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Anotace 

V předložené práci je zpracováno ekonomické zhodnocení trhacích prací na Lomu 

Jakubčovice. V první části je charakteristika společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. se 

stručnou historií společnosti. Následně je popsán vlastní kamenolom Jakubčovice. V další 

části je analyzován současný stav trhacích prací v lomu Jakubčovice a to v oblasti 

měřičsko-projekční činnosti, vrtacích prací a trhacích prací. Jsou zde uvedeny používané 

rozbušky a průmyslové trhaviny a také způsob provádění hromadných odstřelů. Na základě 

navrhovaných technických inovací v oblasti trhacích prací je v poslední kapitole 

provedeno vlastní ekonomické zhodnocení v jednotlivých oblastech. Výsledky 

ekonomického zhodnocení jsou shrnuty v závěru práce i s vlastními doporučeními. 

Klíčová slova: Lom; trhaviny; analýza; trhací práce; vrtací práce 

Abstract 

There is analysed economical evaluation of blasting operations in quarry 

Jakubčovice in my diplome thesis. The first part contains description of company 

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., with its brief history. Then the quarry Jakubčovice is 

presented. The next part is analysis of present status of blasting operations, with 

concentration on mapping and projection actions, drilling and blasting work. There are 

listed used detonators and industrial explosives, and also ways of mass blasting. Last 

chapter provides proposal for economic evaluation in individual sections, due to proposed 

technical inovations in blasting operations industry. Results of economical evaluations 

with my recommendations are summarized at the end of thesis. 

Keywords: Quarry; explosives; analysis; blasting operations; drilling operations  

  



2012  5 

 

Seznam použitých zkratek a technických jednotek 

apod.  a podobně 

a.s.  akciová společnost 

atd.  a tak dále 

bm  běžný metr 

CAD  počítačem podporované kreslení 

cm
3
  centimetr krychlový 

č.  číslo 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČSN  Česká státní norma 

dm
3
  decimetr krychlový 

DKM  digitální katastrální mapa 

DMT  digitální model terénu 

DXF  kreslící výměnný formát 

g  gram 

Kč  koruna česká 

kg  kilogram 

kJ  kilojoule 

ks  kus 

m  metr 

m
3
  metr krychlový 

mm  milimetr 

m.n.m.  metrů nad mořem 

ms  milisekunda 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

odst.  odstavec 

PHM  pohonné hmoty 

POPD  plán otvírky, přípravy a dobývání 

Sb.  Sbírka zákonů České republiky 

s. p.  státní podnik 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

t  tuna 

TVO  technický vedoucí odstřelu 

viz.  vidět 



Obsah 
1. Úvod .............................................................................................................................. 1 

2. Charakteristika těžební lokality Jakubčovice ........................................................... 4 

2.1. Historie, poloha a sortiment EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. .................................. 4 

2.2. Charakteristika lomu ............................................................................................... 6 

2.3. Vývoj těžby stavebního kamene v lomu Jakubčovice ............................................ 9 

3. Analýza současného stavu v oblasti trhacích prací................................................. 11 

3.1. Obecná teorie ........................................................................................................ 11 

3.2. Analýza současného stavu v oblasti trhacích prací v lomu Jakubčovice .............. 16 

4. Návrhy technicko ekonomického řešení v oblasti trhacích prací .......................... 24 

4.1. Návrh technického řešení v měřičské a projekční činnosti ................................... 24 

4.2. Outsourcing vrtacích prací .................................................................................... 25 

4.3. Zavedení neelektrického nebo elektronického roznětného systému ..................... 25 

4.4. Používání nového typu odstřelu ............................................................................ 28 

5. Ekonomické zhodnocení trhacích prací na zvolené lokalitě .................................. 30 

5.1. Návratnost při koupi nového software pro projekční činnosti .............................. 30 

5.2. Porovnání ceny vrtacích prací s cenou dodavatelskou .......................................... 32 

5.3. Ekonomické posouzení použití nového typu roznětného systému ....................... 34 

5.4. Ekonomické posouzení nového typu odstřelu ....................................................... 35 

6. Závěr ........................................................................................................................... 39 

Literatura ........................................................................................................................... 41 

Seznam obrázků ................................................................................................................. 42 

Seznam grafů ...................................................................................................................... 42 

Seznam tabulek .................................................................................................................. 43 

Seznam příloh ..................................................................................................................... 43 



2012  1 

 

1. Úvod 

Úvod 

Těžba a zpracování nerostných surovin má v českých zemích dlouhou tradici a je 

nedílnou součástí národního hospodářství. Mezi tradiční města s bohatou hornickou 

minulostí patří např. Kutná Hora, Příbram, Jihlava, Ostrava a další. Horní právo jihlavské a 

kutnohorské sloužilo jako vzor pro mnohé země v celé Evropě. V současné době právní 

prostředí v oblasti těžby nerostných surovin v České republice upravují tři nejdůležitější 

zákony: 

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

znění pozdějších předpisů  

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

znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

V novodobých dějinách je pro hornictví přelomový rok 1989, kdy došlo 

k významným sociálně ekonomickým změnám v celé společnosti. Byl to přechod od 

centrálně plánované ekonomiky, kde cílem bylo vytěžit plánované objemy surovin určené 

Státní plánovací komisí, k ekonomice tržní, kde je nejdůležitějším ukazatelem zisk. 

V důsledku nerentability těžby dochází k útlumu hornictví a zastavení těžby rudných 

ložisek, barytu, fluoritu a omezení či zastavení těžby v řadě uhelných revírů. Do popředí 

těžby se dostává exploatace stavebních surovin, která je úzce spjata s ekonomickými cykly. 

V době recese objem těžby klesá a v době ekonomického růstu, v návaznosti na nové 

investice, objemy těžby stavebních surovin rychle rostou. [7] 

Přechod od státních podniků k soukromým společnostem v těžebním průmyslu, a to 

buď cestou privatizace či vstupem zahraničního partnera, hodnotím s odstupem cca 20 let 

rozporuplně. Na jedné straně došlo k zefektivnění výroby, modernizaci technologických 

zařízení a zvýšení zahraniční konkurenceschopnosti pod hlavičkou silných partnerů a na 

straně druhé zůstává otázka ceny, za kterou byly státní podniky prodány (OKD, Mostecká 

uhelná, atd.). Zato privatizaci či vstup zahraničních partnerů v jiných odvětvích národního 

hospodářství lze hodnotit s odstupem času jako velké zklamání a to zejména 
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v Moravskoslezském kraji. Většinou došlo k likvidaci konkurence zahraničním partnerem 

nebo k vyvedení know-how a následné likvidaci jako příklad uvedu Tatra Kopřivnice, 

Vagónka Studénka, atd. 

Ve své práci se zabývám trhacími pracemi na lomu Jakubčovice., kdy na úvod 

charakterizuji společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., a vlastní lom Jakubčovice. Těžba 

a úprava kameniva na lomu Jakubčovice má dvě stránky, a to parametry ložiska, které jsou 

jasně dané (velikostí ložiska, kvalitou suroviny, topografickým umístěním, atd.) a nelze 

tyto vlastnosti měnit, druhou stránkou je proces vlastního osvojení nerostné suroviny, kde 

lze různou technikou těžby či následného zpracování suroviny ovlivňovat náklady za 

účelem dosažení co největšího zisku. 

Dále se zabývám analýzou rozpojování hornin a pro tento účel je třeba si uvědomit 

postavení tohoto procesu v lomovém dobývání soudržných ložisek, kdy celková těžba, 

která je spojena s povrchovým dobýváním nerudných surovin, lze obecně rozdělit do čtyř 

fází. [3] 

 otvírka a příprava ložiska k dobývání – skrývkové práce, zřizování zářezů, 

komunikační trasy 

 vlastní dobývání – rozpojování, nakládání a transport 

 úprava vytěžené suroviny 

 zahlazení následků těžby 

Rozpojování, nakládání a technologická doprava vytěžené suroviny jsou základní 

operace vlastního dobývání. [3] 

Jelikož nelze provést hromadný odstřel bez schváleného projektu hromadného odstřelu, 

zařadil jsem do procesu rozpojování ještě měřičskou a projekční činnost. 

Trhací práce v povrchových dolech rozdělujeme na odstřely primární, kterými je 

dosaženo oddělení projektovaného bloku horniny od rostlého masívu a jeho rozpojení na 

potřebnou fragmentaci a odstřely sekundární, kterými se rozpojují nadměrné kusy horniny 

v rozvalu primárního odstřelu. [3] 

Na základě současného stavu v oblasti trhacích prací na lomu Jakubčovice, navrhuji 

možné technické řešení v jednotlivých oblastech procesu rozpojování. Jedná se o použití 
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nového programu pro projekční činnost, zavedení jiného roznětného systému, návrh 

používání nového typu odstřelu a možnost outsourcingu na vrtací práce. 

Obr. 1 Schéma činností rozpojování hornin  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ekonomické zhodnocení jednotlivých technických návrhů je zpracováno 

v programu Microsoft Office 2007, a to v jeho tabulkovém kalkulátoru Excel jako sešit 

„Ekonomické zhodnocení Jakubčovice“ s navzájem propojenými listy „Vrtací práce“, 

„Trhaviny“, „Celkové náklady odstřelu“ a „Ekonomické zhodnocení“ a dále tento sešit 

obsahuje samostatné listy „ATLAS – Odstřel“ a „Roznět“. Tyto listy slouží k výpočtu 

možných variací v jednotlivých oblastech trhacích prací na lomu Jakubčovice. 

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je ekonomické zhodnocení trhacích prací na lomu Jakubčovice. 

Dále také analyzovat současný stav technicko-ekonomického řešení v oblasti trhacích prací 

a návrh možných alternativ v rozpojování soudržného ložiska. 

Vzhledem k tomu, že trhací práce jsou součástí celého opakujícího se cyklu těžebního 

procesu, bude nejvhodnější sledovat náklady na trhací práce. Výsledkem by měla být 

pomůcka pro manažerské rozhodování ve formě sešitu zpracovaného v tabulkovém 

kalkulátoru. 

Měřičská a 
Projekční činnost 

Vrtání Trhací práce 

Primární 

Sekundární 
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2. Charakteristika těžební lokality Jakubčovice 

Společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., má sídlo v Jakubčovicích nad Odrou, 

Vítkovská 40 a zabývá se těžbou a zpracováním kameniva. Společnost patří do velké 

skupiny EUROVIA CS, jež je součástí celosvětového koncernu VINCI. Společnost 

EUROVIA CS je součástí silniční divize koncernu VINCI. Koncern VINCI je jeden 

z největších stavebně koncesních koncernů na světě. Zaměstnává přes 150 000 pracovníků 

v celé řadě zemí světa. Dále do skupiny EUROVIA CS patří další dvě významné lomařské 

společnosti, a to EUROVIA kamenolomy, a.s., působící na českém území a EUROVIA – 

Kameňolomy, s.r.o., působící na Slovensku. Díky tomuto rozmístění je skupina EUROVIA 

CS schopna uspokojit zákazníky na celém českém a slovenském trhu se stavebním 

kamenem. [8] 

Zařazení společnosti do skupiny EUROVIA CS 

EUROVIA CS 

 … 

 Oblast obalovny a lomy 

  Závod OBALOVNY CS 

  EUROVIA Stone CZ, s.r.o. 

  EUROVIA – Kamenolomy, a.s. 

  EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

  EUROVIA – Kamenolomy, s.r.o. 

2.1. Historie, poloha a sortiment EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

Historie kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou 

Roku 1876 byl kamenolom založen Emilem Teltschikem, který kromě kamenolomu 

vlastnil také továrnu na knoflíky a měl živnostenský list na hostinskou a výčepní živnost 

v domě č. 19 v Jakubčovicích. Kamenolom spravoval až do své smrti v roce 1921, kdy se 

ten na základě poslední vůle zakladatele stal majetkem státu až do roku 1938. V období 
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druhé světové války byly Jakubčovice přičleněny jako součást Sudet k Říši a podnik 

podléhal Komisariátu pro organizaci. Po skončení okupace spadalo řízení pod národní 

správu. V roce 1947 převzala správu lomu pražská firma Konstruktiva, která byla po 

znárodnění postupně přejmenována na Moravský průmysl kamene Přerov, 

Severomoravský průmysl kamene, n. p. Jeseník, Stavební dílce a hmoty Ostrava, Těžba 

štěrkopísku Olomouc, Moravské štěrkovny a pískovny n. p. Olomouc. V roce 1990 se 

podnik osamostatnil s názvem Štěrkovny Jakubčovice s.p. V roce 1994 v rámci privatizace 

se stal novým majitelem Josef Hájek, podnik přejmenoval na Hájek, s.r.o. V roce 2005 

majitel odprodal ve dvou fázích firmu společnostem Stavby silnic a železnic, a.s. a ODS – 

Dopravní stavby Ostrava, a.s., které spadají do struktury společnosti EUROVIA. Od roku 

2007 funguje kamenolom s názvem EUROVIA Lom Jakubčovice, s.r.o. Zatím poslední 

změna nastala od 1. 4. 2009, kdy došlo ke změně obchodního názvu z EUROVIA Lom 

Jakubčovice, s.r.o. na EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. [8] 

Geografická poloha 

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. leží v Moravskoslezském kraji, okres Nový Jičín, 

obec Jakubčovice nad Odrou cca 5 km severovýchodně od města Odry. Lom samotný leží 

na západním svahu kopce Chrastavec (532 m.n.m.) na území tří katastrů, a to Jakubčovice 

nad Odrou, Heřmánky a Heřmanice nad Odrou. Nedaleko lomu protéká řeka Odra. Lom je 

poblíž křižovatky silnice II/441 a  II/442. Významná je dostupnost dálnice D1, což je velká 

výhoda v rámci automobilové dopravy. Dostupnost dálnice a železniční sítě umožňuje 

společnosti denní expedici cca 26 tisíc tun kameniva. 

Sortiment 

V široké nabídce kvalitního drceného kameniva je 26 druhů vyráběných frakcí. 

Společnost vyrábí vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro výrobu betonů, 

kolejových loží, pro výrobu asfaltových směsí, kamenivo sloužící k sanaci terénů, jako 

posypový materiál či jako součást konstrukčních vrstev do podloží staveb. Lomový kámen 

větší frakce (nad 200 kg) se používá ke zpevňování břehů, ať už jako kamenná rovnanina 

na sucho nebo do betonového lože. V poslední době se často používá gabion (drátokoš 

naplněn lomovým kamenivem), používá se ke zpevnění svahů nebo opevnění břehů 

vodních toků. Ke zvýšení kvality produktů je využívána mokrá technologie, tzn. kamenivo 

je pomocí vody zbavováno prachových a jílovitých částic. [8] 
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2.2. Charakteristika lomu 

Lom Jakubčovice je typický stěnový kamenolom soudržných surovin, u něhož se 

prudce zvyšují lomové stěny a je tedy nutné při osvojování ložiska otvírat nové etáže 

(stupně) a vytvářet dlouhé příjezdové komunikace. Komunikace spojují jednotlivé etáže a 

slouží k překonání dosti značných výškových rozdílů, musí splňovat podmínky pro 

přepravu příslušných strojů (vrtací soupravy, nakladače, atd.). K oddělení horniny od 

masívu se používá trhacích prací a to clonových nebo plošných odstřelů. [5] 

Obr. 2 Kamenolom Jakubčovice  

 

Zdroj: [5] 

Geologické poměry ložiska 

Jakubčovické ložisko patří k moravskoslezskému kulmu a tvoří ho předposlední 

nejvyšší vývojový člen moravického vývoje, tzv. hradecko – kyjovické souvrství. Pro 

hradecko – kyjovické vrstvy je charakteristické flyšové střídání drob, prachovců a 

jílovitých břidlic. Na ložisku se nachází jedenáct petrografických typů hornin. [5] 
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Hlavním a převládajícím typem hornin jsou droby – šedomodré, modrozelené a 

hnědošedé, většinou hrubě až středně zrnité. Dalším typem hornin jsou polymiktní 

pískovce, aleurolity, jílovité břidlice a prachovce. Dále jsou to polymiktní, většinou 

drobnozrnně drobové slepence, které v ložisku tvoří nepatrnou část. [5] 

Jednotlivé uvedené horninové typy tvořící ložisko vytváří značně složitou vrásovou 

strukturu. Celková skladba ložiska je velmi pestrá, neboť zde existují přechodné typy a 

jednotlivé horniny mezi sebou netvoří ostré kontakty, ale pozvolna přecházejí jedna v 

druhou. Liší se od sebe pouze svým petrograficko – mineralogickým složením. [8] 

Obr. 3 Letecký pohled na lom Jakubčovice  

 

Zdroj: [5] 

Hydrologické poměry ložiska 

Hydrologické poměry ložiska jsou jednoduché, bez minerálních vod a pramenišť. 

Nejnižší etáž je na kótě 320 m.n.m., řeka Odra protékající nedaleko lomu je na 309 – 316 

m.n.m. [5] 
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Skrývkové poměry 

Pokryv ložiska v předpolí lomu představují lesní humusní hlíny o mocnosti 10 – 30 

cm, pod nimiž jsou svahové, většinou písčité hlíny a různě mocná vrstva sutí promísená s 

jílovými hlínami. Mocnost skrývky se pohybuje v průměru od 2 do 2,5 m a předstih před 

hranou 1. etáže je minimálně 10 m. [5] 

Lomové stěny 

Výška jednotlivých stěn kamenolomu nepřekračuje 25 m (§35 odst.6 Vyhlášky 

ČBÚ č.26/89 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

V současné době je lom rozdělen následujícím způsobem: 

Skrývková etáž kóta 505 m.n.m. 

1. etáž   kóta 485 m.n.m. 

2. etáž   kóta 465 m.n.m. 

3. etáž    kóta 445 m.n.m. 

4. etáž   kóta 420 m.n.m. 

5. etáž   kóta 400 m.n.m. 

6. etáž    kóta 385 m.n.m. 

7. etáž   kóta 374 m.n.m. 

8. etáž   kóta 360 m.n.m. 

Základní pracoviště kóta 335 m.n.m. 

Zahloubení  kóta 320 m.n.m. 

Šířka pracovních plošin je 50 – 60 m. Pokud to dovolují báňsko–technické podmínky, je 

šíře pracovní plošiny dočasně snížena při zachování bezpečnosti provozu a v souladu 

s Vyhláškou ČBÚ č.26/89 Sb. §36 odst. 1,2, ve znění pozdějších předpisů, minimálně však 

20 m. [5] 

Stav zásob a velikost dobývacího prostoru 

Konečný stav zásob ložiska k 31.12. 2011 

Geologické zásoby    173 850 494 t 
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Bilanční zásoby volné vyhledané  29 388 500 t 

Bilanční zásoby volné prozkoumané  144 461 994 t 

Vytěžitelné zásoby    99 165 544 t 

Tab.1 Informace o dobývacím prostoru  

Číslo 
DP 

OBÚ Název DP Nerost Organizace 
Plocha 

DP (km2) 
Stanovení 

DP 

1017 Ostrava Heřmanice u Oder kámen - droba 
EUROVIA Jakubčovice, 

s.r.o. 
1,323738 8.2.1985 

Zdroj: ČBÚ 

2.3. Vývoj těžby stavebního kamene v lomu Jakubčovice 

Společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. patří mezi nejvýznamnější producenty 

stavebního kamene v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Skokový nárůst těžby 

v letech 2006 až 2009 byl dán velkou poptávkou stavebního kamene, zejména v důsledku 

výstavby dálnice D47, která je nyní součástí dálnice D1. V současné době se dokončuje 

úsek Bohumín – Polsko. Další liniové stavby připravované ŘSD byly v důsledku 

ekonomické krize v regionu Moravy a Slezska pozastaveny. 

Graf.1 Vývoj těžby stavebního kamene  

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 
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Předpokladem společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. bylo, že na základě 

propadu těžby v roce 2010 bude tento nepříznivý trend ještě prohlouben v roce 2011, ale 

vzhledem k tomu že v Polsku v rámci pořadatelství ME ve fotbale 2012 probíhala masivní 

výstavba dálniční sítě, byla poptávka po stavebním kamenivu větší, jak je vidět z grafu č.1 

vývoj těžby stavebního kamene v letech 2004 – 2011. Dále probíhalo mnoho oprav staveb 

na vodních tocích v regionu povodí Odry způsobených povodněmi 2010 a to nejenom na 

hlavních tocích, ale i na drobných vodních tocích, které přešly do správy Povodí Odry, s.p. 

po transformaci organizační složky státu - Zemědělské vodohospodářské správy. 

Obr. 4 Clonový odstřel  

 

Zdroj: [5] 
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3. Analýza současného stavu v oblasti trhacích prací  

Tato kapitola je rozdělena na dvě části v první části je obecně popsán popis 

jednotlivých operací rozpojování soudržných hornin v povrchových lomech a v následující 

podkapitole je už problematika rozebrána konkrétně pro lom Jakubčovice.  

3.1. Obecná teorie 

Měřičská a projekční činnost 

Vypracovat projekt hromadného odstřelu a samostatně provádět nebo řídit odborné 

práce spojené s přípravou a provedením hromadného odstřelu smějí pouze zvlášť 

kvalifikovaní technici. Technický vedoucí odstřelu (dále TVO) je kvalifikovaný pracovník, 

který provádí a řídí trhací práce na základě oprávnění (§41 odst. 2d Vyhlášky ČBÚ č.72/88 

Sb., ve znění pozdějších předpisů). [4] 

Základní podklady, které TVO potřebuje k vypracování projektu hromadného 

odstřelu je geologická a měřická dokumentace. Nejdůležitějším úkolem TVO při projekci 

hromadného odstřelu je stanovení velikosti nálože a geometrické rozmístění do bloku 

horniny určeného k rozpojení. [4] 

Nezbytná měřická dokumentace se skládá ze zaměření rozpojovaného bloku včetně 

celé lomové stěny a přiměřené části terénu před patou lomové stěny a za její hlavou, 

obvykle v měřítku 1:250. Dalším podkladem je vypracovaná základní mapa lomu. [4] 

Geologická dokumentace obsahuje úplné geologické údaje o ložisku a případná 

upřesnění, která obsahují údaje o místních anomáliích získaných průzkumem, jako jsou 

údaje o tektonice, vložkách hornin jiných vlastností, fyzikálně mechanických vlastnostech 

hornin, stavu skrývek, výskytu krasových útvarů apod. [4] 

Geometrická charakteristika lomové stěny je výška lomové stěny, sklon stěny a vrtů 

a hloubka vrtů. Geometrickými parametry soustavy náloží jsou: průměr vrtů, rozteče mezi 

vrty a záběr vrtu. [4] 

Vrtací práce 

Vrtací práce slouží v lomařství pro táhlé nálože lišící se svou délkou a průměrem. 

Vrtají se vrtnými soupravami z horní plošiny řezu či pomocné patní vrty sloužící 
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k účinnějšímu rozpojení spodní části bloku.Délka vrtů je závislá na výšce etáží. Účinnost 

rozrušování hornin při vrtání závisí především na jejich fyzikálně-mechanických 

vlastnostech. Základní technologickou operací vrtného procesu je tedy překonání sil 

soudržnosti vyvoláním mezního stavu v hornině prostřednictvím vnějších sil a tím 

rozrušování horniny na dně vrtu. Podle způsobu přenosu energie na rozpojovací nástroj a 

na horninu se používá tří způsobů rozpojování hornin při vrtání (mechanický, fyzikální a 

ostatní). [3] 

V lomových provozech se uplatňuje převážně mechanické vrtání. Na průběh tohoto 

mechanického rozrušování má vliv několik faktorů: 

 z hlediska horniny – struktura, textura, pružnost, plastičnost, tvrdost, pevnost 

v tahu, resp. v tahu, smyku apod. 

 z hlediska vrtného nástroje – počet břitů, ostrost, řezný úhel 

 z hlediska technologie vrtání – přítlačné vrtání, počet otáček za minutu, způsob 

chlazení, vynášení rozrušené horniny z vrtu, úklon vrtu, svislost vrtu apod. [3] 

Vrtací soupravy rozlišujeme především podle toho, zda jsou s vlastním pohonem a 

pojezdem, s vlastním pojezdem a separátním pohonem či bez vlastního pojezdu. Dále 

můžeme dělit vrtací soupravy podle způsobu vrtání na rotační vrtání, rotačně příklepové 

vrtání ponornými kladivy bez a s výplachem, rotačně–řezné vrtání, valivé vrtání, nárazové 

vrtání. 

Provedení vrtacích prací je jednoznačně určeno v projektu hromadného odstřelu a 

následném vytýčení odpovědným pracovníkem v terénu. 

Vrt je specifikován následovně: 

Hloubka vrtu clonových a plošných odstřelů je určena výškou lomové stěny a 

sklonem vrtu. Pro dokonalé rozpojení horniny v rovině počvy spodní etáže tuto rovinu 

podvrtáváme o hloubku podvrtání, kterou označujeme h. Sklon záhlavních vrtu je obvykle 

v rozmezí 60°až 75° a patních vrtů 0°až-5°. [4] 

Průměr vrtů při clonových a plošných odstřelech se podle použití vrtací soustavy 

pohybují v širokém rozmezí 80 až 250 mm. Obvykle je průměr vrtu dán právě typem vrtací 

soupravy a rozměrem vrtného nářadí. Obecně se zvětšujícím průměrem vrtu stoupá výnos 

vrtu (t rubaniny/ 1 bm vrtu), produktivita práce a směnový výkon provozu a snižují se 
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náklady na primární těžbu, současně se však zvyšuje kusovost rubaniny, náklady na 

sekundární rozpojování a primární drcení. [4] 

Velikost rozteče mezi vrty v řadě souvisí s hodnotou záběru vrtu, resp. nálože. 

Obvykle tyto hodnoty bývají v určitém poměru, který je charakteristický pro dané 

podmínky rozpojování. Obecně se rozteče vrtů pohybují v rozmezí asi 70 až 130 % záběru. 

[4] 

Záběr vrtu nebo nálože označujeme minimální vzdálenost těžiště nálože od 

nejbližší volné plochy. Záběr označujeme též jako přímku nejmenšího odporu, nebo 

odporovou přímku. [4] 

Trhací práce 

Při dobývání rudných a nerudných soudržných ložisek se pro nejdůležitější fázi 

těžebního procesu používá trhacích prací primárních a sekundárních. Technologie trhacích 

prací se všeobecně skládá z přípravy vhodných dutin pro uložení náloží, zajištění 

potřebných prostředků trhací techniky, nabíjení a roznětu hromadných odstřelů a 

druhotného rozpojování nadměrných kusů rubaniny. [3] 

Procentuálně nejvíce využívaný primární odstřel v kamenolomech je odstřel 

clonový, náložemi ve vývrtech. V kamenolomu Jakubčovice je to až 90%. 

 

Obr. 5 Schéma procesu trhací práce  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Průmyslová trhavina je za normálních podmínek velmi málo citlivá k vnějším 

vlivům a naopak po iniciaci dokáže vyvinout detonaci o mimořádně vysoké trhavé síle. 

Používají se převážně pro trhací práce v dolech, lomech, k ražbě tunelů apod. Mezi 

nejznámější a nejpoužívanější průmyslové trhaviny patří amonledkové, emulzní a na bázi 

nitrátů kyseliny dusičné - počinové nálože. 

Primárně můžeme trhaviny dělit: 

 do suchých vrtů; 

 do zvodněných vrtů. 

Podle typu trhaviny dělíme: 

 sypké trhaviny; 

 emulzní trhaviny; 

 želatinové trhaviny; 

 důlně bezpečné trhaviny; 

 trhaviny připravované na místě spotřeby; 

 trhaviny pro zvláštní použití; 

 černý prach. 

Třaskavina je snadno vznítitelná výbušina, která obvykle slouží k iniciaci výbuchu 

trhavin nebo střelivin. Při praktickém použití je přítomna pouze v nepatrném množství, 

např. třaskavina jako primární slož rozbušky. Nejběžnějšími třaskavinami jsou azid 

olovnatý, velmi rozšířený je například fulminát rtuťnatý (třaskavá rtuť). Od trhavin se liší 

nízkou trhavou silou, danou velmi malým objemem plynů, vzniklých po explozi. [10] 

Parametry pro hodnocení výbušin: [10] 

 objem plynů po výbuchu (V) je definován jako množství plynů v litrech, které 

vzniknou výbuchem 1 kg látky při přepočtu na normální teplotu 20°C. 

 výbuchová teplota (t) udává nejvyšší teplotu, které dosáhnou plyny vzniklé 

výbuchem. Uvádí se obvykle ve°C. 

 výbuchová energie (E) udává, jaké množství energie se uvolní výbuchem 1 kg 

trhaviny. Uvádí se v kJ/kg. 
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 detonační rychlost (D) je rychlost šíření exploze v okamžiku výbuchu udávaná v 

m/s nebou v km/s. Tento parametr úzce souvisí s brizancí (tříštivostí) a má základní 

vliv na destrukční účinky trhaviny. 

 hustota výbušin (h) je totožná s klasickou fyzikální vlastností hustota udávanou v 

g/cm³. Brizance (tříštivost) (B) je definována jako součin detonační rychlosti v 

km/s, hustoty výbušniny v g/cm³ a energie výbuchu. 

V současné době je na Českém trhu velký výběr trhavin od různých výrobců. Příkladem 

mohou být Explosia, a.s., STV Group, a.s., EXPLOSIVE Service, a.s. a dominantní dodavatel 

rozbušek Austin Detonator, s.r.o. Vzhledem k velké konkurenci žádný z výrobců 

průmyslových trhavin nechtěl poskytnout ceník výrobků a po telefonické či e-mailové 

komunikaci byl vždy uveden údaj v rozmezí s vysvětlením, že konkrétní cena je dohodnuta 

obchodním zástupce s jednotlivým odběratelem. 

Rozbušky slouží k počáteční iniciaci průmyslových trhavin. 

Dělí se: 

 zážehové rozbušky – iniciace šlehem plamene ze zápalnice nebo el. palníku. 

 elektrické rozbušky – nejrozšířenější, kontrola zapojení se provádí ohmmetrem, 

iniciace probíhá roznětnicí. 

 neelektrické – odolné vůči cizím el. energiím, rozbušky jsou iniciovány rázem 

("výšlehem") z detonační trubičky a v rozbušce dochází k přenosu přes zpožďovač 

na primární a sekundární slož. 

 elektronické – jde o variantu elektrické rozbušky s elektronickým časováním, 

doplněný o vlastnosti neelektrických rozbušek, elektronické rozbušky je možné 

nastavit s krokem po 1 ms v rozsahu od 0 do 15 000 ms. 

K provedení elektrického roznětu je zapotřebí zřídit elektrickou roznětnou síť, která je 

zapojena sériově paralelně či kombinovaně. Kontrolu funkčnosti vytvořené sítě provede 

TVO ověřením vodivosti pomocí ohmmetru. V současné době se na většině lomech 

využívá převážně elektrického roznětu. 

Pro optimální průběh výbuchu má podstatný význam ucpávka. Ucpávka zabraňuje 

na několik ms úniku plynných výbuchových zplodin a klást dostatečný odpor napěťovým 
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vlnám. Délka ucpávky je závislá na průměru vývrtů, užitých trhavin a míře ohrožení okolí. 

Její délku určí příslušný TVO při každém odstřelu.  

Jako materiál se používá vyvrtaný materiál, pokud je to povoleno nebo horninové 

drti či písku. Jako nový typ ucpávky se používá plynový vak. Je to samonafukovací ucpávku, 

jež je vyrobena z fólie, která je po všech stranách svařena. Uvnitř fólie je v jednom sáčku 

zavařena kapalina a ve druhém prášek. Vak lze využít ve vrtu k vytvoření vzduchové mezery - 

nebo oddělení zvodnělé části vrtu. [6] 

3.2. Analýza současného stavu v oblasti trhacích prací v lomu 

Jakubčovice 

Měřičská a projekční činnost 

V současné době se pro měřičskou činnost v kamenolomu používá motorizovaná 

totální stanice TOPCON GPT 9000 M. Měří v bezhranolovém modu až do vzdálenosti 

2 000 m a pracuje s pulsní laserovou technologií v bezpečnostní třídě 2. Používá digitální 

optický systém a umožňuje pracovat jako jednoobslužná totální stanice nebo jako 

automatický skenovací 3D systém. Se systémem RC-3 Quick Lock lze ovládat přístroj od 

terče na vzdálenost 400 m. 

Dostatečné množství informací získaných měřením výše uvedenou totální stanicí je 

zpracováváno programem GEUS. GEUS je programový systém pro geodetické výpočty s 

možnostmi malého CAD pro tvorbu map velkých měřítek se zvláštní specializací na práce 

v katastru nemovitostí. 

Výpočetní část programu obsahuje všechny základní geodetické výpočty, součástí 

výpočtů je i zpracování souborů registrovaných v totálních stanicích. Veškeré výpočty jsou 

průběžně protokolovány. Body dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické 

části programu. 

Grafická část programu je jednodušším zeměměřickým CAD systémem. Jedná se o 

tvorbu map s bezproblémovou změnou měřítka bez ztráty informací a vzhledu. Tvorba 

výkresů na úrovni účelových map. Program obsahuje téměř všechny značky dle mapového 

klíče původní ČSN (a samozřejmě také všechny značky pro tvorbu katastrální mapy). Lze 

vytvářet bloky kresby, které se chovají jako značka, a tím vytvářet vlastní značky. Kresbu 
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lze dělit až do 64 vrstev. Mimo jiné lze provádět následující akce: hromadnou editaci 

kresby, výběry a filtrace prvků přes číslo bodu, barvu, vrstvu, kód značky atd. Kresbu lze 

exportovat do formátů DXF (např. AutoCAD, MicroStation). Import kresby je možný z 

formátu DXF: import umožňuje přenos linií, textů. Lze importovat i DKM (digitální 

katastrální mapa) z formátu VFK, VKM nebo DXF. 

 

Obr.6 TOPCON 9000M 

 

Zdroj:www.stavebnictvi3000.cz 

Pro vypracování projektu hromadného odstřelu využívá EUROVIA Jakubčovice, 

s.r.o. generální technický projekt clonových odstřelů., který je schválen OBÚ v Ostravě. 

Generální technický projekt je zpracován podle §35 odst. 4 – 6 a přílohy č.4 Vyhlášky 

ČBÚ č.72/88 Sb. o používání výbušnin ze dne 29.4.1988, ve znění pozdějších předpisů. 

Clonové odstřely provádí oddělení přípravy výroby, vlastními prostředky. Odstřely jsou 

prováděny v souladu s POPD schváleným OBÚ v Ostravě. Odstřely provádí technici 

vlastnící oprávnění TVO pro povrchové dobývání. [5] 



2012  18 

 

Na lomu Jakubčovice se ročně provede, v průměru 68 hromadných odstřelů, což při 

času k vypracování jednoho projektu odstřelu 90 min. činí ročně 102 hodin/rok práce 

TVO. 

Vrtací práce 

Vrtací práce v lomu Jakubčovice jsou prováděny zaměstnanci firmy EUROVIA 

Jakubčovice, s.r.o. a to ve dvousměnném provozu. V případě nedostatku vlastních kapacit 

jsou vrtací práce prováděny dodavatelským způsobem tak, že vrtací osádky jsou řízeny 

techniky firmy EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Vrtání je prováděno vrtnými soupravami o 

průměru vývrtů 115 mm. 

Od roku 2009 se na vrtací práce používá vrtná souprava s ponorným vrtacím 

kladivem s vlastním pohonem Sandvik DP 1500 a na vrtání patních vrtů 

elektrohydraulickou vrtací soupravu SLVE 81 s příslušenstvím (elektrocentrála a 

kompresor). [9] 

Obr.7 Sandvik DP 1500 

 

Zdroj:Sandvik [9] 
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Sandvik DP 1500 je vhodný pro svůj výkon do středních až velkých lomů. [9] 

Hmotnost  19 200 kg  

Celková šířka  2.52 m  

Výška   3.2 m  

Celková délka  10.5 m  

Průměr vrtu  89 – 150 mm 

Vrtací kladivo  28 kW 

Výkon motoru  261 kW 

Kompresor  14 m
3
/min/10 bar 

Z následujícího grafu je patrné procentuální zastoupení jednotlivých nákladů vrtacích prací 

za rok 2011. 

Graf.2 Náklady vrtacích prací v  roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

Na základě grafu č.2 je zřejmé, že největší položkou jsou odpisy. Je to způsobeno 

vysokou pořizovací cenou vrtné soupravy a dobou odpisů stanovenou na 5 let. Významnou 

položkou nákladů vrtacích prací jsou pohonné hmoty. Vzhledem k markantnímu zdražení 

pohonných hmot v prvním čtvrtletí roku 2012 bude zajímavé sledovat tento ukazatel. Další 

významnou položkou jsou platy vrtačů, zde nemůžeme očekávat prostor na úspory, již nyní 

pracuje vrtací technika ve dvousměnném provozu. Náklady na vrtné nářadí jsou silně 

ovlivněny tvrdostí vrtaného masívu. 
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Porovnání nákladů na vyvrtání běžného metru v letech 2007 až 2011 nesouvisí 

z množstvím vyvrtaných metrů. Nepravidelné výkyvy v jednotlivých letech jsou 

způsobeny neočekávanými dodatečnými náklady, způsobenými výpadky v důsledku 

náročnějších oprav či naopak rok bez závažnějších poruch na všech zařízeních. 

Graf.3 Náklady vrtacích prací v  letech 2007 - 2011 

  

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

Trhací práce 

Procentuálně nejvíce využívaný primární odstřel v kamenolomech Jakubčovice je 

odstřel clonový, náložemi ve vývrtech je to až 90%. Schéma clonového odstřelu vidíme na 

obrázku č. 8. Jak je vidět z obrázku není v tomto případě blok převrtáván záhlavnímy vrty 

a končí cca 1m od paty etáže a celá šíře rozpojovaného bloku je podvrtána patními vrty. 
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Obr.8 Odstřel typ B  

 

Zdroj: [5] 

V současné době používaný typ clonového odstřelu je založen nejenom na 

záhlavních vrtech, ale i na patních vrtech, které slouží k účinnějšímu rozpojení spodní části 

bloku. Parametry clonových odstřelů typu A a B jsou uvedeny v následující tabulce č. 2. 

Data pro zpracování byla poskytnuta kamenolomem Jakubčovice a korespondují 

s generálním technickým projektem clonových odstřelů EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

Tab.2 Parametry clonových odstřelů  

Typ odstřelu 
A B 

záhlavní záhlavní patní 

Záběr 1. řady 

[m] 
4,5 4,5   

Rozteč 2. a 3. 

řady [m] 
3,5 3,5   

Rozteč vývrtů 

v řadě [m] 
4 4 2,5 

Sklon vývrtů 75° 75° 0° - -5° 
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Délka vývrtů 

[m] 
22 19 9 

Nálož na 1 bm 

vývrtu [kg] 
7,5 7,5 7 

Délka ucpávky 

[m] 
3,5 3,5 3,5 

Počet vývrtů 36 36 20 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

V kamenolomu Jakubčovice se v současné době používají průmyslové trhaviny od 

dvou dodavatelů, jejichž charakteristika je uvedena v následující tabulce č.3. Ceny jsou 

uvedeny orientačně dle telefonické informace jednotlivých obchodních zástupců. Mimo 

průmyslových trhavin uvedených v tabulce č.3 se do patních vrtů používá voděvzdorná 

trhavina emulzního typu Emulgit 42 GP 75/3/125 a do záhlavních vrtů dva kusy počinové 

trhaviny typu dynamit Supergel 30/45/2500. 

Tab.3 Parametry vybraných trhavin  

Typ trhaviny sypká trhavina vodovzdorná 
sypká trhavina do suchých 

vrtů 

Název NIGUMAN CELMON 
EXPLODIT 

3 
DAPEX 30 DAPMON 30 

Výbuchové teplo 

[kJ/kg] 
3665 3609 2690 3701 4100 

Měrný objem 

zplodin [dm
3
/kg] 

950 900 970 965 910 

Výbuchová teplota 

[°C] 
2815 2846 2220 2472 2850 

Kyslíková bilance 

[%O2] 
-25,98 -34 -47 0,58 -9 

Detonační rychlost 

[m/s] 
3000 3000 4000 3100 3500 

Hustota                    

[g/cm
3
] 

0,7 1,4 0,8 0,7 0,7 

Nejmenší dovolený 

průměr  [mm] 
    80 65   

Cena                          

[Kč/kg] 
17-19 18-20 15-19 15-17 13-15 

Zdroj: vlastní zpracování dle[5] 
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Vlastní nabíjeni provádí nabíjecí četa o šesti lidech, z čehož jeden je TVO. Průměrná 

doba nabíjení standardního clonového odstřelu o 36 záhlavních a 20 patních vrtech trvá cca 

6 hodin. 

Před odpalem se dává signál ve dvou stupních. Při prvním stupni se dává signál 

dvakrát, při druhém jednou. Odpal následuje zpravidla do jedné minuty po druhém signálu. 

Po uplynutí 5 minut po el. roznětu, pokud nebylo podezření ze selhávky, následuje 

prohlídka pracoviště po odstřelu. Trhací práce jsou ukončeny dalším signálem. [5] 

Roznětná soustava v kamenolomu Jakubčovice je tvořena elektrickým roznětem za 

pomocí elektrických rozbušek zvýšené odolnosti DeM-S st. 0 –  20. Každý vrt je iniciován 

1 nebo více rozbuškami. Pokud se nejedná o dělenou nálož, je rozbuška v předposlední 

nebo poslední náložce. Zapojení rozbušek je sériové nebo sérioparalelní. Ochrana 

elektrického roznětu před účinky cizí elektrické energie je prováděna podle §59 – 66 

Vyhlášky ČBÚ č.72/88 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě potřeby lze použít 

k zajištění pravidelné detonace trhavin ve vývrtu protažení vývrtu bleskovicí, nebo použít 

bleskovice k iniciaci více vývrtů jednou rozbuškou. [5] 

El. milis. rozbušky DEM-S Al(25/50) 8mCu 45 - 49 Kč/ks 

El. milis. rozbušky DEM-S Al(25/50) 20mCu 93 - 97 Kč/ks 

Ucpávka je prováděna štěrkodrtí frakce 0-4 mm (popř. 2-5, 4-8 mm) nebo vrtnou 

moučkou v sypkém stavu. Její délku určí příslušný TVO při každém odstřelu. 

Obr.9 CELMON 

 

Zdroj: [5] 
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4. Návrhy technicko ekonomického řešení v oblasti trhacích 

prací 

4.1. Návrh technického řešení v měřičské a projekční činnosti 

V současné době je na trhu celá řada moderních robotických totálních stanic se 

skenováním bezodrazem v 3D. Liší se rychlostí, množstvím uložených dat, vestavěným 

software, dosahem atd. Používaný přístroj TOPCON GPT 9000 M je co se týče 

měřičských prací na lomu Jakubčovice dostačující. Na trhu jsou již další verze tohoto 

přístroje, ale nepřináší žádnou zásadní průlomovou technologii. Doporučuji si ponechat 

stávající techniku a po skončení životnosti teprve zakoupit novou měřící techniku. 

Ke zpracování projektování hromadných odstřelů je na trhu produkt digitálního 

modelu terénu firmy ATLAS, s.r.o., kde se jedná hlavně o jednu z nástaveb - modul Odstřel. 

Projektování pracuje nad digitálním modelem terénu, který můžeme libovolně doplňovat o 

další data získaná v terénu. V programu se pracuje s grafickými dokumenty (výkresy) 

obsahujícími vektorovou i rastrovou kresbu. Projektant pracuje souběžně v půdorysu i v 

dynamicky propojených řezech. Nejprve zpravidla navrhne několik charakteristických 

vrtů, na jejichž základě pak vkládá jednotlivé řady vrtů. Řady mohou být přímé i libovolně 

zalomené. Program přitom poskytuje projektantovi všechny potřebné informace o terénu i 

o jednotlivých vrtech a nabízí řadu nástrojů pro rozmístění vrtů a nastavení jejich 

parametrů (návrh vrtu zadáním požadovaného záběru, návrh sklonu vrtů podle sklonu 

stěny či podle vzdálenosti od paty, návrh délky vrtů zadáním převrtávky atd.).  

Program obsahuje tyto nástroje: [11] 

 okamžitě dostupné informace o vrtech i terénu  

 návrh vrtů podle záběrů, převrtávky, směru ke stěně, vzdálenosti od paty atd.  

 vrty samostatné a řadové, vázané k platu, podvrty  

 dynamické propojení řezů s půdorysem  

 volitelné zobrazení vrtů v řezech  

Bezpečnostní nástroje: [11] 

 kontrola vzájemných vzdáleností vrtů  
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 kontrola vzdáleností vrtů od terénu  

Projektová dokumentace: [11] 

 volitelná zobrazení, měřítka, popisné texty, kótování  

 volitelné textové výstupy 

ATLAS DMT 

Vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém 

editoru (vrstevnice, hypsometrie, sklony, popisy, obecné i speciální grafické objekty, 

rastry, export 2D/3D DXF, možnosti 3D pohledu na terén, oprava reliéfu, generalizace 

DMT, zahuštění DMT, transformace a ustavení rastru). 

4.2. Outsourcing vrtacích prací 

Proč použít outsourcing pro vrtací práce? Výhodou je, že poptávané firmy se 

specializují na danou problematiku, také odpovědnost za danou činnost nese jiný subjekt, i 

když v tomto případě je dodavatelská firma kontrolována TVO. Náklady na 

specializovanou činnost jsou při využití outsourcingu většinou nižší. 

Oslovil jsem několik firem specializujících se na vrtací práce v blízkém okolí lomu 

Jakubčovice. Cena za vrtání běžného metru se pohybovala v rozmezí: 

115 – 130 Kč/bm 

Průměrná cena dodavatelských firem: 

122,50 Kč/bm 

4.3. Zavedení neelektrického nebo elektronického roznětného 

systému 

Neelektrický roznětný systém 

Je to druhý nejpoužívanější systém iniciace výbušnin při trhacích pracích na povrchu. 

Rozbušky jsou iniciovány rázem z detonační trubičky a v rozbušce dochází k přenosu přes 

zpožďovač na primární a sekundární slož. Místo elektrických kabelu se používá propojení 

detonační plastovou trubičkou s obsahem cca 2g výbušiny na 1 metr trubičky. 

Výhody neelektrického roznětu jsou: 
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 vysoká manipulační bezpečnost a odolnost vůči mechanickému namáhání; 

 snadná a rychlá manipulace při sestavování roznětných sítí, možnost snadného 

připojení k bleskovici pomocí T-konektoru; 

 velká iniciační mohutnost rozbušek určených k iniciaci trhaviny; 

 odolnost vůči vodě daná konstrukcí; 

 necitlivost vůči cizím zdrojům elektrické energie; 

 neomezená variabilita časování zajišťující optimální využití energie trhaviny a dobrou 

fragmentaci a zároveň snížení nežádoucích seizmických účinků, rozdělení odstřelu do 

více stupňů. 

Nevýhody neelektrického roznětu: 

 V podstatě oproti elektrickému má neelektrický systém pouze jednu, ale zato dost 

podstatnou nevýhodu a to, že vedoucí odstřelu nemůže zpětně provést kontrolu 

zapojení, čímž vzniká riziko selhávky, kterou se snažíme eliminovat použitím dvou 

roznětů v jednom vývrtu. 

o Obr.10 Nabídka od fy Austin Detonator  

 

Zdroj: [12] 

 



2012  27 

 

V současnosti je možné v praxi využít neelektrické rozbušky pod obchodním názvem 

NONEL (od firmy Dyno Nobel), EXEL (od firmy Orica) či osvědčené rozbušky tuzemské 

výroby IndetshockMS 25/50 (od firmy Austin Detonator). 

 

Cena jedné rozbušky je závislá na detonační trubičce: 

100 – 150 Kč/ks 

Do každého vrtu musí být umístěny dvě roznětky tak, aby bylo co nejmenší riziko 

selhávky: 

 200 – 300 Kč 

Elektronický roznětný systém 

Jedná se o variantu elektrické rozbušky s elektronickým časováním (tzv. DEC 

System - Digital Energy Control). Rozbuška obsahuje tzv. EIM (elektronický iniciační 

modul - malý tištěný spoj, obsahující zejména mikročip a kondenzátor). Elektronické 

rozbušky kombinují výhody elektrických a neelektrických rozbušek. Rozbušky se skládají 

z EIMu, el. pilule, primární a sekundární náplně, přívodních vodičů s připojovacím 

konektorem, dutinky a ucpávky. 

Jedním z produktů na českém trhu je elektronická rozbuška E*Star (od firmy 

Austin Detonator, s.r.o.) 

Výhody elektronického roznětného systému 

 kontrola spolehlivosti roznětné sítě; 

 minimální krok zpoždění 1 ms; 

 rozsah zpoždění 1 - 10 000 ms; 

 přesnost časování 0,01% nominálního času; 

 možnost zapojení a spolehlivé iniciace až 1600 rozbušek na jednu roznětnici; 

 nezaměnitelnost díky unikátnímu kódu v každé rozbušce; 

 bezpečnost při provádění odstřelu 

Nevýhody elektronického roznětného systému 

 Vysoká pořizovací cena, která zatím nemůže konkurovat levnějším elektrickým či 

neelektrickým rozbuškám 
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Cena elektronické rozbušky 

500 Kč/ks 

 

Obr.11 E*Star 

 

Zdroj: [12] 

4.4. Používání nového typu odstřelu 

Až do roku 2012 byl nejčastěji používaným typem clonového odstřelu typ „B“, kdy 

krom záhlavních vrtů byly vrtány také vrty patní. Patními vrty se eliminuje nepravidelné 

uložení hornin, slouží ke srovnání počvy. Obvykle byl clonový odstřel trojřadý, jak je vidět 

na obrázku č. 13, se sklonem záhlavních vrtů 75° a patních vrtů se sklonem 0 až -5°. Při 

odstřelu docházelo nejprve k detonaci patních vrtů a až následně k sesuvu. Od roku 2012 

by chtěla společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. více využívat clonového odstřelu typu 

„A“, viz. obrázek č. 14, tedy bez používání patních vrtů s delšími záhlavními vrty. Od 

nového způsobu rozpojování soudržného bloku se očekává snížení nákladů na vrtací práce, 

neboť nebudou prováděny patní vrty, které jsou dražší a nabíjení těchto vrtů je složitější. 

Další úspora by měla být ve spotřebě trhavin a rozbušek. Důležitým faktorem je také 

bezpečnost, neboť při vlastním vrtání patních vrtů se obsluha pohybuje v bezprostřední 

blízkosti stěny, kde hrozí uvolnění horniny. 
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Obr.12 Odstře l typ A 

 

Zdroj: [5] 
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5. Ekonomické zhodnocení trhacích prací na zvolené lokalitě 

Těžba a následná úprava suroviny může být prováděna odlišnou technologií a různými 

pracovními postupy, ale ekonomický popis je převeden na tyto veličiny: výnosy, náklady, 

hospodářský výsledek. 

  [Kč]        (1) 

kde: 

HV – hospodářský výsledek [Kč] 

VC – celkové výnosy  [Kč] 

NC – celkové náklady  [Kč] 

Vzhledem k tomu, že trhací práce jsou jen ucelenou částí celkového opakujícího se 

cyklu těžebního procesu a společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. není vnitřně 

organizována na zisková střediska, které by své výstupy prodávaly dle vnitropodnikového 

ceníku a sledovaly by své výnosy, tudíž nelze pro ekonomickou analýzu použít 

hospodářského výsledku. Jednotlivá provozní střediska spíše sledují své náklady a nemají 

odpovědnost na dosahování zisku. V této práci obrátím zájem na sledování nákladů na 

činnost trhací práce, tedy na spotřebu výrobních faktorů, které k výše uvedené činnosti 

potřebuji na tzv. provozní náklady.  

5.1. Návratnost při koupi nového software pro projekční činnosti 

Pro posouzení nákupu nového software jsem vycházel z výhod tohoto produktu a tou je 

úspora času TVO při projekční činnosti hromadných odstřelů. Dle praktických zkušenosti, 

trvá příprava projektu současným používaným programem GEUS 90 minut čistého času. 

Při použití nového produktu ATLAS – Odstřel jde o dobu 60 minut. Zpracování 

naměřených dat v následující tabulce neuvádím, neboť je prováděno automaticky dávkou 

v řádech několika sekund. Samozřejmě žádný z těchto produktů nenahradí zkušenosti 

TVO. 

Nyní můžu vyjádřit návratnost vložené investice jako: 

Nl = Nsoftware/RÚ         (2) 

kde: 

Nl – návratnost v letech     [roky] 
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Nsoftware – náklady na pořízení programu [Kč] 

RÚ – roční úspora    [Kč] 

Roční úsporu můžeme vyjádřit následujícím vztahem: 

RÚ = (Q . t1-Q . t2) . MN [Kč]        (3) 

kde: 

RÚ – roční úspora [Kč] 

Q – počet odstřelů za rok 

t1 – doba zpracování projektu současným programem [h] 

t2 – doba zpracování projektu novým programem ATLAS – Odstřel [h] 

MN – mzdové náklady TVO [Kč/h]  

V následující tabulce uvádím náklady na pořízení funkčního programu pro provádění 

projekční činnosti v oblasti navrhování hromadných odstřelů. Ceny uvedené v tabulce 

odpovídají cenám dostupných na internetových stránkách společnosti Atlas, spol. s.r.o. ze 

dne 3.4.2012. 

 

Tab.4 Náklady na nový software  

Cena produktu ATLAS - Odstřel 

Položky Cena [Kč] 

Rozšiřující modul Řezy 72 400 

Podélné profily a příčné řezy podle trasy v situaci 31 300 

Celková cena 103 700 

Zdroj: vlastní zpracování [11] 

 

Na obrázku č. 14 je list „ATLAS – Odstřel“, který je součástí sešitu „Ekonomické 

zhodnocení Jakubčovice“. 
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Obr.13 List“ATLAS-Odstřel“  

 

Po stránce technické bych tento produkt doporučil, neboť se jedná o software, který 

projekční činnosti dává možnost příjemného grafického prostředí s velmi propracovanými 

výstupy. Bohužel pořizovací cena je docela vysoká a doba návratnosti investice 17,4 let je 

velmi dlouhá, navíc když se každým rokem jednotlivé programy inovují. Zdá se, že ani 

dvojnásobné navýšení mzdových nákladů TVO dle listu „ATLAS – Odstřel“ by nevedlo 

k dostatečné roční úspoře. Tento program je úzce specializovaný a nenahrazuje 

plnohodnotně víceúčelový geodetický program GEUS. 

Vzhledem k tomu, že kamenolom Jakubčovice má zpracovaný generální projekt 

clonových odstřelů a vypracované šablony vzorových clonových odstřelů, není 

vypracování projektu hromadného odstřelu až tak časově náročné, tudíž investice do 

nového software nedoporučuji. 

5.2. Porovnání ceny vrtacích prací s cenou dodavatelskou 

Pro vrtací práce je rozhodující jejich rozsah, tedy počet odvrtaných metrů. Pokud 

známe rozsah vrtacích prací, můžeme se zaměřit na jednotlivé nákladové položky vrtání 

(odpisy, mzdy, PHM, oleje, servis, služby, vrtné nářadí), což vyjádříme vztahem: 
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Ncv = No + Nm + NPHM + Nol + Ns + Nsl + Nvn [Kč]      (4) 

kde: 

Ncv – celkové náklady vrtání   [Kč] 

No – odpisy     [Kč] 

Nm – náklady na mzdy   [Kč] 

NPHM – náklady na pohonné hmoty  [Kč] 

Nol – náklady na oleje    [Kč] 

Ns – servisní náklady    [Kč] 

Nsl – náklady na služby   [Kč] 

Nvn – náklady na vrtné nářadí  [Kč] 

Obr.14 List“Vrtací práce“  

 

List „Vrtací práce“ je zaměřen na nákladové položky vlastního výkonu vrtacích 

prací pro potřeby hodnocení je důležitá nikoliv celková suma nákladů, nýbrž jednicové 

náklady, což v našem případě činí za rok 2011 – 102,51 Kč/bm. 
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Cena za vrtání běžného metru dodavatelských firem se pohybuje v rozmezí: 

115 – 130 Kč/bm 

Průměrná cena dodavatelských firem: 

122,50 Kč/bm 

Vrtací práce prováděné zaměstnanci firmy EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. jsou v průměru o  

19,99 Kč/bm levnější. 

Je třeba si uvědomit, že do kalkulace nákladů firmy EUROVIA Jakubčovice, s.r.o 

není započítaný případný zisk z provedené práce a ostatní nepřímé náklady ukryté v rámci 

celkové společnosti. Použití outsourcingu na vrtací práce bych nedoporučoval. 

5.3. Ekonomické posouzení použití nového typu roznětného systému 

Pro ekonomické posouzení jednotlivých typů roznětných systému je směrodatná cena 

rozbušek. Další parametry jsou až druhořadé nebo těžko ocenitelné. Je těžké ocenit 

vysokou osobní bezpečnost při použití elektronických roznětek s velmi přesným 

časováním a možností odpalu třeba z kanceláře. Nebo výhody neelektrického roznětu 

oproti elektrickému, když neznáme faktor náhody a tedy nemůžeme určit počet selhávek. 

Elektrický roznět 

El. milis. rozbušky DEM-S Al(25/50) 8mCu 45 - 49 Kč/ks 

El. milis. rozbušky DEM-S Al(25/50) 20mCu 93 - 97 Kč/ks 

Do každého záhlavního vrtu průměrné délky 20 m se dávají dvě rozbušky, jedna 8m a 

druhá 20. Do patních vrtů se umísťuje pouze 8 m rozbuška. 

Neelektrický roznět 

Cena jedné rozbušky je závislá na detonační trubičce:  100 – 150 Kč/ks 

Do každého vrtu musí být umístěny dvě rozbušky tak, aby bylo co nejmenší riziko 

selhávky: 

Po stránce technické by bylo nejvýhodnější přejít na elektronické rozbušky, ale 

vysoká pořizovací cena tuto variantu zatím zavrhuje. Porovnáním cen jednotlivých 

rozbušek viz. Tab.4 vychází nejlépe varianta elektrických rozbušek 142 Kč/vrt.  
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Tab.5 Roznětné systémy  

Roznětné systémy 

  
Elektrický 

roznět 

Neelektrický 

roznět 
Elektronický roznět 

počet [ks/vrt] 2 2 2 

cena celkem [Kč] 142 250 1 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.4. Ekonomické posouzení nového typu odstřelu 

Pro posouzení obou typů clonových odstřelů je třeba sledovat provozní náklady, tedy 

náklady na vrtací práce, roznětný systém a spotřebu trhavin, což můžeme zapsat: 

Nc = Nvp + Nr + Nt [Kč]        (5) 

kde: 

Nc – celkové náklady na clonový odstřel  [Kč] 

Nvp – náklady vrtacích prací   [Kč] 

Nr – náklady na roznět    [Kč] 

Nt – náklady trhavin    [Kč] 

Oproti hodnotám absolutním je lepší pro posouzení používat jednicových nákladů, 

jejichž výhoda je právě při posuzování různých technologií či různých pracovních postupů. 

Ukazatel nákladovosti vyjadřuje podíl nákladů na hodnotovou jednotku produkce. V 

podnicích se využívají jednicové náklady při stanovení kalkulací nákladů, při kontrole 

hospodárnosti vynaložených nákladů. Jednicové náklady jsou celkové náklady, děleno 

objem produkce. 

 [Kč/t], [Kč/bm]        (6) 

nj – průměrné jednicové náklady [Kč/t], [Kč/bm] 

Nc – celkové náklady [Kč] 

Q – objem produkce [t], [bm] 

Zhodnocení obou typů odstřelů bude v těchto položkách: 
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 náklady na spotřebu trhavin potřebných k rozpojení 1 tuny soudržného bloku 

 celkové náklady potřebné k rozpojení 1 tuny soudržného bloku 

 specifická spotřeba trhavin 

 výtěžnost 

Vlastní porovnání obou typů clonového odstřelu bude provedeno na modelovém 

odstřelu s těmito parametry a zpracováno v programu Microsoft Office 2007 v tabulkovém 

kalkulátoru Excel jako funkční sešit „Ekonomické zhodnocení Jakubčovice“ 

s jednotlivými propojenými listy. 

Parametry modelového odstřelu 

výška stěny    20 m 

délka odstřelené stěny  50 m 

sklon stěny    75º 

3. řadý odstřel 

průměr vrtů    115 mm 

cena vrtání v roce 2011  102,51 Kč/bm 

Výpočet kubatury modelového příkladu 

11,5 m . 20 m . 50 m = 11 500 m
3
 . 2,65 = 30 475 t 

 

List „Náklady na použité trhaviny“ obrázek 16, se snaží přehledným způsobem o 

shrnutí veškerých nákladů na použití trhavin u obou typů clonových odstřelů. Pro naše 

účely jsem použil trhavinu typ dynamit Supergel 30/45/2500, trhavinu emulzního typu 

Emulgit 42 GP 75/3/125 použitou do patních vrtů a sypkou trhavinu do suchých vrtů 

DAPMON 30. List je propojen s listem „Parametry clonového odstřelu“, kde se nalézají 

hodnoty délky a počtu vrtů. Nesmíme zapomenout na hodnotu použitelná délka vrtu, která 

se rovná délce vlastního vrtu méně ucpávka. Výsledkem tohoto listu jsou celkové náklady 

trhavin použitých k rozpojení modelového odstřelu. 
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Obr.15 List“Náklady na použité trhaviny“  

 

Na dalším listu „ Celkové náklady odstřelu“ jsou přehledně uvedeny veškeré jednotlivé 

nákladové položky a jejich celkový sumář. Jedná se o cenu vrtání, náklady na trhaviny a 

roznětný systém. 

Obr.16 List“Celkové náklady odstřelu“  
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Na posledním listu „Ekonomické zhodnocení“ je zpracováno vlastní porovnání 

jednotlivých typů clonových odstřelů pomocí jednicových nákladů. Jedná se o náklady na 

spotřebu trhavin potřebných k rozpojení 1 tuny soudržného bloku a veškeré náklady 

potřebné k rozpojení 1 tuny soudržného bloku. Dalšími hodnotícími veličinami je 

specifická spotřeba trhavin, což je množství trhaviny potřebné k rozpojení 1 tuny horniny a 

výtěžnost, která se rovná množství horniny připadající na jeden metr vývrtu. 

Obr.17 List“Ekonomické zhodnocení“  

 

Z obrázku č. 18 vyplývá, že používáním clonového odstřelu typu A se ušetří 0,28,-Kč 

na každou odstřelenou tunu, což by při celkové těžbě za rok 2011 (2 161 118 t) dělalo 

celkovou úsporu 605 113,04 Kč. Specifická spotřeba trhaviny u obou typů odstřelu je téměř 

identická a to 0,16 kg/t. 

Na základě ekonomického hodnocení bych použití clonového odstřelu typ A 

doporučoval, ale je třeba sledovat náklady na sekundární rozpojování. 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza současného stavu v oblasti trhacích prací na 

lomu Jakubčovice, návrh technického vylepšení a jeho ekonomické posouzení v oblasti 

trhacích prací. Jednalo se konkrétně o oblast měřičské a projekční činnosti, možnosti 

zavedení neelektrického či elektronického roznětu a ekonomické posouzení možného 

používání nového typu clonového odstřelu. Dále jsem provedl analýzu vrtacích prací a 

porovnal tuto činnost s nabídkou dodavatelských organizací. 

V dalším bodě je čtenář seznámen s vlastní společností EUROVIA Jakubčovice, 

s.r.o. a zařazením společnosti do skupiny EUROVIA CS. Uvádím zde také stručnou 

historii kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou a jeho geografickou polohu. Čtenář je 

seznámen se sortimentem produkovaným kamenolomem a jeho geografickou polohou 

Dále charakterizuji vlastní kamenolom. Jsou zde uvedeny základní informace o 

geologických poměrech ložiska, hydrologických poměrech ložiska a vlastní rozdělení lomu 

na jednotlivé etáže s uvedenou nadmořskou výškou. Stručně jsou popsány skrývkové 

poměry, stav zásob a velikost dobývacího prostoru. Vše je doplněno ilustračním snímkem 

leteckého pohledu na lom v Jakubčovicích. 

V dalším bodě se zabývám vlastní analýzou současného stavu trhacích prací 

v kamenolomu Jakubčovice. V první fázi je obecně popsána měřičská a projekční činnost, 

její důležitost v cyklu rozpojování hornin a současný stav v kamenolomu. V druhé fázi 

popisuji vrtací práce. Jsou zde popsány lomové vrtné soustavy používané v hodnoceném 

lomu. V poslední fázi jsem se zaměřil na trhací práce. Čtenář je seznámen obecně 

s problematikou, která je doplněna o konkrétní údaje současného stavu v kamenolomu 

Jakubčovice. Je zde uvedena tabulka používaných vybraných průmyslových trhavin a 

rozbušek. 

V další podkapitole jsem navrhoval v oblasti měřičsko-projekční činnosti použití 

nového programu k vytváření projektů hromadného odstřelu, a to software společnosti 

ATLAS, s.r.o., model Odstřel. I přes veškerá pozitiva tohoto programu není investice do 

tohoto programu výrazným krokem vpřed v porovnání se současným stavem, který je pro 

potřeby kamenolomu Jakubčovice dostatečný. Přepočtem na návratnost investice jsem 

dospěl k závěru 17,4 roků, což je ekonomicky příliš dlouhá doba. 
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Ekonomické hodnocení vrtacích prací jsem provedl dle dat poskytnutých 

kamenolomem Jakubčovice, přepočtem na cenu vrtání běžného metru. Výsledná hodnota 

ceny vrtacích prací v režii EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. je 102,51 Kč/bm a je v průměru 

asi o 19,99 Kč/bm levnější než nabídky možných dodavatelských firem. Je třeba si 

uvědomit, že do ceny lom Jakubčovice nezahrnul položku zisku ani další režijní náklady. 

Graficky jsem procentuálně vyjádřil jednotlivé nákladové položky, kdy 27% veškerých 

nákladů vrtání tvoří pohonné hmoty. Vzhledem k markantnímu růstu cen PHM v roce 2012 

by bylo zajímavé se zaměřit na tento ukazatel za rok 2012. 

V podkapitole možného zavedení neelektrického či elektronického roznětu jsem 

došel k závěru, že současně používané elektrické rozbušky jsou nejlevnější variantou při 

ceně 142 Kč/vrt (do jednoho vrtu dvě rozbušky). Použití neelektrického roznětu vidím jako 

účelné jen v krajním případě, pokud by nálož v jednom stupni převyšovala povolenou 

váhu. Jednoznačně bych doporučil použití elektronických rozbušek, pokud jejich cena 

výrazně klesne. Současná cena cca 500 Kč/ks je vysoká, i přes veškeré výhody tohoto 

systému. 

V poslední části jsem provedl ekonomické srovnání použití nového typu clonového 

odstřelu typ A se stávajícím typem B. Vlastní posouzení jsem provedl pomocí tabulkového 

kalkulátoru Excel a to tak, aby při změně jakéhokoli parametru odstřelu byly veškeré 

výpočty automaticky přepočteny. Použitím nového typu odstřelu dojde k úspoře 0,28 Kč 

na každou odstřelenou tunu připadající na náklady vrtání a spotřebu průmyslových trhavin, 

což by při roční těžbě 2011 dělalo úsporu 561 890,68 Kč. Specifická spotřeba trhavin u 

obou variant je totožná 0,16 kg/t. Rozdíl ve výtěžnosti je 3,21 t/m ve prospěch odstřelu 

typu A. Vše svědčí ve prospěch používání nového typu clonového odstřelu, ale bylo by 

třeba ještě dále sledovat náklady na sekundární rozpojovací práce, které mohou zásadně 

změnit potencionální předpoklad úspor. 

Závěrem své práce chci poděkovat firmě EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. za 

poskytnutí materiálů potřebných k vypracování této diplomové práce a ještě jednou 

zdůraznit, že veškeré použité ceny produktů či nákladových položek jsou přibližné, byť 

velmi blízké realitě. 
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