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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá historií a osobnostmi v oblasti trhací techniky. První 

část je věnována historii trhací techniky a pracovním postupům od ručního dobývání až po 

použití dynamitu a klasických tunelovacích metod. Ve druhé části jsou zpracovány 

životopisy významných osobností a jejich přínos pro trhací techniku. Praktická část 

bakalářské práce se zabývá aplikací moderních prostředků trhací techniky na vybraný 

příklad z historie. U zvoleného příkladu je proveden výpočet parametrů trhací techniky 

včetně parametrů zálomu. Cílem práce je zpracování historie trhací techniky a seznámení 

s osobnostmi, které se značnou mírou podíleli na rozvoji tohoto odvětví. 
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Annotation 

Bachelor thesis deals with the history and important persons in the field of blasting 

techniques. The first part is devoted to the history of blasting techniques and procedures 

from the manual mining to the use of the dynamite and the conventional tunneling 

methods. In the second part are presented biographies of the important persons and their 

contribution for blasting technique. The practical part of this thesis deals with the 

application of modern technology of blasting techniques on the selected example from the 

history. For the chosen example calculation parameters of blasting techniques including 

cuting parameters are performed. The aim of this work is evaluation of the blasting 

techniques history and introduction of the persons, whose have participated substantially 

on the development of this area. 
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Seznam použitého značení 

C  kapacita roznětnice     [V] 

Dmin  omezující rozměr díla     [m] 

Fhr  hrubý průřez díla     [m
2
] 

Fsv  světlý průřez díla     [m
2
] 

I  bezpečný proud elektrické rozbušky   [A] 

Laktivační roznětný impulz elektrické rozbušky   [J/Ω] 

Lz  zážehový impulz     [J/Ω] 

Nc  počet všech vývrtů na čelbě    [ks] 

Np  počet pomocných vývrtů na čelbě   [ks] 

Nz  počet zálomových vývrtů na čelbě   [ks] 

Q  hmotnost soustředěné nálože    [kg] 

Q1  hmotnost nálože     [kg] 

Q1,p  hmotnost nálože v 1. pomocném vývrtu  [kg] 

Q1,z  hmotnost nálože v 1. zálomovém vývrtů  [kg] 

Qc  celková hmotnost nálože    [kg] 

Qp  hmotnost nálože v pomocných vývrtech  [kg] 

Qp,opr  opravená hmotnost nálože v pomocných vývrtech [kg] 

Qz  hmotnost nálože v zálomových vývrtech  [kg] 

Qz,opr  opravená hmotnost nálože v zálomových vývrtech [kg] 

R  vzdálenost ústí zálomových vývrtů od osy zálomu [m] 

R1  odpor jedné rozbušky     [Ω] 

RHV  odpor hlavního vedení    [Ω] 

Rm  elektrický odpor pilule rozbušky   [Ω] 

Rp  odpor všech rozbušek     [Ω] 

Rt  výduť v Trauzlu     [cm
3
] 

U  napětí roznětnice     [V] 

Vc  celkový objem rozpojené horniny   [m
3
] 

V0  měrný objem zplodin     [m
3
/kg] 

Vz  objem klínu zálomu     [kg/m
3
] 

a  rozteč zálomových dvojic    [m] 

a  koeficient úklonu díla     [–] 

a  počet mezer mezi zálomovými vrty   [–]  
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b  koeficient velikosti profilu díla   [–] 

c  koeficient průměru nálože trhavin   [–] 

c  soudržnost zeminy     [–] 

dn  průměr nálože      [m] 

e  koeficient pracovní schopnosti trhaviny  [–] 

f  koeficient pevnosti horniny dle Protodjakonova [–] 

fp  součinitel pevnosti     [–] 

fp,red  redukovaný součinitel pevnosti   [–] 

k  koeficient vlivu hustoty trhaviny   [–] 

k2,3,4,  konstanty úměrnosti     [–] 

kn  koeficient nabití vývrtu    [–] 

kp  koeficient využití vývrtu    [–] 

l  hmotnost souvislé nálože o délce 1 metr  [kg] 

ln  délka 1 nálože      [m] 

lpřív.  délka přívodního vedení    [m] 

lz  délka zálomových vývrtů    [m] 

m  koeficient počtu volných ploch   [–] 

m  koeficient pevnosti horniny    [–] 

n  součinitel upnutí horniny    [–] 

n  počet paralelních větví    [–] 

q  základní měrná spotřeba trhaviny   [kg/m
3
] 

qp  měrná spotřeba trhaviny v pomocných vývrtech [kg/m
3
] 

qstř  střední měrná spotřeba trhaviny   [kg/m
3
] 

qz  měrná spotřeba trhaviny v zálomových vývrtech [kg/m
3
] 

s1  součinitel rozpojitelnosti horniny   [–] 

s2  součinitel struktury horniny v čelbě   [–] 

t  koeficient pracovní schopnosti trhaviny  [–] 

w  odporová úsečka     [m] 

w
2
  horninová výtrž     [m

2
] 

w
3
  rozpojovaný objem     [m

3
] 

wmax  maximální odpor v čelbě    [m] 

x  přiblížení zálomových vývrtů   [m] 

x  koeficient struktury horniny v čelbě   [–] 

y  koeficient charakteru horniny   [–] 
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zsk  skutečná zabírka     [m] 

zz  zabírka zálomu     [m] 

α  úhel zálomových vývrtů k rovině čelby  [°] 

γ  objemová tíha horniny    [kN/m
3
] 

γ  hustota trhaviny     [kg/m
2
] 

  úhel vnitřního tření horniny    [°] 

ρ  měrný odpor vodiče     [Ω/m] 

σ  svislé efektivní napětí     [MPa] 

σc  pevnost horniny v tlaku    [MPa] 

τ  časová vyvíjecí konstanta kondenzátoru  [s] 
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1 Úvod 
 

Trhací technika a technika rozpojování hornin je v dnešní době neoddělitelnou 

součástí geotechnické a hornické činnosti. Než se však dostala na dnešní úroveň, 

předcházel jí dlouhý vývoj. Trhací technika, nástroje a způsoby rozpojování hornin 

ulehčily značnou mírou práci barabům a horníkům. Tyto techniky patří k velkým 

pokrokům jak v podzemním stavitelství, tak v hornictví. 

Počátky hornické činnosti můžeme datovat již od doby kamenné, kde se 

z nerostných surovin vyráběly první jednoduché nástroje. Postupem času se nástroje 

vyvíjely a používaly se k dobývání nerostných surovin. Způsob těžby pomocí ručního 

dobývání byl fyzicky velmi namáhavý. Až vynález trhacích prací byl jedním 

z nejvýznamnějších kroků dopředu. Historie trhacích prací je charakterizována dvěma 

důležitými daty. První použití trhacích prací pomocí střelného prachu v 17. století  

a vynález dynamitu z druhé poloviny 19. století. Díky těmto dvěma objevům se trhací 

práce velmi rychle šířila do celého světa. V průběhu doby se veškerá trhací technika 

vyvíjela a měnily se také techniky ražby. Vývoji trhací techniky, vynálezům a způsobům 

ražby vděčíme především významným osobnostem tehdejší doby. 

Cílem této práce je seznámení s historií trhací techniky, především s historií  

a vývojem trhavin, dále s jejich pracovními postupy a metodami od počátku hornictví do 

první poloviny 20. století. Druhá polovina práce je věnována zkráceným životopisům 

významných osobností a jejich přínosům v oblasti trhací techniky. V praktické části je 

proveden návrh trhacích prací pro vybraný příklad z historie. 
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2 Historie v souvislostech 

2.1 Střelný prach 

 Kolébkou černého střelného prachu je podle mnoha historiků označována Čína, 

přesněji 9. století, kdy čínští mudrci pátrali po elixíru života. Z této doby se dochovala 

nejstarší zmínka o střelném prachu a to v jedné z pasáží taoistického textu Zhenyuan 

miaodao yaolüe. Než k tomuto objevu došlo, proběhlo mnoho alchymistických 

experimentů. Ledek znali Číňané již od poloviny 1. století našeho letopočtu, 

pravděpodobně ho používali ještě se sírou k lékařským účelům. O ledku je také zmínka 

v jednom alchymickém textu z roku 492, kdy po zapálení měl plamen nachovou barvu.  

Až mezi 11. a 13. stoletím dospěli arabští alchymisté podobných pokusů s ledkem.   

 Začátkem 10. století byly v Číně poprvé použity „Létající ohně“, tak se nazývaly 

zápalné projektily.  V roce 919 se objevil tzv. Řecký oheň, což byla tekutá zápalná směs 

hořící i ve vodě. Používali ho jako roznětku pro jinou zbraň. Tyto vynálezy vedly  

ke vzniku palných zbraní a to v 11. století.  

 Nejstarší záznam a přesný chemický rozbor pro výrobu střelného prachu najdeme 

v čínské válečné knize z roku 1044. V Číně vynalezli také první rakety, které byly použity 

jako ohňostroj v roce 1264. Ze 14. století je zmínka, v knize o vojenství zvané 

Huolongjing, o vzniku vícestupňové rakety s přídavným raketovým pohonem.  

 

Obr. 1: Čínské dělo ze 14. Století v odborném pojednání o vojenství – Huolongjing. [1] 
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Již ve 12. století používali Číňané bambusové miny a ruční granáty. Ty se skládaly 

z trubice z bambusu a papíru, naplnila se střelným prachem spolu se střepy z porcelánu. 

Oba konce trubice byly pak uzavřeny. O století později používali bambusové pušky, 

princip stejný jako u granátů, jen jeden konec bambusu byl otevřený. Veškerý výše 

zmiňovaný černý střelný prach byl málo účinný, nedosahoval silné výbušnosti. Vynálezy 

jako bomby a rakety se hodily pouze k zastrašování vojáků.  

 První primitivní palné zbraně, nazývány „Ohnivý oštěp“, pochází z poloviny  

10. století. Šlo o rouru naplněnou střelným prachem a projektilem nebo šípem, který po 

odpálení vyletěl spolu s plamenem z roury. To byl předek skutečných palných zbraní. 

Pravá palná zbraň z roku 1100 je vyobrazena v jeskyni v oblasti Sečuánu. Nejstarší 

objevená palná zbraň byla objevena v roce 1288. 

 Čína si své vynálezy velmi dobře chránila a proto v letech 1067 – 1076 byl prodej 

ledku a síry zakázán. Avšak ve 13. století se střelný prach dostal po Hedvábné stezce do 

Evropy a islámského světa. V díle Rogera Bacona Epistola z roku 1267 je nejstarší zmínka 

o černém prachu v Evropě. Není však známo, jestli byl už využíván. Z let 1280 – 1300 

pochází první doložený návod z díla Marka Graeca k výrobě střelného prachu. V roce 1346 

byla poprvé použita děla v bitvě u Kresčaku. Právě v Evropě vznikly první účinné zbraně. 

Evropané stále střelný prach vylepšovali, zvýšili procentuální podíl ledku, tím dosáhli větší 

explozivity. Alchymisté míchali střelný prach za vlhka, aby nedocházelo k oddělování 

jednotlivých složek střelného prachu. Dosáhli tak zrnek, která se nerozpadala, později se 

začaly lisovat do různých tvarů. [1]  

Složení a vlastnosti černého prachu 

 Černý prach je směs jemně rozemletých látek. Jedná se o ledek draselný, uhlí a síru. 

Ledek draselný dodává černému prachu kyslík, který je třeba pro hoření a určuje rychlost  

a účinnost exploze. Dřevěné uhlí a síra působí jako hořlaviny. Základní poměr složek 

černého prachu je: ledek draselný 75%, dřevěné uhlí 15% a síra 10%. Vyrábí se zrnitosti 

0,6 mm – 2,3 mm. Povrch zrnek je pokryt grafitem, chrání zrnka proti navlhnutí. Dřevěné 

uhlí do sebe natahuje vlhkost. Černý prach je přímá trhavina, protože se zapaluje 

plamenem pomocí zápalnice. Výbuchová rychlost je pomalá (380 až 480 m/s).  

Je to nebezpečná trhavina, jelikož může vybouchnout pouhým nárazem nebo třením. Svou 

účinností je černý prach nejslabší trhavinou. [2]     
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2.2 Střelná bavlna 

 K objevení střelné bavlny přispělo hned několik vědců. V roce 1832 objevil 

francouzský chemik Henri Braconnot velmi hořlavou látku, kterou získal působením 

kyseliny dusičné na látky obsahující celulózu, což je složka rostlinných tkání. Nejčistší 

celulóza se vyrábí z bavlny. Později chemici Théophile-Jules Pelouze (učitel A. Sobrera  

a A.Nobela) a  Jean-Baptiste Dumas dosáhli podobných výsledků. O pár let později v roce 

1846 těchto pokusů využil německý profesor Christian Friedrich Schönbein (1799 – 1868). 

Působil na univerzitě ve švýcarské Bazileji, kde uskutečnil stejné pokusy s bavlnou jako 

jeho předchůdci, získanou látku nazval: „střelná bavlna“. Střelná bavlna neboli 

nitrocelulóza byla pak technologicky přepracována, aby byla práce s ní bezpečnější. V roce 

1884 se začal z nitrocelulózy vyrábět bezdýmný střelný prach. [2]   

Složení a vlastnosti střelné bavlny 

 Střelná bavlna neboli nitrocelulóza se vyrábí z celulózy, na ni působí směs kyseliny 

dusičné a sírové. Tuto směs nazýváme jako nitrační. Výroba probíhá v centrifugách 

naplněných nitrační směsí a celulózou, kde se 30 až 40 minut pomalu otáčí. Poté se 

promýváním a vařením v horké vodě zbaví kyseliny, tím dosáhneme stabilizace 

nitrocelulózy. Hotový produkt je bez chuti a bez zápachu, je křehký a drsný. Nerozpouští 

se ve vodě ani v benzínu. Suchá nitrocelulóza lehko vybuchuje nárazem, úderem nebo 

třením. Nitrocelulóza shoří bez dýmu, požívá se pro výrobu bezdýmného prachu, dynamitu 

a želatinových trhavin. [2]     

2.3 Nitroglycerín 

 Nitroglycerín je výbušná kapalina, kterou poprvé objevil v roce 1846 italský 

chemik a profesor Ascanio Sobrero. Nitroglycerín získal z glycerínu působením směsí 

kyseliny dusičné a kyseliny sírové. Tato reakce je vysoce exotermní, to znamená,  

že probíhající reakce vytváří teplo a pokud se směs ochladí, dojde k explozi nitroglycerínu. 

Kapalný nitroglycerín je bezbarvý a rozpustný v alkoholech, pokud je čistý. Při prvních 

pokusech s nečistým nitroglycerínem bylo velmi těžké předpovědět, kdy exploduje, 

protože je velmi citlivý na náraz. [11] Nitroglycerín měl vlastnosti velmi silné výbušniny, 

ale jelikož byl kapalný, nešel prakticky použít pro trhací práce. V roce 1854 ruský chemik 

N.N. Zinin navrhl použití nitroglycerínu pro naplnění námořních min a dělových nábojů. 

Roku 1863 začali spolu s V. F.  Petruševským vyrábět nitroglycerín ve velkém. Pro trhací 

práce v hornictví ho použili v roce 1867 v dole Verche – Uspensk v Zabajkalsku. [2]     
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Složení a vlastnosti nitroglycerínu 

 Nazývá se také jako trhací olej, správně je to glyceríntrinitrát. Získává se 

působením nitrační směsi na glycerín. Nitrační směs obsahuje 40% kyseliny dusičné a 60% 

kyseliny sírové. Nitroglycerín je při běžné teplotě bezbarvá olejovitá kapalina. Ve vodě je 

nerozpustný, lépe se rozpouští v alkoholech a benzínu, nejlépe však v olejích. Největší vliv 

na nitroglycerín má teplota. Mezi 8 – 12 °C tuhne, mezi 50 – 60 °C se rozkládá a při  

217 °C vybuchuje. Nitroglycerín je velmi citlivý na úder, náraz a tření, proto samotný 

nitroglycerín nelze použít jako trhavinu. [2]  

2.4 Dynamit 

 Počátky objevu dynamitu vychází z použití nitroglycerínu. O tento objev se 

zasloužil švédský chemik a vynálezce Alfred Nobel, který si v roce 1863 nechal patentovat 

výrobu nitroglycerínu a založil první továrny na výrobu nitroglycerínu ve Švédsku  

a Německu. V roce 1864 zahynul jeho bratr Emil při explozi továrny poblíž Stockholmu. 

Následkem tohoto neštěstí byla veškerá přeprava nitroglycerínu zakázána skoro ve všech 

státech a hledal se bezpečnější způsob zneškodnění jeho citlivosti. [3] Kvůli zákazu 

jakékoliv manipulace s nitroglycerínem na území Švédska musel Alfred Nobel přesunout 

svůj výzkum na loď. Nobel se zapřísáhl, že učiní práci s nitroglycerínem bezpečnější.  

Po řadě experimentů zjistil, že když smísí nitroglycerín s porézním materiálem, tak se 

kapalina promění ve tvarovatelnou hmotu. V roce 1867 si nechal tento materiál patentovat 

pod názvem dynamit. Dále vynalezl rozbušku a zápalnou šňůru, aby mohl přivést dynamit 

k detonaci. [12] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Dynamit: A - Křemelina nasáklá nitroglycerinem, B - Ochranný nátěr kolem 

výbušného materiálu, C – rozbuška, D - Zápalný drát, E - Páska držící dynamit pohromadě 

[13]  
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Složení a vlastnosti dynamitu 

 Dynamity patří do skupiny nitroglycerínových trhavin. Prvním dynamitem byl  

tzv. hlinkový dynamit, který obsahoval 75% nitroglycerínu a 25% křemičité hlinky. 

Křemičitá hlinka neměla v dynamitu žádný podíl na explozi. Účinek vycházel pouze 

z množství nitroglycerínu, účinnost byla tedy 75%. Při dalších pokusech se přimíchávali 

další látky jako dřevěná moučka s dusičnanem sodným. Tyto dynamity byly nazvány jako 

příměsové a skládaly se ze 40% nitroglycerínu, 45% ledku sodného, 12% dřevěné moučky 

a 3%. Později přišly želatinové dynamity, které obsahovaly nitroglycerín ve formě 

želatiny. Měl cihlovou barvu a dostal označení jako Dynamit 1. Je to trhavina nepřímá, 

protože je třeba rozbušky, dále je brizantní (detonační), jelikož prudce vybuchuje. Dodával 

se v náložkách, zabalený v červeném parafínovém papíře a označen černým potiskem.  

Při chladném počasí (kolem 11°C) tvrdne, tím jsou náložky citlivé na náraz, což je jeho 

hlavní nevýhoda. Používá se k trhání tvrdých a velmi tvrdých hornin. Dynamit je nutné 

uskladňovat v suchých a dobře větraných prostorech při teplotě od 15 do 35 °C. [2]     
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3 Historické postupy, techniky a příklady realizace 

3.1 Ruční dobývání 

 Ještě před zavedením trhacích prací se dobývaly nerosty a horniny velmi 

namáhavou ruční prací, jak z hlediska fyzického nároku na horníky tak z hlediska 

časového. [4]    

3.1.1 Doba kamenná 

 Počátky hornické činnosti spočívaly ve vyhledání nerostných surovin vhodné 

tvrdosti, které se dobře opracovávaly na různé nástroje. Používali se křemenné valouny, 

úlomky a různé druhy křemenců. K výrobě nástrojů jako motyk, klínů a seker se používali 

ryolity, andezity, trachyty a pískovce. Veškeré nerostné suroviny se získávaly sběrem, 

povrchovým odlamováním či lomovými jámami a krátkými štolami. Z mladší doby 

kamenné a její pozdější doby jsou doloženy hlubinné práce a to dobývání podpovrchových 

partií. Ukázkou je několik desítek šachtic, o profilu 2 – 3 metry a hloubky 3 – 4 metry 

v pískovcovém nadloží ke křemencovému ložisku, které se nachází v Tušimicích na 

Chomutovsku. Šachtice byly propojovány chodbicemi 0,5 – 1 metr vysokými. Dobývalo se 

pomocí ústupků. [5]         

3.1.2 Doba bronzová 

 Ještě nějaký čas se používalo pracovní nářadí z kamene, jelikož bronzové výrobky 

byly brány jako prestižní zboží. Hlavními složkami bronzové slitiny je cín a měď. Měď se 

používala daleko dříve než cín. Ložiska mědi se vyskytovala v Harcu, rakouském 

Mitterbergu a Bertagrubenu, kde byl prokázán výskyt 2 m mocné měděné žíly z období 

1600 – 1000 let př. n. l.. Ze starší doby bronzové kolem roku 3400 př. n. l. byla zjištěna 

v Jugoslávii a Bulharsku mědirudná ložiska. Šachtice byly vyhloubeny těsně vedle sebe, 

měly elipsovitý profil 30/50:200 cm a dosahovaly hloubky 15 – 20 metrů. Dobývalo se 

pomocí jeleních parohů, kamenných nástrojů, bronzových klínů a kladiv váhy až 4,5 kg. 

Někdy se dle potřeby provádělo tzv. sázení ohně. Důlní díla byla zajištována dřevěnými 

podpěrami. Ruda byla vynášena v dřevěných necičkách. Rozhodujícím bylo posunutí 

technického vývoje kupředu a to sléváním kovů. Stanovilo se vhodné 10% množství cínu 

v bronzech a různé způsoby odlévání do hliněných, později kamenných forem. Dále se 

odlitky musely obrábět nebo kovat. [5]        



Bakalářská práce                                                                                                    Michal Šilc 

18 

 

3.1.3 Starověk 

 V období starověku, zvaném také doba římská byla velká spotřeba kovů. Jednalo se 

o kovy jako železo, měď, olovo, stříbro, cín a zlato. Zlato a stříbro bylo velmi důležité pro 

obchod. V římských dolech byla technická úroveň velmi nízká, protože zde pracovali 

otroci za špatných podmínek a s primitivními nástroji. Používala se kladiva, klíny, špičáky 

a drobné lopatky ke shrabování rudy. Pracovalo se se dvěma kladivy, jedno mělo hranatý 

tvar a druhé se sužovalo do klínu. Kladivo ve tvaru klínu se přiložilo k žíle rudy a úderem 

druhého kladiva se hornina odštěpila. Kladiva vážila od dvou do čtyř kilogramů. 

K odstraňování hlíny a horniny se používaly špičáky, ty byly vyráběny z kovu. Jelikož 

Římané používali jen tyto jednoduché nástroje, prováděli jen povrchovou těžbu. Dobývku 

prováděli pomocí studnovitých šachet, z těch odbočovaly na strany chodbice, které 

sledovaly nalezenou žílu. Výška chodbice byla pouhý metr. Byly nalezeny důlní díla až do 

hloubky 100 – 150 metrů, což je na tuto dobu a zaostalou techniku obdivuhodné. Postup 

těžby byl velmi pomalý. Pokud se narazilo na tvrdý materiál, používalo se beranů vážících 

až 50 kg nebo použitím ohně. Větrání dolů bylo nedostačující, pomocí hořící lampy se 

zjišťovala přítomnost jedovatých plynů. K cirkulaci vzduchu se dosahovalo máváním kusů 

látky nebo rozděláním ohně. Voda se dostávala z dolů v nádobách nebo pomocí 

Archimédova šroubu. To bylo kolo tvaru našeho mlýnského kola o průměru 4,5 m, které 

zdvíhalo vodu na povrch do odvodňovacích kanálů. K osvětlení sloužily kusy dřeva 

namočeny ve smůle. Stropy chodbic byly podepřeny dřevěnou výztuží. Horniny se třídily 

již v podzemí, odpad se nechal v chodbách. Materiál, který obsahoval rudu, se sebral do 

košů a kožených pytlů a jednoduchým zvedacím zařízením se dopravoval na povrch.  

O dopravu rudy z místa těžby na povrch se staraly děti.   

 I přes použití velmi jednoduchých nástrojů dosahovaly některé starověké doly 

obdivuhodných rozměrů. Doly ve Španělsku až hloubky 100 metrů, v Rio Tinto jedna 

podzemní chodba měla délku okolo 2 km. V Asturii, kde se těžil cín, bylo nalezeno  

4 miliony metrů krychlových vytěženého materiálu. Na všech těchto pracích se podílelo 

velké množství otroků, například ve stříbrných dolech v Carthago Nova pracovalo  

40 000 otroků. [14]   
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3.1.4 Středověk 

 Ve středověkém hornictví měly hlavní postavení vzácné kovy, a to především zlato 

a stříbro. V tomto období vzniklo české horní právo, bylo prvním psaným právem svého 

druhu ve střední Evropě. Jihlavské a kutnohorské horní právo bylo později vzorem pro 

další země Evropy. Stále se dobývalo pouze ručně za pomoci mlátku a želízka. [15]    

3.1.5 Práce želízkem a mlátkem 

 Práce želízkem a mlátkem byla známa již po staletí jako nejhlavnější způsob 

rozpojování tvrdé horniny, alespoň do objevení střelných prací. Dobývání horniny se 

provádělo pomocí želízka a mlátku. Mlátek neboli kladivo bylo opatřeno dvěma hladkými 

plochami, želízko byl zakalený klín ve tvaru čtyřhranu s otvorem uprostřed, do kterého se 

zasouvala dřevěná rukojeť. 

 

Obr. 3: Želízko a mlátek [16] 

 

Postup této práce byl následující. Horník hrot želízka přiložil k hornině a druhou rukou 

použitím kladiva zasadil úder, tím se odlomil kus horniny. Tento způsob byl velmi 

namáhavý, zabírka se pohybovala v řádech centimetrů. I přes tuto krátkou zabírku se razily 

stovky metrů štol a chodeb. Dále se používaly želízka bez ok, takzvané klíny, ty se 

vkládaly do puklin a následným úderem těžkým kladivem se hornina odštěpila. Tímto 

způsobem se vyrubaly větší kusy horniny. [4]    
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3.1.6 Sázení ohněm 

 Sázení ohněm, nazýváno také měkčení ohněm je prastará metoda používaná 

k rozpojování skály při dobývce. Před skalní stěnu nebo čelbu štoly se naskládala hranice 

polen a zapálila. Hranice měla být zapálena v pátek, aby přes víkend oheň dohořel  

a vyvětraly se zplodiny, poté mohli horníci vstoupit. Takto to uvedl Georgius Agricola ve 

Dvanácti knihách o hornictví a hutnictví z roku 1556. Tato metoda se mohla použít pouze 

v nerozvětvených důlních dílech, hornina byla narušena pouze do hloubky prvních pár 

centimetrů. Toto využití žáru ohně se někdy nazývalo „malé sázení“.  

 Metoda je založena na principu rozdílné objemové roztažnosti minerálů obsažených 

v horninách. Proto je tato metoda tak účinná. Avšak ne všechny minerály se roztahují, 

minerály s vázanou vodou jako limonit a chlorit, po zahřátí se smršťují, důsledkem 

odpaření vody. Minerály jako karbonáty zase ztrácejí zahřátím pevnost. Jiné minerály jako 

tzv. „modrý“ křemen (vyskytující se v Krkonoších nebo Dolomitech) doslova explodoval. 

Tyto vlastnosti staří horníci znali. 

  Nejčastějším palivem bylo dřevo, dále se používalo dřevěné a kamenné uhlí. 

Nejdůležitější je tedy dosažená teplota hoření. Při pokusech se dřevem byla dosažena 

teplota až 785°C. U série pokusů provedených v Anglii se ukázalo, že běžné horninotvorné 

minerály jako křemen a živec vykazovali mikrotrhliny již při 100 – 200°C. Nesmíme 

opomenout také obsah vody v pórech, pukliny a vrstevnatost dané horniny, což má také 

zásadní vliv k rozpojení. Ukázalo se, že sázení okolo 600°C je nejúčinnější. Při této teplotě 

byl dosah hloubky ve skalním masivu od několika centimetrů do 1 metru, záleželo na typu 

horniny a délce působení ohně. Poté se nechala skála vychladnout, aby se dala dále těžit. 

V některých literaturách se uvádí také ochlazování vodou. Při takovém ochlazení hrozilo 

zranění horníků a důlní dílo mohlo být okamžitě zaplněno vzniklou párou. Zde se badatelé 

ve svých tvrzeních rozchází. 

 Archeologicky nejstarší sázení ohněm je z rané doby bronzové v tureckém dole 

Kestel. Jelikož želízko a mlátek byl objeven mnohem později, tehdejší dobyvatelé bušili do 

narušené horniny kamennými palicemi. Sázení ohněm několikrát opakovali. Při pokusech, 

kdy byla teplota cca 400°C a opakování 5 krát až 6 krát za sebou, se ukázal mnohem větší 

účinek než při jednom sázení.   
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 Metoda sázení ohněm se časem zdokonalovala, o to se zasloužily především větší 

těžařské společnosti, které vypracovali nové postupy. Třeba při malém sázení byla polena 

délky 40 – 50 cm skládána vodorovně i svisle a hlavně šikmo k čelbě, ze strany do prostoru 

chodby byla omazána hlínou, aby byl žár co největší. Dále horník pomocí želízka a mlátku 

vysekal na čelbě řadu rýh rovnoběžně a na ně rýhy kolmo. Tím vznikla mozaika, která se 

od shora srážela dolů. Když se čelba vyrovnala, celý postup se opakoval. To vše v chodbě 

0,5 m široké a 1,7 m vysoké.  

 

Obr. 4: Rovnání hranice dřeva ke stěnám komory [29] 

 

 U dobývání širokých chodeb a komor se připravovaly velké hranice dřeva. 

Například u Slavkova na Hrubském pni se spotřebovalo na jednu komoru 19 – 38 m
3
 

dřeva. Podstatnou součástí byl dostatek dřeva v nejbližším okolí. Pokud nebyl dostatek 

dřeva v okolí nebo byla jeho cena příliš vysoká, volilo se kratší sázení a horníci se tedy 

více nadřeli. Malé a velké sázení se často kombinovalo. Jako první se použila metoda 

malého sázení nebo se želízkem a mlátkem vyrazila malá chodbička. Horníci se vyhýbali 

tvrdším horninám, proto byly chodbičky často křivolaké. Pak se teprve použilo velké 

sázení, to vytvořilo po odtěžení velké prostory tvaru vejce o objemu několika kubíků.  

Tyto prostory zůstaly napojené v linii za sebou. Tento způsob je velmi dobře popsán 

v Kutné Hoře a v Herlíkovicích v dědičné štole.  
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 V letech 1771 – 1774 se ve Slavkovském lese hledaly způsoby, jak zmenšit 

spotřebu paliva a tím ušetřit. Osvědčilo se rozdělávání ohně na roštu, tím se dal žár 

usměrňovat pomocí bočních plechů. Horník reguloval oheň dlouhým pohrabáčem ze 

vzdálenosti asi 5 metrů. Neodmyslitelnou součástí sázení ohněm byla kouřová patra, 

odvětrávací štoly a komíny. Tedy důmyslný systém odvětrávání, který je znám dodnes. 

K dosažení plynulého proudění vzduchu se udržovaly tzv. stálé ohně. 

 Co se týče rychlosti postupu, uvádí se, že ve tvrdých a houževnatých horninách se 

dosahovalo postupu jen několik centimetrů za den. To pravděpodobně pomocí želízka  

a mlátku a malého sázení. Jsou doloženy i postupy ze Švédska, kde postupovali až  

3,3 metru za den pomocí kombinovaného sázení. 

 Metoda sázení ohně se používala po staletí, dokonce ani po prvním použití 

střelného prachu, v roce 1627 v banskoštiavnických dolech, nezanikla. Střelný prach byl 

totiž drahý, tudíž se tyto metody ještě dlouho kombinovaly. Naposledy bylo použito sázení 

ohněm v Norsku roku 1890. [17]  

 

Obr. 5: Sázení ohněm v Dole Jeroným (foto - Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.)  
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3.2 Dobývání pomocí trhacích prací 

3.2.1 Trhací práce 

 Vynález trhacích prací byl jedním z nejvýznamnějších kroků dopředu, co se vývoje 

bánské techniky týče. Spočívá v rozpojování hornin, umístěním výbušnin do předem 

vyvrtaných děr. Historie trhacích prací je charakterizována dvěma důležitými daty, rok 

1627, kdy byl za použití černého střelného prachu proveden první pokusný odstřel pro 

hornické účely a roku 1865 vynalezl Alfred Nobel výbušninu zvanou dynamit. Tyto dvě 

data a vynálezy představují velký pokrok v trhacích pracích. [4] 

3.2.2 Střelný prach 

Samotného zapálení černého střelného prachu se provádělo prvně pomocí 

zápalného kanálu, ten vedl až k samotné výbušné náloži. Jako ucpávka vyvrtané díry se 

používala dřevěná zátka s kanálem, do něho se vsypal volně střelný prach. Zátková 

ucpávka je známa od roku 1627. Použití hliněné nebo jílové ucpávky zavedl v Saském 

Rudohoří roku 1687 Karl Zumbe z Altenbergu.  Ucpávání vrtné díry jílem se říkalo jílové 

střílení. Později se používaly „ rakety “, což byly stébla slámy nebo papírové trubičky 

naplněné jemnozrnným střelným prachem. K zapálení bylo třeba krátké sírové nitě 

upevněné na stéble slámy. [4] 

 

Obr. 6: Takto vypadá v současnosti vyráběný bezdýmný střelný prach [1]  
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3.2.3 První použití střelného prachu   

 První dochovaná zmínka o použití trhacích prací za použití střelného prachu je 

zaznamenána v protokole báňského soudu v Banské Štiavnici. Stalo se tak 8. února 1627, 

kdy tyrolský horník Kašpar Weindl provedl vůbec první odstřel pro hornické účely. 

Tomuto odstřelu přihlížela komise banskoštiavnického báňského soudu, která 

kontrolovala, jestli je odstřel bezpečný a nemá nežádoucí účinky na výdřevu. Po prohlídce 

zástupců Báňského soudu, rozhodli na základě provedeného odstřelu, že se tyto trhací 

práce mohou provádět. 

 Protokol z 8. února 1627 uložený dodnes u banskoštiavnického báňského soudu má 

následující podobu. 

 

Obr. 7: Protokol báňského soudu z let 1627 – 1629 uložený ve fondu Báňského soudu 

Banská Štiavnica pod inv. č. 102  
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Protokol přepsaný do dnešní podoby má následující znění: 

 Týká se záležitosti střelných prací. Dne 8. února 1627 se těžařské vedení na 

hlavním dole Horní Bíberova štola rozhodlo přizvat k radě Báňský soud Jeho císařské 

Výsosti v Banské Štiavnici v záležitosti střelných prací Kašpara Weindla, aby se tyto 

střelné práce prohlédly, jestli by následkem výstřelu mohli poškodit výdřevu v dole.  

Na základě odstřelu a následné prohlídky v přítomnosti úředních osob i zástupců Báňského 

soudu bylo zjištěno, že tyto střelné práce nepůsobí škodlivě a tudíž se mohou provádět.  

I když se někdy tvoří dým, který s sebou odnáší mnoho škodlivých plynů, zhruba po čtvrt 

hodině se vytrácí a nezpůsobí těžařům žádné škody. Častý odstřel by však mohl zdržovat 

práci ostatních skupin lamačů v rudných porubech a úpadnicích. Ale pokládáme za 

rozumné použití střelných prací v Danielově překopu, jelikož zde není možné nasadit 

havíře, protože se zde nachází pevné rudné výskyty. V šachtách, na stěnách chodeb i na 

počvě se tyto střelné práce celkem dobře osvědčily. [4]        

 

Obr. 8: Horní Bobří dědičná štola  [30]  
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Z Banské Štiavnice se tyto trhací práce rychle šířily do jiných hornických revírů  

po celé Evropě. Ještě toho roku byly použity v Čechách a v Německu. V roce 1631 se stala 

nehoda, kdy si jistý Lorenz z Bánské Bělé při odstřelu střelným prachem popálil obličej  

a na těle. To vyústilo k soudnímu vyšetřování o neoprávněném prodeji střelného prachu. 

V roce 1632 se trhací práce pomocí střelného objevují v Clausthali na Harzu, v roce 1635 

v Radmeru ve Štýrsku, 1644 v saském Freibergu a okolo roku 1650 se šíří do Vestfálska  

a Porýnska. Roku 1670 se dostávají do Anglie a roku 1724 do Švédska. Později tyto trhací 

práce vstupují i do jiných oblastí Evropy a dalších koutů světa. [4] 

3.2.4 Dynamit 

 Po roce 1867, kdy si nechal Alfred Nobel patentovat dynamit, se tato trhavina 

rychle rozšířila do celého světa. V Rakousko – uherské monarchii byla postavena první 

továrna na výrobu dynamitu v Zámcích u Prahy v roce 1868, později pak v Bratislavě roku 

1873.  

 

Obr. 9: Příprava dynamitu v průběhu výstavby přehrady Douglas v USA (1942) [31]  
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 První pokus odstřelu pomocí dynamitu na území Rakouska – Uherska byl proveden 

26.3.1870  v kremnických dolech při ražbě kremnických železničních tunelů. Dynamitem 

byl nabit jeden ručně vyvrtaný vývrt u počvy porubu, kde měl blok dvě volné plochy. 

Tímto odstřelem získali překvapujících 13 000 kilogramů rudy. Vedení závodu objednalo 

ještě téhož roku další množství dynamitu, aby mohli pokračovat ve srovnávání účinností 

dynamitu a klasického střelného prachu. Po vyhodnocení výsledků zjistili, že dynamit má 

mnohem větší účinnost než střelný prach. Na čelbách o 57 – 67 % a v porubech 24 – 36 %. 

Jelikož cena dynamitu byla celkem vysoká, používal se pouze tam, kde bylo třeba rychlého 

postupu nebo při těžce rozpojitelné hornině. Cena dynamitu byla 1 florén a 30 grošů za 

funt (1 funt je cca 0,4kg). Střelný prach stál pouze 40 grošů za funt, proto se používal 

častěji. V roce 1871 došlo k prvnímu smrtelnému úrazu dynamitem ve štole Anton 

v Bánské Štiavnici. [3]  

Dynamit byl velkým přínosem pro stavebnictví, zejména v době expanze  

ve Spojených státech. Pomocí dynamitu byla vyražena železniční trať přes Housac 

Mountain v Massachusetts o délce 8 kilometrů. Při stavbě New Croton Reservoir System 

v New Yorku v roce 1890 bylo použito 3 175 tun dynamitu, o něco větší byla pak spotřeba 

dynamitu při stavbě metra v New Yorku roku 1900. Na stavbu panamského průplavu bylo 

použito přes 27 000 tun dynamitu. [18] Okolo roku 1940 byla největším výrobcem 

dynamitu na světě Jižní Afrika, kde byla roku 1902 založena společností De Beers továrna 

v Somerset West. Později byla tato továrna na výbušniny provozována společností AECI 

(African Explosives and Chemical Industries). Největší poptávka po dynamitu byla 

z velkých zlatých dolů. Továrna v Somerset West byla v provozu mezi lety 1903 - 1907, 

ročně vyrobila 340 000 beden dynamitu, přičemž každá bedna vážila 22 kilogramů. [19] 

Nástupem první republiky došlo k velkému rozvoji trhací techniky.  

Na trh se dostala řada trhavin, které se staly bezpečnějšími při realizaci trhacích prací jak 

v podzemí, tak i na povrchu.   
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3.3 Klasické tunelovací metody 

 Klasické tunelovací metody vznikly na začátku 19. století a používaly se až do 

šedesátých let 20. století. Hlavními znaky byly komplikovaná, postupně se opakující 

dřevěná výdřeva a masivní kamenná definitivní obezdívka. Pomocí těchto metod bylo 

v průběhu 19. století vybudováno mnoho evropských železničních sítí, které vedly často 

náročnými vysokohorskými podmínkami (Alpy, Apeniny, Pyreneje). Pro klasické 

tunelovací metody s výdřevou bylo charakteristické otevírání plného výlomu v příčném 

řezu pomocí dílčích výrubů. Rozlišujeme 2 systémy dočasné výztuže a to příčníkovou  

a podélníkovou soustavu. Jednotlivé soustavy se od sebe odlišují umístěním a pořadím 

otevírání dílčích výrubů. Mezi nejznámější metody patří rakouská, italská, německá 

(jádrová), belgická (podchycovací) a anglická. Pro klasické tunelovací metody byl při 

pracích v podélném směru typický pilířový systém ražení. Výlomy i výstavba definitivního 

ostění tvořily uzavřený stavební celek v jednom pasu, který byl dlouhý 6 – 8 metrů. Jako 

první byla vyražena celým horským masivem směrová štola, ze které vedlo po celé délce 

několik šikmých dostropních zálomů. Práce tedy probíhaly na více pracovištích, bylo nutné 

nasadit velké množství dělníků. [6] 

 

Obr. 10: Příčníkový a podélníkový systém dočasné výztuže [20]  
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Obr. 11: Schéma klasického pilířového systému ražení; Postup: 1,2 – již vybudované 

tunelové pasy 3 – pasy následné ražby 4 – směrová štola 5 – šikmé dostropní zálomy 6 – 

postupně předrážená stropní štola [6] 

  

3.3.1 Německá – jádrová tunelovací metoda  

 V roce 1800 – 1803 se razil první průplavový tunel poblíž Tronguoi ve Francii.  

Byl asi 4 metry široký, ražený v tlačivé hornině. Při ražbě se používaly zkušenosti z ražby 

štol, v prostoru obezdívky se razila jedna štola za druhou a současně se zdilo. Uprostřed 

tak vznikla část nevyrubané horniny (jádro), ta byla odstraněna až po vybudování celé 

obezdívky. Proto se tato metoda nazývá jádrová. Název německá získala až v roce 1837, 

kdy se v Sasku razil železniční tunel u Kőningsdorfu, zde byla použita jádrová metoda 

s podélníkovou výdřevou. Výhodou jádrové metody je to, že jádro původní horniny 

zůstává neporušené a můžeme o něj opírat výdřevu. Nemusíme tedy vydřevovat na celý 

profil, tím se sníží spotřeba dřeva. Další výhodou je použití rypadla k odtěžení jádra pod 

ochranou obezdívky. Nevýhodou je velký počet úzkých štol, práce v nich je obtížná. 

Problém nastává i při odtěžení jádra, pokud je hornina měkká, výdřeva i obezdívka se 

může deformovat. Naopak pokud je hornina pevná musí se odstřelovat, tím se může 

poškodit obezdívka. Německá – jádrová metoda je vhodná především v tunelech s šířkou 

větší, než je šířka dvojkolejných tunelů. [20]      
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Obr. 12: Příčné schéma postupu ražby a vystrojování [21] 

 

 

Obr. 13: Třebovický tunel (513m), výstavba 1842 - 1845 [22] 

 

3.3.2 Belgická – podchycovací tunelovací metoda  

Belgická tunelovací metoda vznikla v roce 1828 při stavbě tunelu na průplavu 

vedoucího z Charleroi do Bruselu. V tlačené části se udělala rýha, vyzdila se klenba až po 

klenbové patky a následně se postupným podchycováním podezdila. Tím byl dán základ 

názvu podchycovací metoda. Tento postup se časem vyvinul do následující podoby. 

Výhodou belgické metody je úspora výdřevy a práce pod ochranou definitivní klenby, 

spodní část výlomu se může mechanicky odtěžit. Klenba se vyzdí ihned po vylámání 

kaloty, takže strop nestojí dlouho na dřevěných podpěrách. Tím, že se nejprve vytvoří   
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klenba, dochází k mnoha nevýhodám, při použití trhacích prací ve tvrdých horninách  

a při podchytávání v měkkých horninách se může klenba poškodit a vytvoří se trhliny. [20]     

 

 

Obr. 14: Příčné schéma postupu ražby a vystrojování [21] 

 

 

Obr. 15: Postup vydřevování při Belgické metodě (Podzemní stavitelství - prof. Ing. Josef 

Aldorf, DrSc.) 
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3.3.3 Italská tunelovací metoda 

 Tato metoda byla použita u většiny tunelů v Itálii ve velmi tlačivých horninách. 

Například u železničních tunelů Cristina (1867 – 1871) a Gattico (1902 – 1905). Má spíše 

charakter nouzového řešení tam, kde se v krátkých úsecích narazilo na nepříznivou 

horninu. Řídí se okamžitými požadavky bezpečnosti, prostor se vylamuje po velmi malých 

částečných výrubech a okamžitě se vyzdí. Může se použít také provizorní zdivo, které se 

pak odstraní. Použití této metody je velmi omezené. [20]    

 

Obr. 16: Schéma pobírání a vyzdění [7] 

 

 

Obr. 17: Použití italské metody při ražbě Apeninského tunelu [23]  
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3.3.4 Rakouská tunelovací metoda 

Stará rakouská tunelovací metoda 

Původní rakouská tunelovací metoda, nazývána někdy jako příčníková vznikla již v roce 

1837 při stavbě 512 m dlouhého tunelu v Oberau, který se nacházel na trati  

Drážďany – Lipsko. Hlavním znakem metody jsou hlavní nosné krokve (příčníky) kladeny 

kolmo na osu tunelu, pažiny jsou pak rovnoběžné s tunelovou osou. Později tato metoda 

přešla v moderní rakouskou tunelovací metodu. [7]    

 

Obr. 18: Výstavba tunelu Semmering v roce 1848 s použitím staré rakouské metody [24] 

 

Modifikovaná (moderní) rakouská tunelovací metoda 

Poprvé byla tato metoda použita na stavbě Jižní dráhy u Gumpoldskirchenu v roce 1839, 

zdokonalena byla při stavbě tunelu Arlberg v roce 1880 – 1884 (délka tunelu 10 250 m)  

a pak na tunelu Karavanky v letech 1902 – 1906 (7976 m dlouhý). Většina tunelů v ČSR 

po roce 1918 byla postavena moderní rakouskou metodou.  

Moderní rakouská tunelovací metoda se liší od staré metody tím, že příčníky (krokve) byly 

nahrazeny podélníky. Podélníky bylo dosaženo větší tuhosti v podélném směru, jsou 

rozepřeny ve vzdálenostech 1 – 2,5 m tzv. plnými dvouetážovými vazbami (rozdělenými 

sestupným a hlavním prahem). Hlavním cyklem pracovního postupu je proražení spodní 

směrové štoly (stropní), z té se přechází šikmým zálomem ke stropu, kde se razí horní 

směrová štola, poté se vyrazí celá kalota. Takovýmto způsobem se pracuje na více 

pracovištích, tím všechny práce probíhají plynule bez přerušení. [7]  
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Obr. 19: Příčné schéma postupu ražby a vystrojování [21] 

 

 

 

Obr. 20: Postup vydřevování při Rakouské modifikované metodě (Podzemní stavitelství - 

prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.)  
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3.3.5 Anglická tunelovací metoda  

Tato tunelovací metoda je velmi podobná moderní rakouské metodě, vznikla na počátku 

19. století. Metoda se vyznačuje pilířovým ražením a je vhodná především u kruhových 

průřezů. Výlom a obezdívka se provádí pouze v jednom pásu. Výhodou jsou jednoduché 

dlouhé vzpěry na celé délce výrubu, které přenáší tlaky na jeho dno. Snadné odstraňování 

výdřevy při zdění. Nevýhodou je obtížné a nákladné zabezpečení čela výrubu  

v nesoudržných horninách a při velkých průřezech. [7]    

 

Obr. 21: Příčné schéma pobírání a vystrojování [20] 
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4 Významné osobnosti trhací techniky a jejich přínos 

4.1 Sebastien le Prestre de Vauban (1633 – 1707) 

Sebastien le Prestre de Vauban se narodil 15. května 1633 v Saint–Léger–de–

Faucheret u Avetlonu nedaleko Vézelay v Burgundsku. Jeho otcem byl Urbian de Prestre  

a matkou Aimée de Cormignolles. Po domácím vzdělání studoval na církevních školách, 

kde se projevil jeho talent v oblasti matematiky a geometrie. Při dalším studiu absolvoval 

úvod do teorie stavitelství. Je považován za jednoho z největších stavitelů tzv. francouzské 

inženýrské školy. 

 

Obr. 22: Sebastien le Prestre de Vauban (Technické odstřely a jejich účinky - Ing. Martin 

Stolárik, Ph.D) 

  

Nepocházel z příliš zámožné rodiny, proto se v roce 1651 dal na dráhu 

profesionálního vojáka. Zprvu působil jako kadet v pěší rotě, později byl povýšen mezi 

jízdu. V roce 1953 byl zraněn a zajat královskými vojáky. Vauban přijal nabídku od 

kardinála a stal se poručíkem burgundského pěšího pluku ve službách francouzské 

královské armády, účastnil se dobytí mnoha měst. Ve své 54 let dlouhé vojenské kariéře to 

dotáhl až na hodnost maršál Francie. V roce 1701 se účastnil své poslední bitvy a to ve 

válce o španělské dědictví. Celkově měl na kontě 53 obléhání měst a 140 bitev.  
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V oblasti dělostřelectva uplatňoval taktiku snahy zbytečně nebombardovat vnitřní 

části pevností a civilní domy. Hlavním cílem bylo pevnost dobýt a ne zničit. Při dobývání 

pevností uplatnil svůj vynález rikošetového způsobu dělostřelecké palby (tzv. palby na 

odraz). Způsob spočíval ve vystřelení plných železných dělových koulí z hlavní 

rovnoběžně s terénem a jejich následném odrážení od země jako žabky na vodě. Tento 

způsob poprvé uplatnil při dobývání flanderské pevnosti Ath v roce 1697. Zasadil se také  

o postavení prvních zděných kasáren pro vojáky. 

Celý svůj život působil ve službách krále Ludvíka XIV. Vauban měl zásluhy na 

prvním komplexním fortifikačním zajištění hranic. Severní hranici Francie tvořilo celkem 

13 městských pevností a dva bastionové forty. Vauban uplatňoval 3 fortifikační systémy, 

které se lišily svými tvary, rozmístěním a rozměry. První systém uplatňoval až do roku 

1687, vycházel z prvků tzv. novoitalské inženýrské školy. Hlavními znaky byly ostroúhlé 

bastiony, jejich boky byly chráněné orillony (zakončení prodlouženého líce bastionu). 

Druhý systém se uplatňoval od roku 1682, vyznačoval se značnou komplikovaností  

a četností vnějších prvků. V této době vznikla pevnost Belfort nebo Landau. U třetího 

systému byly zdokonaleny prvky druhého systému a byl použit pouze na pevnosti Neuf 

Brisach. 

 

Obr. 23: Plán městského opevnění v Neuf-Brisachu [26]  
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V roce 1655 byl jmenován královským inženýrem. Hranice Francie byly takto 

zajištěny proti útokům zvenčí. Toto opevnění se využívalo až do prusko – francouzské 

války v roce 1870. Vaubanova pevností škola využívala tzv. bastionového systému 

opevňování, staré hradby byly nahrazeny zemními valy a bastiony s ostrými úhly. Příkopy 

se prohlubovaly a rozšiřovaly až na 20 metrů. Optimálním tvarem pevnosti byl tvar 

osmicípé hvězdy o průměru až 900 metrů. Takovéto pevnosti se stavily na zelené louce  

a poblíž většího vodního toku. Všechny Vaubanovi stavby dokonale kopírovaly terén  

a přímo se mu podřizovaly, příkladem je třeba pevnost Fort Liberia z roku 1681, která je 

postavena ve svahu. V oblasti civilních staveb stavěl akvadukty, kanály, zajišťoval 

zásobování zahrad vodou kolem versaillského zámku.  

 

 

Obr. 24: Pevnost Fort Liberia [25] 

 

Roku 1707 zemřel na svém zámečku Bazoches du Morvan, který získal roku 1675 

od Ludvíka XIV. Během Velké francouzské revoluce se jeho ostatky staly obětí řádění, 

neporušená zůstala pouze jeho schránka s jeho srdcem. V roce 1804 ji nechal Napoleon 

převézt do Paříže, kde bylo Vaubanovo srdce uloženo do alabastrové schránky a 26. 5. 

1808 uloženo v dómu Invalidovny nad vchod do hrobky jejích velitelů. [28]  
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Teorie soustředěných náloží 

Nejjednodušší princip pro soustřednou nálož zformuloval Vauban (1696) : 

 nálož Q [kg] je přímo úměrná rozpojenému objemu w
3
 [m

3
] 

 

𝑄 = 𝑘3. 𝑤
3          [kg] 

Kde k3 je konstanta úměrnosti a představuje nálož na jednotku rozpojeného objemu 

(specifická měrná spotřeba trhaviny). [33] 

 

4.2 Bernard Forest de Bélidor (1698 – 1761) 

Bernard Forest de Bélidor byl francouzský inženýr, významně se podílel na rozvoji 

hydrauliky, mechaniky a civilní architektury. Narodil se v roce 1698 v Katalánsku ve 

Španělsku, kde byl jeho otec Jean – Baptiste Forest de Bélidor ve službě jako francouzský 

důstojník. Jak jeho otec, tak i matka Marie Hébert zemřeli pět měsíců po jeho narození. 

Bélidor vychováván v rodině svého kmotra, dělostřeleckého důstojníka jménem  

de Fossiébourg. Později si vzal kmotrovu dceru za ženu. 

  

Obr. 25: Bernard Forest de Bélidor [34]  
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Jako mladý vstoupil do armády. Měl velký smysl pro využití praktické matematiky, 

to mu zajistilo místo v poli při průzkumu poledníku v roce 1718 z Paříže k průlivu  

La Manche. Bélidorova talentu si povšiml regent Duc d´Orléans, který ho jmenoval 

profesorem matematiky na nové dělostřelecké škole Fère en Tardenois v Aisne. Zabýval se 

také zakřivením Země. Jako profesor byl v letech 1720 – 1730 autorem několika učebnic  

a technických příruček ze širokého spektra oborů, včetně hydrauliky, matematiky, 

civilního a vojenského inženýrství. V roce 1725 poprvé použil termín sinusoida ve své 

práci. Nejznámějším dílem je kniha L´architecture hydraulique, která byla publikována 

v letech 1737 – 1753. Zde byl poprvé použit integrální počet.  

Po chvíli aktivní služby v Bavorsku, Itálii a Belgii během války o rakouské dědictví 

se usadil v Paříži s hodností brigádního generála. Byl oceněn rytířským řádem sv. Ludvíka. 

Bélidor byl učitelem Petra Velikého, v roce 1756 dostal ocenění od akademie věd. Zemřel 

8. září 1761 v Paříži. [35]         

 

Rozvedení teorie soustředěných náloží 

Bélidor (1725) stanovil, že jedna část nálože musí být úměrná nově vytrženému 

povrchu horninové výtrže w
2
 a druhá rozpojovanému objemu w

3
:  

𝑄 = 𝑘2. 𝑤
2 + 𝑘3. 𝑤

3          [kg] 

Kde k2 a k3 jsou konstanty. 

[33]    
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4.3 Alfred Nobel (1833 – 1896)  

Alfred Bernhard Nobel byl švédský chemik, továrník, vynálezce dynamitu a díky 

němu byla později založena Nobelova cena. Nobel se narodil 21. října 1833 ve Stockholmu 

v zámožné rodině podnikatele. Byl třetím synem inženýra Immanuela Nobela a Andrietty 

Ahlsell Nobelové. Alfred měl dva starší bratry a jednoho mladšího. 

 

Obr. 26: Alfred Nobel [36] 

 

Nobelova rodina pobývala od roku 1837 ve Finsku a později v Rusku  

v St. Petersburgu, kde jeho otec úspěšně podnikal. Založil továrnu na výrobu výzbroje pro 

ruskou armádu. Alfred Nobel měl v mládí soukromé učitele, zajímal se o literaturu, fyziku 

a chemii. Otec chtěl, aby se Alfred stal inženýrem chemie. Ve svých 17 letech ovládal 

vedle rodné švédštiny ještě ruštinu, francouzštinu, angličtinu a němčinu. Svým otcem byl 

poslán do ciziny, aby se dále vzdělával v oblasti chemie a fyziky. Během dvou let navštívil 

Švédsko, Německo, Francii a Spojené státy. Nejblíže mu byla však Francie, kde v Paříži 

pracoval v laboratoři známého chemika T. J. Pelouzea, tam potkal také italského chemika 

Ascania Sobrera, který vynalezl nitroglycerín tři roky předtím (1847). Nobel se začal  

o nitroglycerín velmi zajímat a hledal způsob jak jej využít v praxi.   
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V roce 1852 byl Alfred Nobel požádán svým otcem, aby se vrátil k práci 

v rodinném podniku v Rusku. Se svým otcem provedl pokusy vyvinout technicky 

využitelný nitroglycerín. Po skončení války se dostala rodinná továrna do krachu. Alfred 

spolu se svým otcem a bratrem Emilem se vrátili zpět do Stockholmu.  Jeho bratři Robert  

a Ludvig zůstali v St. Petersburgu.  Po návratu zkoumal výbušniny a nitroglycerin. V roce 

1863 získal patent na „trhací olej“. Bohužel v roce 1864 došlo k výbuchu v továrně  

v Heleneborgu, při kterém zahynulo několik lidí, včetně Nobelova mladšího bratra Emila. 

Vláda zakázala veškerou manipulaci s nitroglycerínem na území Stockholmu, Nobel 

přesunul své pokusy na loď na jezero Mälaren. Roku 1865 zdokonalil rozbušku, která se 

v podstatě používá dodnes. O rok později podnikl cestu do Ameriky, kde obdržel několik 

patentů a založil své společnosti.  

 

 

 

Obr. 27: Ženy míchají dynamit v Nobelově továrně v Ardeer ve Skotsku (1897) [37] 
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Po návratu do Německa se zaměřil na práci s nitroglycerínem a prováděl další 

pokusy. Později přišel na to, že by měl být nitroglycerín napuštěn do nějakého porézního 

materiálu, který by vytvořil směs. Blízko místa, kde pobýval, našel vhodný druh porézního 

savého písku (rozsivková zemina). Když byl tento písek napuštěn nitroglycerínem, vznikla 

hmota, která se dala pak vytvarovat do tvaru válců a vkládala se tak do předem vyvrtaných 

děr. Tuto hmotu přivedla k výbuchu pouze rozbuška, nitroglycerín tedy už nevybuchoval 

při přepravě či nárazu nebo po zapálení. Nevýhodou bylo pouze snížení výbušné síly, 

jelikož porézní materiál se nepodílel aktivně na výbuchu. Takto byl vynalezen dynamit. 

Alfred si sám vymyslel název dynamit pocházející z řeckého slova „dynamis“ znamenající 

sílu. V roce 1867 si nechal vynález dynamitu patentovat. Produkce dynamitu prudce 

stoupala, během dalších let Nobel založil továrny ve více než 20 zemích po celém světě. 

Dynamit byl použit například při stavbě St. Gotthard tunelu švýcarskými Alpami 

v sedmdesátých letech 19. století.  

Roku 1868 byl Alfred se svým otcem vyznamenán Letterstedt cenou Královské 

švédské akademie věd za významné objevy praktického využití pro lidstvo. Svůj první 

patent získal ve 30 letech, v roce 1873, když bylo Alfredovi 40 let, měl vybudovanou 

celosvětovou průmyslovou nadvládu. Na konci svého života vlastnil 355 patentů. Stal se 

bohatým a koupil si dům v centru Paříže. V roce 1891 opustil Paříž a přestěhoval se do San 

Rema v Itálii. Ve své závětí z 27. listopadu 1895 uvedl, že jeho obrovský majetek bude 

věnován do fondu, který bude rozdělen na pět částí a použit na udělení cen za fyziku, 

chemii, literaturu, mír a medicínu. Tak vznikla Nobelova cena, která byla poprvé udělena 

v roce 1901. Nobel se cítil zřídkakdy fit, sám sebe viděl jako nemocného a slabého,  

ve věku 43 let se cítil jako stařec. Jeho zdraví se začalo zhoršovat a 10. prosince 1896 

zemřel ve svém domě v San Remu. [38] 
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4.4 Michail Michajlovič Protodjakonov (1874 – 1930) 

 M.M. Protodjakonov byl ruský talentovaný vědec a důlní inženýr, jehož práce 

položila základy hornického výzkumu. Narodil se 22. září 1874 v Orenburgu. Díky 

přestěhování celé rodiny v roce 1882 do Nižnije Tagilie na Urale se projevil jeho zájem  

o techniku a těžbu, která ovlivnila jeho budoucí kariéru. Středoškolského vzdělání dosáhl 

v roce 1893 v Jekatěrinburgu, po maturitě studoval dva roky na petrohradské univerzitě, 

kde studoval fyziku a matematiku. Poté přešel na petrohradskou báňskou univerzitu,  

kterou roku 1899 úspěšně ukončil.  

 

Obr. 28: M.M. Protodjakonov [38] 

 

V roce 1904, po ukončení politického dohledu z důvodu zapojení se do revolučního 

hnutí dělnické třídy, dostal možnost pracovat jako asistent předsedy jekatěrinoslavské 

báňské školy. O rok později se účastnil zahraniční stáže a roku 1908 obhájil svou 

diplomovou práci na téma: „ Tlak horninového masivu na důlní podpěry“. Na základě této 

práce se stal profesorem jekatěrinoslavské báňské školy. V letech 1908 – 1914 bylo období 

jeho největšího výzkumu, sepsal několik publikací o svých poznatcích. Například dílem  

o výpočtu důlních podpěr kaloty v závislosti na tlaku hornin, které byly poprvé 

publikovány již v roce 1906 různými institucemi, se proslavil v oblasti hornictví. V roce 

1909 předložil na řadě kongresů originální teorii o pevnosti hornin v tlaku a poprvé 

odvodil vzorec pro jeho výpočet. Zabýval se také větráním důlních děl.   
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Svou aktivní činnost musel mezi lety 1914 – 1918 přerušit ze zdravotních důvodů. 

Byl postižen obrnou páteře a nohou. Poté se vrátil ke své vědecké a pedagogické činnosti. 

Od roku 1925 vyučoval na moskevské báňské akademii. O rok později pracoval na 

ústředním ústavu geologie a byl člen prezidia středoasijské státní plánovací komise. Téhož 

roku sepsal svou poslední publikaci zabývající se pracovními materiály pro hornickou 

činnost. Po amputaci nohou se jeho zdravotní stav zhoršil a 5. dubna 1930 zemřel. [27]   

 

Protodjakonova klasifikace (dle pevnosti) 

 Klasifikace platí pro starší tunelovací metody, kde se předpokládá vytvoření 

horninové klenby. Horninám je přiřazován součinitel fp podle jejich pevnosti. Výpočet 

součinitele pevnosti se liší podle toho, jestli jde o soudržnou nebo nesoudržnou horninu. 

Protodjakonov zatřídil horniny do 10 tříd, podle petrografického popisu nebo pevnosti 

horniny. Obecně při tomto zatřídění nezohledňujeme porušení diskontinuitami.  

Určení součinitele pevnosti fp 

Pro horniny: 

𝑓𝑝 =
𝜎𝑐
10

 

σc – pevnost horniny v tlaku [MPa] 

Pro nesoudržné zeminy: 

𝑓𝑝 = 𝑡𝑔𝜑 

Pro soudržné zeminy: 

𝑓𝑝 =
𝜎. 𝑡𝑔𝜑 + 𝑐

𝜎
 

σ – svislé efektivní napětí 
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Tab.  1: Zatřídění dle petrografického popisu či pevnosti horniny [32] 

Třída Stupeň 

pevnosti 

hornin 

Horniny Součinitel 

pevnosti 

fp [-] 

Úhel tření 

horniny  

Objemová tíha 

horniny  

[kN/m
3
] 

I. Nejtvrdší 

horniny 

nejtvrdší, celistvé, pevné a hutné 

křemence a čediče, jiné mimořádně 

tvrdé horniny 

20 87° 28,00 

II. Velmi 

tvrdé 

horniny 

velmi tvrdé žulové horniny, křemitý 

porfyr, velmi tvrdá žula, křemitá 

břidlice, méně tvrdé křemence, 

nejtvrdší pískovce a vápence 

15 85° 26,00 – 27,00 

III. 

 

 

 

 

III. a 

Tvrdé 

horniny 

žula hutná a celistvá, velmi tvrdé 

pískovce a vápence, křemité rudné 

žíly, tvrdý slepenec, velmi tvrdé 

železné rudy 

 

tvrdé vápence, méně tvrdé žuly, 

pevné pískovce, mramory, 

dolomity, kyzy 

10 

 

 

 

 

8 

82°30´ 

 

 

 

 

80° 

25,00 – 26,00 

 

 

 

 

25,00 

IV. 

 

 

IV. a 

Dosti 

tvrdé 

horniny 

obyčejný pískovec, železné rudy 

středně tvrdé 

 

písčité břidlice, břidličné pískovce 

6 

 

 

5 

75° 24,00 

V. 

 

 

V. a 

Středně 

tvrdé 

horniny 

tvrdé hlinité břidlice, méně tvrdý 

pískovec a vápenec, měkký 

slepenec 

 

různorodé nepříliš tvrdé břidlice, 

hutný slín 

4 

 

 

3 

75° 

 

 

72°30´ 

24,00 

 

 

23,00 

VI. 

 

 

 

 

 

VI. a 

Dosti 

měkké 

horniny 

měkké břidlice, měkký vápenec, 

křída, kamenná sůl, zmrzlá země, 

antracit, obyčejný slín, rozrušený 

pískovec, měkké slepence a hlína 

promísená skalinami 

 

hlína se štěrkem, rozrušená břidlice, 

oblázky se štěrkem, tvrdá hlína, 

tvrdé černé uhlí 

2 

 

 

 

 

 

2 

65° 

 

 

 

 

 

65° 

22,00 – 26,00 

 

 

 

 

 

22,00 – 26,00 

VII. 

 

 

VII. a 

Měkké 

horniny 

hutný jíl, pevné hlíny, středně černé 

uhlí 

 

lehká písčitá hlína, štěrk, spraš, 

měkké uhlí 

1,0 

 

 

0,8 

45° 

 

 

40° 

20,00 – 22,00 

 

 

18,00 – 20,00 

VIII. Soudržné 

zeminy 

ornice, rašelina, lehká písčitá hlína, 

vlhký písek 

0,6 30° 16,00 – 18,00 

IX. Sypké 

zeminy 

písek, spraš, drobný štěrk, náplavy, 

nasypané uhlí 

0,5 27° 14,00 – 16,00 

X. Rozbředlé 

horniny 

bahnité horniny, náplavy, vodou 

nasycené a rozbředlé horniny 

0,3 9° -  
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Pokud bereme v úvahu rozpukanost masivu, musíme pevnostní součinitel fp redukovat 

součinitelem a podle intenzity rozpukání nebo indexem RQD.  

Redukce součinitele fp 

Pomocí součinitele „a“ 

𝑓𝑝,𝑟𝑒𝑑 = 𝑓𝑝. 𝑎 

               Tab.  2: Redukční koeficient [32] 

Intenzita rozpukání Stupeň Redukční koeficient „a“ 

slabé až velmi slabé 0 - 1 1 

střední 2 0,80 – 1 

silné 3 0,50 – 0,80 

velmi silné 4 - 5 0,20 – 0,50 

mimořádně silné - - 

 

Pomocí indexu RQD 

𝑓𝑝,𝑟𝑒𝑑 =
𝑓𝑝. 𝑅𝑄𝐷

100
 

[32] 

4.5 Ulf Langefors (1922 – 1999)  

Ulf Langefors byl švédský vědec zabývající se výbušninami a režisér. Narodil se  

25. května 1922 v Ystad, jeho bratr Börje Langefors byl profesorem na zpracování 

informací. 

V roce 1946 byl najat společností Nitroglycerin AB jako vědecký pracovník. Byla to 

továrna ve Stockholmu, kterou založil Alfred Nobel na výrobu nitroglycerínu, později 

dynamitu. Roku 1960 se stal ředitelem výzkumu, o pět let později společnost změnila 

název na Nitro Nobel AB a do roku 1975 byl Langefors jejím prezidentem. Langefors byl 

vizionářský vůdce s jasným vědomím toho, co si bude žádat budoucí systém roznětu 

trhacích prací. Opakovaně upozorňoval, že by bylo třeba nového neelektrického 

iniciačního systému. Systém měl být bezpečnější a zahrnovat detonaci s minimálním 

množstvím výbušné nálože, za pomoci zpožďovací rozbušky.   
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Od roku 1965 byl členem technických věd a v roce 1986 se stal držitelem čestného 

doktorátu na Luleå University of Technology. Zemřel 6. února 1999. [8] 

Problematika hladkého výlomu 

Langeforsův velký přínos byl v problematice hladkého výlomu, tedy snížení radiálních 

trhlin masivu za obrysem podzemního díla. Jeho poznatky vycházely z laboratorních 

experimentů. 

  

           Bez časování   S krátkým zpožděním 

 

Obr. 29: Laboratorní experiment za užití plexiskla, variace časování mezi vývrty [9] 

 

Časovací čas mezi jednotlivými náložemi by měl být co nejmenší. V praxi to znamená 

krátké časování nálože s časy 1 nebo více milisekund. Časování ovlivňuje seismicitu. 

Zabýval se také snížením seismických účinků od trhacích prací. [9] 

Všeobecně platný princip výpočtu soustředěných náloží 

Langefors (1953) zformuloval všeobecně platný princip, z něhož vycházejí i moderní 

koncepce výpočtu válcových náloží: 

𝑄 = 𝑘2. 𝑤
2 + 𝑘3. 𝑤

3 + 𝑘4. 𝑤
4 = 0,07.𝑤2 + 0,35.𝑤3 + 0,004.𝑤4           [kg] 

Kde koeficienty k2 = 0,07 kgm
-2

 a k3 = 0,35 kgm
-3

 byly stanoveny experimentálně  

a hodnota k4 = 0,004 kgm
-4

 byla stanovena výpočtem. Tento vztah platí pro rozmezí 

hodnot w 1,5 až 15 m. [33]    
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5 Aplikace moderních prostředků trhací techniky na vybraný 

příklad z historie – výpočet 

5.1 Jablunkovský tunel I - historie 

 Jablunkovské tunely jsou historickým, technickým dílem železničního stavitelství 

na našem území. Nacházejí se na trati mezi Jablunkovem a státní hranicí se Slovenskem. 

Tyto dva tunely byly postaveny v rámci Košicko – bohumínské dráhy, jsou pojmenovány 

Jablunkovský tunel I (1870) a Jablunkovský tunel II (1916). 

 

Obr. 30: Severní portály Jablunkovského tunelu I a II (1936) [10] 

 

 Jablunkovský tunel I se stavil v letech 1869 – 1870. Vyprojektoval ho Franz Karl 

August Ržiha. Tunel byl jednokolejný, dlouhý 606,58 m a nacházel se v nadmořské výšce 

490 m n. m.. Ražba probíhala v přímé linii v jílovcích. Geologické a hydrogeologické 

podmínky byly v této oblasti velmi složité. Severozápadní část zájmového území tvoří 

převážně pískovcové vrstvy, v jihovýchodní části se nacházejí vápnité pískovce a jílovce. 

Tunelová trouba leží v celé délce v paleogenním podloží, tvořeném převážně jílovci, 

částečně prachovci a pískovci. Tunely leží v sesuvném území, které je hodně zvodněné. 

Největší výška nadloží byla 23 m a byla použita rakouská tunelovací soustava. Docházelo 

k výskytu silných tlaků na výdřevu, ta se musela zesilovat, někde zcela vyměnit. Na délce 

280 m došlo k prolomení tunelových pásů, musely se vylámat a vyzdít v silnějším profilu.   
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Dalším problémem byly velké přítoky podzemní vody. Tunel má 86 pásů, ostění je 

z hrubého řádkového zdiva z pískovce spojeno vápennou hydraulickou maltou. Malta se 

později vlivem vody vyplavila ze spár a některé pásy se zdeformovaly. Reakcí na tuto 

situaci proběhly sanace pásů, které měly za následek zmenšení světlého průřezu tunelové 

trouby. Světlý průřez je podle evidenčního listu různých typů a to 6,25/5,85 m výšky  

a 6,2 m šířky. Na celé délce tunelu byla vytvořena spodní klenba. Tunel nebyl zabezpečen 

izolací, odvodnění bylo zajištěno pouze kamennou rovnaninou za rubem klenby, z opěří 

byla voda sváděna pomocí kanálků do stoky, která byla umístěna v ose tunelu. [10] 

 

 

Obr. 31: Vystrojení po výrubu a následující zdění začínající od základů [10] 

 

 

Obr. 32: Charakteristický příčný řez [10] 
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Obr. 33: Evidenční list pro jednokolejný tunel jablunkovský I. [10]  
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5.2 Návrh postupu realizace trhacích prací při ražbě Jablunkovského 

tunelu I 

 

Předmětem práce byl mimo jiné návrh pasportu trhacích prací a vrtné schéma. 

Výpočet vycházel ze znalostí ražby nového dvoukolejného tunelu v letech 2007 – 2013. 

Koeficient pevnosti horniny dle Protodjakonova byl zvolen 6, jelikož oba tunely byly 

raženy v nejméně příznivých geologických podmínkách, v souvrství drobně cyklického 

flyše, s převahou vápnitých jílovců, s velmi nízkou až extrémně nízkou pevností. Převážná 

část tunelu se razila mechanizovaně na plný profil kaloty pod ochranou jehel s okamžitým 

uzavíráním spodní klenby. Okolo TM 505 se začaly vyskytovat velmi pevné pískovce 

a musely být zahájeny trhací práce. [39] Návrh pasportu trhacích prací jsem rozdělil 

na 2 stupně, jako první se vystřelí kalota a poté jádro spolu se dnem. Byl použit klínový 

horizontální zálom. 

 

 

Obr. 34: Jablunkovský tunel I [40] 
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Obr. 35: Návrh příčného profilu tunelu 

 

5.2.1 Návrh trhacích prací pro kalotu tunelu 

Návrh trhacích prací pro kalotu tunelu o hrubém profilu 23,56 m
2
. 

Zálom – klínový horizontální 

 Parametry zálomu: 

a = 450 mm  … rozteč zálomových dvojic 

 = 68°  … úhel zálomových vývrtů k rovině čelby 

Nz = 6   … počet zálomových vývrtů 

x = 120 mm  … přiblížení vývrtů (100 – 150 mm) 

Dmin = 4,744 m … omezující rozměr díla (odečteno z rysu) 

f = 6   … koeficient Protodjakonova 

Fhr = 23,56 m
2
  … hrubý profil kaloty 

Fsv = 13,40 m
2
  … světlý profil kaloty   
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 Stanovení zabírky zálomu: 

𝑧𝑧 =
𝐷𝑚𝑖𝑛 − 𝑥

4
∙ 𝑡𝑔𝛼 − 0,1 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 =

4,744 − 0,12

4
∙ 𝑡𝑔68 − 0,1 ∙ 𝑠𝑖𝑛68 = 2,8 𝑚 

 Stanovení délky zálomového vývrtu: 

𝑙𝑧 =
𝑧𝑧
𝑠𝑖𝑛𝛼

=
2,8

𝑠𝑖𝑛68
= 3,0 𝑚 

 Vzdálenost ústí zálomových vývrtů od osy zálomů: 

𝑅 = √𝑙𝑧2 − 𝑧𝑧2 + 0,5 ∙ 𝑥 = √3,02 − 2,82 + 0,5 ∙ 0,12 = 1,2 𝑚 

 Stanovení skutečné zabírky zálomu: 

𝑧𝑠𝑘 = 𝑧𝑧 ∙ 𝑘𝑝 = 2,8 ∙ 0,9 = 2,5 𝑚 

kp … koeficient využití vývrtu (0,9 – 0,95) – zvoleno 0,9 

Parametry odstřelu 

 Volba trhaviny:  Důlní skalní trhavina PERUNIT E  

 = 1380 kg/m
3
  … hustota trhaviny 

Vo = 0,858 m
3
/kg  … měrný objem zplodin 

Rt = 385 cm
3
   … výduť v TRAUZLU 

dn = 38 mm   … průměr náložek 

Q1 = 0,5 kg   … hmotnost náložek 

ln = 320 mm   … délka náložek 

 Střední měrná spotřeba trhaviny: 

 Dle Protodjakonova I. 

𝑞𝑠𝑡ř,1 = √
𝑓

𝐹ℎ𝑟
= √

6

23,56
= 0,5 𝑘𝑔/𝑚3 
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 Dle Protodjakonova II. 

𝑞𝑠𝑡ř,2 = (√0,2 ∙ 𝑓 +
1

√𝐹ℎ𝑟
)

2

= (√0,2 ∙ 6 +
1

√23,56
)

2

= 0,8 𝑘𝑔/𝑚3 

 Dle Ibrajeva 

𝑞𝑠𝑡ř,3 =
√𝑓 − 𝑎 ∙ √𝐹ℎ𝑟

𝑡
=
√6 − 0,3 ∙ √23,56

1,3
= 0,8 𝑘𝑔/𝑚3 

a … koeficient úklonu díla pro horizontální a úklonná díla (0,25 – 0,3) 

t … koeficient pracovní schopnosti trhaviny pro důlní skalní (1,2 – 1,4) a pro důlně 

bezpečné (0,8 – 1,0) 

 Dle Pokrovského 

𝑞𝑠𝑡ř,4 = 𝑠1 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑛 ∙ 𝑒 = 0,1 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠2 ∙
6,5

√𝐹ℎ𝑟
∙
400

𝑅𝑡
= 0,1 ∙ 6 ∙ 1,1 ∙

6,5

√23,56
∙
400

385

= 0,9 𝑘𝑔/𝑚3 

s1 … součinitel rozpojitelnosti horniny 

s2 … součinitel struktury horniny v čelbě (0,8 – 2,2 ; masivní horniny s2=1,1) 

n … součinitel upnutí horniny 

e … součinitel pracovní schopnosti trhaviny 

 Dle Čuprunova 

𝑞𝑠𝑡ř,5 = 𝑚 ∙ (
0,6 ∙ 𝑒 ∙ √𝑓

√𝑥
− 0,05 ∙ √𝑓 ∙ 𝐹ℎ𝑟) = 𝑚 ∙

(

 
0,6 ∙

400
𝑅𝑡

∙ √𝑓

√𝑑𝑛
32

− 0,05 ∙ √𝑓 ∙ 𝐹ℎ𝑟

)

 =

= 1 ∙

(

 
0,6 ∙

400
385

∙ √6

√38
32

− 0,05 ∙ √6 ∙ 23,56

)

 = 0,8 𝑘𝑔/𝑚3 

m … koeficient počtu volných ploch (pro jednu volnou plochu m=1) 

e … součinitel pracovní schopnosti trhaviny  
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 Dle Langeforse 

𝑞𝑠𝑡ř,6 =
14

𝐹ℎ𝑟
+ 0,8 =

14

23,56
+ 0,8 = 1,4 𝑘𝑔/𝑚3 

 Dle OKR (VVUÚ) 

𝑞𝑠𝑡ř,7 = 2,16 ∙ 𝑚 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑒 ∙ 𝑘 = 2,16 ∙ 2,69 ∙ 0,221 ∙ 0,539 ∙ 0,864 ∙ 1,022 = 0,5 𝑘𝑔/𝑚
3 

m … koeficient pevnosti horniny  

b … koeficient velikosti profilu díla 

c … koeficient průměru náložky trhaviny 

e … součinitel pracovní schopnosti trhaviny 

k … koeficient vlivu hustoty trhaviny 

 Dle „MHD“ (Rudné doly) 

𝑞𝑠𝑡ř,8 = 𝑞 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 = 1,3 ∙ 1,1 ∙ 1,1 = 1,6 𝑘𝑔/𝑚
3 

q … základní měrná spotřeba trhaviny 

x … koeficient struktury horniny v čelbě 

y … koeficient charakteru horniny 

 Dle VŠB 

𝑞𝑠𝑡ř,9 = (√𝑓 + 𝑎 ∙ √𝐹ℎ𝑟) ∙ (0,17 +
67

𝑅𝑡
) ∙ 𝑧𝑠𝑘 = 

= (√6 + 0,25 ∙ √23,56) ∙ (0,17 +
67

385
) ∙ 2,5 = 3,1 𝑘𝑔/𝑚3 

 Celková střední měrná spotřeba trhaviny 

𝑞𝑠𝑡ř =
∑𝑞𝑠𝑡ř,1−9

9
=
0,5 + 0,8 + 0,8 + 0,9 + 0,8 + 1,4 + 0,5 + 1,6 + 3,1

9
= 1,2 𝑘𝑔/𝑚3 
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 Celkový objem rozpojované horniny na jednu zabírku 

𝑉𝑐 = 𝐹ℎ𝑟 ∙ 𝑧𝑧 = 23,56 ∙ 2,8 = 65,2 𝑚
3 

 Celková hmotnost nálože na čelbě 

𝑄𝑐 = 𝑞𝑠𝑡ř ∙ 𝑉𝑐 = 1,2 ∙ 65,2 = 75,9 𝑘𝑔 

 Stanovení dílčích hmotností náloží: 

 Objem klínu zálomu 

𝑉𝑧 =
2 ∙ 𝑅 + 𝑥

2
∙ 𝑧𝑧 ∙∑𝑎 =

2 ∙ 1,2 + 0,12

2
∙ 2,8 ∙ 2 ∙ 0,45 = 3,1 𝑚3  

a … součet mezer „a“ mezi zálomovými vrty 

 Měrná spotřeba trhaviny v zálomu 

𝑞𝑧 =
𝑞𝑠𝑡ř ∙ 𝐹ℎ𝑟 ∙ 𝑧𝑧

𝑉𝑧 + 0,6 ∙ (𝐹ℎ𝑟 ∙ 𝑧𝑧 − 𝑉𝑧)
=

1,2 ∙ 23,56 ∙ 2,8

3,1 + 0,6 ∙ (23,56 ∙ 2,8 − 3,1)
= 1,9 𝑘𝑔/𝑚3 

 Měrná spotřeba trhaviny v pomocných vrtech 

𝑞𝑝 = 0,6 ∙ 𝑞𝑧 = 0,6 ∙ 1,9 = 1,1 𝑘𝑔/𝑚
3 

PODMÍNKA:  qz > qstř > qp  

   1,9 > 1,2 > 1,1 => VYHOVUJE  

 Hmotnost nálože v zálomu 

𝑄𝑧 = 𝑞𝑧 ∙ 𝑉𝑧 = 1,9 ∙ 3,1 = 5,8 𝑘𝑔 

 Hmotnost 1. zálomové nálože 

𝑄1𝑧 =
𝑄𝑧
𝑁𝑧
=
5,8

6
= 0,9 𝑘𝑔/1 ∙ 𝑣𝑟𝑡 => 𝑄1𝑧,𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣 = 1,0 𝑘𝑔/1 ∙ 𝑣𝑟𝑡 
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PODMÍNKA:  počet náložek . ln < 0,4 . lz 

    3 . 0,32 < 0,4 . 3,0 

    0,96 < 1,2 => VYHOVUJE 

Pozn. Délka nálože musí být menší než 40% délky vrtu! 

 Opravená hmotnost nálože v zálomu 

𝑄𝑧,𝑜𝑝𝑟 = 𝑄1𝑧,𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣 ∙ 𝑁𝑧 = 1,0 ∙ 6 = 6,0 𝑘𝑔 

 Celkový počet vývrtů na čelbě = počet náloží Nc 

 Dle Protodjakonova I. 

𝑁𝑐 = 2,7√
𝑓

𝐹ℎ𝑟
∙ 𝐹ℎ𝑟 =  2,7√

6

23,56
∙ 23,56 = 32,10  

 Dle Protodjakonova II. 

𝑁𝑐 = (√0,2 ∙ 𝑓 +
1

√𝐹ℎ𝑟
=)

2

∙ 𝐹ℎ𝑟 = (√0,2 ∙ 6 +
1

√23,56
=)

2

∙ 23,56 = 39,90  

Nc … ovlivnění kvality trhací práce (kusovitost a obrys díla) 

 Dle Bogomolova 

𝑁𝑐 = 2,3√
𝑓

𝐹ℎ𝑟
∙ 𝐹ℎ𝑟 =  2,3√

6

23,56
∙ 23,56 = 27,34  

 Dle koef. nabití kn 

𝑁𝑐 =
4 ∙ 𝑞𝑠𝑡ř ∙ 𝐹ℎ𝑟
𝜋 ∙ 𝑑𝑛2 ∙ 𝛾 ∙ 𝑘𝑛

=
4 ∙ 1,2 ∙ 23,56

𝜋 ∙ 0,0382 ∙ 1380 ∙ 0,6
= 29,2 

kn …koeficient nabití vývrtu (0,5 – 0,7)  

 Celkový počet vývrtů na čelbě = počet náloží Nc 

𝑁𝑐 =
∑𝑁𝑐
4

=
32,10 + 39,90 + 27,34 + 29,2

4
= 33 
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 Počet pomocných vývrtů na čelbě 

𝑁𝑝 = 𝑁𝑐 − 𝑁𝑧 = 33 − 6 = 27 

 Hmotnost nálože v pomocných vývrtech 

𝑄𝑝 = 𝑞𝑝 ∙ 𝑉𝑝 = 𝑞𝑝(𝐹ℎ𝑟 ∙ 𝑧𝑧 ∙ −𝑉𝑧) = 1,1(23,56 ∙ 2,8 − 3,1) = 70,1 𝑘𝑔 

 Hmotnost nálože v 1. pomocném vývrtu 

𝑄1𝑝 =
𝑄𝑝

𝑁𝑝
=
70,1

27
= 2,6 𝑘𝑔/1 ∙ 𝑣𝑟𝑡 => 𝑄1𝑝,𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣 = 3 𝑘𝑔/1 ∙ 𝑣𝑟𝑡  

 Opravená hmotnost nálože v pomocných vrtech 

𝑄𝑝,𝑜𝑝𝑟 = 𝑄1𝑝,𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣 ∙ 𝑁𝑝 = 3,0 ∙ 27 = 81𝑘𝑔 

 Celková hmotnost nálože 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑧,𝑜𝑝𝑟 + 𝑄𝑝,𝑜𝑝𝑟 = 6,0 + 81 = 87 𝑘𝑔 

 Rozmístění pomocných vývrtů v čelbě 

Kritérium pro rozmístění náloží v profilu se řídí tzv. maximálním směrným odporem  

𝑤𝑚𝑎𝑥 = √
𝑙

𝑞𝑝
= √

1,56

1,1
= 1,2 𝑚 

l … hmotnost souvislé nálože o délce 1m ….       𝑙 =
𝑄1

𝑙𝑛
=

0,5

0,32
= 1,56 𝑘𝑔/𝑚 

ZÁSADY:  

1) Vzdálenost mezi rozšiřovacími vrty a zálomem je  0,9 wmax = 1,06 m 

2) Vzdálenost rozšiřovacích vrtů je    0,9 ÷ 1,1 wmax = 1,06 ÷ 1,30 m  

3) Vzdálenost obrysových patních vrtů je   0,8 ÷ 0,9 wmax = 0,94 ÷ 1,06 m 

4) Vzdálenost patních vrtů je     0,9 ÷ 1,1 wmax = 1,06 ÷ 1,30 m 

5) Vzdálenost ostatních obrysových vrtů je   0,9 ÷ 1,0 wmax = 1,06 ÷ 1,20 m 
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5.2.2 Návrh elektrického roznětu náloží pro kalotu tunelu 

Základní parametry a výpočet elektrického roznětu. 

Základní parametry 

 Parametry elektrické rozbušky 

Název:     O – Sicca S 

Materiál:     Al, Cu 

Bezpečný proud:    I = 1A 

El. odpor pilule:    0,02 – 0,22 => Rm = 0,2 Ω 

Roznětný impulz:    Laktivační = 50 mJ/Ω 

Materiál přívodního vedení:   Cu   

Průměr přívodního vedení:   Ø 0,5 mm  

Délka přívodního vedení:   lpřív = 3,0 m 

Měrný odpor vodiče:    ρpřív = 0,0925 Ω/m 

 Parametry roznětnice 

Název:  RKC – 1 

Napětí:  U = 1000V 

Kapacita:  C = 24 μF 

 Hlavní přívodní vedení 

Materiál a průměr:   Cu , Ø 0,9 mm 

Měrný odpor vodiče:  ρ = 0,027 Ω/m 

Délka:    l = 120 m 
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Výpočet elektrického roznětu 

 Odpor hlavního vedení 

𝑅𝐻𝑉 = 𝜌 ∙ 2 ∙ 𝑙 = 0,027 ∙ 2 ∙ 120 = 6,48 Ω  

 Odpor jedné rozbušky 

𝑅1 = 𝑅𝑚 + 2 ∙ 𝜌𝑝ří𝑣 ∙ 𝑙𝑝ří𝑣 = 0,2 + 2 ∙ 0,0925 ∙ 3,0 = 0,75 Ω  

 Odpor všech rozbušek 

𝑅𝑝 = 𝑁 ∙ 𝑅1 = 33 ∙ 0,75 = 24,83 Ω  

 Časově vyvíjející se konstanta kondenzátoru 

𝜏 = 𝐶 ∙ (𝑅𝐻𝑉 +
𝑅𝑝

𝑛2
) = 24 ∙ 10−6 ∙ (6,48 +

24,83

12
) = 0,751 ∙ 10−3 𝑠 

n … počet paralelních větví 

 Zážehový impuls 

𝐿𝑧 =
𝑈2 ∙ 𝐶

2 ∙ (𝑛2 ∙ 𝑅𝐻𝑉 + 𝑅𝑝)
∙ (1 − 𝑒−

2∙𝑡𝑧
𝜏 ) = 

 =
10002∙24∙10−6

2∙(12∙6,48+24,83)
∙ (1 − 𝑒

−
2∙0,004

0,751∙10−3) = 4080 𝑚 𝐽/Ω 

PODMÍNKA:  Lz > Laktivační 

   4080 mJ/ Ω > 50 mJ/ Ω => VYHOVUJE 
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5.2.3 Pasport trhacích prací pro kalotu tunelu 

Tab.  3: Pasport trhacích prací pro kalotu tunelu 

1. Profil díla  KALOTA 

2. Hrubý profil = Fhr m
2
 23,56 

3. Výlom m
3
 65,2 

4. Typ zálomu  Klínový horizontální 

5. Zabírka m 2,5 

6. Počet vývrtů  33 

7. Průměr vývrtů mm 48 

8. Celková délka všech vývrtů m 92,7 

9. Typ trhaviny  PERUNIT E 

10. Celková hmotnost trhaviny kg 87,0 

11. Typ rozbušek  O – Sicca S 

12. Celkový počet rozbušek ks 33 

13. Ucpávka  PVC zátka 

14. Typ roznětu, roznětnice, ohmmetr  Elektr. , RKC – 1, digitální PO - 2 

15. Zapojení při elektrickém roznětu  Sériové 

16. Manipulační a bezpečnostní okruh m 10 , 150 

 

5.2.4 Vrtné schéma pro kalotu tunelu 

Tab.  4: Jednotlivé časování pro kalotu tunelu 

Č
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 v

ý
v
rt

u
 

P
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 [
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] 
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[k
g
/v

rt
] 

Č
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o
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ý
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tu
p
eň

 

D
ru

h
 v

rt
u

 

1-6 48 3,0 68 PERUNIT E  O – Sicca S 38 1,0 1° zálom 

7  2,9 85    3,0 2° 

rozšiřovací 8  90  2° 

9 85 2° 

10-17 85 3° přibírka 

18-19 85 4° 

patní 20 90 4° 

21-22 85 4° 

23-33 95 5° obrysový 

 

Celkem je k odpalu 33 ks rozbušek a 87,0 kg trhaviny.  
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Obr. 36: Vrtné schéma kaloty tunelu  
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5.2.5 Návrh trhacích prací pro jádro a dno tunelu 

Návrh trhacích prací pro jádro a dno tunelu o hrubém profilu 25,96 m
2
. 

Parametry odstřelu 

 Volba trhaviny:  Důlní skalní trhavina PERUNIT E  

 = 1380 kg/m
3
  … hustota trhaviny 

Vo = 0,858 m
3
/kg  … specifický objem zplodin 

Rt = 385 cm
3
   … výduť v TRAUZLU 

dn = 38 mm   … průměr náložek 

Q1 = 0,5 kg   … hmotnost náložek 

ln = 320 mm   … délka náložek 

 Střední měrná spotřeba trhaviny: 

 Dle Protodjakonova I. 

𝑞𝑠𝑡ř,1 = √
𝑓

𝐹ℎ𝑟
= √

6

25,96
= 0,5 𝑘𝑔/𝑚3 

 Dle Protodjakonova II. 

𝑞𝑠𝑡ř,2 = (√0,2 ∙ 𝑓 +
1

√𝐹ℎ𝑟
)

2

= (√0,2 ∙ 6 +
1

√25,96
)

2

= 0,8 𝑘𝑔/𝑚3 

 Dle Ibrajeva 

𝑞𝑠𝑡ř,3 =
√𝑓 − 𝑎 ∙ √𝐹ℎ𝑟

𝑡
=
√6 − 0,3 ∙ √25,96

1,3
= 0,7 𝑘𝑔/𝑚3 

a … koeficient úklonu díla pro horizontální a úklonná díla (0,25 – 0,3) 

t … koeficient pracovní schopnosti trhaviny pro důlní skalní (1,2 – 1,4) a pro důlně 

bezpečné (0,8 – 1,0) 
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 Dle Pokrovského 

𝑞𝑠𝑡ř,4 = 𝑠1 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑛 ∙ 𝑒 = 0,1 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠2 ∙
6,5

√𝐹ℎ𝑟
∙
400

𝑅𝑡
= 0,1 ∙ 6 ∙ 1,1 ∙

6,5

√25,96
∙
400

385

= 0,9 𝑘𝑔/𝑚3 

s1 … součinitel rozpojitelnosti horniny 

s2 … součinitel struktury horniny v čelbě (0,8 – 2,2 ; masivní horniny s2=1,1) 

n … součinitel upnutí horniny 

e … součinitel pracovní schopnosti 

 Dle Čuprunova 

𝑞𝑠𝑡ř,5 = 𝑚 ∙ (
0,6 ∙ 𝑒 ∙ √𝑓

√𝑥
− 0,05 ∙ √𝑓 ∙ 𝐹ℎ𝑟) = 𝑚 ∙

(

 
0,6 ∙

400
𝑅𝑡

∙ √𝑓

√𝑑𝑛
32

− 0,05 ∙ √𝑓 ∙ 𝐹ℎ𝑟

)

 =

= 1 ∙

(

 
0,6 ∙

400
385

∙ √6

√38
32

− 0,05 ∙ √6 ∙ 25,96

)

 = 0,8 𝑘𝑔/𝑚3 

m … koeficient počtu volných ploch (pro jednu volnou plochu m=1) 

e … součinitel pracovní schopnosti trhaviny 

 Dle Langeforse 

𝑞𝑠𝑡ř,6 =
14

𝐹ℎ𝑟
+ 0,8 =

14

25,96
+ 0,8 = 1,3 𝑘𝑔/𝑚3 
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 Dle OKR (VVUÚ) 

𝑞𝑠𝑡ř,7 = 2,16 ∙ 𝑚 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑒 ∙ 𝑘 = 2,16 ∙ 2,69 ∙ 0,221 ∙ 0,539 ∙ 0,864 ∙ 1,022 = 0,5 𝑘𝑔/𝑚
3 

m … koeficient pevnosti horniny  

b … koeficient velikosti profilu díla 

c … koeficient průměru náložky trhaviny 

e … koeficient výdutě v Trauzulu 

k … koeficient vlivu hustoty trhaviny 

 Dle „MHD“ (Rudné doly) 

𝑞𝑠𝑡ř,8 = 𝑞 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 = 1,3 ∙ 1,1 ∙ 1,1 = 1,6 𝑘𝑔/𝑚
3 

q … základní měrná spotřeba trhaviny 

x … koeficient struktury horniny v čelbě 

y … koeficient charakteru horniny 

 Dle VŠB 

𝑞𝑠𝑡ř,9 = (√𝑓 + 𝑎 ∙ √𝐹ℎ𝑟) ∙ (0,17 +
67

𝑅𝑡
) ∙ 𝑧𝑠𝑘 = 

= (√6 + 0,25 ∙ √25,96) ∙ (0,17 +
67

385
) ∙ 2,5 = 3,2 𝑘𝑔/𝑚3 

 Celková střední měrná spotřeba trhaviny  

𝑞𝑠𝑡ř =
∑𝑞𝑠𝑡ř,1−9

9
=
0,5 + 0,8 + 0,7 + 0,9 + 0,8 + 1,3 + 0,5 + 1,6 + 3,2

9
= 1,1 𝑘𝑔/𝑚3 

 Celkový objem rozpojované horniny na jednu zabírku 

𝑉𝑐 = 𝐹ℎ𝑟 ∙ 𝑧𝑧 = 25,96 ∙ 2,8 = 71,9 𝑚
3 

 Celková hmotnost nálože na čelbě 

𝑄𝑝 = 𝑞𝑠𝑡ř ∙ 𝑉𝑐 = 1,1 ∙ 71,9 = 82,1 𝑘𝑔  
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 Hmotnost nálože v 1. vývrtu 

𝑄1𝑝 =
𝑄𝑝

𝑁𝑐
=
82,1

35
= 2,34 𝑘𝑔/1 ∙ 𝑣𝑟𝑡 => 𝑄1𝑝,𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣 = 2,5 𝑘𝑔/1 ∙ 𝑣𝑟𝑡  

 Opravená celková hmotnost nálože na čelbě 

𝑄𝑐 = 𝑄1𝑝,𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣 ∙ 𝑁𝑐 = 2,5 ∙ 35 = 87,5𝑘𝑔 

 Celkový počet vývrtů na čelbě = počet náloží Nc 

 Dle Protodjakonova I. 

𝑁𝑐 = 2,7√
𝑓

𝐹ℎ𝑟
∙ 𝐹ℎ𝑟 =  2,7√

6

25,96
∙ 25,96 = 33,70  

 Dle Protodjakonova II. 

𝑁𝑐 = (√0,2 ∙ 𝑓 +
1

√𝐹ℎ𝑟
=)

2

∙ 𝐹ℎ𝑟 = (√0,2 ∙ 6 +
1

√25,96
=)

2

∙ 25,96 = 43,31  

Nc … ovlivnění kvality trhací práce (kusovitost a obrys díla) 

 Dle Bogomolova 

𝑁𝑐 = 2,3√
𝑓

𝐹ℎ𝑟
∙ 𝐹ℎ𝑟 =  2,3√

6

25,96
∙ 25,96 = 28,70  

 Dle koef. nabití kn 

𝑁𝑐 =
4 ∙ 𝑞𝑠𝑡ř ∙ 𝐹ℎ𝑟
𝜋 ∙ 𝑑𝑛2 ∙ 𝛾 ∙ 𝑘𝑛

=
4 ∙ 1,1 ∙ 25,96

𝜋 ∙ 0,0382 ∙ 1380 ∙ 0,6
= 31,56 

kn …koeficient nabití vývrtu (0,5 – 0,7)  

 Celkový počet vývrtů na čelbě = počet náloží Nc 

𝑁𝑐 =
∑𝑁𝑐
4

=  
33,70 + 43,31 + 28,70 + 31,56

4
= 35 
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 Rozmístění pomocných vývrtů v čelbě 

Kritérium pro rozmístění náloží v profilu se řídí tzv. maximálním směrným odporem  

𝑤𝑚𝑎𝑥 = √
𝑙

𝑞𝑝
= √

1,56

1,1
= 1,2 𝑚 

l … hmotnost souvislé nálože o délce 1m ….       𝑙 =
𝑄1

𝑙𝑛
=

0,5

0,32
= 1,56 𝑘𝑔/𝑚 

ZÁSADY:  

6) Vzdálenost mezi rozšiřovacími vrty a zálomem je  0,9 wmax = 1,07 m 

7) Vzdálenost rozšiřovacích vrtů je    0,9 ÷ 1,1 wmax = 1,07 ÷ 1,30 m  

8) Vzdálenost obrysových patních vrtů je   0,8 ÷ 0,9 wmax = 0,95 ÷ 1,07 m 

9) Vzdálenost patních vrtů je     0,9 ÷ 1,1 wmax = 1,07 ÷ 1,30 m 

10) Vzdálenost ostatních obrysových vrtů je   0,9 ÷ 1,0 wmax = 1,07 ÷ 1,20 m 

 

5.2.6 Návrh elektrického roznětu náloží pro jádro a dno tunelu 

Základní parametry 

Základní parametry podle kapitoly 5.2.2 . 

Výpočet elektrického roznětu 

 Odpor hlavního vedení 

𝑅𝐻𝑉 = 𝜌 ∙ 2 ∙ 𝑙 = 0,027 ∙ 2 ∙ 120 = 6,48 Ω  

 Odpor jedné rozbušky 

𝑅1 = 𝑅𝑚 + 2 ∙ 𝜌𝑝ří𝑣 ∙ 𝑙𝑝ří𝑣 = 0,2 + 2 ∙ 0,0925 ∙ 3,0 = 0,75 Ω  

 Odpor všech rozbušek 

𝑅𝑝 = 𝑁 ∙ 𝑅1 = 35 ∙ 0,75 = 26,33 Ω  
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 Časově vyvíjející se konstanta kondenzátoru 

𝜏 = 𝐶 ∙ (𝑅𝐻𝑉 +
𝑅𝑝

𝑛2
) = 24 ∙ 10−6 ∙ (6,48 +

26,33

12
) = 0,787 ∙ 10−3 𝑠 

n … počet paralelních větví 

 Zážehový impuls 

𝐿𝑧 =
𝑈2 ∙ 𝐶

2 ∙ (𝑛2 ∙ 𝑅𝐻𝑉 + 𝑅𝑝)
∙ (1 − 𝑒−

2∙𝑡𝑧
𝜏 ) = 

 =
10002∙24∙10−6

2∙(12∙6,48+26,33)
∙ (1 − 𝑒

−
2∙0,004

0,787∙10−3) = 3715 𝑚 𝐽/Ω 

PODMÍNKA:  Lz > Laktivační 

   3715 mJ/ Ω > 50 mJ/ Ω => VYHOVUJE 
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5.2.7 Pasport trhacích prací pro jádro a dno tunelu 

Tab.  5: Pasport trhacích prací pro jádro a dno tunelu 

1. Profil díla  JÁDRO A DNO 

2. Hrubý profil = Fhr m
2
 25,96 

3. Výlom m
3
 71,9 

4. Typ zálomu  horizontální 

5. Zabírka m 2,5 

6. Počet vývrtů  35 

7. Průměr vývrtů mm 48 

8. Celková délka všech vývrtů m 98,2 

9. Typ trhaviny  PERUNIT E 

10. Celková hmotnost trhaviny kg 96,7 

11. Typ rozbušek  O – Sicca S 

12. Celkový počet rozbušek ks 35 

13. Ucpávka  PVC zátka 

14. Typ roznětu, roznětnice, ohmmetr  Elektr. , RKC – 1, digitální PO - 2 

15. Zapojení při elektrickém roznětu  Sériové 

16. Manipulační a bezpečnostní okruh m 10 , 150 

 

5.2.8 Vrtné schéma pro jádro a dno tunelu 

Tab.  6: Jednotlivé časování pro jádro a dno tunelu 

Č
ís

lo
 v

ý
v
rt

u
 

P
rů

m
ěr

 v
ý
v
rt

u
 [

m
m

] 

D
él

k
a 

v
ý
v
rt

u
 [

m
] 

Ú
h
el

 k
 č

el
b
ě 

[°
] 

T
rh

av
in

a
 

R
o
zb

u
šk

y
 

P
rů

m
ěr

 n
ál

o
že

 [
m

m
] 

H
m

o
tn

o
st

  
tr

h
av

in
y
 

[k
g
/v

rt
] 

Č
as

o
v
ý
 s

tu
p
eň

 

D
ru

h
 v

rt
u

 

1 48 2,9 90 PERUNIT E O – Sicca S 38 2,5 1° 

rozšiřovací 2-5   85     2° 

6 90 2° 

7-14 85 3° 

přibírka 
15 90 3° 

16-21 85 4° 

22 90 4° 

23-35 95 5° obrysový 

 

Celkem je k odpalu 35 ks rozbušek a 96,7 kg trhaviny.  
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Obr. 37: Vrtné schéma jádra a dna tunelu  
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo seznámení s historií trhací techniky a osobnostmi, které se 

zasloužily o značný rozvoj v tomto odvětví. V praktické části byl proveden návrh trhací 

práce na Jablunkovském tunelu I. 

První polovina práce byla zaměřena na historii trhavin od objevu střelného prachu 

až po dynamit. Další část se věnovala historickým postupům a metodám rozpojování 

hornin. Pomocí ručního rozpojování se dobývaly nerostné suroviny a horniny již od doby 

kamenné až do objevení první trhaviny. Nejznámější technikou rozpojování byla práce 

želízkem a mlátkem, dále pak sázení ohněm. Až používání trhacích prací ulehčilo těžkou 

práci barabům a horníkům. Poprvé byly trhací práce pomocí střelného prachu použity 

v Banské Štiavnici v roce 1627. O dvě století později vynalezl Alfred Nobel nejznámější 

trhavinu dynamit. Poté se trhací práce velmi rychle rozšířily do celého světa.  

První polovinu práce uzavírá výčet klasických tunelovacích metod.  

Ve druhé polovině práce byly zpracovány zkrácené životopisy významných 

osobností a jejich přínos pro trhací techniku. Byly zde zařazeny osobnosti jako Vauban, 

Bélidor, Langefors, Protodjakonov a Nobel. U každé z osobností byl mimo životopisu 

uveden také jejich přínos v oblasti trhací techniky. 

Předmětem praktické části práce byl návrh trhacích prací na vybraný příklad 

z historie. Byl zvolen Jablunkovský tunel I z roku 1870. Potřebné parametry k výpočtu, 

jako velikost profilu díla a jiné rozměry byly získány za pomoci rešerše literatury. 

Informace o místní geologii vycházely ze zkušeností získaných při rekonstrukci 

Jablunkovských tunelů. Jelikož byl hrubý průřez díla necelých 50 m
2
, byl profil díla 

rozdělen na kalotu (23,56 m
2
) a jádro se dnem (25,96 m

2
). Pro kalotu byl zvolen 

horizontální klínový zálom s celkovými 33 vrty pro nálož Perunit E o průměru náložky  

38 mm. Celková spotřeba trhaviny činila 87 kg. Pro jádro a dno bylo zvoleno  

35 horizontálních vrtů, které by byly nabíjeny stejnou trhavinou jako u kaloty o spotřebě 

96,7 kg. Byl navržen elektrický roznět náloží. Veškeré ostatní hodnoty byly uvedeny 

v pasportu trhacích prací a ve vrtném schématu. Bohužel z historických materiálů nebyla 

zjištěna spotřeba trhaviny, proto není možné toto porovnat z výsledky navrženého 

pasportu.      
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