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ANOTACE  

Při povrchovém dobývání nerostných surovin, se velice často používají k rozpojování 

přírodního masívu trhací práce. S nástupem a vývojem výpočetní techniky 

v posledních desetiletích dochází také k její aplikaci i v oblasti trhacích prací. Tato 

práce se zabývá vývojem software, pomocí kterého lze projektovat jednotlivé 

clonové odstřely při trhacích prací velkého rozsahu a jeho aplikaci v lokalitě Mořina. 

Program nabízí vhodná řešení při projektování zejména clonových odstřelů včetně 

automatické kontroly projektovaných hodnot a tím zabezpečuje snížení rizika 

nepřípustného rozletu horniny při trhacích prací velkého rozsahu. 

Klíčová slova: software, program, výpočetní technika, trhací práce, projektování 

  

  

ANNOTATION 

In surface mining of raw materials are blasting works used very often for 

disconnecting natural massif. Computer progress in last years starts using software 

applications also in blasting works. This work deals with development of software 

which can help with making projects for blastings of great range and its application in 

region Mořina. The program offers useful solutions in making projects of blastings 

including automatical revision of projected parametres. This way it makes lower risk 

of undesirable fly of mineral material through blasting works of great range. 

Key words:  software, computer programme, software applications, blasting works, 

project of blastings 
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Seznam použitých zkratek 
 
DAP VTP1 trhavina produkovaná nabíjecími vozy společností SD-Vrtné a trhací 

práce, a.s. 
DMT  digitální model terénu 
DOS  disk operating system, diskový operační systém 
PC  personal computer, osobní počítač 
PDA personal digital assistant, osobní digitální pomocník, malý kapesní 

počítač. 
SD-VTP  společnost SD-Vrtné a trhací práce, a.s. 
SV, JV, SZ, Z  světové strany 
TPVR  trhací práce velkého rozsahu 
TVO  technický vedoucí odstřelu 
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Úvod 
V nedávné minulosti se při projektování trhacích prací používala výhradně deskriptivní 

geometrie. V době, kdy nebyla k dispozici výpočetní technika, existovala jediná 

možnost, jak ověřit vzdálenost vývrtů od volné plochy tak, aby byly zajištěny 

bezpečnost trhacích prací a optimální rozpojení horninového masívu. S nástupem 

výpočetní techniky se začaly objevovat aplikace, které umožňovaly projektování 

trhacích prací a kontrolu projektovaných vývrtů.  

Cílem této práce je popis vzniku a vývoje software Atlas modul Odstřel, prostřednictvím 

kterého lze projektovat clonové odstřely a aplikace tohoto software na lokalitě Mořina. 
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1 Popis lokality Mořina 
 

1.1 Geografické poměry 

Lokalitu Mořina tvoří část ložiska Kozolupy-Čeřinka č. ložiska B 3 065202 v katastrálním 

území Kozolupy (kód 671 967) v dobývacím prostoru Kozolupy-Čeřinka, evid.č. 60174.  

Ložisko je dobýváno etážovým lomem, provozně označovaným jako lom Čeřinka. 

Paní hora představuje protáhlý, nahoře plochý hřbet, protažený ve směru SV-JZ, jehož 

strmé svahy spadají na SZ a Z do údolí Bubovického potoka. Plochá vrcholová část Paní 

hory je zbytkem oligocenní plošiny, která je v okolí zachována v několika útržcích. 

Hydrograficky náleží oblast Paní hory Bubovickému potoku. 

Jámový etážový lom Čeřinka dobývá pruh vápenců, které budují SZ křídlo antiklinály 

Doutnáče. Vápencová souvrství zastižená v lomu náležejí spodnímu devonu, stupňům 

lochkov, prag a zlíchov. 

 

1.2 Statigrafie vápenců v oblasti lomu Čeřinka 

Geologické poměry širšího okolí jsou patrné z mapy na obr. č. 1 a vysvětlivek na obr. č. 2. 
 

Obr.č. 1 Geologické poměry v okolí lomu Čeřinka – mapa 
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Obr.č.2 Vysvětlivky k obrázku č. 1 
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Devonské vápence jsou na lokalitě v následujících stupních: 

 

STUPEŇ LOCHKOV   

 Je vyvinut ve facii vápenců kotýzských a spodních vápenců koněpruských. 

• Vápence kotýzské jsou nerovnoměrně zvrstvené až hrubě organodetritické. Jsou 

charakteristické obsahem různobarevných rohovců. 

• Spodní vápence koněpruské jsou bělošedavé bez rohovců               

  

STUPEŇ PRAG               

Je vyvinut ve facii vápenců svrchních vápenců koněpruských, vápenců sliveneckých, 

loděnických, řeporyjských, a dvoreckoprokopských a zlíchovských. 

• Svrchní vápence koněpruské jsou bělavé krystalické, nezřetelně  zvrstvené 

• Slivenecké vápence jsou narůžovělé krinoidové 

• Loděnické vápence jsou dobře zvrstvené šedé a žlutavé, kalové  s červenými skvrnami 

• Řeporyjské vápence nejsou v této oblasti vyvinuty 

• Dvorecko-prokopské vápence jsou šedé kalové hlíznaté, lavicovité  ve vyšších 

polohách s vložkami břidlic 

• Zlíchovské vápence jsou vyvinuty v okolí Bubovic. 

 

V kamenolomu Čeřinka jsou těženy následující vrstvy vápenců: 

• Kotýzské 

• Svrchní a spodní koněpruské 

• Slivenecké 

• Loděnické 

 

1.3 Tektonické poměry 

Antiklinála Doutnáče se stýká severním křídlem podél tetínského přesunu se synklinálou 

holyňsko - hostimskou, k jihu pak přechází do synklinály Chlumu. 

Antiklinála Doutnáče má mírněji ukloněné severní křídlo (20-40o) v západní části lomu se 

sklon vrstev pohybuje okolo 40o. Generelní směr vrstev v lomu je 60-70o. Směrné poruchy 

nejsou v lomu příliš zřetelné, zato se silně uplatňují mladší poruchy SZ-JV , na kterých 
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převládl vertikální pohyb. Poruchy jsou strmé, většinou ukloněné k východu. Mladší, méně 

výrazné jsou poruchy směrem S-J. 

 

1.4 Krasové jevy 

Propast je tvořena komplexem převážně strmě ukloněných chodeb a puklinovitých komínů, 

vázaných geneticky na téměř vertikální příčné poruchy, směrné poruchy ukloněné a příčné 

poruchy a křížení poruch s mezivrstevními spárami. Je vyvinuta hlavně ve vápencích 

sliveneckých a svrchních vápencích koněpruských. 

 Základní stavební prvky propasti jsou příčná dislokace 322/75-80o k JZ , směrná dislokace 

82/50o, rozhraní svrchních vápenců koněpruských s vápenci loděnickými o úklonu 45o k 

SSZ. Podzemní prostory tvoří ve vertikálním sledu propasti následující základní horizonty, 

spojené strmými až svislými šachtami : 

 

I. HORIZONT je v úrovni kolem 380 m.n.m, ( hloubka 21 m). Z horizontu zde odbočuje 

od hlavní šachty několik postranních  stoupajících chodeb a puklinových kanálů. Zpět k JV 

po hlavní příčné dislokaci jde strmě klesající chodba až na úroveň  367 m.n.m. 

 

II, HORIZONT je v úrovni 360 m.n.m., (hloubka 41 m). Vznikl na křížením obou 

hlavních dislokací a doprovodném poruchovém pásmu  a je největší podzemní prostorou 

propasti. Ve své centrální  části dosahuje výšky 6-8 m. K SZ stěna přechází v mohutnou  

ukloněnou puklinu, dosahující výšky až 25 m a komunikující  s prostorami tzv. Galerie na 

úrovni I. horizontu. Tato puklina je souhlasná s hlavní směrnou dislokací. 

 

III. HORIZONT lze předpokládat pod hladinou jezer t.j. pod úrovní  340 m.n.m., 

(hloubka 60,27 m). 

 

1.5 Těžební poměry 

Ložisko je dobýváno v jámovém lomu o 7 etážích na bázi cca 336 m n.m. 

Jednotlivé etáže jsou   založeny na úrovních : 

1.etáž  skrývka ornice (0,3 m) a výkliz kamenitých hlín (4,42 m)   

 2.etáž  405 m n.m. 

 3.etáž  389 m n.m. 
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 4.etáž  376 m n.m. 

 5.etáž  360 m.n.m. 

 6.etáž  348 m n.m. 

7.etáž  338 m n.m. 

Průmyslová těžba pomocí clonových odstřelů je prováděna v jámovém lomu Čeřinka v 6 

horizontálních těžebních etážích. Skrývkové práce jsou prováděny s předstihem 

v samostatném skrývkovém řezu. Těžba generelně postupuje směrem k východu 

rovnoběžně se směrem vrstev, a je navržena tak, aby bylo vytěženo maximální množství 

vápencové suroviny.  

Vlastní těžební postupy jsou podmíněny způsobem rozfárání, povrchovou morfologií 

ložiskového tělesa, hloubkovým omezením a kvalitou suroviny v jednotlivých částech 

ložiska. Pro skládání surovinové směsi je nutné zachování možnosti těžby alespoň ze dvou 

etáží. Jsou používány běžné, dosavadními zkušenostmi zavedené a osvědčené  těžební 

metody a technologické postupy. 

 

Základní dobývací metodou  je klasické směrné stěnování v etážích.   

 

Ložisko je dobýváno 6 etážemi (těžebními řezy) a skrývkovou etáží. Báze jsou přibližně 

vodorovné a jejich nadmořská výška   kolísá v rozmezí několika metrů. Výška jednotlivých 

těžebních řezů se pohybuje nejčastěji mezi 10-16 m. Celková výška stěny, počítána od 

vrchní hrany nejvyšší etáže k  patě nejnižší etáže činí až 75 m.  

Rozpojování hornin se provádí za pomoci trhacích prací velkého rozsahu. Trhací práce se 

provádí převážně jedno a víceřadými clonovými odstřely. Vývrty pro clonové odstřely jsou 

prováděny rotačně-příklepnou soupravou na samohybném podvozku se zásobníkem tyčí. 

Rozteče jednotlivých vývrtů jsou stanoveny projektem trhacích prací. Užívány jsou 

povolené průmyslové trhaviny. Roznět  je převážně milisekundový. Pomocí trhacích prácí 

jsou horniny rozpojeny většinou ve vyhovující fragmentaci. Sekundární rozpojování se 

provádí impaktorem na podvozku hydraulického rýpadla, případně ocelovou koulí 

pouštěnou ze lžíce rýpadla, ve výjimečných případech pomocí trhacích prací malého 

rozsahu vrtanými náložemi. [6] 

 
 



Bc.Petr Vlček : Aplikace výpočetní techniky při projektování TPVR, lokalita Mořina 

Rok 2010  7 

2 Historie a současnost v používání výpočetní 
techniky při projektování TPVR 

2.1 FACE 3D PRO 

Předchozí verze programu FACE 3D PRO nazvaná pouze FACE 3D byla aplikace pro 

prostředí DOS. Tato se v dnešních počítačích již, pokud vím, nepoužívá. Nicméně je 

vhodné si DOSovské prostředí připomenout alespoň obrázkem pro ilustraci rozdílu mezi 

verzemi uvedeného programu. 

  
Obr. č. 3 Prostředí programu Face 3D 

 

Programu FACE 3D PRO  jsem věnoval zvýšenou pozornost, zejména s popisem jeho 

možností a dostupných funkcí, jelikož tento je výkonným nástrojem v oblasti trhací 

techniky.  Výrobcem je firma MDL (Measurement Devices Ltd.) z Velké Británie, která 

se zabývá výrobou geodetických a laserových přístrojů a software vyvinula pro využití 

výstupních hodnot ze svých přístrojů pro oblast trhací techniky. Program se u nás 

používá a je znám i pod názvem Quarry 6. Program je sestaven z dílčích modulů a to 

zejména: 

• modul sloužící k přenosu dat z měřicího přístroje nebo externího záznamového 

zařízení (např. PDA) do PC, 

• modul pro zavedení souřadnic měřičských bodů do systému a pro výpočet 

souřadnic měřících stanovišť, 
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• modul pro tvorbu modelu lomové stěny (půdorys situace) umožňující editaci 

jednotlivých vývrtů, 

• modul pro tvorbu řezů umožňující interaktivní úpravu parametrů jednotlivých 

vývrtů v závislosti na skutečné velikosti záběru, 

• modul pro 3D zobrazení modelu lomové stěny, 

• modul pro editaci druhé a dalších řad vývrtů, 

• modul pro vytváření časových schémat neelektrického roznětu a pro konstrukci 

náloží, 

• modul pro zpracování dat z inklinometrického měření vývrtů 

Jednotlivé moduly umožňují v postupných krocích provést všechny operace od 

zpracování geodetických dat až po vyprojektování zadaného odstřelu. 

V první řadě je nutné provést nastavení programu, zadání cest pro vstupní data a popis 

projektovaného odstřelu. Dále zpracování geodetických dat a jejich přepočet na 

souřadnice Y, X a Z. Ze souřadnic lze vygenerovat prostorový 3D model těžební stěny. 

 
Obr.č. 4   Vygenerovaný 3D model těžební stěny v programu FACE 3D PRO (Quarry 6) 

 

Samotné projektování začíná zadáním vývrtů v půdorysném zobrazení buď jednotlivě, 

nebo dávkově s vývrty umístěnými na přímce. Samozřejmostí je možnost editace 

jednotlivých parametrů (sklon, směr, délka). 
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Obr.č. 5 Umístění vývrtů do 3D modelu terénu v programu FACE 3D PRO (Quarry 6) 

 

Jak je patrné z obrázku č. 5, na pravé straně lze vidět profil vybraným vývrtem a takto 

lze kontrolovat vzdálenost k volné ploše. Tímto způsobem je monitorován záběr po celé 

délce vývrtu a kombinací vhodného umístění vývrtu, jeho sklonem a směrem pak může 

technický vedoucí odstřelů při projektování trhacích prací korigovat základní parametry 

projektování tak, aby rozpojování bylo prováděno s velkou přesností. 

Program samozřejmě umožňuje přidání vývrtů do dalších řad, očíslování vývrtů, 

kótování, popisy atd. 

 
Obr.č. 6  Projektování víceřadého clonového odstřelu v programu  FACE 3D PRO (Quarry 6) 
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Podklady pro realizaci vrtných prací – vrtný deník lze získat přímo z programu. Dále 

program automaticky generuje souřadnice ústí jednotlivých vývrtů a tyto pak lze 

jednoduše přenést do řídící jednotky moderních vrtných souprav typu „C“ a tak 

provádět vrtné práce s minimálním zásahem lidského činitele. 

 
Tabulka č.1 Výpis parametrů jednotlivých vývrtů v programu  FACE 3D PRO (Quarry 6) 

 
 

Jedním z dalších modulů programového vybavení FACE 3D PRO je možnost vytvoření 

schématu časového zpoždění s možností animace detonace jednotlivých náloží. 

Modul zpracování dat inklinometrického měření vývrtů externím inklinometrem 

umožňuje porovnávat naplánované vývrty se skutečným stavem. Lze tak zjišťovat 

přiblížení se vývrtu ke stěně nebo přiblížení se vývrtů k sobě a dává technickému 

vedoucímu odstřelu možnost přizpůsobení velikosti nálože v jednotlivých částech 

vývrtů. Avšak používané inklinometry jsou velmi nákladnou záležitostí a je zde vysoké 

riziko, že takto drahé zařízení zůstane ve vývrtu a nebude je možné vyjmout. Proto je 

tento způsob měření vhodný jen v určitých druzích hornin, zejména pak ve vývrtech, 

které jsou tvořeny hladkými stěnami neumožňující zaklesnutí inklinometru. 

Závěrem této kapitoly bych chtěl zhodnotit FACE 3D PRO. Je to jistě výkonný nástroj, 

který svým složením z jednotlivých modulů umožňuje TVO komplexní činnost při 

projektování včetně možnosti implementovat data získaná inklinometrickým měřením. 

Jistou nevýhodou je lokalizace v anglickém jazyce, která není vhodná pro širší  užití 

v České republice.  
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2.2 QEDPlus 

QEDPlus je program společnosti Austin Powder International. S tímto programem lze 

analyzovat vrtné a trhací práce a provádět optimalizaci těchto prací, jejich plánování a 

simulaci. Software umožňuje navrhovat trhací práce ve 3D prostředí a obsahuje 

analytické algoritmy zkoumající každou reálnou situaci trhacích prací. 

Mezi analyzované algoritmy patří: 

• kontrola kvality při procesu vrtných a trhacích prací 

• rozsah dostupných produktů 

• těžební proces a jeho požadavky 

• obchodní profit pro každého klienta 

Výchozím prvkem programu je konstrukce vhodného vrtného schématu a volba jeho 

parametrů. 

 
Obr.č. 7  Návrh vrtného schématu v programu QEDPlus 

 
Následujícím krokem je specifikace použitých výbušnin ve vývrtech, tzn. použité 

počinové náložky, vlastní trhaviny k rozpojení určeného masívu a volba rozbušky. Dále 

lze zvolit sklon, směr, délku  Na následujícím obrázku je znázorněna možnost při 

zadávání jednotlivých parametrů. 
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Obr.č.8 Specifikace jednotlivých výbušnin ve vývrtu 

 

Nedílnou součástí programu QEDPlus je samozřejmě volba časování. Program 

umožňuje navolit jednotlivé časové stupně pro jednotlivé rozbušky. Velice zajímavou 

funkcí programu je možnost simulace odpálení jednotlivých rozbušek. Tímto nástrojem 

má technický vedoucí odstřelu vizuální kontrolu nad celým odstřelem už při jeho 

projektování. Obdobná možnost simulace a analýzy využití energie výbušnin existuje 

také při tvorbě vrtného schématu a volbě použitých výbušnin. 

 
Obr.č. 9  Volba časování a jeho simulace v programu QEDPlus 
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Obr.č. 10  Optimalizace vrtného schématu při využití energie použitých výbušnin 

 

Závěrem lze konstatovat, že program QEDPlus je také velmi výkonným nástrojem pro 

projektování v oblasti trhací techniky, který zahrnuje veškeré podprogramy potřebně pro 

projektování trhacích prací. Dále obsahuje analytické nástroje pro optimální využití 

výbušnin, jejich časování a v neposlední řadě analýzu fragmentace.  

Nevýhodou programu je opět anglická verze. 

Podrobnější popis QEDPlus nepovažuji za nutný vzhledem k tomu, že jsou zde popsány 

základní funkce programu.  

Existuje samozřejmě řada dalších programů, které zde neuvádím. Výše uvedené dva 

programy považuji za dostatečné pro srovnání s programem Atlas modul Odstřel.   

[Byly použity informace o programech a grafické náhledy aplikací FACE 3D, FACE 3D 

PRO (Quarry 6) a QEDPlus, které byly poskytnuty společností Austin Detonator s.r.o.] 
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3 Aplikace softwaru Atlas, modul odstřel 

3.1 Všeobecně 

Při rozpojování horninového masívu trhacími pracemi je potřebné zajistit projektování 

jednotlivých parametrů. Obecně lze velkou část činností spojených s přípravou a 

prováděním trhacích prací zefektivnit a zrychlit využitím výpočetní techniky, konkrétně 

osobních počítačů (dále jen PC) vybavených vhodnými programovými prostředky. Tak 

lze docílit při dostatečné zručnosti TVO nejen výrazného zvýšení rychlosti 

(produktivity) jeho duševní práce, ale také její zpřesnění a „zpřehlednění“ tvorbou 

přehledných tiskových sestav včetně grafických výstupů. Za velký přínos použití 

výpočetní techniky lze považovat i snížení rizika vzniku omylů a chyb ve výpočtech i 

grafické editaci oproti rutinní „ruční“ práci. 

K tomu jsou v České republice používány jak prostředky vlastní produkce, tak i 

sofistikovanější nástroje. Mezi ně patří digitální model terénu Atlas DMT s nástavbou 

nazvanou „Odstřel“.  

3.2 Modul Odstřel 

3.2.1 Zadávací podmínky 

Modul Odstřel byl naprogramován jako nadstavba digitálního modelu terénu Atlas. 

Program vznikl na základě požadavků týmu pracovníků v oblasti trhací techniky, 

kterého jsem byl členem. Společnost Atlas s.r.o. byla oslovena  proto, že má již 

z minulosti bohaté zkušenosti s modelováním terénu v 3D prostředí a byla ochotna 

vyvinout vhodné prostředí pro projektování trhacích prací.   

Podmínky pro vytvoření software byly následující: 

- výpočet velikosti náloží či měrné spotřeby trhavin potřebných pro rozpojení 

příslušného bloku konkrétní horniny v daných úložních a geologických poměrech 

- zpracování naměřených hodnot geodetického zaměření lomové stěny a jejího okolí 

- vytvoření (vygenerování) vrtného pole v dané partii lomu nebo dolu, respektující 

parametry náloží předem určených (vypočítaných) a dané prostorové zadání 

- ověření bezpečných vzdáleností vrtů (náloží) navzájem a od volné plochy 

- vytvoření přehledných a srozumitelných tiskových výstupů jako součást dokumentace 

TP i jako prováděcí předpis pro pracovníky realizující odstřel (např. vrtný deník 
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s určením parametrů jednotlivých vrtů, nabíjecí plán jako podklad pro objednávku 

množství výbušnin potřebných k realizaci odstřelu) 

- případné vygenerování datového souboru pro numericky řízenou vrtnou soupravu typu 

„C“ 

- vytvoření podkladů pro ověření správnosti provedení vrtných prací (např. vytyčovací 

plán pro „konečnou záměru“) 

- zpracování dat z „konečné záměry“ a jejich srovnání se stavem projektovaným 

- zpracování korekcí parametrů odstřelu na základě dat z „konečné záměry“. 

Po vzájemných konzultacích, které byly směřovány k jednoduchosti ovládání programu, 

příjemného uživatelskému prostředí a variabilnosti výstupních sestav byl program 

vyvinut s následujícími možnostmi, vstupy a výstupy. 

 

3.2.2 Stručný popis modulu „Odstřel“ 

Podstatou programu je grafické zobrazování prostorové analytické geometrie. Modul 

„Odstřel“ pracuje s 3D modelem terénu idealizovaným do trojúhelníkových ploch 

prostorové sítě. Vývrty zobrazuje jako úsečky. Prostorově jsou řešeny jejich vzájemné 

polohy (vzdálenosti) a vzdálenosti k nejbližší volné stěně – tzv. „záběr“, což je jeden ze 

základních parametrů při projektování clonových odstřelů. 

 

3.2.3 Vstupní data modulu „Odstřel“ 

Vstupními hodnotami modulu „Odstřel“ jsou souřadnice charakteristických bodů 

lomové stěny. Patří sem zejména významné body horní a dolní hrany, popř. významné 

body lomové stěny. Dále body horního a spodního plata. Tyto body jsou získávány 

standardní měřičskou metodou, např. polární tachymetrií.  

 

3.2.4 Zpracování dat v modulu „Odstřel“ 

Z bodů získaných zaměřením lomové stěny je pomocí programu Atlas DMT, modul 

„Odstřel“ vygenerován prostorový model, do kterého lze vkládat jednotlivé vývrty či 

jejich řady. Tímto způsobem navrhne technický vedoucí odstřelu všechny vývrty 

potřebné pro rozpojení předpokládaného bloku horninového masívu. Následnou 

kontrolu parametrů důležitých pro kvalitní rozpojení a pro bezpečnost provedení 
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trhacích prací provádíme na základě hodnot „záběru“, které program dynamicky počítá a 

znázorňuje při jakémkoliv přemístění projektovaného vývrtu či změně jeho sklonu nebo 

směru. Nad kterýmkoliv vývrtem lze vytvořit příčný řez a tak provést kontrolu „záběru“ 

po celé délce vývrtu. 

 

3.2.5 Výstupní data 

Takto vyprojektovaný odstřel lze vytisknout jako grafický podklad technickému 

vedoucímu odstřelu, tzn. půdorysný pohled a příčné řezy vybranými vývrty. Dle těchto 

sestav se v koruně lomové stěny následně vytýčí umístění jednotlivých vývrtů.  

Z důvodu vyšší variability programu a jeho užitnosti nejsou v programu 

implementovány výstupy jako je vrtný deník, nabíjecí plán apod. Program však 

disponuje možností exportu dat např. do textového souboru, což je v tomto případě 

jistou výhodou. Tento textový soubor slouží jako vstupní data pro vytvoření dalších 

potřebných dokladů v tabulkovém procesoru Excel jako je vrtný deník či nabíjecí plán. 

 

3.2.6 Verze modulu Odstřel 

Samotný program Atlas, modul Odstřel prošel již určitým vývojem. První verze byla 

vytvořena na platformě 16-ti bitových Windows 3.11. Tato verze programu má označení 

3.8 a je složena z mnoha modulů, které jsou v podstatě samostatnými dílčími programy, 

které na sebe mají návaznost. Pro vlastní projektování trhacích prací se v této verzi 

využívají tři moduly: 

• modul Generace sítě – tento modul provede vygenerování 3D modelu ze 

souřadnic vypočtených na základě tachymetrického měření 

• modul Editor sítě – v tomto modulu lze editovat 3D model například 

propojením bodů horní a spodní hrany lomové stěny  

• modul Kres – do tohoto modulu se načítá vygenerovaná síť s vyznačenými 

charakteristickými  body a spojnicemi (horní a spodní lomová hrana); dále tento 

modul umožňuje kompletní provedení projektové dokumentace včetně 

tiskových výstupů a exportu dat k dalšímu zpracování 

Novější 32-ti bitová verze, která plně odpovídá současným verzím Windows je na rozdíl 

od předchozí verze zkompletována do jednoho programu. Jednotlivé kroky, které 

v předchozí verzi byly vždy součástí dílčího programu, jsou zde spustitelné z jednoho 
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prostředí a umožňují tak komfortnější práci uživatele. Po zkušenostech s předchozí verzí 

a na základě nových požadavků jsem se podílel na zadávacích podmínkách pro rozšíření 

programu o možnost vložení skutečných geodeticky zaměřených vývrtů do projektu. 

V této, v současné době poslední verzi, je tedy kromě příjemnějšího uživatelského 

prostředí umožněna i kontrola a porovnání naprojektovaných a skutečně navrtaných a 

zaměřených vývrtů.  Je možné provést import dat z provedené konečné záměry do 

zpracovaného projektu. TVO má při využití této funkce možnost porovnat odchylky 

mezi projektovanými a skutečně navrtanými vývrty. Tato funkce tak zajišťuje 

technickému vedoucímu odstřelu zejména zpětnou kontrolu a možnost korekce velikosti 

nálože. 

 

 

 
Obr. č. 11 Implementace vývrtů z konečné záměry do projektu trhacích prací 

 

3.2.7 Propagace modulu Odstřel u odborné veřejnosti 

Mimo spolupráce na zadávacích podmínkách při tvorbě softwaru Atlas a následně jeho 

aplikaci v praxi jsem se jako zaměstnanec akciové společnosti SD-Vrtné a trhací práce 

postupně podílel i na prosazování a doporučení modulu Odstřel u dalších uživatelů. 

Byly prováděny prezentace software výrobcem programu s mojí účastí, zejména 

s praktickými zkušenostmi a možnostmi využití programu. Tyto prezentace probíhaly 

v minulých letech na Mezinárodním semináři Společnosti pro trhací techniku a 

pyrotechniku v České republice a na Slovensku na Mezinárodním semináři Slovenské 

spoločnosti pre trhacie a vrtacie práce. 



Bc.Petr Vlček : Aplikace výpočetní techniky při projektování TPVR, lokalita Mořina 

Rok 2010  18 

Vzhledem k četnému používání modulu Odstřel jsem byl osloven dnes již bývalým 

pracovníkem Českého báňského úřadu, abych provedl seznámení s praktickými 

zkušenostmi studentů licenčního studia Rozpojování hornin výbuchem na Fakultě 

chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kteří se připravují na zkoušky TVO před 

Českým báňským úřadem. Tato přednáška se uskutečnila v roce 2009 a setkala se 

s kladným ohlasem. Předpokládám, že předávání těchto zkušeností dalším nově 

vznikajícím TVO ovlivní jejich orientaci na trhu při výběru vhodného softwarového 

vybavení. 

 

3.2.8 Nové požadavky na modul Odstřel 

S aplikací modulu Odstřel v praxi se objevují i nové požadavky na jeho funkce. Jedním 

z těchto požadavků v posledním roce bylo přidání možnosti automatické kontroly 

vzdálenosti k volitelné ploše. Nyní program disponuje možnostmi automatické kontroly 

vzdálenosti a její vizualizace k nejbližší volné ploše a mezi jednotlivými vývrty. 

Nicméně při pracích na LOMECH MOŘINA spol. s r.o. jsme při projektování některých 

odstřelů došli k závěru, že by bylo vhodné odzkoušet a aplikovat v praxi předstřelení – 

presplit. Při dobývání těžené suroviny v lomu Čeřinka vzniká v severozápadní části 

lomu vysoký závěrný svah. Jeho výška dosahuje až 75 m. Dosud jsou odstřely ve styku 

s touto stěnou prováděny standardním způsobem, tzn., že na styčné ploše mezi 

odstřelem a závěrným svahem není aplikováno takové provádění trhacích prací, které by 

zajišťovalo nepoškození stěny od detonační rázové vlny.  

Tato problematika byla v roce 2009 řešena a výstupem  bylo naprojektování clonového 

odstřelu, při kterém by nedošlo k poškození závěrného svahu touto detonační rázovou 

vlnou. Prostřednictvím používaného modulu Odstřel byla ve styčné ploše mezi 

standardními vývrty a závěrným svahem navržena soustava presplitových vývrtů, které 

zabrání průchodu rázové detonační vlny do závěrného svahu a tím zamezí poškození 

závěrné stěny. Při  projektování tohoto clonového odstřelu však vznikla potřeba 

kontroly vzdálenosti mezi vývrty a zvolenou rovinou, která v tomto případě byla 

definována řadou presplitových vývrtů. Tento požadavek byl výrobcem software 

akceptován a bude implementován v následující verzi programu. Nicméně aktuální 

situace si žádala řešení a po prozkoumání v současných možnostech programu jsem pro 

vyřešení situace provizorně aplikoval možnost definice vzdálenosti v prostoru mezi 

těžebními a presplitovými vývrty. Tato funkce programu mi v tomto případě postačila 
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k naprojektování krajních těžebních vývrtů a presplitových vývrtů v takové vzdálenosti, 

aby nedošlo k jejich přílišnému přiblížení či dokonce k jejich překřížení. Vzhledem 

k projektované odlehčené náloži v presplitových vývrtech a k lokalizaci tohoto 

clonového odstřelu by přiblížením těchto vývrtů nebyla ohrožena bezpečnost 

prováděných prací, avšak soustava presplitových vývrtů by ztratila svůj smysl. Pro 

ilustraci uvádím pohled na lom Čeřinka a půdorys uvedeného clonového odstřelu. 

 
Obr.č. 12 Pohled na lom Čeřinka, napravo vysoká závěrná stěna 
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Obr.č. 13  Půdorysné zobrazení projektu s umístěním presplitových vývrtů 

 

Musím bohužel konstatovat, že dosud nebyl clonový odstřel s presplitovými vývrty 

proveden a to z několika důvodů: 

• Vrtné soupravy lokalizované v lomu Čeřinka nedisponují možností umístit 

presplitové vývrty tak, aby byl zajištěn jejich správný směr a sklon. 

• Četnost clonových odstřelů v této části lomů je nižší. V roce 2009 byl kladen 

důraz na clonové odstřely směřující k rozšíření lomu v jihovýchodní a 

severovýchodní části lomu. 

• Provádění presplitových vývrtů je vhodnější na vyšších etážích lomu vzhledem 

bezpečnosti pracovníků při zvýšené časové expozici jak při vrtných pracích, tak i 

při vlastním nabíjení. 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že současné provádění trhacích prací bez 

implementace presplitových vývrtů nevede k nestabilitě závěrného svahu lomu a to 

z důvodu místní geologie a úložních poměrů těžených vápenců. Nicméně aplikace 
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tohoto systému by mohla vést k zlepšení současného stavu. Avšak je nutné konstatovat, 

že zjištění výsledků takových odstřelů není otázkou týdnů či měsíců, ale roků. 

 

3.3 Aplikace modulu odstřel na lokalitě LOMY MOŘINA 

3.3.1 Všeobecně 

Společnost LOMY MOŘINA, spol.s r.o. již několik let provádí trhací práce 

dodavatelským způsobem. V současné době tyto práce provádí již čtvrtým rokem 

společnost SD-Vrtné a trhací práce, a.s, Bílina (dále jen SD-VTP)., jejímž jsem 

zaměstnancem.  Firma SD-VTP vznikla jako samostatný subjekt v roce 1997, kdy jí 

mateřské Severočeské Doly, a.s. vyčlenily jako dceřinou společnost. V následujících 

letech se fy SD-VTP postupně etablovala na trhu jako poskytovatel kvalitně 

prováděných služeb v oblasti provádění trhacích prací, výroby výbušnin typu DAP 

vlastními nabíjecími vozy a prosazováním moderních progresivních metod v oblasti 

trhací techniky.  

To byl i jeden z důvodů při výběru naší společnosti pro provádění trhacích prací na 

lokalitě Mořina. S nástupem naší společnosti na LOMECH MOŘINA, spol. s r.o. byl 

modul „Odstřel plně aplikován do každodenní praxe technických vedoucích odstřelů. To 

ovšem vyžaduje pracovníky na pozici technického vedoucího odstřelu, kteří ovládají 

rutinně práci s výpočetní technikou. Ti však těmito schopnostmi nedisponovali. Proto 

v prvopočátcích naší činnosti na lokalitě Mořina bylo projektování jednotlivých odstřelů 

prováděno tzv. „na dálku“. Jednotlivé odstřely byly zaměřeny a elektronicky zasílány do 

sídla firmy, kde jsem je vyprojektoval  a grafické a tabulkové výstupy zasílal 

elektronicky zpět na pracoviště Mořina. Tento způsob řešení projektování byl, jak jsem 

si uvědomoval, provizorní a do jisté míry nepružný. Bylo naprosto nezbytné, aby se 

pracovníci na pozicích technických vedoucích odstřelů s programem naučili pracovat a 

využívat jeho možnosti tak, aby byli schopni vyprojektovat jednotlivé odstřely sami. 

Toto byl klíčový úkol, kterým jsem se v roce 2009 zabýval a který byl splněn. To bylo 

velmi důležité pro zkvalitnění služeb zejména s ohledem na zpětnou vazbu mezi 

projektováním odstřelů a skutečností. 
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3.3.2 Vstupní hodnoty programu Atlas 

Vstupní data samotné projektování jsou získávána zaměřením charakteristických bodů 

lomové stěny připravené k rozpojení včetně bodů horního a spodního plata. Tyto body 

jsou zaměřovány na Lomech Mořina totální stanicí Trimble 5003DR. Tato stanice 

umožňuje odrazové i bezodrazové měření bodů a v případě nutnosti lze provést tzv. 

naskenování lomové stěny, tzn. vytvoření bodového pole s volitelnými hodnotami 

vzdáleností mezi měřenými body v řadě a mezi těmito řadami. Tento způsob je však 

využíván jen ve výjimečných případech, kdy body koruny a paty těžebního řezu jsou 

vzhledem k tvaru a členitosti nedostatečné.  

 

 
Obr.č.14  Měření lomové stěny totální stanicí 

 

Zpravidla dostačuje měřit body horní a dolní hrany, popřípadě významné body ve stěně. 

Naměřená data jsou následně zkopírována z paměti stanice Trimble 5003DR do PC 

prostřednictvím přiloženého software GDMlink. Tento program je určen pro přenos dat 

mezi elektronickým teodolitem a počítačem. Prostředí programu je velmi jednoduché, 

podobné známým souborovým manažerům. Po zkopírování dat z měřičského přístroje 

do počítače se souřadnice měřícího stanoviště a měřených bodů spočítají na základě 

znalostí tří pevných měřičských bodů a změřených hodnot vzdálenosti a vertikálního a 

horizontálního úhlu. V případě ustavení měřící stanice na pevný měřící bod postačují 

k výpočtu jen další dva pevné měřičské body. K výpočtu souřadnic je na Lomech 

Mořina využíván program GROMA. 
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Tab. č. 2 Seznam měřených hodnot 

 
 

 

Tab. č. 3 Seznam souřadnic jednotlivých bodů 

 
 

Takto spočítané souřadnice jsou z Gromy vyexportované do textového souboru ve 

formátu číslo bodu, souřadnice Y, X, Z a popis bodu. Tento soubor je pak vstupní 

informací pro vytvoření modelu terénu předpokládaného místa odstřelu. 
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Tab. č. 4   Výstupní formát dat z Gromy-vstupní data pro Atlas DMT 

 
 

3.3.3 Model terénu 

Výše uvedená data jsou základní vstupní informací pro vytvoření prostorového 

digitálního modelu terénu již v samotném programu Atlas, modul Odstřel. První fází je 

vytvoření půdorysného zobrazení, ve kterém pracovník – technický vedoucí odstřelu 

(TVO) provede generaci modelu terénu, dále pak vyznačení charakteristických prvků, 

tzn. lomové hrany koruny a paty těžebního řezu. Takto je připraven půdorys 3D modelu 

terénu pro další práci. V tomto momentu začíná vlastní projektování – umístění vývrtů. 

Do modelu terénu umístíme vývrty jednotlivě či dávkově po řadách  Parametry vývrtů 

zvolíme dle sklonu lomové stěny. Vývrty umístíme do předem zvolené vzdálenosti od 

lomové hrany. Takto vložené vývrty jsou základním stavebním prvkem celého projektu. 

Parametry vývrtů jsou editovatelné buď jednotlivě či dávkově. Jsou to zejména záběr u 

horní hrany, záběr u spodní hrany, směr, sklon, délka a rozteč mezi vývrty. 
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Obrázek č. 15 Půdorys vývrtů s vyznačením editace parametrů vývrtů 

 

Nad každým takto naprojektovaným vývrtem je možné vytvořit řez, který je dynamicky 

propojen s půdorysem a tak se veškeré změny v půdorysu okamžitě projeví i v 

příslušném řezu.  

 

 

 
Obrázek č. 16 Řez s vývrty 
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Tímto způsobem optimalizujeme jednotlivé vývrty tak, aby splňovaly podmínky pro 

bezpečné provedení projektovaného odstřelu, tzn. dodržení nepřekročení minimální 

bezpečné vzdálenosti vývrtu od lomové stěny – záběru, zajištění nepřiblížení se vývrtů 

k sobě. Program disponuje funkcí automatické kontroly těchto vzdáleností a  grafické 

upozornění v případě překročení nastavených hodnot. 

  

 
Obrázek č. 17 Grafické znázornění překročení nastavených hodnot 

 
 
Pro případ naprojektování dalších řad vývrtů lze použít nově implementované funkce, 

vložením kopie předchozí řady s možností volby vzdáleností a bočního posunutí nové 

řady. Samozřejmě, že je možné vložit novou řadu vývrtů nebo jednotlivé vývrty další 

řady manuálně. U takto vložených vývrtů v dalších řadách můžeme samozřejmě 
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upravovat jejich parametry, tzn. délku, sklon a směr tak, abychom zajistili např. 

zarovnání nově vzniklé lomové stěny apod. 

Samotný program Atlas disponuje řadou funkcí, které usnadňují práci uživateli. Patří 

sem např. návrh délky vývrtů podle převrtávky, návrhový dialog vývrtů, návrh sklonu 

vývrtů podle vzdálenosti od paty, návrh směru vývrtů apod. Samozřejmostí je také 

projektování patních vývrtů.  

Nespornou výhodou programu je dynamické propojení mezi půdorysem a řezem nad 

vývrtem. Tudíž je kromě systému kontroly minimálního záběru i vizuální kontrola.  

 

3.3.4 Zpracování výstupních dat 

Výsledkem aplikace modulu Odstřel je grafické znázornění půdorysné situace a řezů 

nad významnými vývrty odstřelu. Program umožňuje export zpracovaných dat do 

vybraného souboru s nadefinovanými hodnotami.  

 

 
Obr. č. 18    Export datového souboru z programu Atlas, modul Odstřel 
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Tyto pak zpracujeme např. v tabulkovém procesoru typu MS Excel. Provedeme import 

textového souboru s příslušnou strukturou pomocí průvodce importem textu. Datovým 

propojením jednotlivých listů Excelu pak získáme následující tabulky. Ty jsou 

nezbytnou dokumentací přípravných prací pro trhací práce. Jsou to vrtný deník, nabíjecí 

plán a výpočet kubatury či tonáže odstřelu. 

Vrtný deník je jedním ze základních dokumentů vrtmistra, který dle něj provádí vrtné 

práce a zároveň do něj zapisuje průběh prací, případné anomálie (kaverny, geologické 

poruchy apod.) 

 
Tabulka č. 5  Vrtný deník 
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Další dokument, který potřebuje Technický vedoucí odstřelu je Nabíjecí plán. Základ 

tabulky je opět datově propojen s importovaným textovým souborem. Projektant si 

stanoví pouze délku ucpávkové zóny. Vzhledem ke známé délce vývrtu a ucpávkové 

vrstvy je známa délka adjustované části vývrtu. Vzhledem k používané trhavině DAP 

VTP1 vlastní výroby, vyráběné na místě nabíjecím vozem, je při známém průměru 

vývrtu a náložové hustotě automaticky Excelem vypočtena hmotnost nálože v každém 

vývrtu. Projektant si následně zvolí u každého vývrtu hmotnost počinové náložky, 

případné „podhození“  brizantní trhavinou ve spodní části vývrtu, dále počet rozbušek 

na vývrt. Tímto jednoduchým způsobem je připraven Nabíjecí plán. 

 
Tabulka č. 6  Nabíjecí plán 

 
 

 
Dalším dokumentem, který navazuje na dva předchozí, je Výpočet kubatury (tonáže) 

odstřelu. Pro výpočet tonáže je nezbytné znát plochy ohraničující vývrty na úrovni 

horního a spodního plata. Tyto plochy si vytvoříme pomocí polygonu v prostředí Atlasu. 

Vrcholy těchto polygonů vyexportujeme do textového souboru a následně tyto data 

použijeme jako vstupní hodnoty do tabulkového procesoru Excel. Z velikosti těchto 

ploch a známé výšky horního a spodního plata a tudíž výšky těžební stěny pak 
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spočítáme kubaturu odstřelovaného bloku. Při známé objemové hmotnosti těžené 

suroviny je potom výslednicí tonáž rozpojované horniny, jak je vidět v následující 

tabulce. 

 
Tabulka č. 7  Výpočet velikosti ploch horního a spodního plata 

 
 

 
Tabulka č. 8  Výpočet výšky těžebního řezu a celkové tonáže 
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Důležitým faktorem ovlivňující kvalitu trhacích prácí je časováním jednotlivých náloží 

tak, aby došlo k efektivnímu rozpojení suroviny s pokud možno nejmenšími vedlejšími 

účinky na okolí.  

Samotný Atlas, modul Odstřel projektování časování náloží sice neumožňuje, nicméně 

lze využít software Editor od firmy Austin Powder Service. Ten umožňuje vložení 

libovolného počtu vývrtů, tak jak jsme si je vyprojektovali v Atlasu. Následným 

propojením jednotlivých vývrtů rozbuškami se zvoleným zpožděním získáme 

plnohodnotné schéma zapojení neelektrických rozbušek. Program Editor disponuje 

funkcí simulace detonace jednotlivých rozbušek v závislosti na zvolených časových 

zpožděních. Tato funkce umožňuje technickému vedoucímu odstřelu kontrolu časování 

již při projektování clonového odstřelu. 

 

 
Obr. č. 19 Časování náloží 

 

Všechny výše uvedené výstupy jsou nedílnou součástí dokumentace každého clonového 

odstřelu jako tzv. „Prováděcí projekt“ a tento je uložen na pracovišti Mořina. Prováděcí 

projekt je pracovní nástroj každého technického vedoucího odstřelu, který a zvyšuje jak 

kvalitu prováděných prací tak i jejich bezpečnost. 
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4 Technicko-ekonomické zhodnocení. 
Předmětem této práce byla aplikace výpočetní techniky při projektování trhacích prací 

velkého rozsahu na lokalitě Mořina. Lze konstatovat, že program Atlas modul Odstřel  

jako výkonný nástroj byl v této lokalitě plně aplikován při projektování clonových 

odstřelů. Jak je uvedeno v kapitole 3.3.1., projektování clonových odstřelů programem 

Atlas modul odstřel jsem zpočátku prováděl na pracovišti vzdáleném od pracoviště 

Mořina, což bylo nutné změnit. Postupným předáváním zkušeností s programem jsem 

docílil stavu, kdy technický vedoucí odstřelu na pracovišti Mořina je schopen 

projektovat sám. Tím je docíleno lepší zpětné vazby mezi projektem a skutečným 

stavem. Oproti předchozímu způsobu projektování clonových odstřelů prostřednictvím 

deskriptivní geometrie, je tento způsob práce technického vedoucího odstřelu 

modernější, rychlejší a tedy i ekonomičtější.  

Pro porovnání lze uvést, že při „ručním“ projektování bez využití výpočetní techniky 

byla doba zpracování Prováděcího projektu přibližně čtyři hodiny. Při zpracování 

prostřednictvím modulu Odstřel se tato doba zkracuje na přibližně 1 až 1,5 hodiny. Tato 

časová úspora pracovní náplně projektanta (TVO) je prvotním nesporným 

ekonomickým přínosem. Pro ilustraci uvádím tuto ekonomickou úsporu v následující 

tabulce. 

 
Tabulka č. 9  Ekonomická úspora při projektování prováděcích odstřelů 
Činnost Hodinová 

mzda 
Počet 
hodin 

Mzda/1 
provádě
cí 
projekt 

Počet 
odstřelů/
rok 

Mzda TVO 
při 
projektování
/rok 

Úspora 

Ruční 
projektování 180 Kč 4 720 Kč 85 61200 Kč 

Projektování   
s Atlasem 180 Kč 1,5 270 Kč 85 22950 Kč 

 
 
38250 Kč 

 

Dalším ekonomickým přínosem je optimalizace trhacích prací prostřednictvím 

programu Atlas modul Odstřel (kapitola 3.3.3.). Provádění trhacích prací je pak 

efektivnější a bezpečnější. Právě tato zvýšená bezpečnost pak vede k minimalizaci 

mimořádných událostí a tím samozřejmě i k minimalizaci nákladů na likvidaci 

případných škod na majetku nebo náhrad při poškození zdraví, popř. usmrcení osob. To 

je samozřejmě nutné vnímat též jako ekonomický přínos i když ho nelze exaktně 

vyčíslit. 
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Výhodou modulu Odstřel oproti výše zmíněným zahraničním programům je lokalizace 

v českém jazyce. Možnost exportu dat pro vytvoření nezbytných a povinných 

výstupních formulářů lze též hodnotit kladně a to v tom smyslu, že výstupní data lze 

zpracovat dle místních potřeb a do vlastních formulářů. 

Významným prvkem je rozšíření programu o kontrolní funkci přiblížení vývrtů 

k volitelné ploše (kapitola 3.2.8). Tato funkce v současné verzi programu není sice 

dostupná, ale bude implementována v následující verzi. Využití této kontrolní funkce 

jistě přispěje nejenom při projektování v lokalitě Mořina, ale i dalším technickým 

vedoucím odstřelů při řešení specifických situací v jednotlivých lomech. 
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Závěr 
Vývojem výpočetní techniky bylo umožněno její využití při projektování clonových 

odstřelů. V české lokalizaci byl za mé účasti na zadávacích podmínkách vyvinut modul 

Odstřel jako součást digitálního modelu terénu programu Atlas. Postupně jsem se 

zúčastňoval propagace tohoto software a inicioval některé doplňky programu, které již 

byly naprogramovány do současné verze nebo budou zpřístupněny při následném 

upgrade programu. 

Cílem práce je aplikace výpočetní techniky při projektování trhacích prací v lokalitě 

Mořina, kterou bych shrnul do následujících etap. V minulosti bylo projektování 

clonových odstřelů prováděno bez výpočetní techniky. S nástupem společnosti SD-VTP, 

a.s. na tuto lokalitu se začal program Atlas modul Odstřel sice používat, avšak 

projektování neprováděl přímo technický vedoucí odstřelu, který připravoval clonový 

odstřel. Jednotlivé prováděcí projekty clonových odstřelů jsem projektoval na základě 

předaných naměřených dat tzv. „na dálku“, což nebylo zcela optimální. Bylo 

nevyhnutelné, aby se projektování clonových odstřelů naučili jednotliví TVO. To bylo 

splněno v průběhu roku 2009. V současné době jsou již TVO v lokalitě Mořina plně 

schopni vytvořit celý prováděcí projekt každého clonového odstřelu od zaměření 

lomové stěny až po zpracování potřebné dokumentace pomocí výpočetní techniky. 

Tímto považuji úkol aplikace výpočetní techniky při projektování TPVR na lokalitě 

Mořina za splněný. 
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