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Anotace 

Cílem mé diplomové práce je posouzení vhodnosti použití zařízení pro výrobu 

trhavin na místě spotřeby v organizaci Austin Powder Service CZ, s.r.o. 

Trhací práce se používají k rozpojení horniny a kvalita těchto prací významně 

ovlivňuje fragmentaci horniny a nutnost následného použití sekundárního rozpojení, aby 

bylo možno surovinu dále zpracovávat. Zpracování projektu je prvním a nejvýznamnějším 

krokem k úspěšnému provedení trhacích prací. V úvodu práce je charakterizována 

společnost Austin Powder Service CZ, s.r.o., která je jednou z velkých společností 

zabývajících se speciálně přípravou a provedením trhací práce na lomech v ČR. Dále je 

popsán způsob projektování trhacích prací za pomoci moderních technologií. Na závěr je 

zhodnocení přínosu technologií firmy Austin Powder Service CZ. 

Klíčová slova: vrtací práce; trhací práce; nabíjecí vozy.  

Summary  

The aim of my thesis is Appreciation fitness of using arrangement for production 

explosive in a place of consumption in organization Austin Powder Service CZ j. c. 

Blasting is used to break rock solid and the quality of this work significantly affects 

the fragmentation of rocks and the subsequent need to use the secondary break, in order to 

further process the material. Proper processing of the project is the first and most important 

step towards the successful implementation of blasting. The introduction is characterized 

by Austin Powder Service CZ, j. c., which is one of the major companies, engaged in the 

preparation and implementation of specially blasting in quarries in the Czech Republic. 

The following describes a method of blasting using modern direction finding equipment 

and computer software. In conclusion is given the evaluation of these technologies from 

Austin Powder Service CZ.  

Keywords: drilling operation; blasting; charging cars. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

ADR  Accord Dangereuses Route (Evropská dohoda o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí) 

ANFO  Ammonium nitrate - fuel oil (dusičnan amonný s palivem) 

apod. A podobně 

atd. A tak dále 

bm  Běžný metr   

CO  Clonový odstřel 

ČR  Česká republika 

DAP  Dusičnan amonný s palivem 

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung (společnost s ručením omezeným)  

IBC  Intermediate bulk container  (střední nádoba) 

JTSK  Jednotná trigonometrická síť katastrální 

Kč  Koruna česká 

kg  Kilogram 

km   Kilometr 

m  Metr 

mth  Motohodina 

NV  Nabíjecí vůz 

TVO  Technický vedoucí odstřelu 
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1 Úvod 

Česká republika leží v srdci Evropy a v historii tvořila vždy významnou křižovatku 

evropských dějin. Ačkoliv je poměrně chudá na nerostné suroviny oproti jiným státům 

stejné velikosti, přeci jen zde je nezanedbatelné množství soudržných a nesoudržných 

hornin, jež jsou významné pro stavební, chemický a další průmysl. 

Moderní lomové provozy jsou dnes značně závislé na strojní mechanizaci, avšak 

velmi významné místo zaujímají trhací práce, kdy za použití moderních trhavin jsme 

schopni získat ohromné množství kvalitního materiálu žádané kusovitosti a jakosti.  
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2 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je především posouzení vhodnosti použití zařízení 

pro výrobu trhavin - nabíjecího vozu společnosti Austin Detonator  Česká republika - na 

místě spotřeby. 



Václav Dorazil: Posouzení vhodnosti zařízení pro výrobu trhavin 

2013  3 

 

3 Charakteristika společnosti 

Společnost Austin Powder Company je mezinárodní korporace zabývající 

se výrobou a distribucí iniciačních prostředků pro průmyslové, hornické, speciální 

a destrukční práce. Historie této firmy sahá až do roku 1833, kdy bratři Austinové 

ve městě Akron – ve státě Ohio, USA – založili továrnu na výrobu černého prachu. Dnes 

má společnost pobočky ve 20 zemích světa, zejména ve Střední a Jižní Americe a taktéž 

v Evropě. 

Expanzi do České republiky podnikla firma Austin v roce 1999, kdy zakoupila 

závod na výrobu rozbušek ve Zbrojovce Vsetín sídlící ve Vsetíně - Jasenici a převzala její 

výrobní program, který nadále vyvíjela a zlepšovala. Vznikla tak společnost Austin 

Detonator, s.r.o. Dnes výrobní program zahrnuje zejména: 

 neelektrické rozbušky 

 elektrické rozbušky 

 komponenty pro výrobu (sestavu) rozbušek 

 pilule a palníky 

 

 

Obrázek 1 Výrobní linka ve Vsetíně – Jasenici [1] 

Za zmínku jistě stojí, že historie výroby rozbušek ve Vsetíně sahá až do roku 1953, 

kdy byla u nás vyrobena první průmyslová rozbuška. Od této doby získaly české rozbušky 

světového věhlasu. V současnosti společnost zaměstnává ve Vsetíně téměř 950 
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zaměstnanců, firma je exportně orientovanou, neboť téměř 85% produkce vyváží pro země 

Evropské unie, Island, Spojené státy americké, ale i pro oblasti vzdálenější jako např. země 

Středního Východu, Taiwan, Japonsko, Austrálie.  

Pro provádění služeb souvisejících s trhacími pracemi byla v roce 2003 založena 

dceřiná společnost Austin Powder Service CZ, s.r.o., jež operuje ze dvou základen, a to 

z Manerova u Vyškova a Hněvkovic u Ledče nad Sázavou. Zaměstnává téměř 50 

pracovníků a mezi hlavní činnosti patří zejména: 

 prodej trhavin, elektrických a neelektrických rozbušek 

 komplexní dodávky trhacích prací a poradenská činnost 

 kontrolní inklinometrická a geodetická měření 

 sekundární rozpojování pomocí hydraulických rozpojovacích kladiv. 

 

Obrázek 2 Provozovna Hněvkovice [1] 

V roce 2012 tyto práce prováděla na 45 lokalitách v ČR, zmiňme alespoň 

provozovny společností: 

 Českomoravský štěrk  

• kamenolom Luleč 

• kamenolom Opatovice 

• kamenolom Olbramovice 

• kamenolom Zárubka 
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 Kamenolomy ČR  

• kamenolom Lhota Rapotina 

• kamenolom Ořechov 

• kamenolom Zdechovice 

 dodavatelsky firma Austin Powder Service CZ dodává trhaviny a služby dalším 

organizacím v ČR. 

       

       

  



Václav Dorazil: Posouzení vhodnosti zařízení pro výrobu trhavin 

2013  6 

 

4 Popis zařízení na výrobu trhavin na místě spotřeby v korporacích 

Austin   

Povrchové nabíjecí vozy jsou zařízení na výrobu trhavin na místě spotřeby, 

zejména pro lomové provozy. Skládají se z podvozku (šasi) a nástavby (výrobní jednotky).  

Jejich hlavním přínosem je zejména oblast bezpečnosti, kdy se suroviny pro výrobu 

finálního produktu převáží ve formě chemikálií, které nepředstavují zdaleka takové riziko 

jako převoz a skladování trhavin. Většinou jde o látky podporující hoření, které jsou samy 

o sobě nevýbušné, v posledních generacích nabíjecích vozů se používají i látky netoxické. 

Další výhodou je rychlost výroby resp. nabíjení, která se pohybuje od 75 do 250 kg.min
-1

 

a v neposlední řadě podstatné ulehčení práce nabíjecího servisu, kdy se obvykle obsluha 

nabíjecího vozu skládá ze dvou pracovníků, jeden operátor obsluhující jednotku a druhý 

pracovník u nabíjecí hadice. 

 

Základní parametry a popis nabíjecího vozu PU5001RP [1] 

 Podvozek: Scania G 420 

 Rozměry - délka x šířka x výška: 10 m x 2,55 m x 3,5 m 

 Váha bez obsahu cca.: 17 835 kg 

 Kapacita cisterny: 

Matrice: 6 300 kg 

Dusičnan amonný: 3 100 kg 

Práškový hliník: 450 kg 

Reaktivní látky každá: 200 l 

Voda: 450 l 

Nemrznoucí kapalina: 160 l 

 Maximální množství trhavin cca. 8 800 kg 

 Produkční výkon 75-100 kg.min
-1
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1. Obslužné stanoviště 8. Nádrž na vodu 

2. Rozvod vzduchu  9. Rozvod vody 

3. Blok pro spouštění hydrauliky a filtr  10. Čerpadlo vysokotlakého čističe 

4. Reaktiv2 – nádrž  11. Injektor – vodní čerpadlo 

5. Reaktiv2 – čerpadlo  12. Nádrž pro dusičnan amonný 

6. Nádrž na matrici  13. Nádrž pro práškový hliník 

7. Nouzový vypínač  14. Nádrž pro mrazuvzdorný prostředek 

 

 

Obrázek 3 Základní popis nabíjecího vozu společnosti Austin Powder International [1] 

 

4.1  Povrchové nabíjecí vozy pro trhaviny typu DAP  

Vyráběná trhavina „DAP“  - dusičnan amonný a palivo - dnes představuje základní 

a nejrozšířenější trhavinu na světě, její hlavní předností jsou nízké výrobní náklady. 

Nabíjecí vozy pro tento druh trhaviny mají jednu podstatnou nevýhodu a to, že vyráběná 

trhavina má použití pouze do suchých vývrtů, což vysvětluje rozšířenost této technologie 

hlavně v zemích s nižším výskytem srážek, převážně v USA, Austrálii, jihoamerických 

státech atd. Základní výrobní suroviny jsou pouze dvě, dusičnan amonný ve formě 

porézních kuliček nebo granulek a palivo, ve většině případů se používá motorová nafta 

nebo minerální olej. Výhoda motorové nafty je dostupnost, nevýhodou je cena, 

provozovatel většinou hradí i vysokou spotřební daň, která je na pohonné hmoty uvalena. 

Technologie výrobní jednotky je rovněž jednoduchá, šnekový podavač kontinuálně 
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dávkuje dusičnan amonný, který se v jednom místě obohacuje palivem. Na 95 % 

dusičnanu amonného se přidává 5 % paliva, některé moderní nabíjecí vozy mohou 

vyráběnou surovinu obohacovat až 15 % práškového hliníku. Vyrobená trhavina 

se šnekovým podavačem dopraví až na konec nabíjecího potrubí, kde se volným pádem 

nabíjí do vývrtů. Pro provoz tohoto typu nabíjecího vozu postačí provozovateli pouze sklad 

dusičnanu amonného, který výrobci nejčastěji dodávají v jednotunových big bag obalech, 

nebo méně často v cisternách, ze kterých se pneumaticky plní násypky, ze kterých 

se volným pádem plní nabíjecí vozy. 

 

4.2  Povrchové nabíjecí vozy pro emulzní trhaviny 

 Vyráběná emulzní trhavina je z největší části tvořena tzv. rozpuštěným „kapalným“ 

dusičnanem amonným, který zajišťuje základní vlastnost vyráběné trhaviny, a to 

voděvzdornost. Starší generace nabíjecích vozů nabíjely emulzní trhavinu již zcitlivěnou, 

čímž nabíjecí vozy neměly jednu ze svých dnešních největších výhod a to, že nepřevážely 

pouze relativně bezpečné chemické látky, ale rovnou trhavinu.  

Emulsní trhavina se nejčastěji skládá z matrice (rozpuštěný dusičnan amonný), 

pevný porézní dusičnan amonný ve formě kuliček nebo granulek, který má vlastnost nasát 

až 11% své hmotnosti palivem, a zcitlivovačem. Zcitlivovač matrice je roztok dusitanu 

sodného. Při přimíchání dusitanu sodného do matrice vzniká chemická reakce mezi 

dusitanem sodným a dusičnanem amonným, vznikají mikrobublinky dusíku, které zvyšují 

objem emulze a tím dochází ke snižování hustoty. Pro urychlení chemické reakce 

se přimíchává látka snižující Ph, ve vozech společnosti Austin je to 60% kyselina octová. 

Některé nabíjecí vozy přimíchávají do vyráběné emulze skleněné kuličky tzv. perlit jako 

v případě nabíjecích vozů státního podniku Explosia Pardubice, a.s., čímž lze snížit hustotu 

trhaviny a ovlivnit tak měrnou spotřebu trhaviny na rozpojenou tunu materiálu. Moderní 

nabíjecí vozy umožňují navíc přimíchávat do finálního produktu práškový hliník od 0 

do 15% pro zlepšení výbušinářských parametrů vyráběné trhaviny. Hliníkovaná trhavina 

má nižší detonační rychlost, jelikož k „vyhoření“ hliníku dochází až za reakční zónou 

detonace v trhavině, která je u tohoto druhu trhaviny cca 1 mm, avšak sekundární vyhoření 

vyprodukuje velké množství povýbuchových plynů, které vykonávají práci při samotném 

rozpojování hornin. 
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Tabulka 1 Složení emulzních trhavin pro nabíjecí vozy (vlastní zpracování) 

látka zastoupení v trhavině 

matrice 60 – 100 % 

dusičnan amonný 0 – 40 % 

dusitan sodný cca 0,3 % 

kyselina octová cca 0,9 % 

práškový hliník 0 – 15 % 

skleněné kuličky 0 – 15 % 

palivo 0 – 0,9 % 

 

Ve většině případů dovoluje nabíjecí vůz měnit recepturu, což umožňuje obsluze 

měnit parametry vyráběné trhaviny, například trhavina se 40% dusičnanu amonného bude 

mít menší hustotu, čímž bude vhodnější do lépe rozpojitelných materiálů, avšak bude 

nevhodná do zvodnělých vývrtů, kde se všeobecně považuje za hranici dusičnanu 

amonného 35%, přes tuto hranici již základní matrice nemusí dostatečně obalit kuličky 

dusičnanu amonného, a tím ho ochránit před znehodnocením vodou. 

 

Obrázek 4 Foto Hydromite 70 [1] 

Nabíjecí vůz PU5001RP, který společnost Austin Powder Service CZ převážně 

provozuje v České republice, se skládá z podvozku Scania a nástavby (výrobní jednotky), 

kterou si společnost sama vyvinula v sesterské společnosti Austin Powder Germany 

GmbH.  
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Výrobní jednotka obsahuje nádrž na matrici 6 300 kg, násypky na dusičnan amonný 

3100 kg, dále nádrž na práškový hliník 450 kg a dvě nádrže pro reaktivní látky, dusitan 

sodný a kyselinu octovou po 200 kg.  

 

Obrázek 5 Přehled produktového procesu [1] 

Potřebné zázemí 

Provozovatel emulzních nabíjecích vozů musí již disponovat náročnějším 

skladovacím zázemím než v případě ANFO trucků. Jedná se o sklad chemických látek, 

který se skládá z částí: 

a) Matrice – jedná se o tank nebo samovypouštěcí zásobník, matrice vyžaduje stálost 

teploty nejlépe v rozmezí 10 – 20 °C, což znamená vytápět místnost s tankem 

v zimních měsících. 

b) Dusičnan amonný – většinou pouze místnost, kde se ukládají big bag obaly, nejlépe 

ve vzdálenosti 1 m od sebe, nebo pouze oplocený přístřešek. 

c) Reaktivní látky – vyžadují oddělené skladovací místnosti, pro zacházení s látkami 

jsou předepsané oddělené ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle, atd..), látky 

mezi sebou prudce reagují, proto nesmí dojít ke kontaktu. Pro použití jednoho 

nabíjecího vozu stačí skladové kapacity těchto látek do 500 l nejlépe v plastových 

barelech, do kterých se zasouvají ponorná čerpadla a jimi se reaktivy přečerpávají 

do nabíjecích vozů. 

Ostatní látky používané k výrobě emulzních trhavin nejsou nijak nebezpečné 

a nevyžadují zvláštní zacházení a nevztahuje se na ně žádný zpřísňující předpis ohledně 

skladování. 
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Obrázek 6 Barely s reaktivy [1] 

4.3  Podzemní nabíjecí jednotky  

Tato mobilní zařízení jsou relativně malých rozměrů. Umožňují vyrábět trhavinu 

až na místě spotřeby, nejčastěji na čelbách ražených tunelů. Jednotka se dopravuje 

na pracoviště na šasí malého nákladního automobilu nebo na závěsných drážkách. 

Podzemní jednotky zažívají v poslední době velkého rozmachu, a to ze stejných důvodů 

jako povrchové nabíjecí vozy. Hlavní výhodou je bezpečnost, kdy se nemanipuluje 

s trhavinami, dále rychlost, neboť pro nabití 2000 kg trhaviny stačí dvěma pracovníkům 

cca 2 hodiny. Čerpaná trhavina se s výhodou používá i do dovrchních vývrtů, kde 

nedochází k vyjíždění náložek jako u klasické trhací práce.  

Vyráběná trhavina již neobsahuje kuličky ledku amonného, ale vyrábí se pouze 

senzibilizací „zcitlivěním“ matrice. Zásobování matrice a reaktivních látek probíhá buď 

na samotné čelbě nebo po vyvezení jednotky z raženého podzemního díla, a to většinou 

z 1000 l IBC kontejneru. V současné době není znám případ podzemní nabíjecí jednotky 

vyrábějící důlně bezpečnou trhavinu nebo jednotky provedené pro nevýbušné prostředí.  

V České republice disponuje podzemní nabíjecí jednotkou pouze společnost Austin 

Powder Service CZ, avšak očekává se stejně prudký rozvoj jako například 

ve skandinávských státech, kde například v Norsku je v provozu přes 120 jednotek. 
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Obrázek 7 Podzemní nabíjecí jednotka UU7001E [1] 
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5 Nabíjecí vozy v České republice 

Historie užití nabíjecích vozů v České republice sahá na počátek 90. let 20. století, 

kdy se i podniky v ČR přidaly k modernímu trendu používání zařízení na výrobu trhavin 

na místě spotřeby.  

Ač je myšlenka nabíjecích vozů relativně starou záležitostí – počátek 60. let 20. 

století – jejich masové rozšíření do Evropy je datováno až v 90. letech 20. století. 

Za zmínku jistě stojí první použití tohoto vozu v Kanadě, a to v roce 1957 na rudném lomu 

na trhavinu typu DAP (ANFO).  

Důvodem masového rozšíření byly zejména zvyšující se nároky na bezpečnost 

při dopravě a manipulaci s trhavinou při realizaci trhacích prací, jak v podzemí, 

tak zejména na povrchových pracovištích. 

V současnosti je v provozu v ČR 10 nabíjecích vozů, a to: 

 3 vozy společnosti Explosia, a.s. 

 2 vozy společnosti EPC Česká republika, s.r.o. 

 2 vozy společnosti Severočeské doly, a.s., divize Doprava 

 2 vozy společnosti Orica Czech Republic, s.r.o. 

 1 vůz společnosti Austin Powder Service, s.r.o. 
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6 Uţití moderní technologie při projektování trhacích prací na 

lomech 

 Moderní lomy dnes disponují kvalitní a novodobou technikou, a to nejen v případě 

strojního a vozového parku, ale také v oblasti moderní měřící techniky či ve využívání 

počítačových programů pro nejrůznější práce a úkoly související s projektováním 

clonových odstřelů či dalších prací na lomech.  

 

6.1  Zařízení na zaměření lomové stěny 

K zaměření lomových stěn se dnes používají nejrůznější geodetické stanice, které 

svou konstrukcí slouží pro všechny geodetické práce v provozu, jsou často vybaveny 

operačními systémy – Windows apod.  

Za zmínku jistě stojí totální geodetická stanice Topcon GPT 9003M od brněnské 

firmy Geodis, s.r.o. Tato stanice je vybavena operačním systémem Windows s programy 

Microsoft Office, využívá USB datové rozhraní pro flash disc a slot pro CF kartu. Touto 

stanicí lze zaměřit body až do vzdálenosti 2 km a stanici je možné využít jako skanovací 

systém pro lomy, haldy apod. Provedení stanice je odolné vůči prachu a vodě. 

 

Obrázek 8 Totální geodetická stanice TOPCON GPT-9003M [6] 
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6.2  Počítačové programy 

Počítačové programy pro lomové provozy umožňují modelovat povrchy území 

z velmi rozsáhlých souborů výškopisných dat (až miliony bodů) pro účely vizualizace 

terénu, výpočty kubatur či profilů a nejsou určeny pouze pro lomy, ale i další příbuzné 

obory, jako např. geologie, stavebnictví, ekologie, geofyzika, telekomunikace atd.  

 Ke zpracování projektu trhacích prací je možné využít široké škály programů – 

hojně využívaný je program Atlas (Atlas DMT) české provenience či program Quarry.6 

zahraniční provenience. Tyto programy disponují nástroji pro úpravu modelu terénu, pro 

rozmísťování vývrtů v terénu (do řad či samostatně), nástroji pro návrh parametrů vývrtů 

(sklon, délka) a v neposlední řadě disponují nástroji pro kontrolu kritických vzdáleností 

vývrtů od sebe, čímž umožňují snadnou tvorbu řezů terénem se zobrazením vývrtů. 

7 Zásady projekce clonových odstřelů pro pouţití nabíjecích vozů 

Projekce nejen clonových odstřelů je hlavním úkolem technického vedoucího 

odstřelu (TVO), jde o jednu z nejodpovědnějších prací v hornictví vůbec. Když vynecháme 

veškerou legislativní činnost předcházející trhacím pracím, jako povolování trhacích prací, 

generelní projekt trhacích prací a technologický postup, jež jsou součásti povolení trhacích 

prací a přistoupíme přímo k praktické přípravě realizace trhacích prací, tak se dělí na tři 

části - projekce, vrtání a nabíjení. Veškeré tyto práce jsou pod vedením TVO. 

Jako první po dohodě s provozem TVO určí vhodné místo pro realizaci clonového 

odstřelu, zpravidla část těžebního řezu, kterou následně pomocí dnes již laserových 

skenerů zaměří a pomocí projekčního softwaru přenese model lomové stěny do 3D 

projekce, která musí být ukotvená do souřadného systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (JTSK). Pro ukotvení do JTSK používá TVO soustavu pevných měřických 

bodů, které jsou na jednotlivých provozech k dispozici. Po naskenování stěny TVO 

zpracuje projekt ve specializovaném softwaru určeném pro modelování odstřelů, ve 

společnosti Austin Powder Service CZ se využívá software Quarry.6. 
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Obrázek 9 Ukázka softwaru Quarry.6[1] 

Po zpracování projektu TVO zpracuje vrtný plán pro následné vrtání. Hlavní 

parametry clonového odstřelu jsou záběr, což je nejmenší přímka odporu mezi sloupcem 

trhaviny a volnou plochou. Dalším významným parametrem je rozteč mezi vývrty. 

Využívané vzorce pro určení těchto parametrů jsou uvedeny níže, avšak povinností 

každého TVO je dodržovat rozsah generelu trhacích prací, který již zpravidla bývá 

schválen pro každý konkrétní lom, nebo pro konkrétní odstřel. 
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Obrázek 10 Schéma časového zpoždění pomocí softwaru [1] 

 

Výpočet záběru dle vzorce pro táhlou náloţ navrţený VÚIS Bratislava, resp. 

Dojčárem, uvedeném podle [4]: 

 

𝑥 =
 0.5 .𝑝2 .𝑠𝑖𝑛 2𝛼+4 .𝑞  .𝑛´.𝑝  .𝑉 .𝐿−0.7 .𝑝  .𝑠𝑖𝑛𝛼

2 .𝑞  .𝑛´.𝑉
   (1), kde 

x  vzdálenost vývrtu od kraje koruny těžební stěny (m) 

V  výška těžební stěny (m), 0 ÷ 30  

L  délka šikmého vývrtu (m) 

n
´
  koeficient přiblížení vývrtů většinou mezi 0,80 - 1,14 

p1  vypočtené množství trhavin na 1 bm vývrtu při použití náložkovaných trhavin (kg); 

4,3 ÷ 5,7  

p2  vypočtené množství trhavin na 1 bm vývrtu při použití volně sypaných trhavin (kg); 

5,9 ÷ 7,8 

p3  vypočtené množství na 1bm vývrtu při použití emulzních trhavin z nabíjecího vozu 

(kg); 8,4÷11  
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pv  vysledované množství trhavin na 1 bm 

q  specifická spotřeba trhavin (kg.m
-3

), tabulková 0,50 ÷ 0,70
 

qv  specifická spotřeba trhavin (kg.m
-3

), vysledovaná v lokalitě 0,63 ÷ 0,89
 

R = x . sin α    (2)  

l = 0,8 . R    (3)  

a = 0,75 . R    (4) , kde 

R  záběr 1. řady (kolmá vzdálenost od volné plochy) 

l  vzdálenost mezi vývrty 

a  záběr dalších řad 

Pomocný výpočet pro koeficient přiblíţení vývrtů „n
´
“: 

Výchozí skutečnosti: 

- šachovnicově uspořádaná vrtná síť 

- rovnostranný trojúhelník o straně 0,8 R 

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

- vzdálenost mezi vývrty l = 0,8 R 

 

Pak pro hodnoty R = 3m; a = 2,1m; l = 2,4m platí: 

 

𝑛1´ =
2.4

3.0
= 0.8     𝑛2´ =

2.4

2.1
= 1.14  (4) a (5), kde 

 

n1´  koeficient přiblížení náloží v 1. řadě vývrtů 

n2´  koeficient přiblížení náloží v 2. a dalších řadách 

Dosazení podle vysledovaných hodnot dle (1) 

Náloţkované trhaviny 

𝑥 =
 0.5 . 4.82 . 𝑠𝑖𝑛280° + 4 .0.63 . 0.80 . 4.80 . 16.0 .17.0 − 0.7 .4.8 . 𝑠𝑖𝑛80°

2 .0.63 .0.80 .17.0
=

=
 11.17 + 26.32− 3.31

17.14
=

51.41− 3.31

17.14
=

48.10

17.14
= 2.81 𝑚 

pak:   R  =  2,77 m l = 2,22 m a = 2,08 m 
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Trhaviny emulzní z nabíjecího vozu 

𝑥 =
 0.5 . 7.52 . 𝑠𝑖𝑛280° + 4 .0.89 . 0.80 . 7.5 . 16.0 .17.0− 0.7 .7.5 . 𝑠𝑖𝑛80°

2 .0.89 .0.80 .17.0
=

=
 27.28 + 51.26 − 5.17

24.21
=

71.78 − 5.17

24.21
=

66.51

24.21
= 2.75 𝑚 

pak:   R  =  2,71 m l = 2,17 m a = 2,03 m 

 

Dosazení podle tabulkových a vypočtených hodnot pro průměr vrtu 89 mm dle (1): 

Případ minimálního využití vývrtů – náložkované trhaviny průměru 65 mm (např. Emulex 

1) 

𝑥 =
 0.5 . 3.22 . 𝑠𝑖𝑛280° + 4 .0.50 . 0.80 . 3.20 . 16.0 .17.0 − 0.7 .3.2 . 𝑠𝑖𝑛80°

2 . 0.50 . 0.80 .17.0
=

=
 4.96 + 13.93 − 2.21

13.6
=

37.29 − 2.21

13.6
=

35.18

13.6
= 2.59 𝑚 

pak:   R = 2,55 m l = 2,04 m a = 1,91 m 

Případ maximálního využití vývrtů – sypané trhaviny (např. Austinit 3 ECO) 

𝑥 =
 0.5 . 4.352 . 𝑠𝑖𝑛280° + 4 .0.50 . 0.80 . 4.35 . 16.0 .17.0 − 0.7 .4.35 . 𝑠𝑖𝑛80°

2 . 0.50 . 0.80 .17.0
=

=
 9.17 + 18.93− 3.0

13.6
=

43.61 − 3.0

13.6
=

40.61

13.6
= 2.98 𝑚 

pak:   R = 2,93 m l = 2,34 m a = 2,20 m 

Případ maximálního využití vývrtů – emulze z nabíjecího vozu (např. Hydromite 70) 

𝑥 =
 0.5 . 7.52 . 𝑠𝑖𝑛280° + 4 .0.89 . 0.80 . 7.5 . 16.0 .17.0 − 0.7 . 7.5 . 𝑠𝑖𝑛80°

2 . 0.89 . 0.80 .17.0
=

=
 27.28 + 51.26− 5.17

24.21
=

71.78− 5.17

24.21
=

66.51

24.21
= 2.75 m  

pak:   R  =  2,71 m l = 2,17 m a = 2,03 m 

Pomocný výpočet pro hmotnost náloţe trhaviny v 1 bm vývrtu „p“. 

Výchozí skutečnosti: 

- pro výpočet minimálního množství použit Emulex 1 – 65/3000 ve vývrtu průměru       

89 mm 
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- pro výpočet maximálního množství použit Austinit 3 ECO – sypaný ve vývrtu průměru 

89 mm 

- pro výpočet maximálního množství emulze použit Hydromite 70 z nabíjecího vozu ve 

vývrtu průměru 89 mm 

Pak platí vztah: 

𝑝 =
𝜋 .𝑑𝑣

2

4
. 𝛿, 𝛿 =  

𝑑𝑛
2

𝑑𝑣
2 . 𝛿𝑡𝑟   (6) a (7), kde 

p  hmotnost nálože trhaviny v 1 bm vývrtu (kg.m
-1

) 

δ  náložová hustota trhaviny ve vývrtu (kg.m
-3

) 

δtr  hustota trhaviny v náložce (kg.m
-3

) 

dn  průměr náložky (m) 

dv  průměr vývrtu (m) 

Pro Emulex 1 – 65/1500 a vývrt průměru 89 mm platí dle (6) a (7): 

𝛿 =  
𝑑𝑛

2

𝑑𝑣
2 . 𝛿𝑡𝑟 =

0.0652

0.0892
 . 700 = 373 , 𝑝 =

𝜋. 0.892

4
. 373 = 2.32 𝑘𝑔.𝑚−1 

 

Pro Austinit 3 ECO – sypaný a vývrt průměru 89 mm platí dle (6):   

𝑝 =
𝜋. 0.892

4
. 700 = 4.35 𝑘𝑔.𝑚−1 

Pro Hydromite 70 z nabíjecího vozu a vývrt průměru 89 mm platí dle (6): 

𝑝 =
𝜋. 0.892

4
. 1200 = 7.50 𝑘𝑔.𝑚−1 

Srovnávací vzorec - pro výpočet maximálního záběru z tabulkových a 

vypočtených hodnot, uvedený dle [4]: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =  
𝑘𝑚

𝑞𝑜  .𝑥
 , pak 𝑅 =

𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑠𝑖𝑛𝛼
 (8) a (9), kde 

Rmax maximální záběr – vzdálenost od volné plochy 1. řady vývrtů 

km  tabulkové vypočtené množství trhaviny, které se vejde do 1 bm vývrtu (3,2 kg; 4,35 

kg; 7,5 kg) 

qo  tabulková směrná spotřeba trhavin - 0,50 – 0,70 kg.m
-3

 

α  úhel sklonu lomové stěny (°) = 80 
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χ  opravný součinitel = a . b . c, kde   

a  součinitel slohu odlučnosti, 0,90 

b  součinitel uložení horniny, 1,05 

c  součinitel počtu řad vývrtů, 1,00 

Rmax =  
3.20

0.50 . 0.90 . 1.05 . 1
=  

3.20

0.47
= 2.60 m 

pak:   R = 2,64 m l = 2,11 m a = 1,98 m 

(pro průměr vývrtu 89 mm a náložky Emulex 1/65mm dle (8) 

Rmax =  
4.35

0.50 . 0.90 . 1.05 . 1
=  

4.35

0.47
= 3.04 m 

pak:   R = 3,08 m l = 2,47 m a = 2,31 m 

(pro průměr vývrtu 89 mm a sypaný Austinit 3 ECO dle (8) 

Rmax =  
7.50

0.70 . 0.90 . 1.05 . 1
=  

7.50

0.66
= 3.37 m 

pak:   R = 3,32 m l = 2,66 m a = 2,49 m 

(pro průměr vývrtu 89 mm a Hydromite 70 z nabíjecího vozu dle (8) 

Srovnávací vzorec pro výpočet maximálního záběru z vysledovaných hodnot 

qo uvedený podle [4]: 

Rmax =  
kmv

qov  .  x
 , pak  R =

Rmax

sin α
 (10) a (11), kde 

kmv  vysledované množství trhaviny, které se vejde do 1 bm vývrtu při nabíjení 

v konkrétních podmínkách lomu (4,80 ÷ 7,50 kg) 

qov  vysledovaná směrná spotřeba trhavin 0,63 ÷ 0,89 kg.m
-3

,  

χ   opravný součinitel - stejný jako u výpočtu z tabulkových hodnot  

α   úhel sklonu lomové stěny (°) = 80 
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Rmax =  
4.80

0.63 .  0.95 .1.05 .1
=  

4.80

0.63
= 2.76 m 

pak:   R = 2,80 m l = 2,24 m a = 2,10 m 

(při použití náložkovaných trhavin a dodržení vysledovaných hodnot dle (10) 

Rmax =  
7.50

0.89 .  0.95 .1.05 .  1
=  

7.50

0.89
= 2.90 m 

pak:   R = 2,95 m l = 2,36 m a = 2,21 m 

(při použití emulzní trhaviny z nabíjecího vozu a dodržení vysledovaných hodnot dle (10) 

 

Po vyprojektování clonového odstřelu předá TVO vrtné schéma společně 

s vytýčenými vývrty v terénu, které musí být vytýčeny v souladu s navrženým schématem. 

Součástí vrtného deníku jsou údaje potřebné pro vrtání, jako průměr vrtu, délky vývrtů a 

sklony s azimuty vývrtů. 

Po navrtání clonového odstřelu TVO provádí tzv. kontrolní měření, což znamená 

opětovné zaměření již navrtaných ústí vývrtů a přenesení do projekčního modelu. V této 

etapě se ve společnosti Austin Powder Service CZ také využívá pro zaznamenání průběhu 

vývrtu inklinometrická sonda. Díky této sondě lze v projektu zobrazit skutečný průběh 

vývrtů, čímž lze odhalit případné deviace vývrtů (což znamená odklon od projektovaných 

sklonů). Je povinností TVO na základě výsledků kontrolního měření vypracovat nabíjecí 

plán tak, aby mohl být odstřel bezpečně a efektivně proveden. 
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Obrázek 11 Řez odhalující skutečný průběh vývrtu – software Quarry.6 [1] 

Obecně lze říci, že není rozdíl mezi projekcí odstřelů realizovaných 

náložkovanými, sypanými či čerpanými emulzními trhavinami, jediný rozdíl vyplývá 

z výpočtů projekčních parametrů, což jsou záběr, rozteče vývrtů, vzdálenost mezi řadami a 

délka ucpávky. 
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8 Rizika spojená s uţitím nabíjecích vozů na lomových provozech 

 Ačkoliv výhody použití NV jsou nesporné, přesto existují rizika, s nimiž je nutno 

počítat: 

 manipulace s chemickými látkami – chemické látky ze své podstaty jsou 

nebezpečné pro lidský organizmus (nebezpečí poleptání apod. – kyselina octová, 

dusitan sodný), 

 riziko poruchy nabíjecího vozu – NV je složité strojní zařízení, které je velmi 

závislé na údržbě a hrozí zde porucha v terénu. 
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9 Stručné ekonomické hodnocení provozu 

9.1  Počáteční investice do plnící stanice a nabíjecího vozu 

Nezbytnou součástí vybavení provozovatele nabíjecích vozů je plnící stanice, resp. 

sklad chemických látek. V naprosté většině případů se plnící stanice realizuje do některé 

z budov bývalých vojenských muničních skladů.  

Ve společnosti Austin Powder Service CZ se přistoupilo k rekonstrukci bývalého 

muničního skladu s obložností 55 tun. Součástí rekonstrukce bylo vybourání přední 

výfukové stěny a části nakládací rampy pro vytvoření otvoru pro možnost instalace tanku. 

Dále bylo potřeba stavebně rozdělit jeden ze skladovacích prostorů na menší sklady 

chemických látek - tzv. reaktivů. Další nezbytnou součástí stavebních prací bylo osazení 

budovy protipožárními dveřmi, instalace zábradlí na rampu či nová fasáda. Následovaly 

investice do nákupu tanku, kdy provozovatel může zvážit i nákup potravinového použitého 

tanku, čerpadel na přečerpávání reaktivů, čerpadla na čerpání matrice, paletových vozíků 

atd. Poslední z nemalých investic následovala do elektroinstalace, protože v naprosté 

většině případů neměla armáda sklady elektrifikovány, včetně elektronického 

zabezpečovacího systému. Vyčíslení celkových investic do stavebních úprav plnící stanice 

ukazuje následující tabulka: 

Tabulka 2 Investice do stavebních úprav plnící stanice (vlastní zpracování) 

stavební práce 950 000 Kč 

vybavení skladu 1 100 000 Kč 

elektrifikace 420 000 Kč 

CELKEM 2 470 000 Kč 

 

Podle zákona o daních z příjmu č. 586/1992 v aktuálním znění se tento typ stavby 

řadí k 5. odpisové skupině, což značí dobu odpisování 30 let. 
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Obrázek 12 Schéma plnící stanice [1] 

Největší počáteční investicí je investice do nákupu nabíjecího vozu. Zde je cena 

daná výrobcem a zákazník může cenu regulovat pouze výběrem podvozku, výrobní 

kapacitou, výbavou kabiny a technologií výrobní nástavby. Obecně lze říci, že do 8 tun 

výrobní kapacity stačí tříosý podvozek, avšak nad 8 tun je třeba již investovat do čtyřosého 

podvozku. Přibližné ceny nabíjecích vozů uvádí tabulka č. 3. 

Tabulka 3 Ceny nabíjecích vozů (vlastní zpracování) 

cena nabíjecího vozu 

do 8 tun 5 - 7 mil. Kč 

nad 8 tun 7 - 10 mil. Kč 

 

Nabíjecí vůz se dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 v aktuálním znění řadí ke 

3. odpisové skupině, která má dle tohoto zákona dobu odpisování 10 let. 
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9.2  Provozní náklady 

V této kapitole bude porovnána celková ekonomika realizace clonových odstřelů 

(dále jen CO) při použití nabíjecího vozu oproti CO realizovaným pouze náložkovanou 

emulzní trhavinou. Z důvodu ochrany obchodních informací neuvádíme název lokality, jde 

o dva průměrné CO realizované stejnými parametry - jako průměr vývrtu, délka vývrtu, 

rozpojovaný materiál, číslo etáže, což popisuje následující tabulka. 

Tabulka 4 Porovnání clonového odstřelu při použití nabíjecího vozu a náložkovanou emulzní trhavinou 

(vlastní zpracování) 

 

rozpojené 

tuny 

rozteče 

(m) 

záběr 

(m) 

vzdálenost 

řad (m) 

délka 

ucpávky (m) 

celková délka 

vývrtů (m) 

náloţky 17 000 3 3,4 3,1 2,5 709 

vůz 17 000 3,2 3,3 3,2 2,8 603 

 

Z tabulky č. 4 vyplývá, že při projekci CO pro nabíjecí vůz je úspora jen na vrtání 

cca 15%. Při průměrné tržní ceně 135 Kč/m se jedná o úsporu 14 310 Kč. 

9.3  Náklady na trhavinu 

Obecně se cena náložkované trhaviny v České republice pohybuje v rozmezí 22 – 

26 Kč na kg a u čerpatelných emulzních trhavin se pohybuje v rozmezí 17 – 20 Kč na kg, 

což znamená úsporu na kg trhaviny téměř 17%, avšak jak je zmíněno v kapitole výše, je 

průměrná měrná spotřeba na rozpojenou tunu 0,28 – 0,32 kg.t
-1

 oproti náložkám, kde je 

měrná spotřeba 0,20 – 0,24 kg.t
-1

, kdy vyšší měrnou spotřebu trhaviny nám kompenzuje 

nižší cena této trhaviny. Pokud vyjdeme z tabulky 4, tak předpokládaná úspora je cca 13 

000 Kč.  

Jednou z největších položek v komplexní dodávce trhacích prací je vždy sekundární 

rozpojování, kde náklad na hodinu provozu bouracího kladiva je přibližně 1500 Kč.mth
-1

, 

kdy u použití nabíjecího vozu je užívání bouracího kladiva prakticky nulové, kdežto u CO 

realizovaného klasickými náložkami může znamenat použití bouracího kladiva až 100 mth 

(dle průměru získaného při CO ze společnosti Austin Powder Service CZ). Jedná se tedy 

přibližně o úsporu ve výši 50 000 – 150 000 Kč, dle potřeby sekundárního rozpojování. 
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10 Závěr 

V diplomové práci byl řešen způsob využití nabíjecího vozu při trhací práci 

v lomech, jak ho praktikuje organizace Austin Powder Service CZ, s. r. o. a se zřetelem na 

výhody a nevýhody užití tohoto strojního zařízení. 

Z ekonomického hodnocení vyplývá, že při použití trhaviny z nabíjecího vozu 

dochází k výrazné úspoře přímých nákladů. V našem simulovaném clonovém odstřelu se 

jedná o více jak 30%. Další úsporou jsou náklady na sekundární rozpojování (dle 

ekonomického vyhodnocení se jedná o desetitisíce Kč) a režijní náklady spojené s realizací 

odstřelu. Režijními náklady jsou myšleny náklady na personál (počet zaměstnanců na 

odstřel, přepravní náklady, počet vozidel na odstřel) apod. 

Dalšími nespornými výhodami užití nabíjecích vozů je rychlost nabíjení, kdy pro 

průměrný CO postačí 4 členové nabíjecího servisu včetně TVO. Výrazně nižší riziko 

selhávky, což je dáno spojitostí sloupce trhaviny, je dalším významným faktorem pro užití 

nabíjecích vozů. Čerpatelné trhaviny kompletně vyplní vývrt, což znamená vyšší měrnou 

spotřebu, avšak vyšší průměr a díky tomu lepší výkonové parametry, jako detonační 

rychlost a celkově energetickou hodnotu. V neposlední řadě je významnou výhodou to, že 

se nepřeváží trhaviny, ale pouze chemikálie, které nejsou toxické ani nemají výrazné 

nebezpečí, tudíž nepodléhají nutnosti hlášení přeprav policejnímu prezídiu, ani jiných 

speciálních školení osádky dle ADR dohody.  

Mobilním jednotkám na výrobu trhavin na místě spotřeby patří bezesporu 

budoucnost v oboru trhacích prací. 
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