
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

GENERÁLNÍ TECHNICKÝ PROJEKT S NÁVRHEM 

OPTIMALIZACE TRHACÍCH PRACÍ V DP 

MĚROTÍN  

 

diplomová práce 

 

 

 

 

Autor:      Bc. Zdeněk Bednařík 

 

Vedoucí diplomové práce:   doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2015 



 

 



 

Prohlášení: 

- Celou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně a použité informační zdroje 

jsem citoval. Údaje technické, technologické, ekonomické a provozní, které se týkají 

dobývacího prostoru Měrotín a obchodní společnosti Vápenka Vitoul s.r.o. jsem 

použil se souhlasem statutárního zástupce a ředitele firmy pana Ing. Ladislava 

Vitoula. Grafické přílohy č.1-4 jsem vypracoval za technické podpory a s využitím 

SW firmy ProMine s.r.o., Lipník nad Bečvou.   

- Byl jsem seznámen s tím, že na zhotovenou diplomovou práci se plně vztahuje 

zákon č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla 

školního a § 60 – školní dílo 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (déle jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 

35 odst. 3) 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěné v příloze mé diplomové práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Po zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše) 

V Ostravě dne 20. 4. 2015                               Bc. Zdeněk Bednařík 

http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/3.0/


 

Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním generálního projektu trhacích prací 

velkého rozsahu v dobývacím prostoru Měrotín. V současné době jsou tyto trhací práce 

realizovány na základě platného povolení, které je vztaženo k těžební bázi 255 m n. m., 

avšak pouze v rámci bloku zásob č. 1. Platný plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního 

ložiska a rozhodnutí o povolení hornické činnosti umožňuje vytěžit zásoby suroviny také 

v rozsahu bloků zásob č. 1a a č. 2. Proto je nutné zpracovat nový generální projekt, který 

by řešil trhací práce v rozsahu celého lomu, resp. v rozsahu povolené hornické činnosti.  

Součástí této diplomové práce je také návrh technické a ekonomické optimalizace 

trhacích prací a sekundárního rozpojování. 

Klíčová slova: ekonomika, kamenolom, optimalizace, parametry odstřelu, trhací práce  

Annotation 

The purpose of this thesis is to elaborate a general project of blasting operations in 

the mining area Měrotín. Nowadays are these works are provided in the base of valid 

permission, which is relative to mining base of 255 meters above the sea level, however it 

is only in the frame of the first block reserves. A new valid layout of the opening, 

preparation and mining of the exclusive deposit and the decision about the permission of 

the mining activities will provide the mining of the raw materials deposit also in the range 

of blocks of reserves number one and number two. According to this situation it is 

necessary to elaborate a new general project, which would coordinate the blasting works in 

the whole mining area, respectively according to the permission of the mining activities.  

The technical and economical optimization plan of the future blasting operations and 

secondary breakage is also taking part in this thesis. 

Key words:  Blasting works,  Economy, Optimization, Parameters of  blasting, Quarry. 
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ÚVOD 

Trhací práce v České republice jsou v současné době nejrozšířenější dobývací 

metodou při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchových pracovištích – lomech. Jsou velmi úzce provázány s plánem otvírky přípravy 

a dobývání, resp. s plánem využití ložiska a do procesu technologie výroby drceného 

kameniva vstupují jako první. Proto jsou často také nazývány „primární“, což v obecném 

významu můžeme chápat jako jsoucí na prvním místě nebo základní, prvotní, či hlavní.  

Přípravu a realizaci trhacích prací je možné provádět v zásadě pouze na základě 

povolení vydaného orgány státní báňské správy, přičemž základem pro takové povolení je 

předložení zpracovaného technologického postupu trhacích prací malého rozsahu nebo 

technického projektu, resp. generálního technického projektu trhacích prací velkého 

rozsahu. Tato dokumentace patří mezi základní provozní dokumentaci každého lomu a 

s ohledem na rozsah souvisejících činností a riziko z trhacích prací plynoucí, bývá často 

poměrně rozsáhlá. 

S ohledem na to, že trhací práce jsou součástí komplexu činností spojených 

s výrobou drceného kameniva, cementářských surovin nebo mletých vápenců, jsou také 

nezanedbatelnou nákladovou položkou těžebních organizací. Proto i otázkám rentability a 

efektivity provádění trhacích prací je ze strany těžebních organizací věnována velká 

pozornost. 

CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zpracovat generální technický projekt trhacích prací 

velkého rozsahu ve smyslu vyhlášky ČBÚ č.72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

zároveň navrhnout způsoby optimalizace těchto prací s ohledem na ekonomickou 

výhodnost a efektivnost při dodržení požadované kvality rubaniny.  

Při zpracování dokumentace bude kladen důraz na maximální bezpečnost 

navrhovaného řešení, eliminaci nepříznivých účinků trhacích prací na okolí lomu a 

dodržení příslušných ustanovení báňských a souvisejících předpisů ČR.   
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1 Geografie, geologie a hydrogeologie 

1.1 Geografická poloha ložiska 

Vápencový lom Skalka – Měrotín se nachází jihozápadně od obce Mladeč a 

severovýchodně od obce Měrotín v těsné blízkosti silnice č. II/636 a silnice č. III/37310 na 

katastrálním území obcí Měrotín, Mladeč a Měník. V lomu jsou těženy vysokoprocentní 

vápence, které jsou následně zpracovány na technologické úpravně, jenž leží 

severovýchodně od lomu.  

 

Obrázek 1: Situace okolí DP Měrotín [5] 

Při stanovení hranic DP Měrotín bylo respektováno ochranné pásmo silnice II/635. 

Další komunikace, konkrétně Silnice III/37310 prochází v délce cca 70 m západní hranicí 

DP, vlastní prostor těžby však toto ochranné pásmo respektuje.  

Lom Skalka – Měrotín má přibližně obdélníkový tvar. Delší osa je orientována ve 

směru JV – SZ. Úroveň nadmořské výšky původního terénu zájmového území se pohybuje 

v rozsahu 282 až 325 m n. m. [8] 
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1.2 Stručná geologická, petrografická a hydrogeologická 

charakteristika výhradního ložiska 

Ložisko dílčího vápencového bradla Skalka u Měrotína je součástí Konicko-

mladečského devonského pruhu v severovýchodní části Zábřežské, resp. Bouzovské 

vrchoviny. Konicko-mladečský devon přísluší ke skupině slabě metamorfovaných až 

nemetamorfovaných hornin jednotek paleozoika v rámci Moravskoslezské oblasti. Ložisko 

vápenců Měrotín je z hlediska vývoje řazeno k vývoji Moravského krasu.  

 Převážným typem vápence v lomu Skalka je světle šedý až šedomodrý jemnozrnný 

vápenec. Textura horniny je masivní, místy přechází až do textury paralelní (deskovité). 

Druhým typem vápence, především směrem k nadloží je šedý až tmavošedý, jemnozrnný, 

mázdřitý vápenec s čočkovitě protaženými útvary bílého karbonátu. Hornina má paralelní 

až čočkovitě subparalelní texturu. 

 Vápence na ložisku jsou postiženy zkrasověním především podél tektonických linií. 

Povrch ložiska byl postižen škrapy a závrty, které byly převážně vyplněny hnědočervenou 

jílovitou hlínou. V jižní stěně se projevují krasové kapsy s hlinitou výplní, které 

znehodnocují horninu. Jejich šířka a hloubka se převážně pohybuje od 1 m do 10–12 m. 

Krasové jeskyně nejsou na ložisku známy.  

 Hydrologicky náleží území do povodí řeky Moravy a jejich pravých přítoků. 

Spodní erozivní základnou pro celé okolí je údolí řeky Moravy povrchem aluviální nivy na 

úrovni 240–242 m n. m. Za místní erozivní základnu byl považován povrch údolních 

náplavů potoka Hradečky, které jsou uloženy na úrovni 255 m n. m. Po tuto úroveň byl 

proveden výpočet zásob vysokoprocentních vápenců. Nad úrovní 255 m n. m. žádný 

vodonosný horizont zjištěn nebyl.   

 Vápencové ložisko má jako celek krasovo-puklinový režim podzemního 

odvodňování. Srážkové vody se soustřeďují jako celek do předpokládaného podzemního 

řečiště v úrovni okolo 242 m n. m. Toto je dotováno jednak infiltrovanou srážkovou vodou 

prosakující z povrchu podél puklin a jednak infiltrovanou srážkovou vodou prosakující 

z povrchu puklin a jednak z větší míry z potoka Rachavky a Hradečky. Za normálních 

vodních stavů se prosakuje všechno množství vody do obou toků. Řečištěm voda protéká 

pouze za vyšších vodních stavů. [8] 
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 V lomu Skalka-Měrotín je na základě rozhodnutí MP ČR a MŽP ČR pod č. j. 

840/2028/91 ze dne 3. října 1991 prováděno kvantitativní a kvalitativní sledování 

podzemních vod prostřednictvím monitorovacích objektů MS-1 a MS-2 umístěných 

v blízkosti DP Měrotín a MS-3, který je umístěn v netěženém jámovém lomu Měrotín-

Brodka. Sledován je stav hladiny podzemní vody před provedením a po provedení odstřelu 

a současně je vyhodnocována kvalita podzemní vody. Na základě výsledků režimního 

měření je každoročně vydávána zpráva se závěrečným hodnocením. V poslední zprávě za 

hydrogeologický rok 2013–2014 je konstatováno, že realizované sledování hladiny a 

kvality podzemní vody v prostoru Měrotín-Skalka a jeho okolí prokázalo, že trhací práce 

formou clonových odstřelů neovlivnily v tomto hydrogeologickém roce přirozený režim 

sezónních rozkyvů hladiny podzemní vody ani kvalitu vody. Současná těžba nemůže 

kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit provozované odběry podzemní vody ani vodárenský 

odběr podzemní vody v JÚ Čerlinka u Litovle. [10]  

2 Současný stav dobývání, dopravy a úpravy suroviny a 

způsob provádění trhacích prací 

2.1 Historie vápenky a kamenolomu 

V březnu, roku 1913 pan Josef Vitoul vykupuje rozsáhlý pozemkový areál včetně 

surovinové základny a začíná výstavbu čtrnáctikomorové kruhové pece typu Hoffmann na 

výrobu vápna. Ta je v březnu 1914 slavnostně uvedena do provozu a začíná se psát vlastní 

historie vápenky.  

Po skončení I. světové války se přistavuje další kruhová pec, pro spojení s lomem 

vzniká i úzkorozchodná dráha a také je postaven kulový mlýn, který umožňuje mletí vápna 

a výrobu vápenatých hnojiv. V roce 1937 je zahájena výroba omítek a závod se se svými 

výrobky pro různá průmyslová odvětví stává známým po celé Moravě. V té době pracuje 

v továrně 50 zaměstnanců a řízení továrny přechází na syna majitele, Ladislava Vitoula. 
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Obrázek 2: Vápenka Vitoul [6] 

Po II. světové válce je v únoru 1948 závod znárodněn a postupně včleněn do 

národního podniku Hranické cementárny a vápenky. Další rozvoj závodu je orientován na 

zdokonalení práce v těžbě suroviny a mletí na mlýnech typu LÖSCHE LM 10. Výroba 

vápna je postupně omezována a v roce 1969 zastavena úplně. V roce 1976 je provoz znova 

obnoven a do činnosti je uveden další mlýn řady LM 12. Provoz je od tohoto roku rozšířen 

o drtírnu, hlinotřidič a pětikomorové hadicové filtry na mlýnech. Z vápenky se tak stává 

mlýnice vápenců a Měrotínský mikromletý vápenec je žádaným artiklem pro zemědělství, 

gumárenství, doly a papírny. [6] 

V průběhu dalších let se počet zaměstnanců zvyšuje na 120 a produkce se 

pohybovala kolem 80 tis. tun ročně. V 80. letech minulého století se modernizuje těžební a 

dopravní technika, staví se moderní řídící velín s automatickým ovládáním výroby a 

velkokapacitní sila, které umožňují uložení a skladování výrobků. 

V roce 1991 je na základě restitučního zákona podnik vydán dřívějším majitelům, a 

to nově vzniklé soukromé společnosti Vitoul v. o. s. Začátkem roku 1992 řízení podniku 

přejímá další člen rodiny a současný ředitel firmy pan Ing. Ladislav Vitoul. Vzhledem k 

podstatně nižšímu odbytu, zejména do zemědělství a do dolů, je počet zaměstnanců 

redukován a výroba dosahuje cca 65 tis. tun za rok. Postupně se však daří nacházet nová 

odbytiště, zlepšují se materiální a finanční podmínky zaměstnanců a firma začíná opět růst. 

Na základě dořešených majetkových vztahů probíhá v roce 1994 transformace společnosti 

na Vápenku Vitoul s. r. o.. Znovu se zvyšuje výroba mikromletých vápenců podle ČSN 72 

12 20 a ČSN 72 12 17 v druzích 7–13 s následným odbytem v zemědělství, gumárenské a 

plastikářské technologii, stavebnictví i v programu odsiřování. V návaznosti na to se také 

upravuje počet zaměstnanců na 55 a výroba se až do roku 1999 pohybuje na hranici 90 tis. 

tun za rok. Intenzivně se pracuje na zavedení nové technologie, která má dokázat důsledné 
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oddělování jednotlivých frakcí u mikromletých vápenců. Je postavena nová hala a úprava 

napouštěcích zařízení pro velkokapacitní autocisterny. 

Současně se rozšiřuje také těžba v lomu, je zpracován nový plán otvírky přípravy a 

dobývání a v roce 2005 je opět povolena hornická činnost. To umožňuje rozfárání lomu na 

3 etáže a relativně pohodlnou těžbu cca 100 tis. tun vápence za rok. Postupně také dochází 

k obnově strojního vybavení v lomu, zejména nakládací a dopravní techniky. 

Za vzorné plnění bezpečnostních norem a bezchybné dosahování normované kvality 

výrobků za rok 2012, obdržela firma od ministra průmyslu a obchodu a předsedy Českého 

baňského úřadu vyznamenání "ZLATÝ PERMON". Za vynikající výsledky při řízení 

společnosti a dosahování výtečných výsledků při těžbě a zpracování suroviny byl řediteli 

společnosti Ing. Ladislavu Vitoulovi a závodnímu lomu panu Františku Malínkovi udělen 

"ŘÁD JIŘÍHO AGRIKOLY". [6] 

2.2 Dobývací prostor a povolení hornické činnosti 

Při stanovení hranic DP bylo respektováno ochranné pásmo silnice II/635. Další 

komunikace, konkrétně silnice III/37310 prochází v délce 70 m západní hranicí DP, 

přičemž vlastní prostor těžby toto ochranné pásmo respektuje.  

Pro ložisko Měrotín je stanoveno chráněné ložiskové území rozhodnutím Okresního 

národního výboru v Olomouci ze dne 13. 1. 1964 č. j. Výst. 0135/1963. 

Vlastní DP Měrotín, který byl vyhlášený rozhodnutím CEVA GŘ Praha dne 3. 7. 

1974 pod č. j. CEVA GŘ/DP 210/74 má plochu 9 ha 22 a 08 m
2
 (0,092208 km

2
) a 

rozhodnutím ČBÚ Praha ze dne 17. 8. 1974 č. j. 4191/74 byl zaevidován v evidenční knize 

díl 6, folio 289, tedy pod ev. č. 6 0289.  

Rozhodnutím OBÚ v Brně č. j. 08-0926/94 ze dne 10. 2. 1995 byl DP Měrotín 

převeden na organizaci Vápenka Vitoul s.r.o. se sídlem Mladeč, č. p. 132, Mladeč, PSČ 

783 21 Chudobín. [8]  

Hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska vápence v DP 

Měrotín je povolena rozhodnutím OBÚ v Brně ze dne 7. 9. 2005 pod č. j. 08-6451/05-511, 

přičemž hornická činnost musí být realizována dle POPD, který byl zpracován v květnu 

2005 a k žádosti přiložen. [6] 
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V lomu byly dosavadní těžební činností rozfárány 3 etáže o úrovních 272–276 m n. 

m. (v POPD a provozní dokumentaci označována jako E276), 262 – 266 m n. m. (E266) a 

255 m n. m. (E255).  

Pro vysvětlení a správnou orientaci je nutné dodat, že pro kamenolom je používán 

místní název Skalka podle stejnojmenného kopce, který se v prostoru DP Měrotín nacházel 

před zahájením těžby. Z těchto důvodů se v dokumentaci lomu i v této diplomové práci 

objevuje pro DP název Měrotín a pro kamenolom slovní spojení Skalka─Měrotín. 

 

Obrázek 3: Letecký snímek lomu Měrotín - Skalka [5] 

 

2.3 Stavy zásob 

Výpočet zásob byl proveden na základě podrobného geologického průzkumu 

prováděného v letech 1952─1965, který byl schválen usnesením komise pro klasifikaci 

zásob suroviny ze dne 15. 7. 1965 pod č. j. 888-05/41-65. Na základě posouzení 

hydrogeologických poměrů ložiska byla báze výpočtu zásob stanovena na úroveň 255 m n. 

m. Původně vypočtené geologické zásoby suroviny jsou 6.699 tis. tun. Přehled zásob je 

uveden v následující tabulce. [8] 
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Druh zásob m
3
 t 

Bilanční volné 1 288 346 3 427 000 

Bilanční vázané 506 391 1 347 000 

Nebilanční volné 723 684 1 925 000 

Celkem 2 518 421 6 699 000 

Skrývka - - 

V bilančních blocích 82 000 - 

V nebilančních blocích 78 000 - 

Výpad - - 

V bilančních blocích 421 000 - 

V nebilančních blocích 369 000 - 
Tabulka 1: Geologické zásoby suroviny v DP Měrotín [9] 

Jak je níže uvedeno v tabulce č. 2, bylo podle ročního výkazu o stavu pohybu zásob 

ložisek nerostných surovin na ložisku Měrotín – Skalka evidováno k 31. 12. 2004 celkem 

3.479 tis. tun suroviny.[6] 

Druh zásob m
3
 t 

Bilanční prozkoumané volné 584 211 1 554 000 

Nebilanční prozkoumané volné 723 684 1 925 000 
Tabulka 2: Zásoby suroviny v lomu Skalka-Měrotín k 31. 12. 2004 [8, vlastní zpracování] 

V rámci zpracování POPD, v roce 2005, byl oprávněným projektantem proveden 

přepočet zásob suroviny, při kterém byly zohledněny plánované změny, zejména přírůstky, 

úbytky, převody a odpisy. Konečný stav zásob podle platného POPD byl k 1. 1. 2005 

stanoven na 3.108 tis. tun vápence.[8] 

Při současném provozu lomu dochází k úbytku zásob pouze těžbou suroviny, 

přičemž průměrná roční těžba za uplynulých 10 let představuje 90.400 tun . rok
-1

. V rámci 

platného POPD bylo do 31. 12. 2014 vytěženo 904 tis. tun suroviny. Podle aktuálního 

Výkazu o stavu pohybu zásob ložisek nerostných surovin Geo (MŽP) V 3-01 je evidováno 

k 31. 12. 2014 celkem 2.204 tis. tun suroviny. To znamená, že při zachování průměrné 

roční těžby cca 100 tis. tun je životnost ložiska predikována minimálně do roku 2037.[8] 

Využití zásob suroviny na výpočtovou těžební bázi 255 m n. m. a jejich úplné 

dotěžení bylo vázáno pouze na provedení otvírky E255. Tato otvírka byla provedena a byl 

také doplněn komunikační systém o novou příjezdovou komunikaci v severozápadním 

prostoru plata E266. Přehled těžitelných zásob na jednotlivých řezech je uveden 

v následující tabulce. 
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Etáž 31. 12. 2004 31. 12. 2014 

E 276 590 000 590 000 

E 266 935 000 746 000 

E 255 1 583 000 868 000 

Bilanční prozkoumané volné 3 108 000 2 204 000 
Tabulka 3: Přehled těžitelných zásob [8, vlastní zpracování] 

2.4 Současný stav dobývání 

 Lom Skalka ─ Měrotín je otevřen jako stěnový lom ve třech etážích. Současný 

POPD řeší vydobytí těžitelných zásob suroviny plošným rozšířením lomu po hranici 

dobývacího prostoru na těžební bázi 255 m n. m. v rozsahu bloků zásob č.1a a č. 2 (viz 

Příloha č. 1). 

2.4.1 Rozdělení těžebních řezů  

I. těžební řez 276 m n. m. v provozní dokumentaci je označovaný jako E276. 

Těžební řez E 276 je rozvinut ve střední a jihovýchodní části DP Měrotín na úrovni cca 

272 až 276 m n. m. Výška těžebního řezu se pohybuje v rozmezí 13,5−17,5 m. Minulou 

těžbou byla překročena na jihu hranice DP a východní hranice je téměř v celé délce 

dostižena. Směrem severním a severovýchodním zůstává nedotěžen cca 1 ha plochy, na 

které jsou převážně provedeny skrývkové práce 

II těžební řez 266 m n. m. (E266) je plně rozvinut ve všech směrech. V západní části 

etáže je vybudována hlavní příjezdová komunikace a na SV straně je vybudována obslužná 

cesta určená převážně pro příjezd pásové techniky (rypadlo, buldozer, vrtací souprava). 

Výška tohoto řezu se pohybuje v rozpětí 10-14 m. 

III. těžební řez (E255) je rozvinut v JV části lomu. Příjezdová komunikace v podstatě 

navazuje na komunikaci řezu E 266 na západní straně. Postupně se tento řez rozšiřuje ve 

východním směru a po dosažení dostatečného těžebního prostoru bude hlavní směr těžby 

pokračovat do směru severního až SZ, v podstatě ve směru postupu E 266. Výška 

těžebního řezu je také proměnlivá a dosahuje, resp. bude dosahovat rozpětí 7-11 m. [8] 
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Obrázek 4: Těžební řez E255 [vlastní foto] 

2.4.2 Parametry těžebních řezů  

Parametry jednotlivých těžebních řezů a generální svah lomu zohledňují charakter 

ploch poruch a puklin. Úhel stabilního sklonu lomových stěn je závislý na sklonu 

odlučných ploch, součiniteli tření odlučných ploch a na poloze lomových stěn vůči směru 

ploch odlučnosti. Na základě uvedeného posouzení, dle požadavků vyhlášky ČBÚ 

č.26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k možnostem vrtací techniky 

a bezpečného a plynulého nabíjení vývrtů trhavinami, byly stanoveny základní parametry 

těžebních řezů, které jsou uvedeny v následující tabulce. [8] 

ŘEZ 
Nadmořská výška (m 

n. m.) 
Výška (m) Sklon (°) 

Min. šířka 

pracovní 

plošiny (m) 

Min. šířka 

závěrné 

lávky (m) 

E 276 289,5−276 (272)  13,5−17,5  70−85 15 5 

E 266 276 (272)−266 (262) 10−14 70−85 15 5 

E 255 266 (262)−255  7−11 70−85 15 5 
Tabulka 4: Základní parametry těžebních řezů [8, vlastní zpracování] 

Závěrné svahy lomových stěn na jednotlivých etážích budou upraveny do sklonu 

60°. Generální závěrný svah lomu je projektován ve sklonu 40−45°. [8] 
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2.4.3 Fyzikálně – mechanické vlastnosti těžené suroviny 

Vzorky horniny byly zkoušeny v roce 2004 a 2008 ve Zkušebně kamene a kameniva 

s. r. o. Hořice. Zkoušky byly cíleně provedeny pouze v omezeném rozsahu, přičemž pro 

výpočty náloží je nejdůležitější údaj objemová hmotnost, jehož hodnota byla zjištěna 

v rozmezí 2679 - 2705 kg . m
-3

. Přehled ostatních zjištěných hodnot je uveden v následující 

tabulce č. 5. [6] 

Posuzovaná vlastnost horniny Jednotky Naměřené hodnoty ze vzorků 

Objemová hmotnost - po g ∙ cm
-3

 2,679−2,705 

Měrná hmotnost - p g ∙ cm
-3

 Neuvedena 

Nasákavost hmotnostní % hm. 0,12−0,30 

Nasákavost objemová % obj. 0,33−0,50 

Otlukovost LA   29,7−35,9 

Index práce dle Bonda Wi   13,93−17,23 

Index abrazivosti Ai   0,03−0,10 

Tabulka 5: Fyzikálně-mechanické vlastnosti suroviny [6, vlastní zpracování] 

S ohledem na výslednou hodnotu indexu práce Wi je možno předpokládat celkově 

nižší energetickou náročnost drtícího procesu. Nízká hodnota indexu abrazivnosti Ai 

předurčuje velmi malé opotřebení pracovních elementů technologického zařízení a také 

vrtacího zařízení (korunka, kladivo, trubky). [6, vlastní zpracování]             

2.5 Nakládka, doprava a sekundární rozpojování suroviny 

Rozpojená rubanina je těžena ─ nakládána kolovým nakladačem KNA 250 a 

v případě poruchy pak diesel hydraulickým rypadlem DH 411, které je zároveň využíváno 

pro jiné práce v rámci lomu. 

Doprava suroviny na technologickou linku je realizována nákladním vozidlem 

TATRA 815 S1 o nosnosti 12 tun. Z kapacitního hlediska je toto vozidlo dostačující, 

protože průměrná denní výroba, resp. průměrné množství rubaniny, které se na 

technologické lince zpracuje, dosahuje hodnoty 300 tun.  K zajištění výroby je tedy třeba 

25 obrátek. Vlastním monitoringem, provedeným ve dnech 16. a 17. 3. 2015 bylo zjištěno, 

že jedna obrátka, která zahrnuje naložení, dopravu, vysypání do násypky primárního drtiče, 

jízdu zpět a přistavení k nakládce, trvá 15-18 minut. Pro případ poruchy vozidla 

technologické dopravy je k dispozici další nákladní vozidlo Tatra S3 s nosností 11 tun. 
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Obrázek 5: Nakládka rubaniny [vlastní foto] 

2.6 Způsob provádění trhacích prací  

Trhací práce jsou v kamenolomu Skalka – Měrotín prováděny na základě povolení, 

které vydal OBÚ v Brně dne 4.11.1991 pod č. j. 1284/91-2.vyř. V podmínkách 

předmětného povolení je mimo jiné uvedeno, že: 

- těžební báze v jižní části lomu – bloku zásob č. 1, musí být omezena na kótu 255 m 

n. m. V ostatních částech lomu musí být dodržena těžební úroveň 275 m n. m. 

z důvodů zajištění souladu s tehdy platným POPD; 

- maximální nálož v jednom časovém stupni nepřesáhne 80 kg a celková nálož 960 

kg průmyslových trhavin. [6]  

2.6.1 Omezující podmínky pro TP 

Důvodem pro omezení výškové úrovně provádění trhacích prací a vlastní hornické 

činnosti, byla v době vydání předmětného povolení, ochrana přítokových cest podzemní 

vody do jímadel provozovaného vodního zdroje zásobování obyvatelstva vodou v JÚ 

Čerlinka u Litovle. Předchozím povolením HČ, které vydal OBÚ v Brně dne 4. 11. 1991 

pod č. j. 1284/91 byl stanoven režim sledování výšky hladiny a kvality podzemních vod 

v okolí kamenolomu Skalka – Měrotín. Monitoring v období let 1992─2004 prováděla 

firma EKOHYDRO s. r. o., Škrochova 41, 615 00 Brno. Výsledky tohoto monitoringu 
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byly zpracovány v únoru 2005 s tím, že tyto neindikují žádná ekologická rizika a režimové 

změny hladiny podzemních vod při snížení báze těžby na kótu 255 m n. m. v rozsahu 

celého DP Měrotín. Bylo proto doporučeno povolit těžbu na kótu 255 m n. m. při 

zachování stávajících podmínek provádění trhacích prací a monitoringu podzemních vod 

před a po každém clonovém odstřelu. [10] Také v návaznosti na tyto závěry byl v roce 

2005 zpracovaný nový POPD a vydáno předmětné povolení HČ.   

Omezení dílčí a celkové nálože má nejen souvislost s ochranou krasových 

hydrogeologických struktur s přítokovými cestami podzemní vody, ale také s ochranou 

sekundární krasové výplně, resp. krápníkovou výzdobou Mladečských jeskyní. V průběhu 

let 1991─2014, tedy v době platnosti uvedeného povolení trhacích prací, bylo na lokalitě 

Skalka – Měrotín provedeno pouze jedno seismické měření v roce 2013 při realizaci 255. 

clonového odstřelu. O tomto měření byla vyhotovena Zpráva o výsledku a hodnocení 

úředního měření otřesů. [7]. Výsledky této zprávy potvrzují, že seismická odezva 255. 

clonového odstřelu byla na takové úrovni, že nemohla způsobit ani první známky škod na 

okolních objektech. Výsledky tohoto měření jsou v této práci využity pro výpočet a 

stanovení návrhu změny velikosti dílčí a celkové nálože.  

2.6.2 Parametry clonových odstřelů  

Studiem technických projektů odstřelů za období let 2010─2014, byly zjišťovány 

hodnoty základních parametrů, resp. ukazatelů. Tyto budou dále použity k porovnání se 

současně platným GP, pro výpočet parametrů nového GP, k ekonomickému vyhodnocení a 

návrhu optimalizace trhacích prací.  

Pro výpočet velikosti nálože a parametrů vrtné sítě je důležitá hodnota specifické 

spotřeby, která se používá pro výpočty ve velké většině výpočtových vzorců. Ve 

vysledovaném období se hodnota specifické spotřeby na lokalitě Skalka – Měrotín 

pohybovala v rozpětí 0,12 − 0,18 kg ∙ t
-1

, průměrně pak 0,13 kg ∙ t
-1

. Tato hodnota bude 

použita dále při konkrétních výpočtech navrhovaného GP.  

Pro nákladovost trhacích prací a ekonomické vyhodnocení je důležitým parametrem 

výtěžnost z jednoho běžného metru vývrtu, která byla zjištěna v rozsahu 21,54 − 35,44 t ∙ 

m
-1

, průměrně za sledované období 28,3 t ∙ m
-1

.  
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Poměrné zastoupení jednotlivých druhů průmyslových trhavin ovlivňuje nejen 

kvalitu provedeného odstřelu, ale také náklady na trhací práce. Bylo zjištěno, že za 

sledované období se poměrné zastoupení jednotlivých druhů průmyslových trhavin 

pohybovalo v těchto maximálních hodnotách: dynamity 17,03 %, emulzní náložkované 

trhaviny 8,95 %, trhaviny typ ANFO 67,29 % a ostatní (alternativní) trhaviny 6,73 %. [6]  

Základní hodnoty parametrů odstřelů jsou uvedeny v tabulce č. 6.  

Parametr Údaje z GP Používané hodnoty 

Záběr 1. řady (m) 5,00−5,60 2,74−3,57 

Záběr 2. řady (m) 4,30−4,60 2,20−2,60 

Rozteč vrtů (m) 2,80−3,20 2,35−2,60 

Specifická spotřeba (kg/t) 0,15−0,18 0,12−0,18 

Průměr vývrtů (mm) 95 100 

Výtěžnost z 1 bm neuvedeno 21,54−35,44 
Tabulka 6: Přehled základních parametrů odstřelů [6] 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že parametry vrtné sítě skutečně realizovaných 

odstřelů jsou diametrálně odlišné od stanovených hodnot v platném GP odstřelů. Dle 

sdělení vedoucích pracovníků lomu a TVO, se tyto parametry opírají o zkušenosti 

z předchozího období a jsou pro danou lokalitu považovány za vhodné. Hodnota skutečné 

specifické spotřeby je v podstatě na stejné úrovni, s jakou se počítalo při zpracování 

původního GP. Používaný průměr vývrtu 100 mm je o 5 mm větší. Hodnoty výtěžnosti se 

v předchozím období nesledovaly.   

2.6.3 Konstrukce nálože 

Jako hlavní metody provádění trhacích prací velkého rozsahu, jsou používány řadové 

a clonové odstřely, převážně v kombinaci s patními vývrty. To znamená, že jsou používány 

táhlé nálože umístěné ve vývrtech průměru 100 mm. Táhlá nálož je zpravidla konstruována 

tak, že pro roznětnou nálož je použita trhavina dynamitového typu. Do zvodnělé části 

vývrtu se obvykle použijí náložky emulzní trhaviny a do suché části vývrtu pak trhavina 

typu ANFO. K iniciaci náloží je standardně používán elektrický roznět sestávající 

z milisekundových, středně odolných rozbušek. V každém vývrtu jsou použity zpravidla 

dvě rozbušky stejného časového zpoždění, resp. dvě roznětné nálože z důvodu zajištění 

maximální spolehlivosti detonace v průběhu celé (jednotlivé) nálože.  Ucpávku tvoří vrtná 

drť. [9] 
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2.6.4    Dokumentace trhacích prací 

Výchozím dokumentem, podle kterého jsou TPVR v kamenolomu Skalka – Měrotín 

prováděny, je Generální technický projekt odstřelů, který byl zpracován dne 28. 5. 1990. 

Po podrobném prostudování lze konstatovat, že tento nesplňuje všechny náležitosti tak, jak 

požaduje vyhláška ČBÚ č.72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů 

ve své Příloze č. 4. Také některé údaje a názvy v tomto GP jsou poplatné své době a je 

třeba je nahradit zněním novým. [9] 

Ke každému CO je zpracováván dílčí technický projekt odstřelu, který věcně a 

obsahově v podstatě splňuje požadavky legislativy. Dokumentace každého odstřelu 

obsahuje zejména: 

 Zápis o provedeném odstřelu, 

 Protokol o zhodnocení odstřelu, 

 Schéma časování náloží a výpočet spolehlivosti elektrického roznětu, 

 Záznamní list o spotřebě výbušnin, 

 Vrtné schéma, 

 Vrtný deník, 

 Nabíjecí plán, 

 Seznam souřadnic tachymetrických bodů, 

 Doklady o nabytí výbušnin, 

 Doklady o ohlášení odstřelu, aj. [6]. 

2.6.5 Organizace trhacích a vrtacích prací 

Trhací práce jsou v organizaci Vápenka Vitoul s. r. o. realizovány vlastními 

zaměstnanci. Přípravy odstřelu se účastní TVO, střelmistr a 2 pracovníci k nabíjení. Další 

zaměstnanci v počtu 9 zajišťují hlídky při uzávěře bezpečnostního okruhu. Externí firmy 

jsou využívány pouze k dovozu výbušnin na místo spotřeby.  

K vrtacím pracím jsou určeni dva kmenoví zaměstnanci, kteří obsluhují vrtací 

soupravu LVE 70 a kompresor DS 132. Vrtací nářadí, opravy a údržbu si zajišťuje 

organizace taktéž sama.  
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2.7 Sekundární rozpojování 

Sekundární rozpojování je prováděno diesel hydraulickým rypadlem DH 28.1, které 

je osazeno hydraulickým bouracím kladivem Rammer E68 CITY-JET.  Optimální velikost 

sekundárně rozpojených kusů rubaniny je 0,5 x 0,5 x 0,7 m. Dle informací získaných ze 

záznamu o provozu stroje byla v roce 2013 spotřeba 1.190 mth a v roce 2014 byl mírný 

nárůst na 1280 mth. [6] V rámci předdiplomní praxe bylo vysledováno, že výkon stroje se 

pohybuje v rozmezí 25-28t . hod.
-1

. Tato hodnota byla vysledována tak, že stroj pracoval 

vždy 2 hodiny na určitém místě, kde byly seskupeny nadrozměrné kusy. Poté byl přesunut 

do jiného prostoru, kde v práci pokračoval. Z prvního místa následně proběhla nakládka 

rozpojených kusů rubaniny na vozidlo technologické dopravy. Toto sledování se 

opakovalo ve dvou dnech na 4 místech, tedy 8 hodin a vždy bylo naloženo cca 4,5 objemu 

korby vozidla. Nikdy ne méně než 4 a také ne více než 5.  

Ze zjištění hodinového výkonu bouracího kladiva se dá vyvodit, že podíl 

nadrozměrných kusů rubaniny je 32 - 34%.       

 

Obrázek 6: Sekundární rozpojování [vlastní foto] 

2.8 Ekonomické vyhodnocení trhacích prací 

Aby bylo možno zrealizovat ekonomické zhodnocení trhacích prací, bylo nutné 

provést analýzu účetního deníku a analytických účtů vedených v informačním systému 

organizace. Z dostupných interních materiálů firmy bylo zjištěno, že náklady na trhací 

práce jsou vedeny na jednom účtu a zahrnují všechny nákladové položky s přípravou 

rubaniny související. Z důvodu požadavku pana Ing. Ladislava Vitoula, majitele firmy 
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Vápenka Vitoul, s.r.o., na utajení citlivých ekonomických informací, jsou dále uváděné 

číselné hodnoty jednotlivých položek záměrně zkresleny. Nicméně způsob zkreslení 

zachovává proporcionalitu jednotlivých položek a zaručuje vypovídající schopnost do 

takové míry, že je možné porovnat současné náklady s navrhovanou optimalizací trhacích 

prací. 

Přehled průměrných nákladových položek za období let 2012 až 2014 je uveden 

v následující tabulce č. 7. 

Nákladové položky 
Náklady 

Náklady 

přepočtené 

Přepočtené 

náklady celkem 

( Kč ) ( Kč/m ) ( Kč/t ) 

Vrtací práce 940 946 268,84 9,41 

Mzdy + ostatní mzdové náklady 456 870 130,53 4,57 

Nafta 314 500 89,86 3,15 

Vrtací nářadí 22 653 6,47 0,23 

Odpisy 126 000 36,00 1,26 

Opravy a údržba 9 656 2,76 0,10 

Ostatní režijní náklady 11 267 3,22 0,11 

Trhací práce 781 793 223,37 7,82 

Dynamity 92 321 26,38 0,92 

Emulzní trhaviny 31 976 9,14 0,32 

Trhaviny typu ANFO 175 119 50,03 1,75 

Ostatní 21 448 6,13 0,21 

Rozbušky 24 368 6,96 0,24 

Doprava 71 400 20,40 0,71 

TVO 243 569 69,59 2,44 

Nabíjecí servis 117 650 33,61 1,18 

Ostatní režijní náklady 3 942 1,13 0,04 

Sekundární rozpojování 1 654 811 368,52* 16,55 

Mzdy + ostatní mzdové náklady 529 221 151,21 5,29 

Nafta 655 088 187,17 6,55 

Pracovní nástroj 38 750 11,07 0,39 

Opravy a údržba 56 900 16,26 0,57 

Odpisy 365 000 104,29 3,65 

Ostatní režijní náklady 9 852 2,81 0,10 

Náklady celkem 3 377 550 - 33,78 

Tabulka 7: Přehled průměrných nákladů na přípravu rubaniny v letech 2012−2014 v DP Měrotín [6, 

vlastní zpracování] 
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Zkoumány byly náklady na trhací práce vč. sekundárního rozpojování, které byly 

vynaloženy v letech 2012−2014 a ty následně zprůměrovány. Hlavní měrnou technickou 

jednotkou, ke které se náklady poměřují, je rozpojená tuna horniny, konkrétně 100.000 tun. 

Vedlejším ukazatelem je pak náklad na odvrtaný běžný metr vývrtu a náklad na 

odpracovanou motohodinu bouracího kladiva (označeno *). Je zřejmé, že náklady na 

sekundární rozpojování tvoří cca 49% nákladů na přípravu rubaniny do velikosti kusů 

vhodných pro nakládku a další zpracování.  

2.9 Shrnutí získaných poznatků 

Příprava a realizace odstřelů jsou nedílnou součástí hornické činnosti, která je 

v kamenolomu Skalka – Měrotín realizována. Trhací práce jsou zde prováděny na základě 

platného povolení, vydaného OBÚ v Brně dne 4. 11. 1991 pod č. j. 1284/91−2.vyř., 

metodou clonových nebo řadových odstřelů. Avšak na základě citovaného povolení není 

možné realizovat trhací práce v celém DP, resp. v rozsahu povolené hornické činnosti, tzn. 

plošně po hranici dobývacího prostoru na těžební bázi 255 m n. m. v rozsahu bloků zásob 

č.1a a č. 2 (viz Příloha č. 1). 

Dokumentace ─ Generální technický projekt odstřelů, zpracovaný v roce 1990 

nesplňuje všechny náležitosti vyhlášky ČBÚ č.72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění 

pozdějších předpisů a také v něm nejsou zohledněny novodobé výbušniny, technologie, 

postupy a prostředky trhací techniky.  

Vlastní trhací práce, resp. velikost efektivní (dílčí) a celkové nálože, jsou z důvodů 

ochrany okolní zástavby, VTL plynovodu a ochrany krasových hydrogeologických struktur 

s přítokovými cestami podzemní vody, omezeny. Jednotlivá nálož na 80 kg a celková 

nálož nesmí přesáhnout 960 kg.  

Z rozboru nákladových položek na primární a sekundární rozpojování, resp. na 

přípravu rubaniny je zřejmé, že tyto jsou poměrně vysoké a jeví se tak z ekonomického 

hlediska neefektivní. Největší nákladovou položkou je sekundární rozpojování. Objem 

nadrozměrných kusů rubaniny vzniká zejména z první řady, zaobrysových výtrží a 

z prostoru ucpávky. Je to způsobeno právě relativně malými odstřely, při kterých vzniká 

velký podíl nadrozměrných kusů k objemu rozpojené rubaniny.  
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2.9.1 Návrh řešení   

Na základě výše uvedeného shrnutí zjištěných skutečností navrhuji: 

- Zpracovat nový generální projekt trhacích prací se všemi náležitostmi ve smyslu 

vyhlášky ČBÚ č.72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů; 

- v rámci GP stanovit opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů organizací 

a občanů ve smyslu §8, Zákona č.61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

zejména ve smyslu eliminace nepříznivých účinků trhacích prací; 

- navrhnout alternativu na zefektivnění přípravy a realizace trhacích prací. 

3 Generální technický projekt trhacích prací 

Generální technický projekt odstřelů pro DP Měrotín je vypracován na základě 

opakovaných trhacích prací velkého rozsahu (clonové a řadové odstřely), které byly 

v předchozím období realizovány za stejných, nebo obdobných podmínek. Tento GP je 

zpracován ve smyslu §35 odst. 4, vyhlášky ČBÚ č.72/1988 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a obsahuje veškeré náležitosti dle její přílohy č. 4. 

3.1 Odůvodnění projektového řešení 

Při primárním rozpojování horniny v DP Měrotín byl v minulosti získán dostatek 

znalostí místního horninového prostředí pro to, aby pro opakující se trhací práce velkého 

rozsahu mohl být zpracován tento generální technický projekt. Také s ohledem na četnost 

prováděných odstřelů není praktické a možné, aby byl pro každý odstřel zpracováván 

samostatný technický projekt a trhací práce povolovány separátně. Proto byly na základě 

zkušeností získaných v kamenolomu Skalka – Měrotín a v jiných, podobných lokalitách, 

stanoveny čtyři základní typy odstřelů: 

 Typ A – Clonové, řadové a plošné odstřely pomocí náloží umístěných v 

záhlavních vývrtech 

 Z hlediska bezpečnosti vrtacích a nabíjecích prací při přípravě clonových a 

plošných odstřelů se jedná o nejbezpečnější provádění přípravných prací. Při použití 

moderních vrtacích souprav, které zajišťují přesné sklony a délky vývrtů a spolu s vhodnou 

kombinací trhavin a rozněcovadel, lze tyto odstřely řadit k základním dobývacím 
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metodám. Počet řad tohoto typu odstřelu není pevně stanoven, je variabilní a závisí na 

účelu prováděného odstřelu a na velikosti maximální celkové nálože. Obvykle se však 

bude pohybovat v počtu 1 u řadových odstřelů, 2─3 u clonových odstřelů a více jak 3 u 

plošných odstřelů. Tohoto typu odstřelů je možné využít i pro závěrné sesvahování lomu. 

Návrh řešení je zpracován na výkrese č. 1, 4 a 6.  

 Typ B – Kombinované odstřely pomocí náloží umístěných v záhlavních a 

patních vývrtech 

 Patními a případně zvedacími vývrty je možné eliminovat nepravidelné uložení 

hornin, kde z důvodu výskytu poruchových pásem není možné navrtat záhlavní vývrty 

v požadovaném rozsahu. Patní vývrty se mohou vrtat v různých délkách, závislých na 

celkovém záběru odstřelu. Praxe ukazuje, že nejběžněji používané je podvrtání po druhou 

řadu záhlavních vývrtů, resp. do délky cca 10m s ohledem na jejich nabíjení. Počet řad 

tohoto odstřelu není pevně stanoven, je variabilní a závisí na účelu prováděného odstřelu a 

na velikosti maximální celkové nálože. Grafické vyobrazení řešení tohoto typu odstřelu je 

zpracováno na výkrese č. 2. 

 Typ C – Odstřely pomocí náloží umístěných pouze v patních a zvedacích 

vývrtech 

 Tento typ odstřelů se používá hlavně v okrajových částech ložiska nebo při 

vytváření cest a zahloubení etáží. Provádí se v místech, kde není možnost navrtat záhlavní 

vývrty (nedostupnost pracoviště, příliš velký sklon těžebního řezu nebo geologické 

poruchy), případně není ekonomické provádět záhlavní vývrty (nízká stěna). Výhodou 

těchto odstřelů je nízká specifická spotřeba trhavin (závisí na výšce stěny) a při vyšších 

stěnách též velká kubatura odstřelu. Předpokladem jejich užití ve vyšších stěnách jsou 

příznivé úložné poměry. Nevýhodou může být v některých případech nadměrná kusovitost 

vzniklého rozvalu odstřelu. Navržené řešení těchto odstřelů je zpracováno na výkrese č. 3.  

 Typ D – Odstřely metodou hladkého výlomu  

 S ohledem na různorodou geologickou stavbu na ložisku nelze vyloučit, že 

působení běžných táhlých náloží může být lomová stěna nepředvídatelně zformována a 

v některých částech těžebních řezů může dojít až k masivním zátrhům. Tato nerovnost 

zaobrysového masívu může způsobovat problémy zejména při dotěžování okrajových částí 
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řezů, resp. při vytváření ochranných lávek a závěrných svahů jednotlivých řezů.  Dá se 

tedy předpokládat potřeba ochrany zaobrysového masívu a tudíž bude nutné použít trhací 

práci s řízeným výlomem. Proto autor doporučuje použít metodu předštípnutí (předstřelení) 

– presplitting, kterou je možné vytvořit umělou nespojitost a oddělit zaobrysový masiv od 

předobrysového. [1] Projektové řešení této metody je zpracováno na výkrese č. 5.    

3.2 Výpočet parametrů vrtné sítě, náloží a hodnot dílčích koeficientů 

Pro stanovení rámcových parametrů geometrie vrtné sítě, velikosti náloží a hodnot 

dílčích koeficientů jsou v této práci použity dostupné a v praxi zaužívané výpočtové 

vzorce. Výsledky jsou porovnány s parametry zaužívanými při realizaci trhacích prací 

v kamenolomu Skalka – Měrotín, zejména ve smyslu vysledovaných hodnot opravných 

koeficientů a hodnoty specifické spotřeby a náložové hustoty. Navržené parametry byly 

porovnány i s poznatky a výsledky odstřelů v jiných (podobných) lokalitách. 

3.2.1 Výpočet horizontální úsečky odporu v úrovni hlavy těžebního řezu  

Tento výpočet se v různých obměnách používá v praxi velmi často. V technických 

projektech trhacích prací a literatuře je v určitých souvislostech spojován s TU Košice. [3]  

Od podobného výpočtového vzorce označovaného VÚIS nebo Ing. Dojčár se v podstatě 

liší pouze jinými symboly výpočtových parametrů. Rovnice pro výpočet horizontální 

úsečky odporu v úrovni hlavy těžebního řezu tedy je: 

  
                                                                   

                       
            ,    (1) 

kde: 

X …vzdálenost vývrtu od kraje koruny těžební stěny (m), 

H …svislá výška těžebního řezu (m),  

L …délka šikmého vývrtu (m), 

p  …koncentrace nálože (kg   m-1
), 

q  …měrná spotřeba trhavin (kg   m-3
),  

m …součinitel přiblížení vývrtů, 
 

α  …úhel těžebního řezu - vývrtu (°).
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Výpočet hodnot dílčích parametrů: 

                   ,           (2) 

      
      

 
      ,          (3) 

              ,          (4) 

kde: 

Tt …náložová hustota trhavin (kg   m-3
), 

ln  …nabitá délka vývrtu (m), 

kn …koeficient nabíjení vrtu, kn ∈ <0,7;1>, 

d  …průměr vývrtu (m), 

Vv …objem (části) vývrtu (m
3
), 

f  …součinitel pevnosti horniny podle Larese, 

s  …součinitel struktury a uložení horniny, 

up …součinitel upnutí horniny, 

e  …součinitel brizance trhaviny, 

t  …součinitel ucpávky, t ∈ <0,95;1>. 

                           ,                                                                                               

      
           

 
             ,                                                                               

                               .                                                                                                            

Výpočet obecných parametrů vrtné sítě: 

  
                                                                                       

                             
  

    

    
          

Známe-li horizontální úsečku odporu, resp. vzdálenost vývrtu od hrany (hlavy) 

těžebního řezu, můžeme vypočítat další parametry vrtné sítě:
 

        ,          (5) 

     ,           (6)        
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        ,           (7) 

kde: 

W …záběr 1. řady – kolmá vzdálenost osy táhlé nálože od volné plochy (m), 

a  …vzdálenost mezi vývrty (m), 

b  …záběr dalších řad (m). 

Po dosazení dostávám tyto teoretické hodnoty pro p = 6,28 kg   m-1
 a ϕ vývrtu 100 

mm: 

                            

       m                                     m                                    m. 

                                                                                                             

3.2.2      Výpočet horizontální úsečky odporu dle VÚIS Bratislava  

Pro srovnání s předchozí výpočtovou metodou je možné použít podobný vzorec. 

Dosazením skutečných – vysledovaných hodnot můžeme porovnat výpočet s hodnotami 

teoretickými – tabulkovými. [9] 

  
                                     

        
,       (8) 

Kde: 

x  …vzdálenost vývrtu od kraje koruny těžební stěny (m), 

V …svislá výška těžebního řezu (m),  

L …délka šikmého vývrtu (m), 

p  …vysledované množství trhaviny v 1 bm vývrt, p = 6,4 kg   m-1
, 

q  …specifická spotřeba trhavin, q = 0,346 kg   m-3
, 

n
, 

…součinitel přiblížení vývrtů, n
, 
= 0,8 pro 2. řadu nebo n

, 
= 1,06 pro další 

řady,
 

α  ...úhel těžebního řezu - vývrtu (°).
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Pomocný výpočet pro koeficient přiblížení vývrtů „n´“: 

    
 

 
     ,           (9) 

    
 

 
 ,                   (10) 

Výchozí skutečnosti: 

- šachovnicově uspořádaná vrtná síť; 

- rovnostranný trojúhelník o straně 0,8 R; 

- vzdálenost mezi řadami a = 0,8 R/2  3 = 0,70; 

- vzdálenost mezi vývrty l = 0,8 R.   

Pak např. pro hodnoty R = 4,1 m; a = 3,1 m; l = 3,3 m platí: 

    
   

   
             

   

   
      , kde 

n1´ …koeficient přiblížení náloží v 1. řadě vývrtů, 

n2´ …koeficient přiblížení náloží v 2. a dalších řadách. 

 Výpočet obecných parametrů vrtné sítě: 

  
                                                            

              
  

     

    
        . 

Známe-li horizontální úsečku odporu, resp. vzdálenost vývrtu od hrany (hlavy) 

těžebního řezu, můžeme vypočítat další parametry vrtné sítě.
 

        ,                   (11) 

        ,                    (12) 

                             (13) 

kde: 

R …záběr 1. řady -  kolmá vzdálenost osy táhlé nálože od volné plochy (m), 

l  …vzdálenost mezi vývrty (m), 

a  …záběr dalších řad (m). 

Po dosazení do rovnice jsou obdrženy tyto hodnoty: 
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       m                                    m                                     m . 

3.2.3 Výpočet parametrů vrtné sítě pro táhlé nálože dle vzorce Ing. Jurajdy  

Uvedený vzorec pro výpočet hmotnosti nálože je původně určen pro soustředěnou 

nálož. Nicméně jeho modifikace se často používá v praxi i pro výpočet nálože táhlé, 

přičemž je každý jeden bod – metr nálože považován za nálož soustředěnou. [3] 

             ,                 (14) 

          
 

 
                        (15)   

  
            

 

                         (16)   

      
 

 
                        (17) 

kde: 

N … nálož trhaviny (kg), 

c  …souhrnný koeficient, 

W …záběr (m), 

K …koeficient stupně rozrušení, na odhoz: k = 0,25; pro sesutí: k = 0,05; 

natřesení: k = 0,025), 

P …pevnost horniny v tlaku (t   m-2
, p = 1), 

  …objemová hmotnost horniny (t   m-3
),  ∈ <2,66;2,705>, 

b  …součinitel pracovní schopnosti trhavin, pro plastické: b = 1,1, pro sypké: b 

= 1,3), 

h  …náložová hustota (plné vyplnění prostoru pro nálož), h = 1, 

up …součinitel upnutí, up ∈ <0,5;2>, 

m …součinitel spolupůsobení náloží,  

Lr …vzdálenost náloží v řadě, 

g  …součinitel vyjadřující vliv gravitace, (pro vertikální vrstvy g = – 0,67, pro 

horizontální vrstvy g = 1), 
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t  …součinitel ucpávky t ∈ <1;1,1>. 

Výpočet dílčích a souhrnného součinitele: 

    
 

 
       

 

 
            ,                                                                     

    
 

 
       

 

 
            ,                      

  
                  

        
  

     

     
     , 

                
   

 
                  . 

Známe-li velikost nálože N, která je závislá od průměru vývrtu a použité trhaviny, 

tak ze vzorce (14) lze vypočítat záběr a další parametry vrtné sítě. Pro 4 alternativy 

nabíjení vývrtů o ϕ 100 mm, které bude možno pro trhací práce v kamenolomu Skalka – 

Měrotín využít, je proveden výpočet rozteče mezi vývrty “l” a záběr 2. řady “a”. Ve 

výpočtu je uvažováno, že:                                                    

             ,                  (18) 

            .                  (19)       

A) Náložkované emulzní trhaviny 

Množství trhaviny v 1 bm vývrtu o průměru 89─105 mm je 4,3─5,7 kg. Pro střední 

hodnotu 5 kg/bm, pak platí: 

                                 

                                               m                                     m . 

B) Volně sypané trhaviny typu ANFO 

Množství trhaviny v 1 bm vývrtu o průměru 89─105mm je 5,5─7,8 kg. Pro střední 

hodnotu 6,85 kg/bm, pak platí: 

                             kg 

       m,                                  m,                                     m. 
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C) Trhaviny z nabíjecího vozu 

Množství trhaviny v 1 bm vývrtu o průměru 89─105mm je 8,4─11 kg. Pro střední 

hodnotu 9,70 kg/bm, pak platí: 

                                , 

       m,                                  m,                             m. 

D) Kombinace – způsob nabíjení v lomu Skalka - Měrotín 

Množství trhaviny v 1 bm vývrtu o průměru 100 mm je 6,4 kg. Pak platí: 

                               , 

       m,                                    m,                               m. 

3.2.4 Modifikovaný výpočet parametrů vrtné sítě pro táhlé nálože 

V praxi se často užívá zjednodušený vzorec Ing. Jurajdy uvedený v odstavci 3.2.3., 

který použijeme pro získání většího množství hodnot základních parametrů vrtné sítě. [9] 

                 ,                 (20) 

          
 

 
          ,                (21)   

    
  

 
                     (22)   

    
 

 
     ,                   (23) 

  
               

  
 ,                  (24) 

kde: 

NT …nálož trhaviny (kg), 

c  …souhrnný koeficient, 

W …záběr (m), 

k  …koeficient stupně rozrušení, na odhoz: k = 0,25; pro sesutí: k = 0,05; 

natřesení: k = 0,025, 

p  …pevnost horniny v tlaku (t   m-2
), p = 1, 
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  …objemová hmotnost horniny (t   m-3
),  ∈ <2,66;2,705>, 

b  …koeficient pracovní schopnosti trhavin, pro plastické: b = 1,1, pro sypké: 

b = 1,3, 

h  …náložová hustota (plné vyplnění prostoru pro nálož), h = 1, 

u  …koeficient upnutí, na jednu volnou plochu u = 1, 

α  …součinitel spolupůsobení náloží, při         α = 1, 

Lr …vzdálenost náloží v řadě, 

q  …koeficient vlivu zemské tíže, 

t  …koeficient těsnění nálože t ∈ <1;1,1>. 

Výpočet dílčích a souhrnného součinitele: 

    
 

 
       

 

 
            ,                                                                        

    
  

 
    

  

   
      , 

                
   

 
                      . 

Je-li známa velikost nálože NT, která je závislá od průměru vývrtu a použité trhaviny, 

tak ze vzorce (20) lze vypočítat záběr a další parametry vrtné sítě. Také podle tohoto 

modifikovaného vzorce byl proveden výpočet základních parametrů vrtné sítě pro 3 

alternativy nabíjení vývrtů o ϕ100 mm, které bude možno pro trhací práce v kamenolomu 

Skalka – Měrotín využít. Zároveň byly spočítány parametry z vysledovaných hodnot.                                          

A) Náložkované emulzní trhaviny 

Množství trhaviny v 1 bm vývrtu o průměru 89─105mm je 4,3─5,7 kg. Pro střední 

hodnotu 5 kg/bm, pak platí: 

  
                              

        
       , 

                          

                                           m,                                      m.  
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B) Volně sypané trhaviny typu ANFO 

Množství trhaviny v 1 bm vývrtu o průměru 89─105mm je 5,5─7,8 kg. Pro střední 

hodnotu 6,85 kg/bm, pak platí: 

  
                                   

         
           

                            , 

       m,                                    m ,                                    m. 

C) Trhaviny z nabíjecího vozu 

Množství trhaviny v 1 bm vývrtu o průměru 89─105mm je 8,4─11 kg. Pro střední 

hodnotu 9,70 kg/bm, pak platí: 

  
                                   

        
           

                              

       m,                                     m ,                                     m.  

D)   Kombinace – způsob nabíjení v lomu Skalka - Měrotín 

Množství trhaviny v 1 bm vývrtu o průměru 100 mm je 6,4 kg. Pak platí: 

  
                                 

        
       ,  

                              

       m,                                    m,                           m.                

3.2.5 Srovnávací vzorec pro výpočet maximálního záběru z tabulkových hodnot                                                                                            

Využití jiných výpočtových metod, resp. srovnávacích vzorců je důležité pro ověření 

stávajících a nově vypočtených parametrů. V průběhu dalšího období může také dojít 

k situaci, kdy bude třeba nabíjet vývrty pouze náložkovanými trhavinami z důvodu jejich 

odlehčení nebo naopak bude třeba využít trhavinu z nabíjecího vozu. Proto je vhodné do 

výpočtu konkrétních parametrů daného odstřelu zohlednit množství trhaviny ve vývrtu „p“. 

K výpočtu této hodnoty je možné použít níže uvedených vztahů. [1, 9] 
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 ,                             (25) 

kde: 

Rmax …maximální záběr – vzdálenost od volné plochy 1. řady vývrtů (m), 

km …tabulkové množství trhaviny, které se vejde do 1 bm vývrtu (kg), 

qo …tabulková směrná spotřeba trhavin (kg   m-3
), qo ∈ <0,30;0,50>, 

α  …úhel sklonu lomové stěny (°), α = – 80°, 

χ  …opravný součinitel = a   b   c, kde: 

a …součinitel slohu odlučnosti, a = 0,90, 

b …součinitel uložení horniny,  b= 1,05, 

c …součinitel počtu řad vývrtů, c = 1,00. 

Pro výpočet množství trhaviny v 1 běžném metru vývrtu je použito:  

  
    

 

 
    , [1]                   (26) 

   
  

 

  
     , [1]                   (27) 

kde: 

p  …hmotnost nálože trhaviny v 1 bm vývrtu (kg/m), 

δ  …náložová hustota trhaviny ve vývrtu (kg/m
3
), 

δtr …hustota trhaviny v náložce (kg/m
3
), 

dn …průměr náložky (m), 

dv …průměr vývrtu (m). 

 

Pomocný výpočet:  

Pro emulzní náložkovanou trhavinu ϕ 65 mm a vývrt ϕ 100 mm platí: 

   
  

 

  
      

      

      
               

        

 
         

  

 
              

Pro sypanou trhavinu typu ANFO a vývrt ϕ 100 mm platí: 
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Pro emulzní čerpanou trhavinu vyráběnou na místě spotřeby a vývrt ϕ 100 mm platí: 

   
  

 

  
      

      

      
                

        

 
                    

 

Výpočet maximálního záběru R za použití 3 variant provedeme dle vztahu:  

      
    

                      
  

    

    
        , 

      
    

                      
  

    

    
        , 

      
    

                      
  

    

    
        . 

Známe-li hodnotu maximálního záběru, který vypočítáme ze vztahu (25), můžeme 

také vypočítat záběr 1. řady „R“ a další parametry vrtné sítě dle následujících vzorců:
 

  
    

    
    ,                   (28)   

                                           (29),(30)  

   
    

      
                                                                  

   
    

      
                                                                  

   
    

      
                                                                  

3.2.6 Srovnávací vzorec pro výpočet maximálního záběru z vysledovaných hodnot                                                                                            

Pro následující výpočet dle vzorců (25, 28, 29, 30) je použito vysledované množství 

trhaviny v 1 metru vývrtu „p“, které se v kamenolomu Skalka – Měrotín používá.  

      
    

                      
  

    

    
        ; 
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3.2.7    Metoda výpočtu válcové nálože                                                                                            

Tato metodika se dá použít v podstatě pro ideální podmínky, kdy je samostatná nálož 

orientovaná rovnoběžně se stěnou. Zároveň musí být splněna podmínka, že její vzdálenost 

od stěny ─ volné plochy představuje nejkratší přímku odporu, tedy záběr. [3]    

                 ,                 (31) 

                         ,                (32) 

                  ,                 (33) 

   
 

      
              ,                  (34) 

kde: 

W …záběr (m), 

N …nálož (kg), 

q  …hodnota měrné spotřeby (kg   m-3
),  

H …výška stěny (m), 

Oh …objem trojbokého hranolu (m
3
),  

L …délka vývrtu (m), 

Lp …délka převrtání, 30 % záběru (m), 

Lu …délka ucpávky = W (m). 

Pro výpočet na konkrétní podmínky lomu Skalka–Měrotín se použije vysledovaná 

hodnota q = 0,13 kg/t, resp. 0,346 kg   m
3
 a vysledované množství trhaviny v jednom 

běžném metru vývrtu „p“ = 6,40 kg.       

                            ,   

   
    

          
                                         

       m,                                   m,                                   m. 

Pro výpočet možných variant je použita hodnota q = 0,513 kg   m-3
 vypočtenou ze 

vzorce (4) a vysledované množství trhaviny v jednom běžném metru vývrtu při použití 
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náložkovaných trhavin p = 5 kg, sypaných trhavin p = 6,85 a trhavin z nabíjecího vozu p = 

9,7 kg.       

                            , 

   
    

          
                                     

       m,                                    m,                           m. 

                             ,      

   
    

          
                                        

       m,                                   m,                                      m. 

                              .     

   
     

          
                                        

       m,                                    m,                           m. 

3.2.8 Metoda výpočtu válcové nálože podle Dr. Konya a Dr. Walters                                                                                         

Pro porovnání výpočtů dle zaužívaných vzorců, byl v práci proveden i výpočet dle 

Dr. Konya a Dr. Walterse, které se používají v zahraničí, např. v USA. Vzhledem k tomu, 

že vzorec nezohledňuje množství trhaviny v bm vývrtu, resp. že autor předpokládá pouze 

plně využitý vývrt, byl výpočet proveden pouze pro sypanou trhavinu typu DAP a trhavinu 

z nabíjecího vozu. Pro přepočet jednotek SI na anglo-americké byly použity tyto vztahy:   

1 mm = 0,03937 inch, 1 ft = 0,3048 m a 1kg   m-3
 = 0,06243 lb   cu ft

-1
. [9]    

        
  

  
              .                 (35)          

Pro čtvercovou síť, když h/R ˃ 4 platí:  

                a                        (36), (37) 

a pro šachovnicově uspořádanou vrtnou síť pak platí: 

        ž                  a            ž               ,     (38), (39) 

kde: 
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R …záběr (ft), 

a  …záběr dalších řad (ft), 

l  …rozteč mezi vývrty (ft), 

d  …průměr nálože (inch),          

t …hustota trhaviny (lb   cu ft
-1

), 

h …objemová hmotnost horniny (lb  cu ft
-1

). 

 

A) Volně sypané trhaviny typu ANFO 

Hustota trhaviny 750 kg m-3
, resp. 46,82 lb cu ft

-1
, pak platí: 

            
     

      
                                     

        m                                     m                               m , 

nebo  

       m                                      m                                        m  

B) Trhavina z nabíjecího vozu 

Hustota trhaviny 1.150 kg   m-3
, resp. 46,82 lb   cu ft

-1
, pak platí: 

            
     

      
                                   

        m                                                                      m, 

nebo 

       m                                    m                                       m  

3.2.9 Pravidlo čísla 40                                                                                            

Pravidlo čísla 40 vychází ze zjednodušeného konstatování, že záběr je přímo úměrný 

průměru vývrtu. [1] Základem je předpoklad, že při použité trhavině, způsobu nabíjení a 

rozpojování budou parametry průměru vývrtu d a náložové hustoty ρn maximální, takže 

koncentrace nálože p bude také maximální. Tato se pro tento případ udává ve 

zjednodušeném vztahu: 
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                           ,                (40) 

kde se d dosadí v m a ρn v kg   m-1
. Tohoto předpokladu je využito při výpočtu dle vzorce 

(26). Logicky z toho také vyplývá, že koncentrace nálože p nemůže být větší, než je 

kapacita vývrtu. Dalším předpokladem pro využití pravidla čísla 40 je fakt, že v praxi, při 

povrchovém dobývání, využíváme soustavu válcových náloží, převážně s milisekundovým 

zpožděním mezi jednotlivými vývrty. [1] Přitom je využíván kladný efekt spolupůsobení 

náloží, jehož důsledkem je, že nálož v každém vývrtu soustavy tvoří jen 80 % hmotnosti 

nálože dané vztahem 

                                                                                                            (41) 

Kde: 

Qc  …celková nálož ve vývrtu (kg), 

H …výška etáže (m), 

V …záběr (m), 

Q0 …soustředěná nálož v patě vývrtu (kg), 

ph …koncentrace horní části nálože (kg ∙ m
-1

).    

Zároveň také musí platit, že součinitel přiblížení náloží (poměr rozteče náloží 

k jejich záběru) je v rozmezí 0,8─0,83. Za dodržení výše uvedených předpokladů, kdy 

záběr je přímo úměrný průměru vývrtu d v mm pak platí, že:  

                     a praktický záběr                      (42), (43) 

Po dosazení hodnoty průměru vývrtu 100 mm, běžně používaného v lomu Skalka–Měrotín, 

je: 

                     ,  

       m,                                   m,                                       m. 

3.2.10 Dílčí zhodnocení výpočtů základních parametrů vrtné sítě                                                                                            

K výpočtům základních parametrů vrtné sítě, jako je záběr (W, R, V), rozteč (l, m ) a 

záběr dalších řad (a, b) bylo použito více i méně v praxi frekventované a ověřené 

výpočtové vzorce. Přehled výsledků je uveden v následující tabulce. 
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Metoda 
Vzorec    

č. 

Typ 

trhaviny 

Parametry vrtné sítě pro Ø 100 mm 

Záběr – R, 

W, V  (m) 

Rozteč vrtů 

– l, m (m) 

Záběr další 

řady – a,b 

(m) 

Horizontální 

úsečka odporu 

úrovně hlavy 

těžebního řezu 

(1) 

N 2,80  2,30  2,10 

S 3,90 3,20 2,90 

NV 4,50 3,80 3,40 

Kombinace 3,30 2,75 2,50 

Horizontální 

úsečka odporu dle 

VUIS 

(8) 

N 2,90 2,40 2,15 

S 3,80 3,15 2,85 

NV 4,40 3,25 3,30 

Kombinace 4,10 3,40 3,10 

Ing. Jurajda (14) 

N 2,65 2,20 1,98 

S 2,95 2,45 2,20 

NV 3,35 2,80 2,50 

Kombinace 2,88 2,40 2,15 

Zjednodušený Ing. 

Jurajda 
(20) 

N 3,91 3,25 2,93 

S 4,65 3,85 3,50 

NV 5,60 4,65 4,20 

Kombinace 4,49 3,70 3,35 

Srovnávací vzorec (25) 

N 2,90 2,30 2,15 

S 3,50 2,80 2,60 

NV 4,45 3,55 3,35 

Kombinace 3,75 3,00 2,80 

Srovnávací vzorec (34) 

N 2,81 2,35 2,10 

S 3,29 2,75 2,45 

NV 3,92 3,25 2,95 

Kombinace 3,87 3,20 2,90 

Dr. Konya a Dr. 

Walters 
(35) 

N - - - 

S 2,48 2,05 1,85 

NV 2,83 2,35 2,15 

Kombinace - - - 

Pravidlo čísla 40 (40) 

N 4,00 3,30 3,00 

S 4,00 3,30 3,00 

NV 4,00 3,30 3,00 

Kombinace 4,00 3,30 3,00 

Dnes používané   

N - - - 

S - - - 

NV - - - 

Kombinace 2,74–3,57 2,35–2,60 2,20–2,60 

Tabulka 8:Výsledky výpočtů hlavních parametrů vrtné sítě.[vlastní zpracování] 

Z výpočtů je zřejmé, že mezi výsledky získaných z jednotlivých vzorců jsou 

podstatné rozdíly, které jsou závislé zejména na použité trhavině, průměru vývrtu a také na 
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volbě koeficientů, či součinitelů. TVO před každým jedním odstřelem bude muset tyto 

skutečnosti posoudit a provést kontrolní výpočet podle konkrétních podmínek v místě 

předmětného odstřelu.   

3.2.11 Výpočet vedlejších parametrů vrtné sítě                                                                                            

Pro výpočet dalších parametrů vrtné sítě bude použito opět v praxi zaužívaných 

výpočtových vzorců, jejichž výsledky jsou hodně podobné. Pro praxi bude vhodné spočítat 

minimální a maximální hodnoty, které mohou v provozních podmínkách lomu Skalka–

Měrotín nastat.  

Délka vývrtu: 

     
 

    
          ,                  (44) 

kde: 

H …výška lomové stěny (m), H ∈ <11;17,5>, 

α …sklon lomové stěny (°); převážně 80° 

       
  

     
           , 

       
    

     
           . 

 

Délka převrtání pod úroveň plata těžebního řezu: 

         á ě          ,                 (45) 

                       , 

                        . 

Délka ucpávky: 

          á ě     á ě     ,                (46) 

                      , 
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3.2.12 Výpočet parametrů řízeného – hladkého výlomu                                                                                            

Také pro výpočet parametrů vrtné sítě hladkého výlomu – presplittingu je možno 

použít několik výpočtových vzorců. [1]  

                                       (47) 

nebo 

               ,                      (48) 

              ,                  (49) 

kde: 

ap …vzdálenost presplittových vývrtů od vývrtů clonového odstřelu (m), 

lp …vzdálenost mezi presplittovými vývrty (m), 

a  …záběr dalších řad clonového odstřelu (m). 

                ,                  (50) 

               ,                  (51) 

 

kde: 

dv …průměr vývrtu (m), 

W …vzdálenost presplittových vývrtů od vývrtů clonového odstřelu (m), 

a  …vzdálenost mezi presplittovými vývrty (m). 

 Skutečné hodnoty bude třeba propočítat před každým odstřelem podle toho, jaké 

budou parametry clonového odstřelu. 

3.2.13 Doporučené parametry vrtné sítě pro ϕ vývrtu 89─102 mm                                                                                     

Doporučené parametry vrtné sítě odstřelů jsou navrženy na základě zkušeností 

získaných při realizaci více jak 500 trhacích prací velkého rozsahu, převážně řadových a 

clonových odstřelů na lokalitě Skalka-Měrotín a na základě zkušeností získaných v jiných 

lokalitách. Jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Metoda 
Vzorec   

č. 

Typ 

trhaviny 

Parametry vrtné sítě 

Záběr – R, 

W, V  (m) 

Rozteč vrtů 

– l, m (m) 

Záběr další 

řady – a,b 

(m) 

Doporučené 

hodnoty 
  Kombinace 2,6–4,10 2,20–3,40 2,00–3,10 

Tabulka 9: Doporučené parametry vrtné sítě pro ϕ vývrtů 89─102 mm.[vlastní zpracování] 

Vzhledem k předpokládanému použití kombinovaných odstřelů jsou výše uvedené 

parametry také doporučenými parametry vrtné sítě pro patní a zvedací vývrty. Průměr 

těchto vývrtů není v našem případě podstatný a je více závislý na použité vrtací technice, 

protože v podmínkách lomu Skalka-Měrotín budou patní a zvedací vývrty nabíjeny pouze 

náložkovanými trhavinami v průměrech 65─75mm. Dále je v této práci vycházeno ze 

skutečnosti, že záběr je chápán jako nadloží nad vývrtem, tedy vždy až předimenzovaný. 

Kritickým místem bude ucpávka, resp. její délka. Takže délka ucpávky nesmí být nikdy 

kratší než hodnota záběru uvedená v tabulce č. 9.  

3.3 Stanovení velikosti dílčích a celkové nálože 

Výpočet velikosti táhlých náloží je v podstatě závislý na náložové hustotě, tedy na 

množství trhaviny, které se vejde do 1 bm vývrtu. S těmito hodnotami (vypočtenými nebo 

ověřenými praxí) bylo pracováno již při výpočtu parametrů vrtné sítě a lze je použít i pro 

stanovení velikosti táhlé nálože, protože tyto výpočty se v souvislostech vzájemně 

prolínají.  

3.3.1 Výchozí hodnoty pro výpočet velikosti náloží                                                                                            

Výchozími hodnotami pro výpočet velikosti náloží jsou: 

Specifická spotřeba: 

Vysledovaná qv = 0,364 kg ∙ m
-3 

 = 0,13 kg ∙ t
-1

, 

Tabulková qT  (kg ∙ m
-3 

),  qT = ∈ <0,300;0,513> = ∈ <0,113;0,193>. 

Množství trhaviny v 1bm vývrtu ϕ 100 mm: 

Vysledované pv = kmv =  6,4 kg ∙ m
-1

,  

Tabulkové pT = kmvt (kg ∙ m
-1

 ), pT = ∈ <4,3;11>, podle typu použité trhaviny. 

Obvyklé délky záhlavních vývrtů (předpoklad největší těžby na E255): 
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Pro E276 - L = 13,70 - 17,80 m, 

 Pro E266 - L = 10,20 - 14,20 m, 

 Pro E255 - L = 7,10 - 11,20 m. 

Délka převrtání: 

Lp = 0,75 - 1,35 m.  

Délka ucpávky: 

Lu = 1,75 - 4,50 m. 

3.3.2 Výpočet velikosti nálože a počtu vývrtů                                                                                            

Výpočet velikosti nálože byl proveden pro E255 ve dvou variantách, pro stávající 

podmínky daného omezení celkové nálože 960 kg a pro navrhovanou optimální variantu 

s celkovou náloží do 3.000 kg a s průměrem vývrtu 89 mm.  

1. varianta: 

R = 3,5 m; l = 2,80 m; a = 2,60 m; H = 11 m; rozpojené množství horniny 6.000 t, ϕ vývrtu 

100 mm.  

Celková nálož: 

                     ;                 (52) 

kde: 

Nc …celková nálož (kg), 

qv …0,13 (kg ∙ t
-1

), 

V …předpokládané - vypočtené množství rubaniny v rostlém stavu (t). 

                     . 

Objem horniny rozpojený jedním vývrtem: 

   
        

 
            ,                 (53) 

          
     

 
            ,                (54) 

              
     

 
            ,                (55) 
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kde: 

Vv …objem rozpojené horniny jedním vývrtem (m
3
),           

V1 …objem rozpojené horniny jedním vývrtem v 1. řadě (m
3
),          

V2 …objem rozpojené horniny jedním vývrtem v 2. a další řadě (m
3
),           

Ws1 …záběr 1. řady (m), Ws2  = záběr 2. a další řady (m),     

H …výška lomové stěny v řezu (m), 

S1,2 …sousední rozteče (m). 

 

           
         

 
          ,  

            
         

 
             

   
           

 
       . 

Počet vývrtů: 

   
 

     
 ,                    (56)  

kde: 

Pv  …celkový počet vývrtů, 

V …rozpojovaný objem horniny (t), 

Vv …objem rozpojené horniny jedním vývrtem (m
3
), 

t  …hmotnost 1m
3 

horniny (t).  

   
    

        
    , 

Velikost nálože v jednom vývrtu: 

   
  

  
            ,                   (57) 

kde: 

N1 … nálož v jednom vývrtu (kg), 

Nc …celková nálož (kg), 
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Pv …počet vývrtů. 

 

   
   

  
        . 

Kontrolní výpočet Nc pomocí vysledovaného kmv  

                                     ,               (58) 

                                       . 

Uvedený kontrolní výpočet ukazuje, že při stanovených parametrech vrtné sítě je 

uvažované množství trhaviny kmv vysoké a do 24 vývrtů by se vešlo o 24,8 % trhaviny 

více, čímž by byla překročena v současné době povolená Nc. V podmínkách lomu Skalka-

Měrotín je třeba zohlednit také nadvýlom o mocnosti cca 0,5 m, čímž se počet vývrtů díky 

šachovnicovému uspořádání musí snížit až na 19. Pak: 

                                    a 

    
     

  
         . 

2. varianta: 

R = 3,4 m; l = 2,70 m; a = 2,50 m; H = 11 m; rozpojené množství horniny 16.000 t, ϕ 

vývrtu 89 mm.  

Celková nálož: 

                        .  

Objem horniny rozpojený jedním vývrtem: 

           
         

 
          , 

            
         

 
         ,  

   
           

 
         . 

Počet vývrtů: 

   
     

            
   . 

Velikost nálože v jednom vývrtu: 
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            ,                  (59) 

 

kde: 

N1 …nálož v jednom vývrtu (kg), 

Nc …celková nálož (kg), 

Pv …počet vývrtů. 

   
    

  
          . 

Kontrolní výpočet Nc pomocí vypočteného kmv  

                                     . 

Podle kontrolního výpočtu je zřejmé, že při stanovených parametrech vrtné sítě je 

uvažované množství trhaviny kmv přiměřené a do 69 vývrtů by se vešlo pouze o 4,3 % 

trhaviny více, čímž by byla překročena uvažovaná Nc. V praxi musíme zohlednit také 

nadvýlom o mocnosti cca 0,5 m a tudíž pro rozpojení uvažovaného množství bude stačit 

pouze 65 vývrtů. Tzn. 33 vývrtů v první řadě a 32 vývrtů v řadě druhé. Celková nálož bude  

                                        . Pak: 

   
        

  
         . 

3.3.3 Dílčí zhodnocení výpočtů náloží 

Z výše uvedených výpočtů velikosti náloží vyplývá fakt, že parametry odstřelu jsou 

do značné míry ovlivněny množstvím trhaviny v 1 bm vývrtu. Vysledovaná hodnota 6,4 kg 

∙ m
-1

 je v podstatě průměrná hodnota za uplynulé období, kdy se používaly vývrty průměru 

100 mm. U jednotlivých odstřelů je pak kmv závislé na tom, zda jsou vývrty zvodnělé, či 

nikoliv. Výpočet druhé varianty ukazuje, že je možné průměry vývrtů zmenšit na 89mm, 

čímž se hodnota km sice sníží na hranici 5,5 kg ∙ m
-1

, ale díky přiblížení vývrtů se zvýší 

specifická spotřeba, která je pro podmínky lomu Skalka − Měrotín výhodnější a zároveň 

bezpečná.   

Je důležité trhací práce stále vyhodnocovat a parametry odstřelů v intencích GP 

upravovat, zejména s ohledem na aktuální geologickou situaci v místě odstřelu, vývoj 



Bc. Zdeněk Bednařík:  Generální TP s návrhem optimalizace trhacích prací v DP Měrotín 

2015  44 

trhavin, vrtného nářadí a ostatních doprovodných technologií. Zejména je nutné brát 

v potaz ustanovení § 35,73,74 vyhlášky č.72/1988 Sb. ČBÚ ve znění pozdějších předpisů. 

Pro bezpečné provedení trhacích prací je nutné, aby TVO před každým odstřelem 

zohlednil veškeré souvislosti, vyhodnotil případné anomálie a upřesnil kontrolními 

výpočty, zejména parametry vrtné sítě a velikosti táhlých náloží (dílčích, celkové) v deníku 

odstřelu, jehož rozsah ve smyslu §72 s vazbou na §73 citované vyhlášky, stanoví 

organizace. [11] 

3.3.4 Stanovení maximálních náloží 

Na základě výše uvedených výpočtů, daných podmínek, postupu další těžební 

činnosti dle POPD  a výpočtů v kapitole 3.20.3. je možno stanovit tyto velikosti náloží: 

Maximální hmotnost ekvivalentní nálože mev,n = 350 kg. 

Maximální hmotnost celkové nálože na odstřel mcelk = 3.000 kg.  

3.4 Roznět – druhy, schéma, výpočet jistoty 

3.4.1 Druhy roznětu 

 K trhacím pracím je možno použít všechny roznětné systémy, které jsou v daném 

čase uvedeny na trh v ČR v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a mají posouzenou shodu ve smyslu směrnice Rady 93/15/EHS uvedené v NV č. 

358/2001 Sb.  

 Pro trhací práce velkého rozsahu v kamenolomu Skalka − Měrotín je možno použít 

zejména roznět elektrický nebo elektrický s elektronickým časováním, neelektrický, 

kombinovaný nebo jiný.  

a) Elektrický roznět - bude tvořen soustavou elektrických rozbušek. Rozbušky budou 

umístěny přímo do roznětné nálože ve vývrtu. Počet rozbušek v jednom vývrtu je závislý 

na konstrukci táhlé, resp. dělené nálože a bude určen TVO dle konkrétních podmínek 

každého odstřelu. 

b) Kombinovaný roznět - bude tvořen soustavou elektrických rozbušek nebo 

neelektrických rozbušek v kombinaci s bleskovicí, jako pomocným rozněcovadlem. 
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Bleskovice bude průběžná celým vývrtem spuštěná na první náložce a rozbuška (zpravidla 

jedna) bude umístěna přímo do roznětné nálože nebo upevněna k bleskovici na povrchu 

předepsaným způsobem. 

c) Neelektrický roznět - bude tvořen soustavou neelektrických rozbušek, z nichž 

rozbušky určené k vytváření roznětných náloží budou umístěny přímo do trhaviny ve 

vývrtu a rozbušky určené k vytvoření časového zpoždění budou umístěny na povrchu. 

Počet rozbušek v jednom vývrtu je závislý na konstrukci táhlé, resp. dělené nálože a bude 

určen TVO dle konkrétních podmínek každého odstřelu. 

d) Elektrický s elektronickým časováním - bude tvořen soustavou elektrických 

rozbušek s elektronickým časováním a to obdobným způsobem jako roznět neelektrický. 

e) Ostatní typy roznětu lze obecně pro trhací práce použít s ohledem na pokrok 

technologií v oblasti trhací techniky a v souladu s návodem na používání dodaným 

výrobcem, distributorem nebo jiným dodavatelem. 

3.4.2 Schéma roznětného systému 

Jako součást dokumentace každého odstřelu bude zpracováno schéma roznětného 

vedení (zapojení roznětného systému), resp. schéma časování, ze kterého bude zřejmé 

časové zpoždění každého vývrtu nebo skupiny vývrtů, resp. každé jednotlivé či dílčí 

nálože. Způsob zpracování je ponechán na uvážení TVO, pokud zvláštní podmínky nejsou 

stanoveny organizací v Deníku odstřelu nebo v Rozhodnutí o povolení trhacích prací. 

Příklad zapojení roznětných systémů je znázorněn na výkresech č. 7, 8 a 9 tohoto GP. 

3.4.3 Výpočet jistoty roznětu 

 V případě použití elektrických rozbušek a složitějšího způsobu zapojení provede 

TVO výpočet spolehlivosti elektrického roznětu, který bude součástí dílčí dokumentace 

odstřelu.  Pro ověření spolehlivosti elektrického roznětu může být použito výpočtového 

vzorce: 

   
    

             
     

   

              ,               (60) 

         
  

  
 ,                   (61) 
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kde: 

RS …odpor roznětné sítě (Ω),                      

τ  …vybíjecí konstanta (s),     

n
2
 …počet větví, 

T …reakční čas rozněcovadel (s), 

U
2
 …napětí roznětnice (V), 

C …kapacita roznětnice (F), 

RHV …odpor přívodního vedení (Ω). 

Navržený roznětný okruh vyhovuje, je-li splněna podmínka Lz ˃ Lakt, tzn., že 

zážehový impulz je větší než aktivační. [1]   

Při projektování odstřelů - roznětné sítě, je třeba vycházet z toho, že zapojení 

elektrických rozněcovadel do série snižuje nebezpečí nežádoucího roznětu indukovaným 

proudem a zmenšuje tak pravděpodobnost předčasného roznětu. V takovém případě bude 

kontrolní výpočet vycházet v podstatě ze zjištění celkového odporu roznětné sítě Rs a tento 

bude porovnán s mezním odporem použitého roznětného systému – roznětnice Rm . [3] 

   
  

  
   .                   (62) 

Stanovení velikosti odchylky mezi naměřeným a vypočteným odporem  

Jestliže se zjistí mezi naměřeným a vypočteným odporem roznětné sítě odchylka 

větší jak odpor jednoho použitého rozněcovadla, je nutno příčinu zjistit a závadu odstranit. 

U neelektrického roznětu se jeho spolehlivost kontroluje pouze vizuálně a u elektronického 

roznětu speciálním kontrolním zařízením k tomu účelu určeným. 

3.5 Technologický postup trhacích prací  

3.5.1 Vymezení výbušnin a pomůcek povolených k používání na pracovišti 

K trhacím pracím je možno použít všechny výbušniny (trhaviny, rozbušky, 

bleskovice) a pomůcky, které jsou v daném čase uvedeny na trh v ČR dle zákona č. 

22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a mají posouzenou shodu ve smyslu směrnice 
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Rady 93/15/EHS uvedené v NV č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na výbušniny pro civilní použití, při jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5.2 Vymezení výbušnin 

Pro trhací práce v kamenolomu Skalka-Měrotín budou používány zejména tyto 

druhy výbušnin: 

Trhaviny    

Perunit E, Poladyn 31 ECO, Dapmon, Dapmon 30, Emonit, Emonit 1, Emsit V a ostatní 

trhaviny, které byly organizaci povoleny nabývat v souladu se zákonem č.61/1988 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů.  

Rozbušky 

DeM-S, DeM-SICCA, MSED, Indetshock MS 25/50, Shockstar Surface Connector, 

E*Star, i-kon a ostatní rozbušky, které byly organizaci povoleny nabývat v souladu se 

zákonem č.61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů.    

Bleskovice 

Jako pomocné rozněcovadlo se také může používat bleskovice, např. Startline 12, 

Nitrocord 12 a a ostatní rozbušky, které byly organizaci povoleny nabývat v souladu se 

zákonem č.61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

3.5.3 Vymezení pomůcek  

Roznětné systémy 

Základními typy jsou roznětnice RKC-1, PR-12, DBR 12, EBM 05, JR-1, Surefire  aj..  

Měřicí přístroje 

Pro měření odporu elektrického roznětného okruhu budou používány zejména ohmetry  

Mx 11, DO 200/2000P atp. 

Ostatní pomůcky 

Dřevěný nabiják, nůž z nejiskřivého materiálu, rychlospojky, izolační pásky atp. 
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3.5.4 Stanovení technologie trhacích prací  

Vlastní technologie trhacích prací je popsána v kapitole 3.1.  

O pracích spojených s odstřelem musí být veden na pracovišti deník odstřelů od 

doby příprav a zahájení zemních prací až do ukončení odstřelu. 

Deník odstřelů se vede na pracovišti a jednotlivé úkony spojené s přípravou odstřelu 

do něho zaznamenává každý, kdo takové práce provádí (vedoucí pracoviště, TVO, ZTVO, 

VTP, osádka vrtací soupravy, kontrolní orgány). V praxi se deník odstřelů skládá z 

jednotlivých částí - listů, které jsou pak po realizaci odstřelu sjednoceny do jednoho 

„svazku“ v rozsahu určeném organizací. 

Práce spojené s přípravou a realizací odstřelu je možno technologicky rozdělit na 

přípravné práce, nabíjení, odpal a závěrečné práce. 

3.5.5 Přípravné práce 

Příprava dílčího projektu 

Úvodní zaměření provede TVO na základě vlastního uvážení za účelem zjištění 

aktuálního stavu lomové stěny. Po té vypracuje dílčí projekt odstřelu, popř. pracovní plán 

v intencích tohoto GP a s ohledem na geologickou situaci v místě daného odstřelu. Projekt 

musí být ověřen také kontrolním výpočtem parametrů vrtné sítě. Obvyklé měřítko výkresu 

je 1:250 až 1:500, popř. bez měřítka a v tom případě jsou rozhodující kóty a popisky. 

Z této dokumentace musí být zřejmé délky, sklony a průměry vývrtů, záběry jednotlivých 

řad, vzdálenosti mezi vývrty. V případě, kdy předchozím odstřelem nedošlo k podstatné 

změně lomové stěny, není nutno ÚM provádět a pracovní plán je možno zpracovat 

schematicky. Tento projekt předá TVO vedoucímu pracoviště nebo přímo vrtací osádce. 

Úprava pracoviště 

Úpravu pracoviště v rozsahu potřebném pro bezpečnou práci, zejména pro vrtací 

práce, zajistí organizace, pro niž se trhací práce provádějí. Zároveň bude také odstraněn 

materiál, který není potřebný k přípravným pracím odstřelu. Přípravu pracoviště je nutné 

provést tak, aby: 
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- po zhotovení vývrtů nedocházelo k jejich zavalení uvolněnou horninou či zeminou 

a v případě deště k jejich zaplavování, 

- byly okraje pracovních plošin řezů, pod nimiž se zdržují pracovníci nebo je 

umístěno strojní nebo dopravní zařízení očištěny tak, aby nedošlo k pádu nežádoucích 

předmětů na nižší pracovní plošiny (§ 38 vyhl. ČBÚ č.26/1989 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů), [12]  

- v případě použití horizontálních (patních a zvedacích) vývrtů byla očištěna pata 

lomové stěny alespoň v místech jednotlivých vývrtů (nemusí být v rozsahu celého odstřelu 

– určí TVO) dokonale odtěžena rubaninu z předchozího odstřelu,  

- bylo možno co nejpřesněji zaměřit sklon lomové stěny.  

Předání pracoviště 

Organizace provede prokazatelně předání pracoviště odpovědnému pracovníkovi 

organizace, která trhací, resp. přípravné práce provádí (předák osádky vrtací soupravy, 

směnový technik, TVO). Při předání bude jmenovitě určeno, kdo odpovídá za kontroly 

pracoviště, zejména ve smyslu §7 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

[12] 

Vrtací práce 

Vrtací práce jsou prováděny podle projektu-pracovního plánku odstřelu. Vytyčení 

bude provedeno dle pokynů TVO. Vytyčeny budou minimálně okrajové vývrty v 1. řadě a 

vývrty, které určí TVO, 

O průběhu vrtacích prací vede osádka vrtací soupravy záznam ve vrtacím deníku. 

Vrtací deník je součástí deníku odstřelu a jeho rozsah je určen organizací dle §72 vyhlášky 

ČBÚ č.72/88 Sb. ve znění pozdějších předpisů, [11] 

Do vrtacího deníku se zpravidla zaznamenává: časový postup jednotlivých úkonů − 

počet hodin, jména pracovníků, množství, délku, sklon a profil vývrtů, popis vzniklých 

anomálií při vrtání − kaverny, poruchy, voda, opatření provedená v zájmu bezpečnosti při 

práci, zvláštní události, popř. úrazy, všechny návštěvy kontrolních orgánů na pracovišti a 

jejich příkazy podepsané tím, kdo je vyhotovil a všechny ostatní skutečnosti, které by 

mohly ovlivnit průběh trhacích prací, zejména s ohledem na bezpečnost odstřelu. Vrtací 
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deník musí být na pracovišti a vždy k dispozici kontrolním orgánům v rozsahu 

odpovídajícím aktuálnímu postupu prací. [11] 

Vývrty je nutno zakládat tak, aby ústí vývrtů bylo plně odkryto. Po zhotovení a 

vyčištění vývrtů je tyto nutné zakrýt, popřípadě jeho ústí zajistit, aby nedošlo k zavalení 

vývrtů a aby vývrty byly chráněny proti stékání povrchových nečistot.  

Vývrty zhotovené k jiným účelům se musí označit a smí se nabíjet jen se souhlasem 

TVO.  

Úprava těžebního řezu 

Úprava těžebního řezu se provede na příkaz vedoucího pracoviště nebo ZL nebo 

TVO, popř. VTP a to v případě, kdy to bude z hlediska bezpečnosti nutné anebo potřebné 

pro zdárný průběh odstřelu. Bude-li při úpravě použito trhacích prací, je nutno postupovat 

podle technologického postupu TPMR.   

Kontrola prací 

V průběhu vrtacích prací musí být prováděny kontroly pracoviště v návaznosti na §7 

vyhlášky ČBÚ č.26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O provedených kontrolách 

musí být pořízen písemný záznam do „Knihy kontrol a prohlídek“ nebo do vrtného deníku 

a musí být uveden výsledek kontroly. 

Mimo tyto prohlídky musí minimálně 1 x v průběhu přípravných – vrtacích prací 

kontrolovat pracoviště TVO a to se zaměřením zejm. na dodržování vrtné sítě, sklonů 

vývrtů, vedení vrtného deníku, stav lomové stěny. V návaznosti na zjištěné skutečnosti 

upraví TVO parametry odstřelu v dílčím projektu odstřelu. O kontrole pracoviště provede 

zápis do vrtného deníku nebo do „Knihy kontrol a prohlídek“. [11, 12] 

Kontrola před nabíjením 

Po ukončení přípravných prací pro odstřel se musí před nabíjením provést zaměření 

místa náloží – vývrtů způsobem určeným organizací a zkontrolovat, zda stav odpovídá 

technickému projektu odstřelu.  Měření musí být navázáno na stabilní měřické body tak, 

aby bylo možno zpětně měřicky určit místa náloží i po odstřelu. Rozsah kontroly před 

nabíjením určí organizace vnitřním předpisem.  
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Na základě skutečně provedeného vrtného schématu, provede TVO kontrolní 

výpočet celkové nálože a ve vazbě na tento GP zpracuje nabíjecí plán, zejm. se zaměřením 

na stanovení množství trhavin v jednom vývrtu, stanovení celkové a dílčí nálože, velikosti 

ucpávky a systému časování. 

Ohlášení odstřelu 

Ohlášení odstřelu provede organizace po dohodě s TVO. Pokud není v rozhodnutí o 

povolení trhacích prací velkého rozsahu stanoveno jinak, oznámí se doba odstřelu, popř. 

náhradní termín nejpozději 24 hodin předem podle ustanovení §36 vyhlášky ČBÚ 

č.72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. [11] 

Vyklizení pracoviště 

Po ukončení vrtacích prací se z pracoviště odstraní vrtací technika a ostatní materiál, 

který není potřeba k nabíjení a pracoviště se zabezpečí před přístupem nepovolaných osob. 

3.5.6 Nabíjení 

Převzetí vývrtů k nabíjení 

Nejpozději v den zahájení nabíjení zkontroluje TVO prostupnost vývrtů, popř. dá 

pokyn k jejich vyčištění a zkontroluje pracoviště z hlediska bezpečnosti.   

Poučení pracovníků 

Poučení pracovníků o vlastnostech výbušnin, bezpečnosti a ochraně zdraví při 

zacházení s nimi provede TVO nejpozději před vstupem pracovníků do manipulačního 

prostoru a to prokazatelně.   

Hygienická opatření  

Obecně každý, kdo zachází s výbušninami, musí používat osobní ochranné pomůcky, 

zejména rukavice a příp. respirátory.  

Při trhacích pracích, při kterých jsou použity výbušniny s obsahem esterů kyseliny 

dusičné, se pracovníkům, kteří s výbušninou pracují, poskytuje alespoň dvakrát za směnu 

teplá zrnková káva, při práci s výbušninami s obsahem tritolu nebo kyseliny pikrové se 

poskytuje mléko. [11]  

Manipulační prostor 
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Bude vytyčen před přinesením, resp. přivezením výbušnin na pracoviště. Vytyčení 

bude provedeno v rozsahu stanoveném TVO s ohledem na tento GP. V tomto 

manipulačním prostoru se mohou se souhlasem TVO zdržovat pouze pracovníci, kteří plní 

pracovní úkoly související s přípravou a provedením odstřelu a s vědomím TVO i 

kontrolní orgány.     

Dovoz výbušnin na pracoviště 

Přivezení výbušnin na pracoviště je možné až po vyklizení a vytyčení manipulačního 

prostoru. Přeprava výbušnin je zajišťována dodavatelem výbušnin a podléhá předpisům 

ADR. V prostoru organizace je nutné dodržovat dopravní řád, se kterým musí být dopravce 

prokazatelně seznámen. V každodenní praxi TVO provádí převzetí výbušnin přímo z 

dopravního prostředku v manipulačním prostoru. 

Vlastní nabíjení, roznětné náložky, vyhrazené úkony 

Nabíjení, adjustace, zřizování roznětného vedení a odpal je možno provést pouze za 

osobního vedení TVO.  Roznětné náložky smí připravit jen střelmistr nebo TVO a to v 

manipulačním prostoru bezprostředně před nabíjením. Roznětné náložky se smí připravit 

jen v množství potřebném pro připravovaný odstřel. Roznětné náložky nabíjí střelmistr 

nebo TVO a za jeho dozoru též jeho pomocníci. Dno rozbušky musí směřovat k delší části 

nálože. Roznětné dělené nálože nabíjí pouze střelmistr nebo TVO. Roznětné náložky se 

mohou nabíjet jen ručně. 

Nabíjet se smí jen z bezpečného místa a smí se nabít jen tolik náloží, kolik se jich má 

při jednom odstřelu odpálit. Pokud je roznětná náložka již ve vývrtu, smí se trhavina 

nabíjet volným pádem nebo pneumaticky jen je-li to povoleno v návodu k používání 

trhaviny. Při použití všech typů roznětů se musí postupovat tak, aby nedošlo k poškození 

přívodních vodičů, resp. detonačních trubiček.  

Postup při nabíjení s elektrickým roznětem 

Střelmistr nebo TVO připraví roznětnou náložku a to tak, aby při spouštění do vývrtu 

nebyly namáhány vodiče v místě spojení s dutinkou.  

Do vývrtu se zpravidla spustí roznětná náložka a na ni se nabije volným pádem (je-

li to povoleno v návodu na používání), sypáním nebo pomocí nabíjecího vozu trhavina až 

po ucpávku. Zkontroluje se délka ucpávky a takto připravený vývrt se utěsní ucpávkou.  
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Je možno použít i takový způsob, kdy se jako první, popsaným způsobem, nabije do 

vývrtu trhavina cca 1 m pod ucpávku, spustí se roznětná náložka, vývrt se doplní trhavinou 

až po ucpávku, její délka se zkontroluje a připravený vývrt se následně utěsní.   

V případě, že budou k roznětu použity dvě rozbušky, resp. roznětné náložky, pak se 

do vývrtu spustí nebo zasune roznětná náložka, vývrt se nabije až cca 1 m pod ucpávku. 

Pak se spustí další roznětná náložka a vývrt se doplní trhavinou až po ucpávku. 

Zkontroluje se délka ucpávky a takto připravený vývrt se utěsní ucpávkou.  

Postup při nabíjení s kombinovaným roznětem 

Střelmistr nebo TVO připevní odměřenou a oddělenou bleskovici k náložce trhaviny 

buď úvazkem, nebo izolací. Takto připravená náložka se jako první spustí na dno vývrtu, 

pak se vývrt nabije trhavinou až po ucpávku. Konec bleskovice musí přesahovat ústí 

vývrtu cca o 20 cm. Zkontroluje se délka ucpávky a takto připravený vývrt se ucpe. Na 

bleskovici se následně připevní rozbuška.  

V případech, kdy je bleskovice použita pouze pro zajištění přenosu detonace (např. 

při dělené náloži) je postup obdobný jako při nabíjení s elektrickým roznětem a rozbušky 

jsou adjustovány přímo do roznětných náložek. 

Postup při nabíjení s neelektrickým roznětem   

U neelektrického roznětu je postup obdobný jako při nabíjení s elektrickým 

roznětem. U tohoto způsobu roznětu se nedoporučuje používat 2 neelektrické rozbušky do 

vývrtu.   

Postup při nabíjení s elektrickým roznětem elektronicky časovaným 

Postup je analogický jako při nabíjení s ostatními typy roznětu. 

Ucpávka 

Po ukončení vlastního nabíjení, kdy jsou nálože umístěny ve vývrtu, resp. vývrtech, 

se na pokyn TVO přistoupí k jejich ucpávání. Délku ucpávky na základě nabíjecího plánu 

a v návaznosti na tento GP zvolí TVO s ohledem na konkrétní podmínky v místě 

jednotlivých nabitých vývrtů. 

Vlastní ucpávka z inertního materiálu se do vývrtu vsypává lopatami nebo přímo z 

kolečka a při tom se udusává dřevěným nabijákem až po ústí vývrtu.  
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Při ucpávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození přívodních 

vodičů rozbušek nebo bleskovice. 

Příprava roznětné sítě 

Spojování rozněcovadel se zahájí po ucpání vývrtů. Práce spojené s přípravou 

roznětné sítě a roznětného vedení řídí osobně TVO na základě připraveného schématu 

zapojení a případně dle kontrolního výpočtu spolehlivosti elektrického roznětu.   

U elektrického nebo kombinovaného roznětu smí střelmistr a pod jeho dohledem i 

pomocníci zapojovat elektrická rozněcovadla pouze do série. Paralelně nebo sérioparalelně 

může rozněcovadla zapojovat jen TVO (střelmistr, jen pokud má k tomu oprávnění ČBÚ). 

Konce přívodních vodičů elektrických rozněcovadel se musí spojit nakrátko, pokud 

nejsou izolovány až do konce. Odizolovat se mohou až těsně před připojením do roznětné 

sítě.     

U kombinovaného roznětu se rozbušky připojují k bleskovici min. 10 cm od konce 

bleskovice. Dno rozbušky musí směrovat ve směru postupu výbuchu bleskovice. 

Jestliže jsou elektrické rozbušky připraveny k propojení, postupujeme tak, že 

odizolujeme konce přívodních vodičů, dle schématu propojíme a spoj opatříme 

rychlospojkou (suchou nebo s vazelínou). 

 Při práci s elektrickými rozbuškami musíme postupovat velmi opatrně a dodržovat 

obecné zásady pro ochranu elektrického roznětu před účinky cizích elektrických energií. 

Při práci s elektrickými rozbuškami s elektronickým časováním postupujeme 

obdobně v návaznosti na specifické požadavky uvedené v návodu na používání těchto 

rozněcovadel. 

 Práce spojené s přípravou neelektrické roznětné sítě a roznětného vedení řídí 

osobně TVO.  Přívodní vodiče − detonační dutinky neelektrických rozbušek se zasouvají − 

vkládají do otvorů konektorů neelektrických rozbušek (např. Shockstar Surface 

Connector), které slouží k vytvoření časového zpoždění jednotlivých náloží na povrchu. 

Tyto rozbušky nepřicházejí do styku s trhavinou. Max. počet dutinek, který je možno 

zasunout − vložit do jednoho konektoru je určen výrobcem v návodu na používání a nesmí 

být překročen.  
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 Zkracování detonačních dutinek u neelektrických rozbušek se zakazuje, neuvádí-li 

se v návodu na používání jinak.   

Příprava přívodního vedení 

Jestliže máme připravenu roznětnou síť, přistoupíme k přípravě přívodního vedení. U 

elektrického roznětu musíme dbát opět zásad na ochranu před účinky cizích elektrických 

energií. Jako přívodního vedení smí být použito pouze schváleného vodiče (např. XCY-AR 

1,5). 

Pokud vede přívodní vedení do místa odpalu mimo manipulační prostor je nutno 

volit jeho trasu tak, aby nedošlo k jeho poškození, např. vozidly technologické dopravy 

nebo ho připravit až po vyklízení bezpečnostního okruhu. Po natažení přívodního vedení a 

nejpozději před připojením k roznětné síti, je nutno ho proměřit. Konce přívodního vedení 

musí po proměření až do chvíle připojení k roznětnici zůstat rozpojeny, nejlépe však 

zaizolované nebo opatřené rychlospojkou. 

Pro trasu neelektrického a elektronického přívodní vedení platí stejné zásady volby 

trasy s tím, že kontrola vedení se provádí vizuálně, resp. u elektronického systému 

speciálním zařízením k tomu určeným. 

Jestliže do místa odpalu vedou dvě a více přívodních vedení je nutno tyto označit 

tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně.  

K iniciaci neelektrické roznětné sítě lze použít i elektrickou rozbušku při dodržení 

zásad vztahujících se k elektrickému roznětu.  

Vyklizení pracoviště 

Vyklizení pracoviště – manipulačního prostoru probíhá před nebo současně s 

přípravou roznětné sítě a přívodního vedení. Pracoviště vyklízí pracovníci, kteří se 

neúčastní na přípravě roznětné sítě. Z pracoviště se odstraňují zejména nespotřebované 

výbušniny, kartony od výbušnin, nářadí a ostatní pomůcky. 

Dokončení dokumentace  

TVO přistoupí k dokončení dokumentace po ukončení přípravy roznětné sítě. 

Provádí zejména vyplnění dokladů o spotřebě výbušnin tzv. „záznamních listů o spotřebě 

výbušnin“, popř. doplňuje časové schéma dle provedeného zapojení. 
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Příprava roznětného okruhu 

S přípravou roznětného okruhu, resp. s připojením roznětné sítě na přívodní vedení 

je možné začít až po vyklizení ohroženého území, resp. uzavření bezpečnostního okruhu. 

TVO zkontroluje ohmmetrem správnost zapojení a odpor roznětného okruhu z místa 

odkud bude odpalovat odstřel. Po zjištění, že naměřená odchylka mezi vypočteným a 

naměřeným odporem není větší jak odpor jednoho rozněcovadla, připojí roznětné vedení 

k roznětnici. Pokud se naměřená hodnota liší o více jak 2% od hodnoty vypočtené, musí 

zjistit příčinu a závadu odstranit. 

Analogicky se postupuje i v případě elektrického roznětu s elektronickým časováním 

a v případě, kdy pro roznět neelektrického systému je použita elektrická rozbuška. 

3.5.7 Odpal 

Poučení hlídek 

Poučení provede osobně TVO, který bude odstřel odpalovat. Hlídkám budou 

přidělena stanoviště a budou seznámeny s významem výstražných signálů, včetně 

nouzového.  

Pracovník −  hlídka, který nebyl nikdy na jemu přiděleném stanovišti anebo požádá-

li o to, bude na toto stanoviště osobně zaveden buď TVO nebo směnovým technikem, 

případně předákem.   Poučení pracovníci potvrdí svým podpisem proškolení a přidělené 

stanoviště a na základě toho obdrží písemné pověření s poučením k výkonu hlídky.  

TVO odpovídá za kontrolu toho, že hlídky jsou náležitě vybaveny, tzn., že mají 

přilbu, v případě uzavírky veřejné komunikace červený praporek a prostředek na vydávání 

nouzového signálu (píšťalku nebo radiostanici).  

Signalizace odstřelu 

Uzavření BO −  cca 15 minut před odpalem, dá TVO pokyn k vydání 1. stupně 

výstražného signálu způsobem, jak uvedeno dále.  

 Hlídky vyklízí a uzavírají BO. TVO připraví a překontroluje přívodní vedení, 

pokud nebylo již tak učiněno při přípravě roznětné sítě, a po zjištění, že BO (ohrožené 

území) je zcela vyklizen, zabezpečen hlídkami, připraví a překontroluje roznětný okruh.  
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Před odpalem, dá TVO pokyn k vydání 2. stupně výstražného signálu způsobem, jak 

uvedeno dále. 

 Tento signál se vydává po zjištění, že BO (ohrožené území) je zcela vyklizen, 

zabezpečen hlídkami a nálože jsou připraveny k odpalu. Jestliže není vydáván nouzový 

signál, pak odpal následuje zpravidla jednu minutu po tomto výstražném signálu.  

Po odstřelu následuje čekací doba, která je stanovená pro všechny typy roznětů 

uvedených v tomto GP na 5 minut, při podezření na selhávku 10 minut. 

Prohlídka pracoviště 

TVO spolu s vedoucím pracoviště provede prohlídku pracoviště ihned po uplynutí 

čekací doby. TVO zjišťuje, zda-li nehrozí nebezpečí od výbušnin a vedoucí pracoviště 

zjišťuje, zda-li je pracoviště způsobilé pro další bezpečnou práci.   

Ukončení odstřelu  

Jestliže bylo prohlídkou pracoviště zjištěno, že nehrozí nebezpečí od výbušnin, vydá 

TVO pokyn k uvolnění bezpečnostního okruhu.    

3.5.8 Závěrečné práce 

Zápis o odstřelu 

Zápis o provedeném odstřelu neprodleně vyhotoví TVO. V zápise bude mj. uveden 

průběh a výsledek odstřelu, zda nedošlo k selhávce, jaká bezpečnostní opatření jsou nutná 

pro další postup prací a přehledný seznam případných škod. TVO odpovídá za to, že zápis 

bude zaslán orgánu, který odstřel povolil. 

Kompletace dokumentace 

Kompletace dokumentace, resp. Deníku odstřelu bude provedena TVO v přiměřené 

lhůtě a v rozsahu určeném organizací. 

3.6 Omezující podmínky odstřelu 

Pro trhací práce v kamenolomu Skalka − Měrotín byla vytypována tato omezení: 

 - velikosti celkové a dílčích náloží, 

- hranice těžby, resp. hranice provádění trhacích prací, 
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- místní podmínky lomu, zejména s ohledem na přípravu pracoviště,  

- rozsah bezpečnostního okruhu, 

- podmínky stanovené rozhodnutím o povolení trhacích prací, 

- v daném čase dostupné technologie a výbušniny. 

3.7 Způsob ochrany okolí před účinky odstřelu 

Filozofie zpracování tohoto GP a TP je založena na tom, aby maximálně chránila 

okolí lomu před účinky odstřelů. Byly vytipovány nežádoucí vlivy vedlejších účinků 

trhacích prací na okolí (prach, hluk, seizmické vlny, tlakovzdušné vlny, rozlet materiálu) a 

zároveň jsou dále v této dokumentaci navržena opatření vedoucí k jejich minimalizaci či 

případnému úplnému odstranění. 

Dalšími aktivními prvky vedoucími k ochraně okolí mohou být: 

- důkladná znalost místních poměrů a geologie ložiska ze strany TVO, 

- dlouholeté zkušenosti z oblasti provádění trhacích prací a aplikace nových – 

progresivních technologií a výbušnin, 

- používání nových měřících laserových přístrojů pro zaměřování lomových stěn a 

vyhodnocování těchto měření prostřednictvím výpočetní techniky, 

- používání inklinometrů ke kontrole skutečného průběhu vývrtů a počítačové 

zpracování a vyhodnocení výsledků těchto měření. 

3.8 Stanovení potřebného počtu pracovníků včetně střelmistrů 

Stanovení potřebného počtu pracovníků vychází z podmínky dané §47, odst. 3 

vyhlášky ČBÚ č.72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že po dobu trhacích prací 

musí být v manipulačním prostoru s TVO (střelmistrem) až do doby jeho odchodu na místo 

odpalu vždy alespoň jeden pracovník. TVO také odpovídá za to, že k pracím souvisejícím 

s přípravou a realizací odstřelu má zajištěn dostatečný počet pracovníků k bezpečnému 

provedení přípravných prací v návaznosti na rozsah a technologii připravovaného odstřelu. 

[11]  
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3.9 Situace místa odstřelu a jeho nejbližšího okolí 

Situace místa odstřelů, resp. situace širšího okolí s vyznačením hlídek BO je 

znázorněna v mapové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 této diplomové práce. 

3.10 Vymezení manipulačního prostoru a bezpečnostního okruhu a 

způsob jejich vyklizení a uzavření 

3.10.1 Manipulační prostor  

Manipulační prostor bude vždy označen tabulkami s nápisem „Vstup zakázán − 

manipulační prostor“ nebo červenými praporky, popř. výstražnými kužely nebo červeno-

bílou páskou, případně jiným vhodným způsobem určeným TVO. Velikost tohoto prostoru 

se určuje minimálně 15 m od ústí okrajových vývrtů a 15 m od paty lomové stěny. TVO si 

vždy při každém odstřelu může tento prostor individuálně upravit s ohledem na stávající 

podmínky a místo přípravy odstřelu tak, aby byly zajištěny pracovní podmínky pro 

bezpečnou přípravu odstřelu.     

3.10.2 Bezpečnostní okruh  

V České republice nejsou v současné době stanoveny zákonné podmínky pro rozsah 

bezpečnostního okruhu při trhacích pracích prováděných na povrchu.  Je možné aplikovat 

ustanovení §47, odst.4d, vyhlášky ČBÚ č.72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

stanovit tak místo odpalu a stanoviště hlídek na min. 200 m od místa odstřelu. [11] 

V některých technických projektech trhacích prací velkého rozsahu je aplikován 

teoretický výpočet maximální vzdálenosti doletu úlomků horniny při trhacích pracích. 

Tento výpočet je v podstatě definován jako funkce průměru vrtu a má tvar 

                       ,                 (63) 

kde: 

R …vzdálenost od místa odstřelu (m), 

D …průměr vývrtu (m). 

Po dosazení                     . 
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Výpočet neuvažuje s jinými vlivy, jako je např. převýšení, směr a sklon vývrtů, druh 

použité trhaviny, parametry vrtné sítě. [9]   

V praxi se také pro stanovení teoretické vzdálenosti rozletu úlomků horniny při 

trhacích pracích používá vzorec: 

                       ,                 (64) 

kde: 

Rr …bezpečná vzdálenost – poloměr rozletu (m), 

R …záběr 1. řady vývrtů (m), 

n  …ukazatel účinku výbuchu; n = 0,75 - 2,5. [4]   

Po dosazení                          nebo                          

Z uvedených výpočtů jsou zřejmé diametrální rozdíly zjištěných hodnot. Vzhledem 

k tomu, že neexistuje všeobecně platný vzorec, ani žádná spolehlivá metodika ke zjištění 

možného doletu úlomků rubaniny z provedeného odstřelu, je brán dominantní podklad pro 

stanovení rozsahu bezpečnostního okruhu zkušenosti TVO a aplikace ustanovení §47, odst. 

5, vyhlášky ČBÚ č.72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. [11] 

BO je stanoven v rozsahu, který zaručuje bezpečnost okolí lomu před nepříznivými 

účinky trhacích prací, zejména rozletu horniny a zajišťuje ochranu majetku a osob 

nezúčastněných na provádění trhacích prací. Hlavní směr výbuchu náloží bude většinou 

směřován JV−JZ směrem, tedy na opačnou stranu, než je zástavba obytnými domy.  

3.10.3 Stanoviště a počet hlídek 

Pro zajištění bezpečnostního okruhu bylo určeno 7 stanovišť hlídek. Situace jejich 

rozmístění je uvedena v přílohách č. 2, 3 a 4. Stanoviště hlídek jsou vybrána dle 

konfigurace terénu, přístupových, účelových a polních komunikací a to tak, aby hlídky 

zamezily ve svém sektoru vstup osobám do ohroženého prostoru a aby měly vzájemné 

spojení a spojení s TVO. Prostředky k vyhlašování výstražných signálů a nouzového 

signálu a způsob jejich vyhlašování 
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3.10.4 Prostředky k vyhlašování výstražných signálů  

Prostředky k vyhlašování výstražných signálů jsou siréna, klakson na stlačený vzduch, 

trubka nebo jiný způsob stanovený operativně TVO. 

3.10.5 Způsob vyhlašování výstražných signálů 

Výstražné signály budou zpravidla vydávány sirénou. Tento způsob vydávání 

výstražného signálu je specifický pro kamenolom Skalka−Měrotín, je přizpůsoben místním 

podmínkám lomu a je slyšitelný v celém rozsahu bezpečnostního okruhu. Okolí lomu tento 

signál dostatečně vnímá a respektuje ho. V případě poruchy sirény budou výstražné signály 

vydávány pomocí klaksonu na stlačený vzduch nebo jiným způsobem určeným TVO.   

Výstražné signály před trhací prací se vydávají ve dvou stupních, po ukončení trhací 

práce v jednom stupni a nouzový signál je TVO vždy stanoven tak, aby nemohlo dojít 

k záměně s výstražnými signály. 

3.10.6 Postup při vyhlašování výstražných signálů 

I. stupeň = 2 x dlouhé zahoukání − vydává se po ukončení přípravy odstřelu na 

pokyn TVO, zpravidla 15 min. před odpalem, nejpozději však před připojením přívodního 

vedení k roznětné síti (platí i pro neelektrický roznětný systém).  

Tento signál dává pokyn hlídkám k vyklizení a uzavření bezpečnostního okruhu. 

Uvnitř bezpečnostního okruhu se po jeho vyklizení mohou zdržovat pouze pracovníci, kteří 

plní pracovní úkoly související s přípravou a provedením odstřelu a to jen se souhlasem 

TVO. Kontrolní orgány mají přístup pouze s vědomím TVO.  

II. stupeň = 1 x dlouhé zahoukání – vydává se na pokyn TVO a po zjištění, že 

bezpečnostní okruh (ohrožené území) je zcela vyklizen, zabezpečen hlídkami a nálože jsou 

připraveny k odpalu. Odpal následuje zpravidla jednu minutu po tomto signálu. 

Ukončení odstřelu = 1 x krátké zahoukání − vydáván na pokyn TVO, po uplynutí 

čekací doby a po prohlídce pracoviště, resp. rozvalu, zejména po zjištění, že nehrozí 

bezprostřední nebezpečí od výbušnin.  

Nouzový signál = 4 x opakované kolísavé zahoukání nebo voláním nepálit nebo 

pískáním na píšťalku nebo troubením na klakson nebo hlášením radiostanicí − vydává se 



Bc. Zdeněk Bednařík:  Generální TP s návrhem optimalizace trhacích prací v DP Měrotín 

2015  62 

před odpalem v případě, že došlo k narušení bezpečnostního okruhu, zejména k vniknutí 

osob do tohoto území nebo v případě zjištění, že nastaly takové skutečnosti, které by 

bránily k bezpečnému provedení trhací práce. Nouzový signál jsou povinny vydávat 

všechny hlídky tak, aby se v co nejkratším čase dostal k TVO.    

3.11 Čekací doba 

Pro všechny typy – způsoby roznětu, které jsou řešeny v tomto GP (elektrický, 

neelektrický, elektrický s elektronickým časováním) se čekací doba stanovuje minimálně 5 

min, při podezření na selhávku 10 min. 

3.12 Zásady určení úkrytů pracovníků a místa odpalu 

3.12.1 Úkryt TVO a hlídek 

Řídí se místními podmínkami a musí zaručovat dostatečnou ochranu před účinky 

trhacích prací. Hlídky využívají zejména přírodních úkrytů a terénních nerovností, 

popřípadě speciálně vybudovaných krytů nebo mechanizmů. TVO si určuje kryt 

(stanoviště odpalu) tak, aby měl pokud možno přehled po prostoru a výhled na odstřel. 

Kryt nesmí být v žádném případě umístěn proti hlavnímu směru výbuchu. 

3.12.2 Úkryt pracovníků 

Úkryt pracovníků není v době realizace TPVR stanoven a všichni nezúčastnění jsou 

mimo bezpečnostní okruh. Místo, kam zaměstnanci odejdou, určí operativně TVO před 

každým odstřelem při poučení hlídek.  

3.13 Ochrana elektrického roznětu před vlivy cizích el. energií 

Ochrana elektrického roznětu bude řešena dle zásad stanovených v §59 až §66 

vyhlášky ČBÚ č.72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. [11] 
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3.14 Zabezpečení strojního a elektrického zařízení ohroženého trhacími 

pracemi 

V blízkosti těžebních řezů – místa odstřelů se nenacházejí žádná stabilní strojní a 

elektrická zařízení. V případě, že bude ke zpracování rubaniny použito mobilních linek, 

určí TVO před každým odstřelem místo, kde budou tato zařízení odsunuta – odstavena a 

případně zabezpečena pasivní ochranou (zakrytováním) proti poškození odletujícími 

úlomky rubaniny. Ochrana nakládacích prostředků bude řešena obdobně. 

3.15 Způsob těsnění náloží 

Jako ucpávkový materiál je nejvhodnější použít drcené kamenivo frakce 4−8 (0−16) 

mm. Pro ucpávku delší jak 4 m je alternativně možno použít i vrtnou drť, písek, popř. 

vodu. Výpočet délky ucpávky je řešen v části 3. 2. 11, přičemž konkrétní délku ucpávky 

stanoví TVO při přípravě daného odstřelu podle místních podmínek a s ohledem na zásady 

stanovené v tomto GP. 

3.16 Opatření při selhávce včetně způsobu její likvidace 

Zjistí-li se při prohlídce pracoviště po provedení odstřelu, že došlo k selhávce, musí 

se bezodkladně přistoupit k jejímu zneškodňování. TVO, který odstřel realizoval, musí 

určit manipulační a bezpečnostní okruh podle rozsahu selhávky. Selhávku likviduje 

zpravidla TVO, který odstřel provedl, popř. jeho zástupce a v nevyhnutelných případech 

mu smí pomáhat i jiní pracovníci a to podle jeho pokynů a pod jeho dozorem. 

Při větším rozsahu selhávky je TVO povinen vypracovat technologický postup na 

likvidaci selhávky. Selhávku lze zneškodnit způsoby uvedenými v §70 vyhlášky ČBÚ 

č.72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. [11]   

Jestliže byl použit elektrický roznět a došlo k selhávce, musí se provést opatření k 

ochraně rozněcovadel před vlivy cizích elektrických energií. Pomůcky pro likvidaci 

selhávky, které by mohly přijít do styku s výbušninami, musí být z nejiskřivého materiálu. 

TVO ohlásí skutečnost, že došlo k selhávce a způsob její likvidace závodnímu lomu. 

Obecně je nutno při likvidaci selhávky postupovat s co největší opatrností a řídit se 

platnými předpisy o výbušninách. 
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3.17 Pravomoc a odpovědnost pracovníků zúčastněných při trhacích 

pracích 

Organizace 

- zodpovídá za oznámení doby odstřelu dle § 36, vyhlášky ČBÚ č. 72/88 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí o povolení trhacích prací;  

- zodpovídá za oznámení o převzetí dílčí dodávky výbušnin dle §25, odst. 8, zákona 

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

pozdějších předpisů; [13] 

- jejichž pracovníci provádějí úkony spojené s přípravou a realizací odstřelu 

odpovídá za to, že tito budou vybaveni zejm. osobními ochrannými pomůckami a 

příslušným nářadím; 

- která trhací práce provádí, odpovídá za to, že hlídky budou vybaveny přilbou, 

hodinkami, píšťalkou, červeným praporkem a písemným pověřením s poučením k výkonu 

hlídky, případně radiostanicí. 

TVO 

Zodpovídá za: 

- kontrolu vybavení hlídky potřebným pro zdárný průběh vyklizení a uzavření BO; 

- to, že pracovníci provádějící úkony související s přípravou a realizací odstřelu 

budou prokazatelně seznámeni s vlastnostmi látek (výbušnin) z hlediska jejich výbuchové 

a požární bezpečnosti a hygienické ochrany v rozsahu nutném pro bezpečné provádění 

těchto prací; 

- to, že pracovníci, kteří připravují odstřel, budou před zahájením prací prokazatelně 

seznámeni s bezpečnostními předpisy v rozsahu nezbytném pro bezpečnou přípravu a 

realizaci odstřelu; 

- prokazatelné proškolení hlídek BO a za jejich seznámí s místem jejich stanoviště, 

významem výstražných signálů a s jejich právy a povinnostmi ve vztahu k jiným osobám; 

- osobní vedení přípravy a realizaci trhacích prací.  
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Střelmistr 

- dle pokynů TVO provádí práce spojené s vlastním nabíjením vývrtů, vč. 

zhotovování roznětných náložek a zapojování rozněcovadel do roznětné sítě. 

Pomocník střelmistra 

- dle pokynů TVO nebo střelmistra provádí pomocné práce spojené s nabíjením 

vývrtů, vlastní nabíjení vývrtů, ucpávku, zapojování elektrických rozněcovadel do série, 

zapojování neelektrických a elektrických rozněcovadel s elektronickým časováním. 

Hlídka 

- provádí úkony spojené s vyklizením a uzavřením jí svěřeného úseku BO. Řídí se 

pokyny TVO a výstražnými signály. 

3.18 Ostatní podmínky pro provádění trhacích prací 

Podmínky pro dělení náložek 

Dělit je možné pouze náložky, u kterých je to povoleno v návodu na používání a to 

předepsaným způsobem. 

Spouštění náložek, když je ve vývrtu roznětná náložka 

Náložky lze do vývrtů na roznětnou náložku spouštět volným pádem, jen pokud je 

toto povoleno v návodu na používání předmětné trhaviny, resp. rozbušky. Pokud není 

nabíjení volným pádem povoleno, musí se jednotlivé náložky do vývrtů postupně 

zapouštět.  

Nabíjení roznětných náložek pomocníkem 

Pomocník může nabíjet roznětné náložky pouze pod přímým dozorem TVO nebo 

střelmistra. 

 Používání více roznětných náložek v náloži 

Způsob použití více roznětných náložek je řešen v části 3. 5. 6. 

 Adjustace roznětné náložky několika rozněcovadly 

Adjustace roznětné náložky několika rozněcovadly není povolena. 
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3.19 Řešení nežádoucích vlivů vedlejších účinků trhacích prací na okolí 

 Jako hlavní nežádoucí vlivy vedlejších účinků trhacích prací na okolí lomu Skalka 

− Měrotín byly určeny tyto: prach, hluk, seizmické vlny, tlakovzdušné vlny, rozlet 

materiálu. 

3.19.1 Prašnost 

 Prašnost vzniklá v důsledku realizace odstřelu a její krátkodobý účinek nelze 

běžnými technickými prostředky eliminovat. Prach se většinou v průběhu čekací doby 

usadí v rámci dobývacího prostoru a již dále neovlivňuje okolí. 

3.19.2 Hlučnost 

 Hluk vzniklý při provádění trhacích prací velkého rozsahu je z velké části 

eliminován tím, že nálože jsou umístěny ve vývrtech a utěsněny ucpávkou. Hladina hluku 

bude ověřována odbornou firmou při kontrolních měřeních. Na základě výsledků těchto 

měření budou do dílčí dokumentace odstřelů zapracována navržená opatření.  

3.19.3 Seizmické účinky 

 Jsou nejvýznamnějším vedlejším účinkem trhacích prací na okolí lomu, protože 

nejnebezpečnější seizmické vlny vznikají detonací samotných trhavin ve vývrtech. 

Na základě výsledků úředního měření otřesů od 255. clonového odstřelu, které 

proběhlo v červnu 2013, byl proveden výpočet mezních náloží, resp. maximálních 

hmotností náloží pro kamenolom Skalka−Měrotín. [7]   

Výpočet koeficientu přenosového prostředí  

Výpočet koeficientu přenosového prostředí K je proveden ve vztahu k objektům 

Vápenky Vitoul s. r. o. a trasy plynovodu. 

     
   

      
    ,. [7],                  (65) 

kde: 

mev,n …ekvivalentní nálož (kg), 

v  … rychlost kmitání (mm ∙ s
-1

), 
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L …vzdálenost středu odstřelu od posuzovaného objektu (m), 

Kv …koeficient přenosového prostředí šíření seizmických vln. 

Pro směr na provozní objekty je     
   

      
  

     

    
    , pro směr na bytové 

domy pak Kv = 31 a ve směru SV na trasu plynovodu Kv = 77. Pro další výpočty a mezních 

náloží použiji hodnotu K1 = 78. 

Vzhledem k různým možným podmínkám situování odstřelů a různému stupni 

upnutí, jsem stanovil opravný součinitel bezpečnosti c = 1,25. Platí tedy, že: 

                        . [7]                                                                      (66) 

Výpočet mezních náloží  

K výpočtu mezních náloží se použije vztah  

           
 

 
                                                                                                  (67) 

kde: 

mev,n …ekvivalentní hmotnost nálože (kg), 

u  … přípustná rychlost kmitání posuzovaného objektu (m ∙ s
-1

), 

L …vzdálenost středu odstřelu od posuzovaného objektu (m), 

K …koeficient přenosu vlnění horninovým prostředím, K = 97,5 šíření 

seizmických vln. 

Při stanoveném přípustném seizmickém zatížení u = 8 mm ∙ s
-1

 pro okolní zástavbu 

vzdálenou 150 m je            
   

    
            . 

Vzhledem k možným variantám roznětu je třeba z ekvivalentní nálože provést 

přepočet dílčích náloží dle těchto zásad: 

Pro elektrický roznět (rozbušky DeM) platí: 

     
 

 
                               (68) 

V případě použití neelektrického roznětu platí:      

                                                    (69) 
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Pro případný elektronický roznět je vhodné respektovat: 

                                                        (70) 

kde:  

m jn …nálož v jednom časovém stupni IS - dílčí nálož (kg), 

m ev,n …ekvivalentní nálož (kg), 

m ms …nálož v jednom časovém stupni rozbušek DeM, 

Výpočet maximálních náloží pro jiné vzdálenosti okolní zástavby a pro jednotlivé 

druhy roznětů jsou v tabulce č. 10.  

Vzdálenost (m) mev,n  (kg) mms (kg) mjn pro i ≤ 8 ms (kg) 

150 150 75 150 

175 206 103 206 

200 270 135 270 

225 340 170 340 

250 420 210 420 

275 510 255 510 

300 606 303 606 

Tabulka 10: Mezní nálože pro okolní zástavbu DP Měrotín.[7] 

Vypočtené maximální nálože respektující seizmickou bezpečnost plynovodu a pro 

vzdálenosti pod 150 m jsou uvedeny v tabulce č.11. Hodnoty “K” byly odvozeny podle 

útlumu vlnění. 

Vzdálenost (m) K mev,n  (kg) mms (kg) 
mjn pro i ≤ 8 ms 

(kg) 

50 150 180 90 180 

75 138 470 235 470 

100 126 1000 500 1000 
Tabulka 11: Mezní nálože pro VTL plynovod.[7] 

Celková nálož na odstřel bude závislá na použitém systému roznětu. Při elektrickém 

roznětu je počet časových stupňů omezený a je dán počtem stupňů použité řady 

časovaných rozbušek, převážně 30. Neelektrický roznět poskytuje velmi širokou až 

neomezenou škálu časových stupňů. Nejoptimálnější pro vytváření časového zpoždění je 

systém elektrických rozbušek s elektronickým časováním, který je však pro kamenolom 

Skalka−Měrotín velmi nákladný. 
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Pro další postupy těžby se doporučují mezní nálože uvedené v tabulce 10. a 11, 

v závislosti na vzdálenosti od nejbližší zástavby i trasy vedení plynovodu. 

Maximální hmotnost náloží pro celou lokalitu se stanovuje: 

Maximální hmotnost ekvivalentní nálože m ev,n = 350 kg 

Celková nálož na odstřel m celk = 3.000 kg trhavin 

Výpočet mezních náloží byl proveden pouze na základě výsledků jednoho 

seizmického měření. Proto byl proveden výpočet pro variabilní podmínky v situování i 

rozsahu odstřelů, s vyšším stupněm bezpečnosti. Bude proto nutné provést kontrolu 

správnosti stanovených mezních náloží a ověřit podmínky parametrů odstřelů, i v případě 

zavedení neelektrického roznětu, kontrolním seismickým měřením. 

3.19.4 Tlakovzdušné vlny 

 Tlakovzdušné vlny vznikající při trhacích prací velkého rozsahu jsou minimální. 

Jelikož vznikají na otevřeném prostoru, není zde riziko odrazu, skládání a tím pádem ani 

násobení těchto vln. Na základě dosavadních zkušeností lze tedy konstatovat, že pokud 

bude dodržena technologická kázeň při přípravě a realizaci odstřelů, není tento nežádoucí 

vliv na okolí lomu zásadní, tzn., že vzdušné rázové vlny nemůžou způsobit ani první 

známky škod na okolních stavebních objektech a ani na lidském zdraví. Bude vhodné při 

měření seismických účinků provést také měření vzdušných tlakových vln, resp. 

akustického tlaku působícího na objekty. 

3.19.5 Rozlet materiálu 

 Nežádoucí rozlet rozpojované horniny patří mezi nejnebezpečnější nežádoucí vlivy 

a může při provádění trhacích prací na okolí nepříznivě působit. V odstavci 3.10.2. byl 

proveden teoretický výpočet možného doletu úlomků rubaniny a na základě toho byl 

stanoven rozsah BO. 

BO je stanoven v rozsahu, který zaručuje bezpečnost okolí lomu před nepříznivými 

účinky trhacích prací, zejména rozletu horniny a zajišťuje ochranu majetku a osob 

nezúčastněných na provádění trhacích prací. Hlavní směr výbuchu náloží bude většinou 

směřován JV − JZ směrem, tedy na opačnou stranu, než je zástavba obytnými domy. Při 

dodržení bezpečnostních standardů, doporučených parametrů odstřelů a uvedených 
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preventivních opatření, nehrozí nežádoucí rozlet materiálu při trhacích pracích velkého 

rozsahu. 

3.20 Zhodnocení projektového řešení a souhrn přijatých opatření 

k zajištění bezpečnosti při odstřelu 

Generální projekt včetně technologického postupu je zpracován chronologicky, čímž 

v podstatě popisuje jednotlivé kroky při přípravě a realizaci odstřelu. Zároveň byly 

dodrženy požadavky vyhlášky ČBÚ č.72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů.   

Bylo použito několik výpočtových vzorců pro stanovení parametrů vrtné sítě, 

velikostí náloží, spolehlivosti elektrického roznětu, rozsahu bezpečnostního okruhu a 

stanovení ekvivalentní a celkové nálože. Bylo ověřeno, že je možné navázat na praktické 

zkušenosti a poznatky z realizace více jak 500 řadových nebo clonových odstřelů na 

lokalitě Skalka−Měrotín. Navrhovaná technická a bezpečnostní řešení jsou správné a 

zajišťují dostatečnou bezpečnost při provádění trhacích prací velkého rozsahu. 

Byly vytipovány nežádoucí vlivy vedlejších účinků trhacích prací na okolí (prach, 

hluk, seizmické vlny, tlakovzdušné vlny, rozlet materiálu) a byla v této dokumentaci 

navržena opatření vedoucí k jejich minimalizaci či případnému úplnému odstranění. 

V projektu je potlačení těchto vlivů řešeno dalšími aktivními prvky vedoucími k ochraně 

okolí před nepříznivými účinky trhacích prací. 

Navrhovaná úprava velikosti celkové nálože na jeden odstřel podstatným způsobem 

přispěje ke zlepšení ekonomické efektivitě realizovaných trhacích prací. 

4 Technicko-ekonomické zhodnocení navrženého řešení 

V návaznosti na provedené výpočty v kapitole 3 byly zjištěny parametry vrtné sítě 

pro průměr vývrtů 89 − 102 mm, které jsou pro lokalitu Skalka-Měrotín vhodné a lze je 

tedy v dalším období používat při realizaci odstřelů. S poměrně velkou jistotou bezpečnosti 

byl také proveden výpočet velikosti ekvivalentní a celkové nálože s výsledkem, že je tyto 

možné zvýšit až 3x oproti dnes používaným hodnotám.   
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4.1 Technické zhodnocení navrhovaného řešení  

Navrhované technické řešení v generálním technickém projektu se projeví ve 3 

oblastech, které jsou vzájemně provázány. 

Oblast trhacích prací 

a) Zvýšení celkové nálože na jeden odstřel z 960 kg na 3000 kg. Toto opatření 

znamená až trojnásobné snížení četnosti trhacích prací;  

b) změna poměru používaných druhů výbušnin, zejména snížení podílu trhavin 

dynamitového typu z 17,3 % na 5,5 %. Z titulu většího zvodnění E255 je 

uvažováno se zvýšením podílu emulzních náložkovaných trhavin z 8,95 % na  

16,5 %. Úplně bude odstraněno používání alternativních (plně delaborovaných) 

trhavin a podíl trhavin typu ANFO se zvýší o více jak 10 % na hodnotu 78 % 

z celkové spotřeby trhavin; 

c) omezení počtu řadových odstřelů a preference odstřelů clonových se dvěma, 

výhodněji se třemi řadami. Sníží se tak podíl nadrozměrných kusů rubaniny z první 

řady a z ucpávkové zóny. Při jednořadém odstřelu na E255 může dosahovat podíl 

ucpávkové zóny až 32 %. Při 3 řadovém clonovém odstřelu se dá předpokládat 

podíl nadrozměrných kusů rubaniny maximálně 25 %. Zároveň se pozitivně projeví 

spolupůsobení náloží, kterým se může snížit objem nadrozměrných kusů rubaniny 

o dalších 5 %;   

d) postupné zavedení neelektrického systému roznětu. V návaznosti na to, ve 

spolupráci s odbornou firmou, vysledovat nejvhodnější odstup mezi časovými 

stupni, který bude mít pozitivní vliv na fragmentaci odstřelů.    

Oblast vrtacích prací 

a) Změna průměru vývrtu ze 100 mm na 89 mm;  

b) minimalizace, případně úplné odstranění netěžebních patních vývrtů všude tam, 

kde to nebude z technologického hlediska nutné (velký záběr, nerovnost počvy 

těžebního řezu). Zvýší se také bezpečnost osádky vrtací soupravy a sníží se nároky 

na očišťování lomové stěny od uvolněných kusů horniny;  

c) zajištění vrtacích prací prostřednictvím externí odborné firmy. Zároveň změna 

technologie vrtání z ponorného pneumatického kladiva na kladivo horní, 

hydraulické.  
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Oblast sekundárního rozpojování 

Snížení počtu odpracovaných hodin bouracího kladiva je logickým vyústěním 

navrhovaných opatření v oblasti vrtacích a trhacích prací. 

Porovnání současných, rozhodujících ukazatelů primárního rozpojování 

s navrhovaným řešením, je uveden v následující tabulce.    

Rozhodující ukazatele Výchozí stav 
Navrhované 

řešení 
Změna 

Specifická spotřeba (kg . t
-1

) 0,13 0,18 38,5% 

Výtěžnost (kg . t
-1

) 28,30 22,00 -22,3% 

Množství trhaviny v 1 bm 

vývrtu (kg) 
6,40 5,50 -14,1% 

Spotřeba 

jednotlivých 

druhů 

trhavin (%) 

Dynamit 17,03 5,50 -67,7% 

Emulze 8,95 16,50 84,4% 

ANFO 67,29 78,00 15,9% 

Ostatní 6,73 0,00 -100,0% 

Množství nadměrných ks 

rubaniny (%) 
33,00 20,00 -39,4% 

Počet odstřelů Ø za rok 14,00 6,00 -57,1% 

Množství rozpojené rubaniny na 

odstřel (t) 
7 143,00 16 000,00 124,0% 

Tabulka 12: Porovnání rozhodujících ukazatelů primárního rozpojování.[vlastní zpracování] 

 

V návaznosti na navrhovaná technická opatření, lze pozitivní změny predikovat také 

ve třech souvisejících oblastech nákladů. 

Oblast trhacích prací 

a) Zvýšení celkové nálože na jeden odstřel a snížení četnosti trhacích prací přináší 

úsporu dopravních nákladů o - 0,40 Kč ∙ t
-1

. Podobný efekt můžeme pozorovat i u 

nákladů na nabíjecí servis, tzn. -0,60 Kč ∙ t
-1

.   

b) Změna poměru používaných druhů výbušnin a hlavně zvýšení specifické spotřeby o 

38,5 % nepřináší přímou úsporu. Celkové náklady na trhaviny porostou o 0,23 Kč ∙ 

t
-1

. V konečném důsledku to má však pozitivní vliv na množství nadrozměrných 

kusů rubaniny.  
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c) Předpokládaná úspora ostatních režijních nákladů, což jsou převážně náklady na 

pomůcky a na údržbu prostředků trhací techniky, činí - 0,02 Kč ∙ t
-1

, což je 

prakticky zanedbatelné.     

Oblast vrtacích prací 

Zásadní změna způsobu provádění vrtacích prací, tj. zahájení prací dodavatelským 

způsobem, přinese také zásadní úsporu v nákladech. Ta se předpokládá až - 2,82 Kč ∙ t
-1

.  

Oblast sekundárního rozpojování 

V návaznosti na navrhovaná technická řešení, zejména zvýšenou specifickou 

spotřebu a hustější vrtnou síť se dá očekávat nejvýznamnější úspora v oblasti sekundárního 

rozpojování, která je predikována ve výši až - 4,84 Kč ∙ t
-1

.  

Porovnání současných a očekávaných nákladů na přípravu rubaniny je uveden 

v závěrečné tabulce.    

Tabulka 13: Porovnání současných a očekávaných nákladů.[vlastní zpracování] 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat generální technický projekt odstřelů a 

zároveň navrhnout optimalizaci trhacích prací se záměrem zvýšit efektivitu přípravy 

rubaniny v kamenolomu Skalka-Měrotín. 

Ve druhé kapitole této diplomová práce je proveden podrobný popis současného 

stavu přípravy a realizace odstřelů a také rozbor nákladových položek na primární a 

sekundární rozpojování. Bylo zjištěno, že: 

- Není možné realizovat trhací práce v celém DP, resp. v rozsahu povolené HČ,  

- Dokumentace ─ Generální technický projekt odstřelů, zpracovaný v roce 1990 

nesplňuje všechny náležitosti požadované předpisy, 

- Velikost dílčí a celkové nálože, jsou z důvodů ochrany okolí podstatně omezeny,  

- Náklady na přípravu rubaniny jsou poměrně vysoké, a že největšími nákladovými 

položkami jsou sekundární rozpojování a vrtací práce.  

V návaznosti na zjištěné skutečnosti,  je ve třetí části této diplomové práce, 

zpracován kompletní generální technický projekt odstřelů ve smyslu vyhlášky ČBÚ 

č.72/11988 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu požadovaném její Přílohou č.4. Pro 

výpočet základních parametrů odstřelů bylo použito a porovnáno 9 nejpoužívanějších 

výpočtových metod, které v dostatečné míře zohledňují všechny možné alternativy, vhodné 

pro kamenolom Skalka-Měrotín. Výsledkem je stanovení rámcových hodnot záběrů a 

roztečí pro průměry vývrtů 89 mm až 102 mm, které zohledňují nabíjení náložkovanými 

trhavinami, trhavinami sypanými a také trhavinami vyráběnými na místě spotřeby 

v mísících a nabíjecích vozech.  

Velká pozornost je věnována výpočtu bezpečnosti odstřelů ve vztahu k seizmické 

odezvě na okolní zástavbu. Výpočtem bylo prokázáno, že navrhované zvýšení maximální 

ekvivalentní nálože na 350 kg a celkové nálože na 3000 kg, je možné. Tyto hodnoty však 

bude nutné ověřit autorizovanou osobou nebo znalcem a následně také kontrolním 

měřením seizmických účinků na nejbližší stavební objekty.  

Podrobnou analýzou nákladových položek týkajících se přípravy rubaniny byly mj. 

zjištěny dva největší nákladové okruhy, kterými jsou náklady na vrtací práce a sekundární 
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rozpojování. Návrhem komplexního technického a organizačního řešení, které v zásadě 

představuje: 

- úpravu vrtného schématu 

- změnu poměrného zastoupení jednotlivých typů trhavin 

- snížení četnosti trhacích prací na polovinu a  

- provádění vrtacích prací externí specializovanou firmou,  

je možné dosáhnout úspory nákladů na přípravu rubaniny ve výši až 25%. Největší úsporu 

lze predikovat v nákladech na sekundární rozpojování    (-4,84 Kč . t
-1

) a na vrtací práce (-

2,82 Kč . t
-1

). Zároveň budou zajištěny bezpečnostní standardy při přípravě a realizaci 

jednotlivých odstřelů.  

Domnívám se, že cíl mojí diplomové práce byl splněn a že uváděné návrhy 

technického řešení a organizačního opatření je možné v provozních podmínkách lomu 

Skalka-Měrotín realizovat.  
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