těkavých složek výbušnin, čemuž nelze dost dobře zabránit.

Doporučení pro snížení toxického působení výbušnin – dýchací cesty

Udržovat  znalosti  pracovníků na požadované úrovni.  Zabezpečit  dostatečné  větrání  skladu 

výbušnin,  udržovat  nízké  teploty  při  skladování  výbušnin.  S výbušninami  pracovat  pouze 

v dostatečně  dobře  větraných  prostorách,  nejlépe  na  volném  prostranství  a  to  pouze  po 

nezbytně nutnou dobu.[20,21]

8.3 Ochrana povrchových vod
Ke kontaminaci povrchových vod, ke znečištění životního prostředí, nedojde při standardním 

používání všech schválených trhavin. 

Doporučení pro snížení rizika kontaminace povrchových vod

Udržovat  znalosti  pracovníků na požadované úrovni.  Pracovat  v souladu s bezpečnostními 

pokyny uvedenými v bezpečnostních listech jednotlivých materiálů. V případě havárie, MU, 

s možným dopadem na životní prostředí postupovat v souladu s havarijním plánem.[29]



9  Rizika při provádění trhacích prací
V průběhu prováděné analýzy rizik byla potvrzena existence několika nebezpečí, která jsou 

aktivována  při  vlastním provedení  trhacích  prací,  při  clonovém odstřelu.  Jde  o  negativní 

účinky tlakové vlny, ohrožení osob a strojního zařízení rozletem kameniva, o škodlivý účinek 

seismických vln  a  o možné  toxické  působení  povýbuchových zplodin.[5]  Jistou  zvýšenou 

mírou rizika se vyznačuje i situace, kdy dojde k selhávce roznětu trhavin. V tomto případě je 

nutno postupovat v souladu s pokyny dodavatele výbušnin a iniciačních prostředků.[9,20]  

Aby bylo působení negativních vlivů při provádění trhacích prací minimalizováno, přijímají 

se následující minimální bezpečnostní opatření:

a) Plánované provedení trhacích prací je oznámeno obecnímu úřadu a dalším orgánům

b) Trhací  práce,  velikost  vlastního  clonového  odstřelu  a  jeho náloží,  jsou  prováděny 

s ohledem na vzdálenost obydlené zástavby

c) Při provádění trhacích prací je stanoven přiměřeně velký bezpečnostní okruh, který je 

uzavřen a střežen, vně stanoveného dobývacího prostoru, proškolenými hlídkami

d) Před  uzavřením  bezpečnostního  okruhu  a  také  těsně  před  provedením  vlastního 

odstřelu jsou vydány varovné zvukové signály

e) Na přístupových cestách a na okraji dobývacího prostoru, v přiměřených rozestupech, 

jsou viditelně umístěny výstražné tabule s varovnými informacemi.

9.1 Účinky tlakové vlny

Tlakové účinky detonujících trhavin, kromě jejich působení na rozpojovaný materiál, mají ve 

formě  vzdušné  tlakové  vlny  velmi  negativní  vliv  na  svoje  okolí.  Vzdušná  tlaková  vlna 

způsobí  při  přetlaku 1 kPa poškození  střech,  dveří  a  oken objektů,  přetlak  20 kPa vážně 

poškodí zdraví člověka, přetlak 200 kPa způsobí jeho smrt. V čele detonující trhaviny jsou 

měřitelné tlaky na úrovni desítky GPa. Účinek vzdušné tlakové vlny,  který je doprovázen 

hlukem  a  třeskem,  však  s narůstající  vzdáleností  velmi  rychle  klesá.  Její  úroveň  je 

zjednodušeně funkcí velikosti a typu jednotlivé nálože, stupněm jejího uzavření a především 

měřené vzdálenosti. V případě provádění clonových odstřelů, které jsou realizovány pomocí 

táhlých uzavřených,  těsněných náloží  je  však ohrožený prostor  omezen na  nejbližší  okolí 

vlastního odstřelu. Při odpálení 400 kg uzavřené nálože, jsou účinky vzdušné tlakové vlny již 

ve vzdálenosti 50 m bez možnosti vážného poškození zdraví člověka.



Doporučení pro snížení rizika ohrožení tlakovou vlnou

Vně stanoveného a uzavřeného bezpečnostního prostoru nehrozí při provádění trhacích prací 

riziko negativního účinku vzdušné tlakové vlny.

9.2 Rozlet kameniva
Velmi nebezpečným jevem, při nestandardně provedeném odstřelu, může být nadměrný rozlet 

kusů  rozpojované  horniny  při  provedení  trhacích  prací.  Jednotlivé  kusy  kamene  mohou 

v tomto případě,  při  rychlostech  až okolo 70 m/s,  dolétnout  do vzdáleností  okolo 300 m, 

ojediněle  až  1000 m.  V případě  standardně provedeného odstřelu  je  však nebezpečí  úletu 

i jednotlivého kusu trhaného materiálu minimální. Toto riziko by se však podstatně zvýšilo:

- při velkém překročení hmotnosti jednotlivé nálože

- při nedostatečném ucpání jednotlivé nálože

- při přítomnosti dutin a zeslabení horniny, které by výrazně oslabovaly pevnost horniny

- při nežádoucí deviaci jednotlivých vývrtů, jejich odklonu od zamýšlené osy

- při špatně zvoleném časování či schématu roznětu vedoucí ke zvýšení upnutí horniny.

 

Doporučení pro snížení rizika rozletu kameniva

Kontrolovat  dodržení  vrtného  plánu  pro  táhlé  nálože  u  jednotlivých  vývrtů,  neopomínat 

kontrolu jejich úklonu. Přísně dodržovat stanovené množství trhaviny na jednu táhlou nálož. 

V případě  výskytu  tektonických  poruch,  trhlin  a  skalních  puklin,  v masivu  rozpojované 

horniny,  může  relativně  snadno  dojít  k přebití  nálože  –  množství  vložené  nebo  vsypané 

trhaviny je nezbytné pečlivě sledovat, musí souhlasit s projektovaným množstvím. Stejně tak 

je nezbytně nutné provést ucpávku táhlé nálože předepsaným způsobem. 

Provádět pravidelná školení, udržovat znalosti pracovníků na požadované úrovni.

9.3 Seismické účinky
Provádění  trhacích  prací  velkého rozsahu se  negativně  projevuje  i  z pohledu seismických 

účinků na nejbližším okolí.  Otřesové vlny se šíří  horninou, zeminou, vodou, konstrukcemi 

i vzduchem. Na velké vzdálenosti je tak přenášeno podélné a příčné kmitání (rychlostí zvuku 

v daném prostředí, tedy cca 1000 až 7000 m/s) o frekvencích 5 až 300 Hz, s trváním od 0,5 do 

4 s,  které  je však v nezpevněných a silně narušených masivech rychle  tlumeno.  Rychlost 

zákmitů  by  neměla  překročit  30  mm/s,  při  kterých  ještě  nedochází  k poškození  staveb. 



Negativní účinky trhacích prací se však dají velmi dobře potlačovat a minimalizovat použitím 

milisekundového  roznětu,  přičemž  je  prokázáno,  že  odstup  od  cca  10  do  100  ms  mezi 

odpalem  jednotlivých  náloží  vykazuje  nejpříznivějších  výsledků  vzhledem  k účinkům 

seismických vln a rozletu kameniva (dle vlastností rozpojované horniny). V praxi se používá 

rozbušek  řady  DEM,  kde  rozdíl  mezi  časovými  stupni  odpovídá  25  ms,  což  je  z tohoto 

pohledu  vyhovující.  Vzhledem k relativní  blízkosti  obydlené  zástavby  je  pro  lom Skalka 

omezena velikost  jednotlivé  nálože a  celkové nálože při  provádění  trhacích prací  a  to na 

maximálně  50  kg  výbušnin  odpálených  na  jeden  časový  stupeň  v JZ  lomových  partiích, 

v nejkratší  vzdálenosti  od  objektu  Kostelíčka.  Maximální  možné  povolené  množství 

výbušnin,  které je možno použít  pro provádění  trhacích prací,  je 400 kg na jeden časový 

stupeň a 5000 kg celkem a to ve vzdálenosti větší než 520 m.[5,16]

Doporučení pro snížení negativních účinků seismického působení

Přísně dodržovat maximální stanovená množství trhaviny pro jednu táhlou i celkovou nálož. 

Využívat  celé  řady 21 časových stupňů dostupných milisekundových  rozbušek.  Instalovat 

měřící přístroje, sledovat a vyhodnocovat seismické účinky prováděných trhacích prací.

9.4 Povýbuchové zplodiny
Bez ohledu na kyslíkovou bilanci použitých výbušnin vždy vzniká určité množství toxických 

povýbuchových  zplodin,  oxidů  dusíku  NOx,  oxidu  uhelnatého  CO,  oxidu  siřičitého  SO2, 

případně i  sulfanu H2S.  Při  výrazně  záporné  kyslíkové bilanci  trhaviny vzniká především 

jedovatý  oxid  uhelnatý,  v případě  kladné  kyslíkové  bilance  jsou  syntetizovány  především 

jedovaté  oxidy  dusíku.  Vzhledem  k rozloze  lomu,  která  je  větší  než  1  km2,  vzhledem 

k nepřítomnosti  osob  v uzavřeném  bezpečnostním  prostoru,  je  bezprostřední  nebezpečí 

ohrožení toxickými plyny prakticky vyloučeno. Jisté riziko lze registrovat pouze u pracovníka 

provádějícího vlastní odstřel, který je ve vzdálenosti okolo 100 m od prováděného odstřelu.[5]

Doporučení pro snížení účinků toxických povýbuchových zplodin

Používat trhavin s nejvyrovnanější kyslíkovou bilancí.  Další doporučení, které je prakticky 

platné pouze pro pracovníka provádějícího odpal, spočívá v plánování místa jeho úkrytu nejen 

s ohledem  na  očekávaný  odhoz  rubaniny  a  rozlet  kameniva,  ale  i  se  zřetelem  na  směr 

převládajícího proudění vzduchu. Nezbytné je i dodržení čekací doby po provedení odstřelu 



nejen z pohledu možného nebezpečí hrozícího od neiniciovaných výbušnin, ale i s ohledem na 

dostatečný čas, nutný pro naředění a postupné rozptýlení povýbuchových zplodin v atmosféře.

10 Závěr
Problematika  bezpečné  manipulace  a  použití  výbušnin  je  ze  samotné  své  podstaty  velmi 

podrobně a přesně zmapována. Jsou zpracovány detailní pracovní postupy, návody k použití, 

provozní předpisy, atd., které jsou pravidelně kontrolovány a revidovány.

Analýzou  bylo  vyhodnoceno,  že  hlavní  nebezpečí  hrozí  při  nekontrolovaném použití, 

respektive při cíleném zneužití odcizených výbušnin. Pravděpodobnost tohoto jevu je nejspíše 

velmi malá, ale možné škody a následky mohou dosáhnout obrovských rozměrů. Markantním 

rizikem je i nadměrné působení seismických účinků na okolí. Tyto účinky se mohou projevit 

při nevhodné souhře a spolupůsobení geologických a tektonických poměrů těženého ložiska 

současně  s  pochybením při  výpočtu  parametrů  náloží  a  nebo  při  nedostatcích  v  průběhu 

realizace trhacích prací  velkého rozsahu.  Zvýšenou mírou pravděpodobnosti  je hodnocena 

také  možnost  předčasné  iniciace  rozněcovadel  vlivem  působení  atmosférické  elektrické 

energie a to v případě nedodržení některých bezpečnostních pravidel v bouřkovém období.

Po zhodnocení míry závažnosti a pravděpodobnosti vzniku nebezpečné situace u všech 

identifikovaných  rizik,  po  vyhodnocení  sestavené  matice  rizik,  byly  v oblasti  vysokého 

a středního nebezpečí identifikovány následující nebezpečné situace:

1. Krádež výbušnin z vozidla při přepravě

2. Krádež výbušnin ze skladu výbušnin

3. Seismické účinky v důsledku provádění trhacích prací

4. Působení atmosférické elektrické energie

Pro  zamezení,  respektive  snížení  rizika  možného  vzniku  identifikovaných,  nejvíce 

nebezpečných situací, lze doporučit přijetí dále uvedených opatření, úprav, zlepšení.

Navrhovaná technická opatření :

1) Trhací  práce  pokud  možno  realizovat  pomocí  nepřímých  trhavin,  ideálně  pomocí 

trhavin  typu  slurry (kašovitá  směs),  připravených ze  dvou nebo více nevýbušných 

složek na místě a bezprostředně před provedením trhacích prací 



Obr. 30: Nepřímá trhavina –  příprava vícesložkové trhaviny typu slurry z nabíjecího vozu 

přímo na místě clonového odstřelu.

2) Používat méně citlivé a méně nebezpečné nedynamitové, například emulzní trhaviny

3) Instalovat GPS/GSM systém sledování systémů a pohybu přepravního vozidla

4) Instalovat kamerový systém vozidla přepravujícího výbušniny 

5) Pravidelně  hodnotit  a  posuzovat  možnost  použití  nových  prvků  EZS,  podle 

technického a morálního zastarání instalovat nová zařízení.

6) V letním, bouřkovém, období preventivně používat elektrické rozbušky SICCA-S

Navrhovaná organizační opatření :

1) Přepravovat a uskladňovat pouze minimální potřebné množství výbušnin

2) Využívat  možnosti  dodávky tradičních  výbušnin z distribučního skladu k okamžité 

spotřebě – nabíjení výbušin přímo z vozidla dodavatele (bez skladování)

3) Provázat systém režimové ochrany dodavatele s režimovou ochranou spotřebitele

4) Realizovat změnu některých prvků EZS po odchodu klíčových pracovníků společnosti

5) Manipulací s výbušninami pověřovat pouze spolehlivé a dlouhodobé pracovníky

6) Důsledně kontrolovat přípravu trhacích prací, nepodceňovat kontrolu prací vrtacích

7) Vypracovat dlouhodobý plán a systém periodického vzdělávání a odborné přípravy.



Seznam použitých zkratek

zkratka český výraz                                                                                           

HZ zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství

ČR Česká republika

ČBÚ Český báňský úřad

DP dobývací prostor

POPD plán otvírky, přípravy a dobývání

CO clonový odstřel

TPMR trhací práce malého rozsahu

TPVR trhací práce velkého rozsahu

OBÚ Obvodní báňský úřad

GP generální projekt clonových odstřelů

TP technologický postup trhacích prací

TVO technický vedoucí odstřelu

MF fulminát rtuťnatý Hg(CNO)2 , třaskavá rtuť 

LA azid olovnatý Pb(N3)2

TNRO trinitroresorcinát olovnatý, tricinát

GNGT 1-amino1-(2H-tetrazol-5-yl-diazenyl) guanidin monohydrát, tetrazen

TNT 2,4,6-trinitrotoluen, tritol

PENT 1,3-dinitro-2,2-bis(nitratomethyl)propan, pentrit

RDX 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinan, hexogen, cyklonit

HMX 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokanen, oktogen

DMNB 2,3-dimethyl-2,3dinitrobutan

MÚ mimořádná událost

ČSN Česká státní norma

SO střední odolnost

NG nitroglycerin

EGDN ethylenglykoldinitrátu, triviálně nitroglykol

AN dusičnan amonný

PE polyethylen

DAP amonoledková trhavina



NC nitrát celulózy, nitrocelulóza

DNDG diethylenglykoldinitrát, diglykol

TČ trestný čin

TZ zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

VN vysoké napětí, nad 1 kV

VVN velmi vysoké napětí, nad 35 kV

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR

EZS elektronické zabezpečovací zařízení

PIR pasivní infračervené čidlo

OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky

VF vysokofrekvenční
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Příloha 1: Technologické schéma výrobního zařízení společnosti Cement Hranice a.s.



HODNOCENÍ MÍRY RIZIKA A 
PRAVDĚPODOBNOSTI VZNIKU 

JEDNOTLIVÝCH 
IDENTIFIKOVANÝCH 

NEBEZPEČNÝCH SITUACÍ

míra rizika pravděpodobnost

za
ne

db
at

el
ná

ní
zk

á

st
ře

dn
í

vy
so

ká

ve
lm

i v
ys

ok
á

ve
lm

i m
al

á

m
al

á

st
ře

dn
í 

vy
so

ká

kr
ád

ež
 v

ýb
uš

ni
n 1a z vozidla při přepravě     x  x   

1b ze skladu výbušnin     x x    

1c při provádění trhacích prací   x   x    

1d náhodný nález  x    x    

př
ed

ča
sn

á 
in

ic
ia

ce

2a působení mech. energie  x    x    

2b působení tepla  x    x    

2c bludné proudy   x   x    

2d elektrostatická energie   x    x   

2e atmosférická el. energie   x    x   

2f rozvody vysokého napětí   x   x    

2g vysokofrekvenční energie   x   x    

to
xi

ci
ta

, 
ek

ot
ox

ic
ita 3a působení pokožkou  x     x   

3b působení dýchacími cestami  x     x   

3c ochrana povrchových vod  x     x   

úč
in

ky
 tr

ha
cí

ch
 

pr
ac

í

4a účinky tlakové vlny  x    x    

4b rozlet kameniva  x     x   

4c seismické účinky  x      x  

4d povýbuchové zplodiny x     x    

Příloha 2: Tabulka hodnocení míry rizika a pravděpodobnosti vzniku jednotlivých

 identifikovaných nebezpečných situací.



Příloha 3: Mapa clonových odstřelů lomu Skalka v roce 2010 spol. Cement Hranice a.s. 


