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Anotace 
 
 
 
 Předkládaná Závěrečná zpráva Projektu č. 58-07 „Stabilita závěrných svahů 

likvidovaných kamenolomů“ předkládá přehled o všech pracích provedených v rámci 

řešeného úkolu, o dosažených výsledcích experimentálních prací metodou matematického 

modelování i zjištěných při specielně projektovaných a provedených odstřelech zkušebních, 

poloprovozních a provozních se zvláštním zaměřením, které byly realizovány v předem 

vybraných kamenolomech. 

 

 Všechny závěry v této Závěrečné zprávě prezentované jsou podloženy výsledky 

experimentálních odstřelů a jejich vyhodnocení, popř. citací konkrétně uvedených veřejných 

zdrojů. 

 

 Z důvodu omezeného rozsahu této zprávy nemohly do ní být pojaty podrobnosti 

obsažené v dílčích zprávách a závěrech řešení jednotlivých etap, zejména pak rozsáhlá 

projektová dokumentace, fotodokumentace a videozáznamy. 

 

 Autoři zprávy si proto dovolují na obsah zpráv jednotlivých etap a na jejich přílohy 

v podrobnostech odkázat. 
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1. Úvod 
 
 Předkládaná Závěrečná zpráva Projektu č. 58-07 „Stabilita závěrných svahů 

likvidovaných kamenolomů“, řešeného v rámci postupu aktivity výzkumu a vývoje Českého 

báňského úřadu „Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech 

prováděných hornickým způsobem  (dále též „Závěrečná zpráva“) prezentuje všechny 

provedené práce, cíle, výsledky a závěry, získané v průběhu řešení Projektu č. 58-07 tak, jak 

je stanoveno ve Smlouvě na provedení veřejné zakázky na Projekt výzkumu a vývoje č. 58-07 

a její Přílohy č. I, která byla uzavřena dne 6.8.2007 mezi Českým báňským úřadem jako 

poskytovatelem a SD – Vrtné a trhací práce a.s. v Bílině jako příjemcem. 

 

2. Cíle Projektu č. 58-07 
 

 Významný omezující rozměr ve využívání ložisek nerostných surovin zejména 

v kamenolomech, představují rozšiřující se požadavky jednotlivých zákonů, upravujících 

ochranu životního prostředí a ochranu práv a právem chráněných zájmů fyzických a 

právnických osob včetně ochrany života a zdraví osob a majetku. 

 Na tento trend je nutné reagovat nejen při otvírce a těžbě ložisek nerostných surovin, 

ale zejména též při zahlazování účinků jejich dobývání a předkládaný projekt se touto 

problematikou zabývá a přináší potřebná řešení. 

 Probíhající těžbou v kamenolomech dochází k výraznému lokálnímu přetváření 

geomorfologického rázu krajiny. Ukončením dobývání se vytváří vstupní stav pro následnou 

revitalizaci území. Předpokladem pro realizaci sanace, rekultivace a revitalizace je zajištění 

trvalé resp. dlouhodobé stability závěrných svahů lomových stěn likvidovaných kamenolomů.  

 
 Pro splnění tohoto požadavku se zpracovávají projekty sanace a rekultivace. Jedním 

z chybějících vstupů pro zajištění dlouhodobé stability závěrných svahů likvidovaných 

kamenolomů jsou dosud ne zcela probádané interakce mezi technologiemi, kterými se 

závěrné svahy ve skalních horninách vytvářejí (téměř výhradně se jedná o trhací práce pomocí 

výbušnin), geologickými faktory a mechanicko-fyzikálními vlastnostmi hornin, kterými jsou 

závěrné svahy tvořeny. 

 Interakčním spolupůsobením detonujících náloží dochází i k porušení stavebně-

mechanických jednotek hornin v předpolí závěrných stěn. Porušení hornin v tomto prostoru je 

však z hlediska dosažení dlouhodobé stability závěrných stěn nežádoucí. 
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 Objektivní poznání těchto dějů, zejména v případě výskytu ploch nespojitosti (např. 

tektonických poruch v horninovém masivu) nebo při rozpojovacím procesu při použití 

organizovaného systému většího množství táhlých náloží, není zatím dostatečné. 

 Projekt vychází ze skutečnosti, že nesprávně stanovené parametry závěrných svahů 

likvidovaných kamenolomů bez znalosti míry jejich narušení předchozími těžebními a t.zv. 

likvidačními (sanačními) odstřely vedou v relativně krátké době k narušení stability hornin, 

tvořících závěrné svahy. Tím dochází ke zřícení skalních stěn, k ohrožení osob a majetku a 

k nepřípustných změnám krajinného rázu i k poškození životního prostředí a projekt má za cíl 

těmto jevům v odůvodněných případech zabránit. 

 Pro dosažení uvedeného cíle bylo v rámci řešení nutno hledat způsoby omezení 

destruktivního vlivu výbuchové vlny napětí do předpolí nerozpojovaného horninového 

masivu, spolu s přihlédnutím ke geologicko-tektonickým a petrografickým charakteristikám 

hlavních typů dobývaných skalních hornin a výsledně definovat báňsko-technické požadavky 

spolu s potřebnými technickým podklady pro projektování trhacích prací. 

 

3. Rozvržení řešení Projektu č. 58-07 
 
 Řešení Projektu č. 58-07 bylo rozvrženo do celkem devíti dílčích etap s dále 

uvedenými dílčími záměry. 

 
1. Rešerše a shrnutí dosavadních znalostí o rozrušovacím účinku výbuchových vln do 

předpolí závěrných svahů likvidovaných kamenolomů. 

2. Zjištění účinku spolupůsobení detonujících náloží v jejich účinném dosahu ve skalních 

horninách metodou matematického modelování. 

3. Ověření teoretických výsledků matematického modelování sousedních detonujících  

náloží in situ. 

4. Experimentálními odstřely zjistit obvyklý dosah rozrušovacího účinku 

napěťovýbuchové vlny do předpolí nerozpojovaného horninového masivu. 

5. Experimentálními odstřely zjistit optimální geometrii likvidačních (sanačních) 

odstřelů, časový a geometrický sled výbuchů náloží, způsobu roznětu a druh trhaviny, 

při jejichž volbě a uspořádání lze minimalizovat porušení a tím také pevnostní 

charakteristiky stavebně-mechanických jednotek horninového masivu v předpolí 

závěrných svahů lomových stěn likvidovaných kamenolomů. 

 



 6 

6. Stanovení způsobů zajištění trvalé stability závěrných svahů likvidovaných lomových 

prostorů. 

7. Na základě nových řešením získaných poznatků vypracovat návrh Technologické 

směrnice (např. formou metodického postupu, návrh technických popř. 

technologických opatření) pro zajištění dlouhodobé stability závěrných stěn 

likvidovaných kamenolomů a současně vypracovat související návrh obecně závazné 

právní úpravy. 

8. Výstup řešení. 

9. Návrh na realizaci projektu. 

 
Výsledkem řešení je tedy zpracování návrhů konkrétních a experimentálně o věřených 

technických a technologických postupů pro zajištění v odůvodněných případech 

dlouhodobé stability závěrných stěn likvidovaných kamenolomů včetně výchozího návrhu 

případně potřebné právní úpravy této oblasti. 

 

4. Rešerše a shrnutí dosavadních znalostí o rozrušo vacím 
účinku nap ěťovýbuchových vln do p ředpolí záv ěrných 
svahů likvidovaných kamenolom ů a dílčí závěry 
 
 Rešerše byla zaměřena na poměrně rozsáhlou oblast (rešerše obsahuje celkem 216 

titulů), která se zabývá vlivy vyvolanými technikou provádění trhacích prací, a vlivy 

souvisejícími se zemskými otřesy, které mohou způsobit nevratné deformace v horninovém 

masivu, který v prostoru závěrných svahů má zůstat co možná neporušen. S těmito vlivy 

souvisí i získání teoretických poznatků z oblasti geomechaniky hornin, interakce seismických 

resp. seismovýbuchových vln s horninovým prostředím a míry jejich útlumu při průchodu 

tímto prostředím. V neposlední řadě je žádoucí sledovat i vlivy, které na možnost vzniku 

porušení stability závěrných skalních stěn vyvolávají nejen chemickofyzikální vlastnosti 

používaných prostředků trhací techniky, ale i metody jejich použití, které se výsledně budou 

promítat do příslušných projektů trhacích prací. 

 
 S tím souvisí i v dalším postupu řešení předpokládaná příprava a provedení 

experimentálních odstřelů in situ, spojených s objektivním sledováním dosahu jejich 

rozrušovacích účinků na horninový masiv spolu s vývojem metod, které umožní minimalizaci 

těchto účinků. 
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Pro řešení Projektu 58-07 byly vytypovány tyto hlavní oblasti: 

• šíření vln napětí generovaných výbuchem náloží trhaviny (napěťovýbuchové vlny) 

horninovým prostředím, 

• velikost energie na čele napěťovýbuchové vlny a její pokles v závislosti na vzdálenosti 

od místa výbuchu, 

• dosah nevratných deformací stavebně mechanických jednotek horninového masivu 

působením napěťovýbuchových vln, 

• geologicko-geofyzikální metody určení stability skalních stěn a jejich parametrů, 

• teorie seismického vlnění, jeho šíření a  interakce s horninovým prostředím, 

• způsob matematického modelování účinků detonace táhlých náloží na okolní 

horninové prostředí a vhodné programové prostředky. 

 
Faktorů, které negativně ovlivňují stabilitu skalních stěn je celá řada. Nikoliv na 

posledním místě je působení atmosférilií, které svým dlouhodobým účinkem vyvolávají 

zvětrávání především povrchových vrstev skalních stěn. I jejich účinek lze však do určité 

míry omezit, zejména tím, že hornickou činností odkryté skalní stěny budou co možná hladké, 

bez výskytu sekundárních (tj. hornickou činností vyvolaných) trhlin, zlomů apod. Za 

nejdůležitější faktor lze však bezpochyby y považovat vibrace, jejichž nositelem jsou vlny 

napětí, šířící se zemským prostředím, označované jako vlny seismické. Zdrojem jejich vzniku 

jsou příčiny přírodní nebo mohou být vyvolány i uměle, např. trhacími pracemi. Energie, 

obsažená v těchto vlnách způsobuje tlakové, tahové a tangenciální namáhání materiálu, 

kterým prochází, a je-li v případě hornin překročena některá z pevnostních charakteristik 

jejich stavebně-mechanických jednotek, dochází ke vzniku nevratné deformace, která se 

projevuje v naprosté většině případů vznikem trhlin. 

  Pro výpočet hmotnosti náloží válcového typu, používaných v převažujícím 

typu těžebních odstřelů, kterými jsou odstřely tzv. clonové, se podle provedené rešerše 

používá v praxi obvykle metoda objemová a její modifikace, která ve zvýšené míře respektuje 

hmotnostní koncentraci nálože trhaviny ve vývrtu a to s ohledem na místní změny odporu 

horniny k rozpojení, např. v důsledku jejího upnutí, přičemž za upnutí lze považovat snížený 

podíl volné stěny na mechanizmus rozpojení výbuchem. 

 Metoda i její modifikace vycházejí z principu působení energie, vzniklé chemickou 

výbuchovou přeměnou nálože do volné plochy (např. rozpojované stěny těžební etáže), která 

se nalézá v takové vzdálenosti od detonující nálože, že dojde k rozrušení horniny mezi náloží 
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a nejbližší plochou volné stěny a k jejímu vysunutí (odhozu) do volného prostoru před volnou 

stěnou. 

Jak však z rešerše vyplynulo,  způsoby určení hmotnosti náloží trhavin potřebných 

k rozpojení horniny trhacími pracemi při povrchovém dobývání hornin v lomech pomocí 

metody objemové, se nezabývají okolnostmi a ději, které mají vliv na porušení stability 

horninového masivu vně oblasti bloku, který je určen k rozpojení. 

Autoři zjistili, že celá řada novějších, ale i starších, rešeršovaných prací přistupuje 

k řešení problému rozpojování hornin detonací výbušnin se snahou o komplexní aplikaci 

detonačních dějů v interakci na hlavní mechanicko-fyzikální vlastnosti rozpojovaných hornin. 

Základním poznatkem je, že k uvolnění energie při chemické detonační přeměně výbušniny 

dochází řádově v čase 10-6 s. Jde tedy o chemický výbuch, při kterém detonační vlna, šířící se 

výbušninou, se pohybuje rychlostí větší než je rychlost zvuku ve zplodinách výbuchu, které 

detonací vznikají. Detonační vlna již sama o sobě je vlnou napětí, v níž mají výbuchové plyny 

vysoký tlak a teplotu. Jedná se tedy o superrychlý rázový děj, kdy v prostoru výbuchu dochází 

ke skokovému nárůstu tlaku, který generuje vznik vlny napětí v prostředí, které detonující 

výbušninu obklopuje. Za čelo vlny napětí se pak označuje rozhraní mezi částí prostředí 

v napěťovém stavu (vlna) a obklopujícím prostředím. Protože většina stavů napětí je 

provázena deformací (nevratnou/vratnou), bývají vlny, vyvolané detonací výbušniny 

označovány též jako vlny deformační. 

 
 Dosah porušení stavebně-mechanických jednotek pohoří je  dán principielně: 

a) fyzikálně-mechanickými vlastnostmi daných hornin, 

b) výskytem ploch nespojitosti v pohoří, 

c) změnami akustické impedance, v dosahu napěťovýbuchových vln, 

d) vlastnostmi použitých trhavin, zejména hodnotou jejich hmotnosti a rychlosti výbušné 

přeměny, 

e) pečlivostí přípravy a provedení odstřelu. 

 
Vlny napětí, vyvolané detonační přeměnou výbušniny, se šíří horninou (za 

zjednodušujícího předpokladu izotropie prostředí) formou kulových vlnoploch, a to 

s postupným snižováním velikosti rozrušovací energie na čele vlny. V určité vzdálenosti od 

centra výbuchu je rozrušovací účinek napěťovýbuchových vln tak malý, že nedojde již 

k překonání žádné z pevnostních charakteristik stavebně-mechanických jednotek horského 

masivu. Zde končí rozrušovací účinek napěťovýbuchové vlny (oblast nevratných deformací) a 
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dále se šířící vlny způsobují jenom kmitání pohoří (oblast pružnoplastických deformací). 

Detonací táhlé nálože se do určité vzdálenosti vytvoří zóna porušení (nevratných deformací) 

horského masivu, vymezená válcovou plochou, zakončenou příslušnou částí kulové 

vlnoplochy. 

Na vzniku trhlin v horninách se tedy zásadně podílí tangenciální tenzor energie na čele 

podélné vlny napětí. Velikost tohoto tenzoru činí cca 1/5 energie na čele podélné vlny napětí a 

touto energií je hornina namáhána na tah. Tahová pevnost hornin činí cca 1/10 až 1/15 její 

pevnosti tlakové. Aby tedy došlo ke vzniku nevratných deformací, musí být splněna 

podmínka, že v daném místě bude hodnota tangenciálního tenzoru podélné vlny napětí větší 

než pevnost hornin v tahu. 

Na základě výsledků rešerše je možno konstatovat, že konkrétní řešení problému tak, 

jak je v Projektu č. 58-07 zadán, tj. najít technický způsob dlouhodobého zajištění stability 

závěrných svahů likvidovaných kamenolomů, nebylo nalezeno. Obecně lze konstatovat, že 

bouřlivý vývoj teorie a praxe využívání chemické explosivní energie detonujících výbušnin 

při průmyslové činnosti, který byl zejména v 60.tých letech minulého století je v současné 

době utlumen, a že rešerší nebyly objeveny žádné převratné poznatky, které by zpochybnily 

dřívější teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Přesto provedená rešerše poskytuje 

řešitelům spolehlivý základ k tomu, aby se v dalších etapách výzkumu a vývoje zadaného 

úkolu vyvarovali případných chyb a omylů a zejména, že bude důležité aplikovat zjištěné 

poznatky tak, aby novým uspořádáním náloží výbušniny popř. i vytvořením umělých ploch 

diskontinuity apod. mezi detonujícími náložemi a horninovým masivem v předpolí závěrného 

svahu likvidovaného kamenolomu, došlo k poklesu energie na čele vlny napětí 

(seismovýbuchové vlny) ve směru do předpolí závěrného svahu likvidovaných kamenolomů, 

na dráze co nejkratší. Při tom nebude zřejmě možno použít obvyklou objemovou metodu 

výpočtu hmotnosti celkové a dílčích náloží, ale bude nutno vycházet z vlnové teorie 

rozrušovacího účinku detonační chemické přeměny náloží výbušniny s tím, že teoretické 

poznatky a navrhovaná opatření bude nutno ověřovat specielními měřícími metodami při 

experimentálních odstřelech in situ. 

 
 
 



 10 

5. Zjišt ění účinku spolup ůsobení detonujících náloží 
v jejich ú činném dosahu ve skalních horninách metodou 
matematického modelování 
 

 Cílem matematického modelování účinků detonace náloží v quasi neohraničeném 

pevném prostředí bylo získat představu o možném dosahu rozrušovacího účinku 

napěťovýbuchové vlny, šířící se od detonující nálože v neporušeném prostředí a v prostředí 

s výskytem definovaných ploch nespojitosti, které imitují tlumící efekt napěťovýbuchové vlny 

formou impedanční bariéry. 

 
5.1 Výběr a volba trhaviny a horniny 
 
 Pro matematický model byla zvolena průmyslová sypká povrchová trhavina vyráběná 

na místě spotřeby mísícím a nabíjecím vozem DAP-VTP 1, CE 1019, která je tvořena směsí 

porézního dusičnanu amonného a organického paliva (nafta CFL nebo standardní motorová 

nafta). Důvodem této volby byla skutečnost, že tato trhaviny je v současné době již ve 

sledovaném lomu používána a proto, že tato trhavina bude použita i pro experimentální 

odstřely in situ v dalších etapách řešení. Dalším důvodem pro použití uvedené sypké trhaviny 

je i reprodukovatelnost podmínek při praktických ověřováních účinků detonace náloží, 

protože trhavina konstantně vyplní prostor vrtu (což např. u náložkovaných trhavin nelze vždy 

zaručit) a tím v maximální dosažitelné a srovnatelné míře zajistí přenos dynamických účinků 

výbuchové energie do okolního horninového prostředí. 

 

Určení chemicko fyzikálních parametrů trhaviny DAP-VTP 1 

Tab. 1 Hlavní vlastnosti a výkonové parametry použité trhaviny 

Parametr Měrná jednotka Hodnota 

Výbuchové teplo *) kJ/kg 4075 

Měrný objem povýbuchových zplodin *) dm3/kg 968 

Kyslíková bilance *) % O2 -1,5 

Sypná hmotnost g/cm3 min. 0,70 

Detonační rychlost ve vývrtu o ∅ ∅ ∅ ∅ 95 mm **) m/s 4000 

Detonační rychlost v PVC trubce o ∅ ∅ ∅ ∅ 82/90mm m/s min. 3000 
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***) 

Dolní mezní průměr nálože v PVC trubce mm 42 

Citlivost k nárazu kladivem 10kg J min. 45 

Poznámky: 
*) vypočtená hodnota pro poměr složek DA/palivo(CFL nafta) 94 : 6 
**) obvyklá hodnota při kontinuálním měření detonační rychlosti trhaviny v reálných podmínkách 
***) hodnota podle podnikové normy SD – Vrtné a trhací práce, a.s. 

 
 Pro matematický model byly zadány následující vstupní geotechnické hodnoty, 

(odpovídající průměrným parametrům vápencových hornin) 

 
• Objemová hmotnost (hustota): 2700 kg/m3  

• Poissonovo číslo: 0,15  

• Modul pružnosti Younga: 13 GPa  

• Mez porušení v tahu: 7,4 MPa (volila se hodnota 15 MPa kvůli rychlosti procesu)   

• Mez porušení v tlaku: 97 MPa  

• Koheze (soudržnost): 38 MPa - převládají již smykové dislokace, které se však při 

dosažení mezní pevnosti ještě nespojí. 

 
• Případné pukliny (kliváž), nebo vrstevní plochy se uvažují: 

• Sevřené- šířka 1 mm 

• Otevřené- šířka 10 mm 

  
• Pukliny jsou v dalším textu též označovány jako zlomy nebo též jako plochy 

nespojitosti 

5.2 Systematika uspo řádání odst řelů pro matematické simulování 
 
            Pro matematické modelování účinku  detonující nálože resp. náloží bylo důležité 

stanovit výchozí a konečné prvky matematického modelu s ohledem na možnost určení 

maximálního rozrušovacího účinku napěťovýbuchové vlny do předpolí horninového masivu 

při jinak standardních podmínkách simulace běžných provozních podmínek. Dalším 

problémem řešení je hledání vlivu ploch nespojitosti, které se budou vyskytovat v dráze šířící 

se napěťovýbuchové vlny ve směru do předpolí horninového masivu. Smyslem je vyhledat za 

definovaných podmínek přechod z oblasti nevratných deformací horninového prostředí (např. 

vznik trhlin) do oblasti pružnoplastických deformací, což je oblast bez projevu trvalého 
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porušení stavebně-mechanických jednotek horského masivu účinkem energie na čele 

napěťovýbuchové vlny. 

 
 5.2.1  Společné podmínky geometrie odst řelu 
 
Parametry: 

průměr nálože        d = 100 mm 

zabírka (vzdálenost nálože od volné stěny (SD)   W = 35 d 

hledaný dosah účinku napěťovýbuchové vlny  

ve směru do předpolí L1     min. 150 d  

odpor nad náloží L2     min. 100 d 

odpor pod náloží L3     nekonečno 

 
5.2.2  Dosah rozrušení detonující  nálože bez ploch y nespojitosti 
 
Parametry: 

průměr nálože:      d = 100 mm 

vzdálenost nálože od volné stěny:    W = 35 d 

dosah do předpolí L1:      min. 100 d 

odpor nad náloží L2:      min. 100 d 

odpor pod náloží L3:      nekonečno 

plocha nespojitosti:      neexistuje 

  

 
Obr.  1  Schematické znázornění parametrů použitých ve výpočtu „Případu 1“  
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5.2.3 Dosah ú činku detonující nálože p ři existenci blízké plochy 
nespojitosti 
 

Parametry: 

- průměr nálože d:                            d = 105 mm 

- vzdálenost nálože od volné stěny:                          w =  35 d 

-  plocha nespojitosti, svislá, ve vzdálenosti 

        LPS za náloží ve směru do předpolí:                           LPS = 30 d 

- dosah do předpolí L1:                                               L1 min. 100 d 

- odpor nad náloží L2:                                                         L2 min. 100 d 

- odpor pod náloží L3:                                                         L3 nekonečno 

 

 
 Obr.  2 Geologická stavba lomu Čeřinka v místě provádění pokusných odstřelů 

 

5.2.4 Dosah ú činku detonující nálože p ři existenci vzdálené plochy  
nespojitosti 
 
 Parametry: 

- průměr nálože d:                  d = 105 mm 

- vzdálenost nálože od volné stěny:               W =  35 d 

- plocha nespojitosti, svislá ve vzdálenosti 

  LPS za náloží směrem do předpolí             LPS = 50 d 

- dosah do předpolí L1:              L1 = min. 100 d 

- odpor nad náloží L2:                          L2 = min. 100 d 

- odpor pod náloží L3:                                     L3 = nekonečno 
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Obr.  3 Schematické znázornění parametrů použitých ve výpočtu „Případu 2“ 
 

5.3 Výpočtové modely 
 

Numerické modely pro simulaci nárazů byly vytvořeny pre-procesorem ANSYS, který 

generuje základní vstupní soubor dat pro vlastní výpočet kódem LS-DYNA . Zpracování 

výpočtových výsledků do grafických výstupů bylo potom prováděno post-procesorem LS-

POST.  

Bylo vytvořeno celkem pět FEM modelů: čtyři modely 2D a jeden 3D model.  
  
Vytvořené výpočtové modely 2D a model 3D lze stručně charakterizovat takto: 

 
• Pro materiál vápence a trhaviny byly použity prostorové prvky typu „brick“ (8 uzlů, 

jednobodová integrace, tuhostní regulace numerických nestabilit typu „hourglass“). 

• Mechanická interakce v oblasti zlomu byla popisována algoritmem plocha na plochu 

č.17 v LS-DYNA . Při interakci byl předpokládán na ploše zlomu vždy koeficient tření 

0.8. Zlomy byly charakterizovány třemi různými šířkami porušení: 0,1 mm, 1,0 mm a 

10,0 mm. 

• Rozměry jednotlivých modelů  byly voleny tak, aby okrajové podmínky na hranicích 

horniny neovlivňovaly výsledky výnosu (výtrže) z horninového bloku. 

• Okrajové podmínky na hranicích bloku  horniny byly voleny tak, že dovolovaly na 

těchto hranicích odraz napěťových vln – ve skutečnosti se napěťové vlny šíří dovnitř 

vnějšího masivu okolní horniny a neodrážejí se dovnitř uvažované oblasti. 

• Výpočtové simulace byly provedeny na bázi metody konečných prvků. 

• Byly numericky simulovány tyto konkrétní případy povrchového dobývání horniny: 
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1. Případ 1 - výbuch jediného vrtu o průměru d = 0,1 m s trhavinou DAP-VTP 1 ve 

vzdálenosti 35xd od volného povrchu – model 2D. 

2. Případ 2 - výbuch jediného vrtu o průměru d = 0,1 m s trhavinou DAP-VTP 1 ve 

vzdálenosti 35xd od volného povrchu,  puklina (zlom) horniny se nachází ve 

vzdálenosti 30xd od vrtu směrem do masivu horniny – model 2D. 

3. Případ 3 - výbuch jediného vrtu o průměru d = 0,1 m s trhavinou DAP-VTP 1 ve 

vzdálenosti 35xd od volného povrchu, puklina (zlom) horniny se nachází ve 

vzdálenosti 50xd od vrtu směrem do masivu horniny – model 2D. 

4. Případ 4 - postupný výbuch tří vrtů o průměru d = 0,1 m s trhavinou DAP-VTP 1 ve 

vzdálenosti 35xd od volného povrchu, vrty jsou ve vzdálenosti 40xd od sebe a 

zpoždění jejich detonace je 9 ms  – model 2D. 

 
• Hlavním výstupem bude výpočtově stanovená oblast rozrušení horniny. 

5.4 Obrazové p řílohy 
 
5.4.1 Výchozí geometrické uspo řádání pro matematické modelování 
 
 

 
Obr.  4 Případ 1 - geometrie masivu horniny bez zlomu s náloží, rozměry masivu v x,y: 43,5mx50 m 
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Obr.  5  Případ 2 - geometrie masivu horniny s náloží a puklinou (zlomem), rozměry masivu  v x,y:  
43,5mx50 m, zlom se šířkou 0,1, 10,0 a 100,0 mm se nachází 3,0 m od nálože v týlu 

 
 
 

 
Obr.  6 Případ 3 - geometrie masivu horniny s náloží a puklinou (zlomem), rozměry masivu v x,y:  
43,5mx50 m, zlom se šířkou 0,1, 10,0 a 100,0 mm se nachází 5,0 m od nálože v týlu 
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Obr.  7 Případ 4 - geometrie masivu horniny bez  pukliny (zlomu) se třemi vrty s náloží, rozměry  
masivu v x,y: 43,5mx50 m, tři nálože mezi sebou vzdálené 4,0 m 
 

5.4.2 Zobrazení výsledk ů matematického modelování 
 

 

Obr.  8 Případ 1 - rozrušení horniny v čase 20 ms, v intervalu posunutí od 50,0 do 100,0  mm 
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V čase 20 ms po detonaci se ještě upravuje quazistatická fáze detonace, výtrž má tvar 

cylindrického klobouku se znaky pravoúhlé výtrže, podstavec výtrže ve volné ploše má 

průměr 100 d; hodnota záběru byla zvolena správně. 

 
 

 
Obr.  9 Případ 2 - rozrušení horniny v čase 20 ms, v intervalu posunutí od 50,0 do 100,0  mm se 
zlomem 1.0 mm (levý obrázek) a 10 mm (pravý obrázek) 
 

   
Tvar výtrže podobný jako na předchozím obrázku. Porušení dosáhlo do hloubi masivu za 

nálož, ale dosah je ohraničen plochou nespojitosti. 

 

 
Obr.  10 Případ 3 - rozrušení horniny v čase 20 ms, v intervalu posunutí od 50,0 do 100,0 mm se 
zlomem o šířce 1,0 mm (levý obrázek) a se zlomem 10,0 mm (pravý obrázek) 
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Existence plochy nespojitosti v důsledku odrazu napěťovýbuchové vlny zesiluje účinek 

v prostoru mezi ní a náloží; porušení nepokračuje za plochu nespojitosti. 

 

 
Obr.  11 Případ 4 – rozrušení horniny v čase 40 ms, v intervalu posunutí od 50,0 do 100,0 mm 
 
 

Spolupůsobení tří detonujících náloží (spodní čas 0 ms, prostřední 9 ms, horní 18 ms) tvar   

výtrže odpovídá postupnému snížení odporu masivu proti rozpojení. 
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Obr.  12 Případ 1 -rozsah porušení masivu tlakovým působením detonace, poloměr dosahu činí cca 6 d 
 

 
Obr.  13 Případ 1 - Konečná oblast porušování horniny v tahu (oblast porušení masivu působením 
tangenciálního tenzoru napěťovýbuchové vlny, poloměr dosahu činí cca 23 d) 
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5.3 Shrnutí a záv ěry 
 

Výsledky matematického modelování v horninách uspokojivě prokázaly vliv ploch 

nespojitosti (zlomů, poruch) na průběh a účinek napěťovýbuchových vln při detonaci náloží 

trhaviny i jejich spolupůsobení. Podařilo se namodelovat rozsahy zón porušení v horninách 

zadaných geomechanických parametrů v okolí detonujících náloží a to jako funkce průměru 

náloží, tedy v souladu s vlnovou teorií rozpojování hornin výbuchem. 

Matematickým modelováním spolu s teoretickým vyhodnocením dosažených 

výsledků, byly zjištěny zóny porušení tak, že průměr výbuchové dutiny se pohybuje 

v rozmezí cca 12 d a oblasti vzniku nevratných deformací (zóna primárních trhlin) účinkem 

tangenciálního tenzoru napěťovýbuchové vlny cca 46 d. 

 Lze konstatovat, že získané numerické simulace jsou dostatečně obecné, takže mohou 

být aplikovány na libovolný typ horniny, který lze realisticky popsat vhodným matematicko-

konstitutivním modelem. 

 

6. Ověření teoretických výsledk ů matematického 
modelování detonujících náloží in situ 
 
6.1 Návrh, propracování a použití metod objektivníh o pozorování 
superrychlých výbuchových d ějů rozpojovacího horninového 
procesu p ři odst řelech v lomech 
 
 V návaznosti na známé výsledky matematických simulací působení a spolupůsobení 

detonujících náloží v charakteristickém prostředí vápencových hornin, které byly získány 

řešením Etapy 2 tohoto projektu, byly vypracovány, navrženy a při experimentálních 

odstřelech použity metody geotechnických průzkumných prací, jejichž aplikací byly 

zjišťovány velikosti porušení – přesněji řečeno – dosahy porušení stavebně-mechanických 

jednotek hornin v okolí, zejména v předpolí detonujících náloží trhaviny, tedy v hloubi 

horninového masivu. 

 
 Byly používány tyto metody: 

• Metoda seismické tomografie 

• Metoda seismokarotáže 

• Metoda seismického měření 

• Metoda ultrazvukového prosvěcování 
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• Metoda kamerového monitoringu vývrtů 

• Metoda promítnutí míst náloží a pozorovacích vrtů do prostorového digitálního 

modelu terénu a reprodukovatelnosti výsledků měření 

 
 Kromě uvedených čtyř geofyzikálních metod  byla použita  i metoda kamerového 

monitoringu,která umožňuje záznam obrazu snímaného kamerou spouštěnou do vrtu. 

Vzhledem k tomu, že  používané  zařízení nebylo vybaveno možností vkládání údajů o 

hloubce ve které je snímán obraz stěn vrtu, byl záznam rozšířen o možnost synchronního 

snímání zvuku, což umožnilo doplnit obrazový záznam o slovní komentář reagující na 

obrazové informace i jejich doplnění o hloubkové údaje. 

Pro zajištění objektivity pozorování superrychlých výbuchových dějů při 

rozpojovacím procesu hornin detonační přeměnou výbušnin, které měly za cíl ověřit výsledky 

matematického modelování a následně i vliv jednotlivých metod minimalizace poškození 

horninového masivu tvořícího závěrné svahy lomů, resp. jejich závěrné stěny, bylo nezbytné 

lokalizovat místa detonujících náloží trhavin a místa měření přesně. Proto byla místa náloží i 

měřící stanoviště přesně geodeticky zaměřována a zanesena do prostorového digitálního 

modelu terénu;  jednalo se o použití programu   Atlas a v projektu ČBÚ č. P 37-05 nově 

vyvinuté a odzkoušené geodetické metody zjišťování směru sklonu vrtů. 

 
6.2 Principy uspo řádání experimentálních odst řelů 

 
 Pro zajištění reprodukovatelnosti výsledků měření byly při uspořádání 

experimentálních odstřelů,  byly voleny přednostně odstřely jednořadé z toho důvodu, aby se 

v pozorované části horninového masivu vyloučil opakovaný průchod seismovýbuchových vln 

resp. násobení jejich účinku v důsledku možné interference. 

 Experimentální odstřely in situ byly provedeny bez vytvoření umělé plochy 

diskontinuity v předpolí a byly při nich sledovány dosahy rozrušovacího účinku 

seismovýbuchové vlny. 

 Hlavním cílem řešení bylo propracování metodiky (metodik) objektivního pozorování 

superrychlých výbuchových dějů vyvolaných detonací náloží a korelace výsledků, získaných 

matematickým modelováním těchto dějů.  
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6.3 Shrnutí a záv ěry 
 

V rámci provedeného řešení bylo realizováno 6 odstřelů z toho 1 polygonálního typu 

(s náložemi umístěnými ve dvou, na sebe kolmých úsečkách) a 5 provozního typu.   Bylo 

vybráno, vyhodnoceno a vyzkoušeno celkem 6 měřících metod a bylo při tom provedeno i 

měření detonační rychlosti trhaviny. Ukázalo se, že všechny z řešiteli vybraných metod, jsou 

použitelné pro měření superrychlých dějů detonačního působení výbušnin v rozpojovaném 

horninovém masivu a jejich účinků na masiv, avšak že každá z nich má své přednosti i 

nedostatky.  

Experimentální práce na vyhodnocení souvztažnosti teoretických výsledků 

spolupůsobení detonujících náloží, získaných matematickým modelováním s prakticky 

dosahovanými výsledky experimentálních odstřelů probíhaly v geologicky velmi náročném 

prostředí. Horniny, ve kterých byly odstřely prováděny se vyznačují výrazným zvrstvením a 

výskytem tektonických poruch. Tyto skutečnosti zvyšovaly náročnost nejen na přípravu a 

provedení experimentálních odstřelů, ale i na volbu a způsob použití běžných metod, ale  pro 

účely sledování stavu porušenosti hornin detonací náloží i použití nové, pro tyto účely dosud 

nevyzkoušené metody ultrazvukového prosvěcování.  Použité metody prokázaly, jak složité a 

komplikované jsou konkrétní geologické podmínky v jednotlivých lomech to i při výběru 

jejich nejkompaktnějších partií. Tato skutečnost výrazně ovlivňovala nejen  provádění 

experimentálních odstřelů, ale i použité měřící metody. 

Měřeními před a po odstřelu byly prokázány kvalitativní změny horninového masivu i mimo 

oblast bezprostředního rozpojovacího procesu detonační výbuchovou energií, což je jedním 

z důležitých poznatků řešení. Tento poznatek  přispěl k vyhodnocení souvztažnosti 

teoretických výsledků spolupůsobení detonujících náloží metodou matematického modelování 

s výsledky, dosahovanými při reálných odstřelech v horninách. 
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Výsledky, zjištěné měřením projevů experimentálních odstřelů ve vápencových horninách pro 

průměr náloží d = 105 mm uvádí následující přehled. 

Tab. 2 Přehled zjištěných dosahů narušení masivu detonací trhaviny 

Odstřel Metoda Zóny (násobky Ø d nálože) 

  podrcení trhlin 

1 seismika 2,76 56,40 

2 seismika 
tomografie 

seismokarotáž 

2,0 
- 
- 

40,85 
47,61 

28,57 – 57,14 
3 seismika 0,82 63,42 

4 refrakční seismika - 23,80 

 

U pozorovacích metod (seismická tomografie, mikroseismokarotáž, seismické měření, 

ultrazvukové prosvěcování, kamerový monitoring, projekce do digitálního modelu terénu) 

byla vyhodnocena jejich praktická aplikace a byly získány změřené výsledky změn 

horninového masivu účinkem detonace výbušnin. 

 
Výsledky pozorování projevů detonace náloží při experimentálních odstřelech 

ukázaly, že tlaky v blízkosti náloží jsou neobyčejně vysoké, což prokázaly např. totální 

devastace stěn horniny vývrtů v místě detonujících náloží nevelké hmotnosti, které  u jednoho 

z experimentálních odstřelů znemožnily opětovné proměření vrtů metodou optické karotáže.   

Měřením bylo prokázáno (např. metodou ultrazvukového prosvěcování), že enormně vysoké 

tlaky, způsobující ve výbuchové dutině až plazmatický tok horniny, klesají rychle s rostoucí 

vzdáleností od centra detonace až k nulovým hodnotám. Měření současně prokázala, že 

původně stabilní rázová vlna se s poklesem přetlaku mění na vlnu pružnoplastickou, která při 

dalším poklesu tlaku v závislosti na vzdálenosti od centra detonace klesá až na vlnu pružnou; 

uvedené druhy vln už nezpůsobují nevratné deformace horniny v okolí nálože. Výsledky in 

situ měření účinků experimentálních odstřelů,  zprávy prokazují korelaci s výsledky 

matematického modelování sousedních detonujících náloží.   

 
Poznámka: 

V závěrečné zprávě dílčí Etapy 3 je obsažena rozsáhlá dokumentace, zejména projekt odstřelů 

a konstrukce náloží, řezy náložemi, tabelované výsledky dílčích měření a fotodokumentace, 

kterou pro její obsažnost nelze do této zprávy zahrnout. 
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7. Zjišt ění obvyklého dosahu rozrušovacího ú činku 
napěťovýbuchové vlny do p ředpolí nerozpojovaného 
horninového masivu pomocí experimentálních odst řelů 
 
7.1 Všeobecn ě 

 
 Řešení vychází z principu, že zjištění dosahu nevratných deformací horninového 

masivu (překročení pevnostních charakteristik hornin tlakovým a tahovým účinkem šířící se 

napěťovýbuchové vlny z místa detonujících náloží) je důležitým faktorem, který umožní 

nejen predikovat vznik nestability skalních stěn v dlouhodobém časovém horizontu, ale též 

navrhnout opatření pro zachování jejich stability. Tato opatření by měla vycházet z poznatků 

získaných o průběhu snižování velikosti energie na čele napěťovýbuchové vlny v závislosti na 

vzdálenosti od místa jejího vzniku (detonace nálože trhaviny) a na prostředí, kterým se šíří.   

 
Na základě poznatků, získaných v průběhu řešení, při kterých byla prokázána velká 

míra nehomogenity přírodních horninových struktur, daná přirozeným vývojem a ovlivněná 

předchozí průmyslovou činností, zejména účinky dřívějších i současných těžebních odstřelů, 

dospěli řešitelé k závěru, že k získání objektivních poznatků o šíření a dosahu rozrušovacího 

účinku napěťovýbuchové vlny je – při zachování charakteru těžebního odstřelu – nezbytné 

provést experimentální práce ve tvrdém materiálu definovaných vlastností a s vysokým 

stupněm izotropie. V takovém materiálu získané výsledky lze prohlásit za objektivní a 

nedeformované anizotropiemi horninových masivů. Podle zákona o geometrické podobnosti  

lze výsledky, zjištěné v definovaném materiálu aplikovat i v horninových masivech. Při těchto 

aplikacích se z hlediska celkového řešení nelze dopustit negativní chyby. Za negativní chybu 

by bylo možno považovat situaci, kdy by v definovaném materiálu byly zjištěny výsledky, 

které při aplikaci v horninovém masivu by způsobily větší míru poškození stability závěrných 

stěn likvidovaných kamenolomů, než která by byla prognózována. V důsledku vysoké míry 

anizotropie v přírodních horninových strukturách lze vždy očekávat větší útlum 

napěťovýbuchové vlny v závislosti na její vzdálenosti od centra detonace, než tomu bude 

v materiálu s vysokým stupněm izotropie.  Proto je nutné při  hledání cest ke zvýšení stability 

závěrných svahů likvidovaných kamenolomů  vycházet z hledání metod a způsobů provádění 

trhacích prací, minimalizujících jejich projevy směrem do „rostlého“ horninového masivu, 

který bude tvořit závěrné svahy. 
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Jako nevhodnější materiál pro uskutečnění experimentálních odstřelů s reálnou náloží 

trhaviny, tj. s náloží, která se blíží běžným provozních poměrům, byl vybrán beton, jehož 

vlastnosti (zejména pevnost v tlaku a izotropie) mohou být před provedenými odstřely celkem 

přesně definovány. 

 
7.2 Prognostické výpo čty záběru (výtrže) náloží a dosahu ú činku 
napěťovýbuchové vlny ve zkušebním bloku 
 

Rozměry betonového modelu horninového bloku (dále též modelový blok, model) 

byly určeny na základě výpočtu hmotnosti nálože průmyslové trhaviny, která ještě vyvolá 

dostatečně intenzivní rázovou (napěťovýbuchovou) vlnu, ale nezpůsobí vznik výtrže a výhoz 

rozpojeného materiálu. Jedná se tedy o výbuch nálože trhaviny v kvazi neohraničeném 

prostředí a vzdálenost jejího těžiště od nejbližší volné plochy (povrchu) musí být min. tak 

velká, aby nedošlo k projevům rozpojení. K výpočtu tohoto parametru byl z řady 

publikovaných způsobů výpočtů (viz např. autory S. Voban, U. Langefors a B. Kihlström, 

G.I.Pokrovskij a další) zvolen  v ČR již dlouhodobě používaný a osvědčený početní postup 

pro stanovení hmotnosti soustředěné nálože trhaviny publikovaný Ing. Jurajdou. 

Pro další rozměr modelového bloku bylo nutno určit velikosti dráhy seismovýbuchové 

vlny, po které budou vyvolána primární porušení betonového materiálu. Pro výpočet dosahu 

byl použit vzorec, který byl dlouhodobě a úspěšně aplikován při trhacích pracích velkého 

rozsahu k ochraně před horskými otřesy v uhelných dolech Ostravsko-karvinského revíru.  

Kromě takto stanovených údajů byla snaha zabezpečit těsný kontakt materiálu 

modelového bloku s obklopujícím prostředím tak, aby byl minimalizován odraz vlny na 

akusticko-impedančním rozhraní beton/hornina. Tento požadavek byl zajištěn způsobem 

výroby modelového bloku – litím betonové směsi do předem vyhloubeného zářezu a jeho 

postupným tuhnutím po vrstvách; přesto se tento vliv, viz zejména kolísání výsledků měření, 

projevil. 

  
Na základě provedených výpočtů byly prognostické účinky a dosahy účinů detonace 

náloží v modelovém bloku sestaveny do následujícího přehledu. 
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 Tab. 3 Nálož Permonex V 19,  betonový modelový blok 

Výtrž   Napěťovýbuchová vlna 

Průměr Hmotnost Záběr Projev  Průměr Dosah detonace Projev  

vrtu nálože   detonace I vrtu odhad výpočet detonace II 

[m] [kg] [m]   [m] [m] [m]   

0,050 0,330 1,45 nátřas 0,050 1,50 1,5 – 1,6 porušení Ptah 

0,038 0,300 1,39 nátřas 0,038 1,15 1,2 porušení Ptah 

 

Dosah – vzdálenost od centra výbuchu, 

Projev I – účinek soustředěné nálože, 

Projev II – dosah rozrušovacího účinku napěťovýbuchové vlny od centra detonace 

Dosah 1,5 m odpovídá cca 30 d pro oba použité průměry náloží 

 
7.3 Experimenty na betonovém modelu izotropního hor ninového 
prost ředí 
 
7.3.1 Nálož o pr ůměru d = 0,050 m 
 

Do betonového bloku bylo umístěno 12 ocelových trubek, které při měření sloužily 

jako vrty pro měření a jedna polyetylenová  trubka, která  vytvořila  dutinu „vrtu“ k uložení 

nálože. Geometrické řešení tohoto modelu je zřejmé z následujícího obrázku č. 14. 

Před odpálením nálože byl válcová dutina imitující vrt nejprve zasypáním pískem 

zkrácena z původní délky cca 1,9 m na délku (hloubku) 1,45 m z důvodu, aby bylo možné 

sledovat změny způsobené detonací prostorově, tj. i v závislosti na hloubce, protože napěťové 

vlny způsobené detonací se obecně šíří všemi směry a lze si je představit jak kuloplochy se 

středem  v těžišti nálože.  
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Obr.  14 Geometrické řešení modelu 
 

 

Obr.  15 Schéma konstrukce nálože trhaviny a ucpávky 
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 Hmotnost nálože skalní trhaviny Permonex V 19 a činila 0,43 kg. Vizuálním 

pozorováním povrchu bloku došlo působením detonace ke vzniku 3 hlavních trhlin 

vycházejících z „vrtu“ ve kterém byla odpálena nálož,  viz obr. č. 16. 

 

Obr.  16 Vyjímání zbytku PE pažnice po odpálení 
nálože a pohled na  hlavní vzniklé trhliny 

 
Obr.  17 Příprava vrtu k uložení nálože 

 

7.3.2 Nálož o pr ůměru d = 0,038 m 
 
 V nedotčené protilehlé části betonového modelu byl proveden druhý testovací odstřel 

s náloží o průměru cca 0,038 m, hmotnosti 0,264 kg trhaviny Permonex V 19 a délce cca 0,30 

– 0,32 m. Nálož byla uložena na dno vrtu hlubokého 1,5 m, který byl umístěn do prostoru 

mezi čtveřici pozorovacích vrtů 2, 3, 10 a 11 (viz obr. č. 18) 

 
Znázornění geometrie druhého modelového odstřelu uvádí obr. č. 18 
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Obr.  18 Schéma betonového modelu při 2. odstřelu včetně dislokace hlavních trhlin z 1. 
odstřelu 
 
 Vizuální výsledek 2. odstřelu je zachycen na obrázku č. 19, na kterém je 

zdokumentovaný systém trhlin vzniklých při odpálení 2. nálože. 

 

 
Obr.  19 Systém trhlin vytvořených 2. odstřelem 
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 Na obr. č. 19 je zřejmé, že hlavní trhlina  prochází vrtem s náloží na obě strany, je 

kolmá na podélnou osu modelu, respektive obou řad měřících „vrtů“  a je orientována ve 

směru nejmenšího odporu a v případě skutečného isotropního prostředí nekonečných rozměrů 

by patrně vůbec nevznikla, respektive by byla mnohem menší a mnohem kratší. Zajímavější 

je však systém rozvětvení „rozvětvených“ menších trhlin směřujících k řadě „vrtů“ 7 – 12 i 

delší trhlina směřující na obrázku č. 19 směrem doleva. Směrování trhlin za řadu „vrtů“ 7 – 

12 jednoznačně dokumentuje (imituje) reálný odstřel. 

 
7.3.3 Použité m ěřící metody 
 
 Ke zjištění průběhu a dosahu účinku napěťovýbuchové vlny, která se při obou 

experimentálních odstřelech šířila modelovým betonovým blokem byly – obdobně jako při 

měření v lomech – použity: 

• metoda ultrazvukového prosvěcování 

• metoda seismické tomografie 

• metoda refrakční seismiky 

• metoda vizuálního pozorování 

 
 7.4 Shrnutí a záv ěry        

 Tab. 4 Dosah porušení betonového modelu náloží o průměru 50 mm (matematický model pro 

Ø 100 mm) 

                                                          Dosah porušení 

     Odhad,  výpočet                      Měření   

  Násobek průměr 
nálože 

Vzdálenost od 
nálože 

Násobek průměr 
nálože 

Vzdálenost od 
nálože 

Matematický model  36 – 44 d  3,6 – 4,4 m      

Prognostický odhad 30 d do 1,5 m     

Výpočet 30 - 32 d do 1,5 - 1,6 m     

Ultrazvukové prosvěcování     do 30 d do 1,5 m 

Tomografie     do 50 d do 2,5 m 

   

         Tab. 5 Dosah porušení betonového modelu náloží o průměru 38 mm (matematický model 

pro Ø 100 mm) 

                                                  Dosah porušení 

                      Odhad,  výpočet                     Měření   

  Násobek průměr 
nálože 

Vzdálenost od 
nálože 

Násobek průměr 
nálože 

Vzdálenost od 
nálože 

Matematický model 36 – 44 d  3,6 – 4,4 m      

Prognostický odhad 30 d do 1,14 m     

Výpočet 31,6 d do 1,20 m     

Ultrazvukové prosvěcování     do 40 d  1,5 m  
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 Obvyklý dosah rozrušovacího účinku napěťovýbuchové vlny, generované detonací 

trhavinové nálože do quasineohraničeného prostoru, který modeluje předpolí 

nerozpojovaného horninového masivu, byly zjištěny metodami seismické tomografie a 

ultrazvukového prosvěcování a analýzou naměřených výsledků.  

Výsledky byly konfrontovány s teoretickými výpočty v praxi používanými a shrnuty 

do tabulek č. 4 a č. 5. Z obsahu tabulek vyplývá, že nevratné deformace, charakterizované 

vznikem nových trhlin a tedy porušením stavebně-mechanických jednotek masivu, kterým se 

napěťovýbuchová vlna směrem do quasineohraničeného prostoru šíří, dosahují obvykle 30ti 

až max. 50ti násobku průměru táhlé nálože, která svou detonací napěťovýbuchovou  vlnou 

generuje. Uvedená hodnota dosahu porušení se může měnit v závislosti na odlišných 

konkrétních podmínkách, podle názoru řešitelů však nijak zvlášť výrazně a lze ji považovat za 

středovou, obvyklou hodnotu. 

 

8. Experimentálními odst řely zjistit optimální geometrii 
likvida čních (sana čních) odst řelů, časový a geometrický 
sled výbuch ů náloží, zp ůsob rozn ětu a druh trhaviny, p ři 
jejichž volb ě a uspo řádání lze minimalizovat porušení a tím 
také pevnostní charakteristiky stavebn ě-mechanických  
jednotek horninového masivu v p ředpolí záv ěrných st ěn 
likvidovaných kamenolom ů 
 
8.1 Úvod 
 

V průběhu řešení Projektu č. 58-07 byla prokázána neočekávaně velká míra 

nehomogenity přírodních horninových struktur, daná přirozeným vývojem a ovlivněná 

předchozí průmyslovou činností, zejména účinky dřívějších i současných těžebních odstřelů. 

K získání objektivních poznatků  o šíření a dosahu rozrušovacího účinku napěťovýbuchových 

vln bylo proto nutno doplnit projektované a realizované odstřely v horninovém masivu o 

výsledky, zjištěné experimentálními odstřely ve tvrdém materiálu definovaných, zejména 

mechanicko-fyzikálních parametrů, pokud možno s vysokým stupněm izotropie a bez výskytu 

trhlinových anomálií. 

 Po řadě konzultací s odborníky v oboru geologie (např. VŠT – TU Ostrava, Hornicko-

geologická fakulta, Geotechnika a.s. Praha) a po neúspěšném pokusu v granitovém lomu 

Vítkov v okrese Sokolov, dospěli řešitelé k závěru vykonat zkušební odstřel v jemnozrnných 

pískovcových horninách. 
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 K experimentálnímu odstřelu byl zvolen lom Podhorní Újezd, který patří společnosti 

KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o. se sídlem Nádražní ul., 507 52 Ostroměř a nalézá se 

v severovýchodních Čechách, okres Jičín, na katastrálním území Podhorní Újezd, cca 7 km 

západně od Hořic v Podkrkonoší, na jižním svahu Hořického hřbetu, v jeho západní části, 

nazývané Mlázovický chlum, severovýchodně od obce Podhorní Újezd, a jehož management  

se provedení experimentu aktivně zúčastnil. 

 Dobývanou surovinou jsou kvádrové křemenné pískovce cenomanského stáří, tvořící 

většinou lavice o mocnosti cca 1 – 3 m, ojediněle monolitní o mocnosti 4 – 5 m. Počet 

dobývaných výraznějších lavic v lomu je 4 – 6 . V dobývané surovině se vyskytuje 

nepravidelná poloha, označovaná kameníky jako shnilka, která je špatné kvality. Občas se 

však také těží a zpracovává. 

Dobývaný pískovec je jemnozrnný až středně zrnný s jílovitým tmelem, s příměsí 

železitého pigmentu a ojediněle glaukonitu. Pískovce jsou většinou bělošedé barvy, se žlutým 

odstínem. Střední velikost zrna je 0,2 – 0,3 mm. Stupeň velikostního vytřídění je nízký stejně 

jako stupeň opracování zrn. Pískovce se skládají z 50 – 75 % klastických zrn, z 10 – 30 % 

mezerní hmoty a 5 – 20 % pórů. Struktura je psamitická, s pórovou mezerní hmotou. 

Prakticky veškerý klastický podíl tvoří křemenná zrna, která se zpravidla dotýkají v bodech. 

V mezerní hmotě jsou přítomny jílové minerály s železitým pigmentem. 

  
V mezerní hmotě se u všech vzorků uplatňuje podstatně kaolinit a minerál ze skupiny 

jílových slíd (illit). 

 Tab. 6 Fyzikálně mechanické parametry pískovců v lomu Podhorní Újezd 

Fyzikálně-
mechanická vlastnost 

Měrné jednotky Naměřené hodnoty 
1999 

Geoindustria, GMS 
Praha 

SG Geotechnika 

2008 

objemová hmotnost g.cm-3 1,8 – 2,03  1,91 – 2,07   

nasákavost % 7,22 – 11,07  6,35 – 10,27   

zdánlivá pórovitost % 13,64 – 19,93  12,91 – 19,68   

efektivní pórovitost % 22,55 – 28,44  18,12 – 26,28   

obrusnost % 2,7 – 7,4  0,75 – 3,23   

pevnost v prostém 
tlaku (suchý vzorek) 

MPa 10,76 – 28,22  20 – 41  17,61 

pevnost v tahu za 

ohybu 

MPa 1,07 – 4,05  1,9 – 3,6  1,57 

pevnost ve střihu MPa   4,9 
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Hodnoty pevnostních charakteristik uvedené v pravém sloupci tabulky byly zjištěny na 

vzorku odebraném řešiteli dne 30. července 2008 přímo v prostoru, kde byl prováděn 

experiment a byly použity v následujících geotechnických výpočtech jako vstupní data. 

 
Pro experimentální odstřely byl vybrán souvislý a předchozím postupem těžby 

minimálně zasažený horninový blok ve východní části pískovcového lomu Podhorní Újezd. 

Blok je tvořen souvrstvím pískovcových lavic o mocnosti od 1 do 2 – 2,5 m, který je v mnoha 

místech narušen na vrstevní plochu kolmými klivážemi. Proto byla pro experiment vybrána 

partie mezi dvěma klivážemi tak, aby tyto minimálně ovlivňovaly šíření napěťovýbuchových 

vln. 

 
 

 
Obr.  20 Lomová stěna vytypovaného 
horninového bloku (pohled od západu) 

 
Obr.  21 Vytýčení ústí vrtů pro uložení „hlavních“ 
i presplitových náloží (pohled od východu) 

8.2 Experimentální odst řel sanačního typu v jemnozrnných 
pískovcových horninách  
 

Projektované rozmístění vrtů určených pro provedení obrysového předstřelení, t.zv 

presplitu (označeny zelenou barvou), vrtů určených pro uložení nálože (červeně označené vrty 

N1 – N3) a vrty určené k provedení měření metodou ultrazvukového prosvěcování (modře 

označené vrty M1 – M14) je zřejmé z následujících obrázků č. 22 a 23. Vrty pro měření a vrty 

pro presplit byly při realizaci experimentu vrtány průměrem 42 mm, vrty pro uložení náloží 

průměrem cca 30 mm. Zvětšení průměrů vrtů pro presplit oproti projektu bylo vyvoláno 

nemožností umístění náloží tvořených dvěma trojicemi bleskovice do původně 

projektovaných vrtů o průměru kolem 30 mm.         
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Obr.  22 Půdorysná situace vrtů 

     

Pro zjištění vlivu vzdálenosti mezi náloží a impedanční překážkou byly impedanční 

bariery umístěny v různých vzdálenostech – viz obrázek č. 22. 

 
Pro zjištění rozdílů v míře namáhání (poškození) horninového bloku „krytých“ 

impedanční překážkou oproti mase horniny vystavené přímému působení účinkům detonace 

nálože byl zvolen posun počátku presplitové bariery o 10o od linie procházející jednou ze 

spolupůsobících náloží a měřícími vrty - viz taktéž obrázek č. 22. 

 
Dodržení optimálních modelových rozměrů (zejména průměrů vrtů) však bylo 

ovlivněno vrtným nářadím, které je běžně dostupné a v případě vrtů pro presplit i rozměry 

použité bleskovice a rozpěrných a fixačních objímek. Proto „hlavní nálože N1 až N3 byly 

ukládány do vrtů o průměru cca 30 mm a presplit musel být prováděn ve vrtech o průměru 42 

mm. 
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Obr.  23 Bokorysná situace vrtů 

     
Pro odstřel byla použita průmyslová plastická trhavina Semtex 1 A (detonační rychlost 

7000 ms-1, hustota trhaviny 1,44 gcm-3) a pro vytvoření impedanční bariery pomocí 

odlehčených presplitových náloží byla použitá bleskovice Starline 12 (detonační rychlost 

6000 ms-1, obsah trhaviny pentrit 12 gm-1). Roznět náloží byl proveden elektrickými 

rozbuškami Dem S (25/50), jejichž iniciační mohutnost je shodná se standardní zážehovou 

rozbuškou č. 8  (skutečně 0,72 g PETN)). 

Pro experimentální sanační odstřel byly použity 3 nálože trhaviny Semtex 1 A o 

hmotnosti 100 g. Presplitové odlehčené nálože, které byly odpáleny samostatně před třemi 

náložemi imitujícími těžební odstřel, byly tvořeny svazkem 6 bleskovic Startline 12 

(jednotková nálož 12 g na běžný metr). Bleskovice byla po třech navlečena do tvarované 

hadice (speciálně vyvinuté pro spojování bleskovice navzájem a k rozbušce) – viz následující 

obr. 24 a vždy po dvojicích adjustována do vrtů (6 x 12 g/bm = vypočítaná jednotková nálož 

72 g/bm). Všechny presplitové nálože byly odpáleny současně což je zřejmé z obrázku 25 na 

kterém je mj. vidět podkládání svazků bleskovic z důvodů zabránění přímého kontaktu 

detonujících náloží s masivem s výjimkou stěn vrtů. Po odpálení presplitových náloží a po 
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vyčištění vrtů od napadané rubaniny byly adjustovány 3 nálože N 1 až N3  třemi rozbuškami 

DeM S čas. stupňů 1,3 a 4 v pořadí uvedeném v tabulce 7.  

 

Obr.  24 Svazky bleskovic uložené ve 
rozpěrných a fixačních objímkách připravené k 
nabití 

Obr.  25 Svazky bleskovic adjustované do vrtů 
pro presplit a vzájemně propojené a uložené na 
PE tlumících vacích 

      

Nejprve byl proveden odpal vytvářející z obou stran „hlavních“ náloží N1 až N3 

impedanční barieru. Průběh odstřelu presplitových vrtů a jeho výsledek jsou prezentovány na 

následujících snímcích 26 a 27.  

 

 
Obr.  26 Detonace presplitových vrtů Obr.  27 Výsledek odstřelu presplitových vrtů 
 

                                 Tab. 7 Časové zpoždění detonací jednotlivých náloží 

Nálož Časový stupeň Časové zpoždění [ms] 

N3 1 0 

N1 3 50 

N2 4 75 
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 8.2.1 Zjišt ění dosahu porušení ú činkem nap ěťovýbuchové vlny 
 

Makroskopickým pozorováním místa odstřelu se veškerá narušení (trhliny) 

vyskytovala pouze mezi puklinami vzniklými presplitovým odstřelem. Odpálení náloží N1 až 

N3  se prakticky neprojevilo na povrchu i když byl de facto zkrácen záběr uvedených náloží 

oproti jediné volné ploše, tj. k povrchu bloku horniny. Veškerá energie detonace proto 

působila pouze do masivu. 

Při měření metodou ultrazvukového prosvěcování, kterou řešitelé považují za relativně 

velice spolehlivou, však došlo k naprosto neočekávané situaci, která v daném experimentu 

prakticky znemožnila relevantní použití této metody při zjišťování míry a dosahu narušení 

horninového masivu v popisovaném experimentu. Pravděpodobně vysoký obsah kaolinitu 

v místním pískovci způsobil neobvykle vysoký útlum v šíření ultrazvuku, takže i přes 

relativně malou vzdálenost měřících vrtů v řadě měření nebyl signál z vysílací sondy vůbec 

zaznamenán, respektive díky značnému zvýšení intenzity (energie) vysílaného signálu 

docházelo k těžko vysvětlitelným jevům. 

Při měření metodou seismografické tomografie a refrakční seismiky byla podél řady 

vrtů pro  ultrazvukové sondování vyvrtána řada krátkých vrtů  s roztečí 0,2 m do kterých ve 

vlhkém písku bylo vloženo 24 geofonů a na konci vybraného horninového bloku byly proti 

sobě vyvrtány vrty o průměru 40 mm, zakreslené na schématu na obr. č. 28. 
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               Obr.  28 Schéma geometrického uspořádání tomografických řezů při měření v lomu  

              Podhorní Újezd 
 
Seismická tomografie prokázala, že pískovec bloku má nepravidelné vlastnosti 

(kvalitu), což se projevilo rychlostmi šíření seismických vln rozmezí  880- 1260 m/s. Jelikož 

byla před 2. měřením (po provedených odpalech) metodou seismické tomografie prováděna 

dvakrát ultrazvuková karotáž ve zvodnělých vrtech (tj. před a po provedených odpalech), 

došlo vlivem prosakující vody ke snížení rychlosti podélných vln v bloku po odstřelu. 

Odstřelem se snížila naměřená rychlost šíření podélných vln až na hodnotu 530 m/s. 

 

 Zóna podrcení je v prostoru mezi presplitovými vrty. Zóna vzniku trhlin je patrná 

pouze od presplitu  směrem do masivu. 

 
 Výsledky seismické tomografie jsou patrny z následujících obrázků č. 29 a 30. 

Zejména z řezu II (obr. 30) je patrná minimalizace porušení horninového masivu za rovinou 

presplitových vrtů po provedeném odstřelu. 
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Obr.  29 Výsledek měření v rovině vedené body X,Y, A2 a B2 z obr. 28 
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Obr.  30 Výsledek měření v rovině vedené body X1,Y1, A2 a B2 z obr. 28 
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8.3 Experimentální odst řel sanačního typu v modelovém betonovém 
bloku 
 
 Betonový model byl vyroben z 18 m3 betonu C 8/10 XO S 3, jehož parametry získané 

zkouškami vyzrálého betonu jsou uvedeny v následující tabulce: 

    Mechanicko-fyzikální vlastnosti betonu použitého k výrobě modelu dle zkoušky. 

Tab. 8 Mechanicko-fyzikální vlastnosti betonu použitého k výrobě modelu dle zkoušky 

 Jednotky Stavební geologie-GEOTECHNIKA 
Pevnost v příčném tahu [MPa] 1,88 * 
Pevnost v tlaku [MPa] 15,1 * 
Pevnost ve střihu [MPa] 9,5 * 

                * měřeno na vzorku z betonového modelu č. 1 
. 

Cílem experimentu bylo zjistit vliv impedanční bariéry a míru poškození a vliv 

spolupůsobení detonace více náloží. 

 
Na následujícím obrázku č. 31 je schematicky znázorněno rozmístění umístění 

„hlavních“ náloží modelu N1 až N3 sanačního odstřelu i rozmístění měřících „vrtů“ 

(zabetonovaných ocelových trubek) M1 až M8 i vrtů pro presplit. 

 
          Obr.  31 Půdorysná a bokorysná situace betonového modelu (model č. 2) 
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 Z bokorysu v pravé straně tohoto obrázku jsou zřejmé i hloubky jednotlivých vrtů. Na 

následujícím obrázku č. 32 jsou uvedeny rozteče a hloubky vrtů tvořících presplitovou 

impedanční bariéru.  

 

 
            Obr.  32 Bokorysná situace vrtů presplitové impedanční bariery z na ni kolmého pohledu 

 
 Vývrty hlavních náloží N1, N2, N3 měly průměr 27 m, vývrty pro vytvoření štěrbiny 

impedanční bariéry měly průměr 32 mm. Trhavinu hlavních náloží tvořil Semtex o hmotnosti 

75 gramů a odlehčené nálože vývrtů obrysového předstřelení  vždy třemi svazky bleskovice 

Starline 12 v délce cca 85 cm až 90 cm, s obsahem pentritu 12 gramů v jednom běžném metru 

bleskovice. Nálože obrysového předstřelení byly iniciovány týmž časovým stupněm a poté 

byly odpáleny nálože N3  se zpožděním 0, N1 se zpožděním 50 ms a N2 se zpožděním 75 ms. 
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 Výsledek odstřelu impedanční bariéry uvádí obr. 33. 

 

 
Obr.  33 Impedanční překážka vytvořená 
odpálením odlehčených náloží          

 
 
 
 

 
Obr.  34 Ústí vrtů po odpálení náloží N3 a N1 

 

 

Po vytvoření presplitové bariery byl proveden odpal 3 hlavních náloží, které byly na 

rozdíl od odlehčených presplitových náloží, které byly volně spuštěny do vrtů a ničím 

neucpány, zatlačeny do vrtů, aby pokud možno řádně vyplnily prostor vrtu a následně 

zasypány  (obr. 34). 

 

Na snímku č. 35 je vidět, že s výjimkou vytvoření systému trhlin před impedanční 

barierou nedošlo k vytržení hmoty modelu a tak veškerá energie detonací náloží N1 až N3 se 

soustředila pod povrchem tj. v zájmové části betonového modelu. Celkový přehled o výsledku 

obou odpalů (presplitových i „hlavních“ náloží) poskytuje i následující snímek č. 36. 
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Obr.  35 Výsledek experimentu po odpálení „hlavních“ náloží N1 až N3 

 

 

8.3.1 Zjišt ění dosahu porušení ú činkem nap ěťovýbuchové vlny 
 

 Jak je zřejmé z panoramatického snímku č. 36 (který byl sestaven ze záběrů 

nasnímaných bezprostředně po odpálení náloží N1 až N3) i z předchozího přehledového 

snímku č. 35 je zřejmé, že i v případě betonového modelu se metodou vizuálního pozorování 

veškerá makroskopická porušení soudržnosti projevila pouze v prostoru před trhlinou, která 

byla vytvořena předchozím presplitem. 

 
Posuzováno tedy z výskytu trhlin na povrchu modelu, za presplitovou trhlinou se 

žádná poškození betonového bloku neprojevila. 
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Obr.  36 Panoramatický snímek betonového modelu po provedených odpalech 

 
 Ke zjištění dosahu rozrušovacího účinku napěťovýbuchové vlny byly použity  

• metoda ultrazvukového prosvěcování, 

• metoda seismografické tomografie a  

• metoda refrakční seismiky. 

Z výsledků všech měření lze dovodit, že štěrbina impedanční bariéry výrazně utlumuje 

resp. zastavuje (odráží) šíření napěťovýbuchové vlny, která byla vyvolána detonací náloží 

N1, N2 a N3. 

 
8.4 Shrnutí a záv ěry 

 
 Z dílčích závěrů v lomu Podhorní Újezd, získaných metodou seismické tomografie je 

patrno, že ve zřejmě izotropní části pískovcového bloku lze mít za prokázané, že impedanční 

bariéra způsobila zkrácení (zmenšení) dosahu oblasti nevratných deformací, vyvolaných 

účinky detonace nálože minimálně o vzdálenost 13 d (třináctinásobku průměru nálože), neboť 

reálný dosah byl zjištěn jen 0,4 m od detonujících náloží. Na základě těchto poznatků lze 

tvrdit, že vzdálenost impedanční bariery cca 13 d od „hlavních“ náloží je postačující 

k omezení velikosti oblasti nevratných deformací. 

 Z dílčích závěrů a poznatků z experimentů prováděných na betonovém modelu a 

měření metodou seismické tomografie lze mít za prokázané, že impedanční bariera snížila 

(zmenšila) oblast nevratných deformací (zónu podrcení a zónu vzniku trhlin) o cca 9 d, 

přičemž velikost tohoto omezení je závislá na vzdálenosti impedanční bariery od „hlavních“ 

náloží, jak vyplývá z výsledků získaných v pískovcovém lomu v Podhorním Újezdu a na 

vzdálenosti sousedních náloží, jejichž detonaci se impedanční bariera vytváří. 
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 Rovněž poznatky z ultrazvukového prosvěcování v betonovém modelu prokázaly 

srovnatelné výsledky jako tam použitá metoda seismické tomografie. 

 Získané výsledky mohou sloužit jako podklad pro zpracování „Návrhu Metodického 

návodu pro zpracování projektu sanačního odstřelu“. 

 
9. Stanovení zp ůsobu zajišt ění trvalé stability záv ěrných 
stěn (svah ů) likvidovaných kamenolom ů 

 
9.1 Návrh zásad geologicko-geotechnického zp ůsobu stanovení 
stabilního sklonu záv ěrných st ěn likvidovaných kamenolom ů 

 
 V rámci Projektu 58-07 byl proveden komplexní a tím i značně obsáhlý rozbor 

geologicko-geotechnických parametrů skalních horninových masivů, které jsou dobývány 

povrchovými kamenolomy, dlouhodobá stabilita jejichž závěrných stěn je předmětem řešení. 

 
 Pro účely této závěrečné zprávy je proto zpracován výběr těch nejpodstatnějších zásad, 

které jsou zapotřebí k tomu, aby navržené závěrné stěny likvidovaných kamenolomů, zejména 

jejich generální sklon a výška, šířka a sklony jejich dílčích řezů mohly být pomocí specielních 

metod trhacích prací vytvarovány. 

9.1.1 Rozbor geologicko-geotechnických faktor ů ovliv ňujících stabilitu 
závěrných svah ů kamenolom ů 

 

             Z hlediska stability stěn lomů a závěrných stěn lomů, jejichž masív je budován 

skalními horninami jsou podstatné následující faktory :  

• Geneze masívu jako celku.  

• Geologické, zejména pak tektonické procesy, kterými byl masív postižen po svém 

vzniku. 

• Mechanické parametry hornin z nichž se masív skládá.  

• Mechanické parametry masívu jako celku. 

• Rezistence hornin  a masívu vůči negativním vlivům hypergenních činitelů. Vzhledem 

k tomu, že v současné době jsou těžena ložiska pevných skalních hornin pouze pro 

potřeby hrubé a ušlechtilé kamenické výroby a pro výrobu drtí, není nutno tomuto 

faktoru věnovat pozornost.   
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           Při řešení nejrůznějších stabilitních poměrů masívů budovaných pevnými skalními 

horninami, zejména pak  stability stěn kamenolomů a stability závěrných stěn kamenolomů,  

bývá význam mechanických parametrů hornin z nichž je budován horninový masív zpravidla 

neodůvodněně výrazně přeceňován. Lze konstatovat, že význam tohoto faktoru je téměř 

řádově nižší než faktorů ostatních.  

           Některé metody výpočtu stability závěrných svahů vychází téměř výlučně 

z pevnostních parametrů hornin z nichž je masív složen, což lze považovat za hrubou chybu. 

V praxi úhel úklonu závěrných svahů vychází  při tomto postupu téměř vždy velmi strmý a 

projektantem je redukován pomocí koeficientů, které bývají stanoveny zpravidla zcela 

subjektivně, bez reálného technického podkladu. 

            Geneze masívu jako celku je  velmi důležitý faktor, který výrazně determinuje chování 

horninového masívu jak při vedení exploatačních prací, tak po jejich dokončení. V podstatě  

existují čtyři základní genetické procesy, při nichž vznikají veškeré nerostné přírodniny.  

Genetické procesy sedimentární. Vzhledem k zaměření výzkumného úkolu (řešení 

stability stěn lomů jejichž masív je budován pevnými skalními horninami) je základní 

podmínkou, aby sedimenty byly výrazně diageneticky zpevněny, to znamená, aby se jednalo o 

pevné skalní horniny. 

Genetické procesy magmatické. Dle hloubky, v níž došlo k utuhnutí magmatu se   ložiska 

tohoto typu rozdělují do tří skupin, a to :  

 
• Ložiska hlubinná. Magma tuhlo ve velkých hloubkách, a to poměrně dlouhou dobu. 

Pro tato ložiska je charakteristická tzv. Q – L – S tektonika. Masívy jsou prostoupeny 

třemi systémy disjunktivních nespojitostí – trhlin a tektonických poruch, které by měly 

být na sebe kolmé. 

• Ložiska podpovrchová. Jedná se o ložiska tzv. žilných hornin.  Ložiska tohoto typu se 

v naší republice prakticky netěží a o jejich těžbě se ani neuvažuje, a proto jim nadále 

nebude věnována pozornost.  

• Ložiska výlevná. Magma se dostalo až na povrch a zde poměrně rychle utuhlo, což 

mělo za následek vznik četných kontrakčních trhlin. Pro masívy tohoto typu je 

charakteristická vysoká prostoupenost disjunktivními plochami nespojitostí, 

především tzv. drobnětektonickými prvky. Tato skutečnost předurčuje masívy těchto 
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hornin (pokud mají vhodné fyzikálně mechanické a technologické parametry) pro 

výrobu drtí. 

Genetické procesy metamorfní. Při nich vznikají horniny a tudíž i ložiska trojího  typu.  

Jedná se o:  

• Klasické regionální metamorfní procesy a klasické metamorfované horniny. 

• Metamorfní procesy hybridní. Jedná se o procesy, při nichž vznikají tzv. hybridní 

horniny, pro které je charakteristické, že do metamorfovaných hornin (katazonálně 

metamorfovaných) dochází k nástřiku řídkého magmatu. V podstatě se jedná o 

horniny, jejichž metamorfóza proběhla v extremně velkých hloubkách.   

• Klasické kontaktní metamorfní procesy. Dochází k nim na kontaktu vyvřelin a 

ostatních hornin. Z ložiskového hlediska má význam věnovat pozornost pouze 

kontaktům sedimentů a hlubinných vyvřelin. Tyto masívy jsou zpravidla 

prostoupeny třemi systémy trhlin, z nichž je jeden dominantní.  

9.1.2 Geologicko-geotechnická stavba zájmové oblast i 

 

Jedná se o stěžejní faktor, který ovlivňuje stabilitu skalních a lomových stěn.  Podstatné 

je, jakými tektonickými procesy byla zájmová část horninového masívu po svém vzniku,  

postižena, to znamená jakou má zájmová oblast stavbu. V praxi se z geologicko – 

tektonického hlediska rozlišují tři typy stavby horninového masívu: 

• Stavba germanotypní. Vyznačuje se pouze rupturní tektonikou, při které dochází 

k poklesu a nebo k vyzdvižení jednotlivých ker horninového masívu. Uplatňují se 

při ní pouze radiální pohyby.  Tektonická porušenost těchto ložisek je většinou 

velmi nízká.   

• Stavba mediotypní. Vyznačuje se vrásovou tektonikou s tím že, provrásněný masív 

hornin není odloučen od svého podloží. Setkáváme se s ní především u 

sedimentárních hornin. Dále pak u hornin metamorfovaných. Uplatňují se při ní 

především tangenciální síly.   

• Stavba alpinotypní. Vyznačuje se příkrovovou stavbou a tektonikou. Je pro ní 

charakteristické, že intenzivně provrásněný horninový masív je odloučen od svého 

podloží a ve formě příkrovů odsunut až o desítky kilometrů.  Při vzniku této stavby 

se uplatňují výlučně tangenciální síly. 



 50 

 

Tektonické procesy vedly ke vzniku konjunktivních, ale zejména disjunktivních 

tektonických prvků. Z hlediska stability stěn lomů mají význam téměř výlučně disjunktivní 

plošné tektonické prvky.  Vliv těchto tektonických prvků na stabilitu stěn lomů závisí na dvou 

základních momentech:  

• Charakteristiky disjunktivních nespojitostí  

• Vztah prostorové orientace disjunktivních nespojitostí a zájmové stěny 
kamenolomu.  

 

Poznámka: Obecně se pod pojmem disjunktivní plochy nespojitostí rozumí plošné tektonické 
prvky. Do této skupiny z hlediska stability stěn kamenolomů a stanovování úhlu 
úklonu závěrných svahů kamenolomů patří i vrstevnatost, která jako taková 
s tektonikou nemá nic společného, ale  její charakteristické rysy odpovídají 
plošným disjunktivním tektonickým prvkům a z hlediska závěrných svahů 
kamenolomů má vrstevnatost stejný význam.      

 

             Vliv na stabilitu stěn kamenolomů a na úhel úklonu jejich závěrných svahů závisí na  

charakteristikách disjunktivních nespojitostí. Jedná se zejména o : 

• Průběžnost 

• Sevřenost  

• Četnost  

• Výplň 

• Počet systémů ploch disjunktivních nespojitostí.  

 

a) Průběžnost  

 

Tab. 9 Dle průběžnosti se plošné disjunktivní prvky dělí do následujících řádů tabulky 

Řá
d   

Popis  

0 Deformace strukturních mřížek horninotvorných nerostů  - naprosto 
bezvýznamné z hlediska stability stěn lomů  

I Vnitrozrnné deformace. Jsou vyvinuty pouze v rámci zrn jednotlivých 
horninotvor-ných nerostů a nezasahují do zrn sousedních. Jsou bez výplně. 
Ovlivňují mechanické parametry hornin.  Z hlediska jejich vlivu na 
stabilitu stěn kamenolomů jsou  naprosto bezvýznamné. 
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II Mezizrnné deformace. Jsou vyvinuty mezi dvěmi případně i více zrny  
jednotlivých horninotvorných nerostů. Jejich rozměry jsou zpravidla prvé 
jednotky cm.  Ovlivňují mechanické parametry hornin.  Z hlediska jejich 
vlivu na stabilitu stěn kamenolomů jsou  naprosto bezvýznamné. 

III Drobné trhliny. Jejich rozměry jsou zpravidla prvé desítky dm. Jsou bez 
výplně. Vliv na stabilitu stěn lomů je minimální. 

IV Klasické tzv. plošné drobnětektonické prvky. Jsou zpravidla označovány 
jako trhliny. Jejich rozměry jsou zpravidla prvé jednotky m. Jsou zpravidla 
zcela bez výplně. Mají vliv na stabilitu stěn lomů, a to v tom smyslu, že 
podporují opady drobných úlomků skalního masívu.   

V Výrazné klasické drobnětektonické prvky. Jsou zpravidla označovány jako 
výrazné trhliny. Jejich rozměry jsou zpravidla do 20 m. Jejích výplní jsou 
v naprosté většině případů pouze povlaky chloritů na stěnách, nebo 
povlaky různých nerostů.      

VI Drobné tektonické poruchy. Jejich rozměry jsou řádově desítky metrů. Jsou 
buď bez výplně, nebo jsou jejich stěny pokryty chlority, které jsou 
produktem jednosměrného tlaku. Ostatní druhy výplně jsou zpravidla 
výjimečné. Někdy jsou vyplněny produkty doprovodných magmatických 
procesů (autohydrotermálních, autometasomatických 
autopneumatolitických atd.)  procesů. Mají vliv na stabilitu stěn lomů. Při 
jejich nevhodné orientaci vůči stěnám lomů mohou vést k vyjíždění různě 
velkých bloků hornin.   

VII Tektonické poruchy lokálního významu Jejich rozměry jsou zpravidla  70 – 
150 m. Mocnost poruch je zpravidla prvé jednotky cm. Jejich výplní jsou 
zpravidla produkty dynamometamorfózy, doprovodných magmatických 
procesů a někdy  jsou jejich výplní i žilné vyvřeliny. Mají vliv na stabilitu 
stěn lomů.  Při jejich nevhodné orientaci vůči stěnám lomů mohou vést 
k vyjíždění různě velkých bloků hornin.      

VII
I 

Tektonické poruchy ložiskového významu. Z hlediska tektonické stavby 
ložiska mají zásadní význam. Jejich mocnost je zpravidla do 20 cm a jsou 
často doprovázeny zónou se zvýšeným množstvím drobnětektonických  
prvků. Z hlediska stability stěn lomů mají zásadní význam. Při jejich 
nevhodné orientaci vůči stěnám lomů může dojít k ujetí části stěny.    

IX Tektonické poruchy nadložiskového významu: Jedná se o významné 
tektonické linie. Zpravidla omezují ložisko a nebo se nalézají v jeho 
předpolí. Jen výjimečně vedou ložiskem. Z hlediska stability lomových 
stěn je podstatná jejich prostorová orientace. Pokud je nevhodná, mají 
zásadní význam. Může dojít až k ujetí celé stěny. Jejich rozměry jsou 
řádově stovky i více metrů. Mocnost do 0,5m, jsou doprovázeny zónou 
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v níž je výrazně zvýšena četnost  drobnětektonických  prvků. Jsou 
zpravidla vyplněny produkty dynamometamorfózy (tektonický jíl, silně 
drcený horninový masív, mylonit, fylonit, silně chloritizovaná hornina 
atd.).     

X Tektonické poruchy regionálního významu Jedná se o tektonické linie, 
které mají hlediska tektonické stavby celého regionu zásadní význam. 
Jejich rozměry jsou zpravidla řádově kilometry. Jsou doprovázeny 
rozsáhlou drcenou zónou, jejich mocnost je různá a vždy jsou vyplněny  
produkty dynamometamorfózy. Jejich celková mocnost (včetně drcené 
doprovodné zóny je často 10 i více metrů). V rámci jednotlivých ložisek se 
vyskytují zcela výjimečně. Pokud se vyskytují v rámci lomových stěn, 
v těchto partiích vyžaduje stanovení úhlu závěrného svahu zvláštní 
přístup.      

XI Drcená pásma – drcené zóny. Svým charakterem se jedná o tektonické linie 
řádu IX a X.  

  

b) Výplň  

 

        Výplň disjunktivních nespojitostí může být z genetického a geotechnického hlediska 

v podstatě trojího druhu a to produkty dynamo metamorfózy, žilné vyvřeliny a produkty 

autometamorfních procesů. Za nejdůležitější z našeho hlediska lze považovat produkty 

dynamometamorfózy. Tyto produkty vznikají v důsledku působení jednosměrného tlaku 

(stresu) na horninový masív. Jedná se zejména o :  

• tektonický jíl  

• mylonit (silně drcená původní hornina)  

• fylonit  (jedná se o mylonit, který má charakter fylitu) 

• tektonická brekcie  

• tlaková chloritizace hornin  

• vysoké množství drobnětektonických prvků v masívu  

 

            Všechny tyto produkty dynamometamorfózy vedou k podstatnému snížení pevnost-

ních parametrů horninového masívu jako celku a ve svém důsledku vedou ke snížení 

závěrného úhlu svahu kamenolomu.  

             Z výše vedených skutečností vyplývá, že prakticky jakákoliv výplň ploch disjun-

ktivních nespojitostí, s výjimkou výplně žilnými vyvřelinami, vede k podstatnému snížení 
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pevnostních parametrů horninového masívu jako celku a negativně ovlivňuje úhel závěrných 

svahů kamenolomů.   

 
c) Četnost ploch nespojitostí  

     
     Jedná se o velmi důležitý faktor, který v praxi vykazuje obrovskou variabilitu, a to i u 

stejných genetických typů ložisek a hornin, a to nejen v rámci jednoho masívu, ale i v rámci 

jednoho ložiska. 

d) Sevřenost ploch disjunktivních nespojitostí 

      Jedná se o velmi důležitý faktor, který nelze zjistit žádným způsobem měření (ani 

v laboratoři, ani in situ).  V rámci řešení výzkumného úkolu bylo zjištěno a ověřeno, že dosud 

neexistuje objektivní metoda pro zjišťování tohoto parametru. Řada metod, pomocí kterých se 

různí autoři tento parametr snaží zjišťovat byla v rámci řešení výzkumného úkolu  prověřena. 

Výsledky jsou prakticky nepoužitelné a proto nejsou prezentovány.  V praxi je možno tento 

parametr zjistit pouze na základě vizuálního posouzení lomové stěny. V praxi se rozlišují 

následující kategorie sevřenosti: 

• Masív silně sevřený  

• Masív slabě sevřený 

• Masív rozevřený. Pro tento je charakteristická nízká stabilita stěn lomů, četné 

osypy a vyjíždění různě velkých bloků hornin. 

e) Počet systémů ploch disjunktivních nespojitostí 

       Počet systémů ploch nespojitostí z hlediska jejich vlivu na stabilitu stěn kamenolomů 

má smysl sledovat od ploch disjunktivních nespojitostí  vyšších řádů. 

       Plochy nespojitostí nižších řádů v podstatě nejsou schopny ovlivnit stabilitu stěn lomů 

a tudíž i úhel úklonu závěrných svahů.  

       Plochy nespojitostí vyšších řádů než VI  sice podstatným způsobem ovlivňují stabilitu 

závěrných svahů, ale jejich výskyt je tak řídký, že počet systémů v podstatě nehraje z hlediska 

stability stěn lomů žádnou roli, s výjimkou speciálních případů, které jsou řešeny níže. 

Ložiska, kde by bylo velké množství ploch nespojitostí vyšších řádů než  VI by byla vhodná 

pouze pro výrobu drtí, avšak problém by spočíval v množství horninového materiálu, který 

byl znehodnocen v těchto poruchách v důsledku dynamometamorfózy. Jednalo by se o odpad 

a těžba ložisek tohoto typu by byla neekonomická.   Za kritická místa, kterým je nutno 

věnovat zvláštní pozornost je nutno považovat případy, kdy shodou okolností dochází 
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v závěrné stěně ke křížení  ploch disjunktivních nespojitostí, nebo kdy tyto plochy jsou strmé 

a svírají se stěnou lomu kosý úhel.   

 9.1.3 Mechanické parametry masívu jako celku 
 

             Jedná se o velmi složitý faktor, který prakticky nelze zcela objektivně vyčíslit. 

Existuje sice řada metod a metodik, jak převést pevnostní parametry hornin a prostoupenost 

masívu disjunktivními nespojitostmi na stanovení pevnosti a stabilitních poměrů masívu jako 

celku.  

              Po objektivním zhodnocení všech stávajících metod, které bylo provedeno v rámci 

řešení tohoto výzkumného úkolu bylo zjištěno, že  jejich  použití v praxi pro řešení 

problematiky závěrných svahů kamenolomů je velmi problematické. Je nutno používat četné 

koeficienty, jejichž objektivní hodnotu zpravidla není možno zjistit a je nutno je odhadovat. 

Vypočtené hodnoty úklonů závěrných svahů je nutno téměř ve všech případech upravit dle 

lokálních podmínek a na základě zkušeností geotechnika a projektanta. 

9.1.4 Problematika konkrétního stanovování záv ěrných svah ů 

9.1.4.1 Obecné údaje 

 
      Z výsledku řešení jednoznačně vyplývá, že je prakticky nemožné stanovit jednu 

univerzální metodiku výpočtu, pomocí níž by bylo možno stanovit – vypočítat úhel závěrného 

sesvahování stěn všech kamenolomů. I kdyby se podařilo tuto metodiku a algoritmus sestavit, 

jednalo by se o velmi složitou operaci, která by byla prakticky nepoužitelná.  

     Z tohoto důvodu řešitelský kolektiv dospěl k názoru, že jedinou možností jak k této 

problematice přistoupit je provést klasifikaci horninových masívů na jednotlivé základní typy 

a u nich stanovit zásady postupu při stanovování závěrných svahů s tím, že před vlastním 

přistoupením ke  stanovení úhlu závěrných svahů je nutno postupovat následujícím způsobem 

(jedná se o tzv. nultou etapu) : 

• Provést detailní vyhodnocení všech dokumentovaných anomálních projevů masívu, 

které měly vztah ke stabilitě stěn lomu likvidovaného lomu, nebo jeho zájmové části.  

Jedná se o anomální projevy masívu, které  byly registrovány při vedení exploatační 

činnosti na zájmovém kamenolomu. 

• Provést detailní prohlídku opuštěných lomů a přírodních skalních výchozů v okolí 

zájmového kamenolomu a na těchto objektech zjistit jejich stabilitní podmínky ve 
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vztahu k zájmovému provozu. Dále pak je nutno zjistit, zda lokální geologicko – 

geotechnické podmínky těchto lokalit jsou či nejsou totožné se zájmovou lokalitou a 

pokud ne, pak přesně definovat rozdíly. 

• Provést zhodnocení definovaných rozdílů a stanovit, zda by tyto vedly ke zvýšení, či 

snížení úhlu úklonu závěrného svahu na analogických lokalitách.    

• Na základě výsledků řešení  bylo prokázáno, že nelze pro jednotlivé typy horninových 

masívů jednotně stanovit úhly závěrných svahů. Lze ale stanovit tzv. pásmo rozptylu 

tohoto úklonu. Konkrétní úhel úklonu bude stanoven dle lokálních geologicko – 

geomechanických podmínek.   

• Geologický doprůzkum místa následného sesvahování a jeho předpolí. Ke 

geologickému doprůzkumu in situ přistupovat jen zcela výjimečně. V naprosté většině 

případů  lze totiž pomocí extrapolace provedeného průzkumu ložiska a vyhodnocení 

geologicko – geotechnických dat zjištěných při vedení exploatační činnosti zjistit 

poměrně velmi přesně  geologicko – geomechanickou stavbu v místě budoucího 

sesvahování.  K ověření stavby pomocí doprůzkumu in situ v předpolí se doporučuje 

přistupovat pouze v případě, že bude reálné podezření, že v místě sesvahování lze 

očekávat : 

o zcela odlišnou stavbu horninového masívu, a to zejména z hlediska tektoniky a 

informace o předpolí jsou nulové 

o nebo zde bude podezření na existenci zcela odlišného petrografického celku, o 

němž jsou informace nulové.  

            Z výsledků výzkumných prací provedených v rámci řešeného úkolu vyplývá, že  

praktická použitelnost jednotlivých průzkumných metod je pro řešení této problematiky je 

následující : 

Tab. 10 Přehled použitelnosti průzkumných metod 

Metody přímé  

Metoda  Výhody  Nevýhody  Doporučení 

Bezjádrové vrty  Cena nízká, vrtání 
rychlé, Je možno 
provádět technikou, 
která je na lomech. 

Nezíská se vrtné jádro, na 
stavbu masivu je možno 
usuzovat pouze z rychlosti 
vrtání  

Možno použít pouze v 
případě, že v předpolí se 
předpokládá dr-cené 
pásmo, nebo zcela odlišný 
petrografický celek, ve 
kterém bude odlišná 
rychlost vrtání 
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Jádrové vrty  Výsledky jsou jed-
noznačné a 
kompletní.  

Vrtání pomalé, cena vysoká, 
je nutno použít speciální 
techniku. Výsledky jsou 
v podstatě pouze bodové.   

Doporučuje se použít pouze 
v komplikovaných a 
probléma-tických případech 
. 

Průzkumné rýhy  Výsledky jsou jed-
noznačné a jsou 
lineární. 

 

Rýhy je možno vyhloubit  
pouze na skalní podklad . 

Používat jen výjimečně, 
zpra-vidla pokud je nutno 
ověřit, zda se v předpolí 
nalézá tektonická linie 
zhruba paralelní se stěnou 
lomu, či nikoliv.  

Průzkumné 
šachtice  

Z hlediska řešeného 
problému prakticky 
nulové  

Velmi vysoké náklady, po-
malá práce, bodové výsled-
ky. 

Nepoužívat 

Metody nepřímé 

Georadar  Metoda rychlá, nákla-
dy poměrně nízké 

Hloubkový dosah malý, 
problematické vyhodnoco-
vání .  

Nepoužívat  

Mikrogravimetrie  Metoda rychlá, nákla-
dy poměrně nízké 

Použitelná pouze na 
hmotnostně výrazně odlišné 
celky. 

Nepoužívat  

Elektrické 
metody  

Metody rychlé, nák-
lady nízké 

Často problematická 
interpretace  

Používat pouze v případě, 
že v předpolí je tektonická 
porucha, nebo vodivostně 
odlišný celek    

Klasická seismika  Metoda rychlá, nák-
lady nízké 

Často problematická 
interpretace 

Nepoužívat 

Virgule  Metoda velmi rychlá, 
náklady velmi nízké. 

Výsledky velice 
problematické 

Nepoužívat 

Ostatní 
geofyzikální 
metody 

Nehodnoceno,  pro získání podkladů pro stanovení závěrných svahů lomů 
nepoužitelné. 

9.1.4.2 Postup při stanovování závěrných svahů 
  

Při stanovování závěrných svahů se doporučuje u ložisek skalních hornin postupovat 

následujícím způsobem (předpokládá se, a to i v dalších případech, že byla provedena t.zv. 

nultá etapa): 

• Provést detailní prohlídku stěn lomu a vyhodnotit tektonickou stavbu. 

• Pokud je masív prostoupen pouze drobnětektonickými prvky, při výšce stěn do 5 m 

není nutno provádět žádná opatření (s výjimkou oramování stěn) a stěny je možno 

ponechat až svislé. To znamená, že závěrný úhel úklonu stěn může být až 900, pásmo 

rozptylu úhlu úklonu závěrného svahu je v tomto případě 750 - 900.  
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• V případě, že v těsném předpolí některé ze stěn dochází ke křížení dvou tektonických 

poruch, to znamená, že je oddělen těmito poruchami klín masívu, je nutno tento klín 

odstřelit.  

• V případě, že by se nalézala v těsném předpolí stěny tektonická porucha, je nutno 

vrchní polovinu (na výšku stěny)  odděleného masívu odstřelit.  

• V případě, že tektonická porucha je kosá ke stěně, je nutno vycházet z doporučení 

předchozího bodu.  

• Před opuštěním provozu je nutno stěny orámovat.  

• Pokud je výška stěny nad 5 m, je možno postupovat dvojím způsobem : 

• provést rozdělení stěny v polovině její výšky, s ponecháním l m široké lávky 

• zpracovat speciální geologicko – geotechnický posudek, na jehož základě bude možno 

v odůvodněných případech výšku stěny zvětšit.        

 

Při stanovování závěrných svahů je podstatné, jak jsou orientovány osy vrás, a to 

zejména u ložisek masivních, vůči stěnám zájmového kamenolomu a v jaké části vrás jsou 

tyto „sekány“ stěnou. V podstatě mohou nastat následující případy :  

• Osa vrásy je kolmá je stěně lomu a nebo s ní svírá úhel (v horizontálním průměru) 

mezi 450 – 900. Z hlediska stability stěn lomů se jedná v podstatě o ideální případ 

Obecně lze konstatovat, že čím je tento úhel větší, tím jsou stabilitní poměry stěny 

lepší. Z praxe jednoznačně vyplývá, že závěrné svahy v tomto případě vykazují 

vysokou stabilitu, a to i při velmi strmých úklonech stěn. 

• Osa vrásy je paralelní se stěnou lomu, nebo s ní svírá úhel do 450. Podstatné je, jak je 

masív provrásněn. Pokud je provrásněn detailně, je může závěrná stěna vykazovat 

vysokou nebo opět nízkou stabilitu. Za těchto okolností je nutno provést důslednou 

geotechnickou analýzu a na základě jejích výsledků rozhodnout. 

9.1.4.3 Možné metody pro vlastní realizaci závěrných svahů 
 

              -  Specielní trhací práce 
Jedná se o nejrozšířenější a v podstatě jedinou metodu pro provádění závěrného 

sesvahování kamenolomů. Tato problematika byla řešena v rámci tohoto úkolu v výsledky 

jsou uvedeny  v závěrečných zprávách příslušných etap. Z tohoto důvodu jí není věnována 

dále pozornost.    
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- Propalování masívu  
            Jedná se o dvě technologie pro provádění „řezů“ v  horninovém masívu:  

• Propalování pomocí směsi benzín – stlačený vzduch. 

• Propalování pomocí směsi nafta – stlačený vzduch, startováno kyslíkem.  

Pomocí těchto technologií se v masívu provede cca 12 – 18 cm široký řez. 

Výhody  

• Destrukce masívu v okolí řezu je prakticky nulová.  

• Rozsah negativního ovlivnění fyzikálně – mechanických parametrů v okolí řezu je 

zcela zanedbatelný.  

Nevýhody. Na prvý pohled se jedná o ideální technologii pro provádění závěrného 

sesvahování. Její nedostatky jsou následující :  

• Náklady. Jsou extremně vysoké. Na m2 řezu se spotřebuje cca 50 l nafty nebo benzínu. 

Další náklady jsou personální a materiálové.  

• Rychlost. Propalování je velmi pomalé. 

• Hlučnost. V místě vlastního propalování dosahuje 100 i více decibelů.  

• Hloubkový dosah – maximálně  6 m. 

• Orientace řezu. Prakticky je možno provádět pouze svislé, nebo téměř svislé řezy. 

Úhly úklonu pod 800 jsou prakticky nerealizovatelné.  

• Technologii lze použít pouze v masivních horninách. Ideální je její použití 

v magmatických horninách. V pískovcích a pórovitých horninách je nepoužitelná. 

• Pokud je horninový masív prostoupen četnými disjunktivními plochami nespojitostí, 

technologie je prakticky nepoužitelná.  

Možnosti praktického použití    

             Pro zhotovování závěrných svahů kamenolomů  tato technologie dosud nebyla 

použita. Její použití do budoucna je velmi problematické a připadá v úvahu pouze v případě 

masivních (zejména magmatických hornin). Jednalo by se pouze o ložiska těžená pro účely 

hrubé a ušlechtilé kamenické výroby.  Metodu by bylo možno použít pouze na dílčí odřez 

masívu do hloubky max. 6 m, a to  případě, že v důsledku tektonické stavby by byl ve 

vrchních partiích zájmové stěny negativní úklon.  
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- Diamantová lanová pila 
            Jedná se o speciální technologii, která se rozšiřuje v posledních letech. Pomocí ní je 

možno provádět poměrně velké odřezy horninového masívu. Šířka řezu odpovídá v podstatě 

tloušťce lana a je do prvé jednotky cm.  

Výhody  

• Destrukce masívu v okolí řezu je nulová.  

• Rozsah negativního ovlivnění fyzikálně – mechanických parametrů v okolí řezu je 

nulový. 

• Řezání je rychlé   

Nevýhody  

• Náklady. Jsou poměrně vysoké.  

• Je možno provádět v podstatě pouze svislé, v krajním, případě téměř svislé řezy.  Při 

větším úklonu dochází k trhání a ztrátě diamantového lana. Z tohoto důvodu jsou úhly 

úklonu pod 800 velmi rizikové.  

• Technologii lze použít pouze v horninách, které jsou minimálně prostoupeny plochami 

disjunktivních nespojitostí a u kterých nehrozí vypadávání drobných úlomků masívu 

do řezu a klínování lana, které vede k jeho trhání.  

Možnosti praktického  použití  

             Pro zhotovování závěrných svahů kamenolomů  tato technologie dosud nebyla 

použita. Její použití do budoucna, pokud k němu vůbec dojde, bude velmi omezené. Jednalo 

by se pouze o ložiska těžená pro účely hrubé a ušlechtilé kamenické výroby která jsou 

minimálně prostoupena plochami disjunktivních nespojitostí, a pro zhotovování prakticky 

svislých stěn. Metodu by bylo možno s úspěchem použít pouze pokud bude rozhodnuto, že 

stěna bude svislá, nebo téměř svislá a v důsledku lokální tektonické stavby má negativní 

úklon, přičemž  masivní trhací práce by vedla k výraznému narušení masívu.  

- Metody dodatečné sanace, případně lokální sanace při provádění 
závěrného sesvahování  

 

             Jedná se o celou řadu metod, které se běžně používají pro sanaci skalních masívů, 

které se nalézají  nad stávajícími komunikacemi a objekty průmyslové a občanské zástavby, u 

likvidovaných kamenolomů bude jejich použití zřejmě zcela vyjímečné a proto se jimi 

nebudeme blížeji zabývat. 
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9.1.5 Dílčí závěry 

            Z výsledků provedených  prací vyplývají následující závěry: 
• Je zcela nereálné vyvinout jednotnou metodiku pro výpočet úhlů úklonů závěrných 

svahů kamenolomů, která by byla platná pro všechny druhy masívů budovaných 

pevnými skalními horninami. 

• Základním problémem je přepočet fyzikálně – mechanických  parametrů zjištěných na 

horninových vzorcích na fyzikálně – mechanické parametry horninového masívu jako 

celku.  

• Jedinou možností jak objektivně stanovit úhly úklonu závěrných svahů kamenolomů 

je diferencovaný přístup k této problematice, a to na základě dílčích metodik pro 

jednotlivé genetické typy ložisek se zohledněním geologických procesů, kterými byl 

horninový masív po svém vzniku postižen.  

• Ke geologickému doprůzkumu míst závěrných svahů přistupovat jen ve výjimečných 

a nezbytných případech.  

• Propalování, nebo použití diamantových pil pro budování závěrných svahů používat 

jen ve výjimečných případech  

• Sanační metody používané pro zajišťování skalních masívů používat jen 

v opodstatněných případech, kdy lokální nasazení některé z těchto metod povede ke 

zvýšení úhlu úklonu závěrného svahu.   

9.2 Návrh metodického postupu pro zpracování projek tu sana čního 
odst řelu    

9.2.1 Výchozí podklady                             
  

Před trvalým zastavením provozu v lomu musí být vypracován, projednán a schválen 

plán jeho likvidace v případě, že se nepředpokládá jeho jiné využití po vydobytí zásob 

nerostné suroviny (§ 32 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb. – horní zákon, HZ a § 10 odst. 5 zákona 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě – ZHČ). Podle 

vyhlášky č. 104/1988 Sb. (v platném znění) se z hlediska řešení závěrných stěn likvidovaných 

kamenolomů předkládá mj. způsob zajištění lomu a zejména úprava svahů a dna 

likvidovaných lomů, způsob kontroly zlikvidovaného lomu, časový sled likvidačních prací, 

mapa povrchové situace s územím, kde se projeví nepříznivé vlivy a charakteristické řezy 

dotčenou oblastí. 
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 Ve vyhlášce č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu je 

definován generální svah horninového lomu tak, že se určuje z rozměrů jednotlivých řezů 

s přihlédnutím na použitou dobývací metodu, dobývací stroje a dopravní zařízení, přičemž pro 

konečné závěrné svahy se přihlédne k významu chráněného objektu a zařízení, a šíře 

ponechaných ústupků musí vycházet z geologických a technických vlastností daného typu 

horniny (§ 33 cit. vyhlášky). 

9.2.2 Geotechnické principy 
 

 Z kapitoly 9.1 vyplývá postup určení parametrů závěrečných stěn likvidovaných 

kamenolomů v závislosti na místních konkrétních geologicko-geotechnických podmínkách.  

 

 Jestliže vyhodnotíme možné, teoreticky stanovené stability závěrných stěn do 

jednotlivých stabilitních stupňů  

zcela nestabilní – nestabilní – částečně stabilní – stabilní – zcela stabilní 

pak pro vytvoření dlouhodobé stability závěrných stěn likvidovaných kamenolomů je třeba 

projekčně volit stupeň „zcela stabilní“. 

9.2.3 Rozdělení etáží záv ěrné st ěny 
 

 Jedním z technických řešení, jak zvýšit stabilitu závěrné stěny, je rozdělení 

jednotlivých etáží při jejím závěrečném dotváření do více řezů (etáží či ústupků). Počet těchto 

řezů závisí především na posouzení místních geologicko-geotechnických podmínek, 

stanoveném generálním sklonu a hlavně na orientaci a četnosti diskontinuit ve vztahu 

k závěrné stěně. 

Z technického hlediska uspořádání sanačních odstřelů pro dotvarování závěrné stěny 

lomu je obvyklé doporučení, že maximální výška jednotlivých řezů (ústupků) by neměla 

překročit 12 m a v místech nevhodně situovaných diskontinuit v budoucí závěrné stěně by se 

tato výška měla snížit až na 7 m.  

Rozdělení jednotlivých etáží do více řezů (etáží či ústupků) má i své technické 

přednosti při projektování sanačních tvarovacích odstřelů. Především lze zmenšit zabírku 

„posledních“ náloží a tím snížit odpor proti rozpojení a omezit podíl rozrušovacího účinku 

výbuchové energie do předpolí závěrné stěny. Dále lze zvolit kratší vrty a docílit větší 
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přesnosti vrtání popř. i použít méně robustní vrtné soupravy s ohledem na omezenou velikost 

počvy ústupků (řezů). 

9.2.4 Zajišt ění primární neporušenosti záv ěrné st ěny  
 

 Podle postupů uvedených v kapitole 9.1 bude určen generální sklon budoucí závěrné 

stěny ve stupni „zcela stabilní“ a projekčně vyřešeno rozdělení těžebních etáží na jednotlivé 

řezy (ústupky) se současným stanovením jejich parametrů zejména šířky plošiny řezu a jeho 

výšky a dílčího sklonu stěny řezu (ústupku), včetně vyprojektování přístupových komunikací 

na jednotlivé ústupky. 

 V postupu dalších prací je žádoucí zajistit, aby geomechanicky stanovený „zcela 

stabilní“ stav budoucí závěrné stěny nebyl výrazně snížen a to nesprávně nebo nevhodně 

zvoleným provedením sanačních, tvarovacích odstřelů, které by mohly negativně ovlivnit 

primární úroveň stavu neporušenosti projektované závěrné stěny vznikem významného 

množství sekundárních trhlin v budoucí otevřené ploše závěrné stěny a v jejím předpolí. 

9.2.5 Dosah rozrušovacího ú činku detonujících náloží a jeho tlumení 
 

Dosah rozrušovacího účinku náloží do předpolí horninového masivu, charakterizovaný 

takovým poklesem energie na čele napěťovýbuchové vlny, že její tangenciální tenzor 

nezpůsobí porušení stavebně-mechanických jednotek horninového masivu vznikem 

sekundárních trhlin byl ověřen do max. vzdálenosti  

• 44 d, tj. 44ti násobku průměru nálože (matematické modelování, Etapa 2, s. 46 

Závěrečné zprávy), 

• 50 d, tj. 50ti násobku průměru nálože (modelový betonový blok, Etapa 4, s. 50 

Závěrečné zprávy), 

• 63 d, tj. 63ti násobku průměru nálože (vápence, Etapa 3 Závěrečná zpráva, s. 61). 

 
Jako maximální zjištěnou hodnotu dosahu napěťovýbuchové vlny lze tedy uvažovat 

63ti násobek průměru detonující nálože. 

 

9.2.6  Omezení dosahu rozrušovacího ú činku detonujících náloží 
těžebních a  sana čního odst řelu 
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 V souladu s vlnovou teorií šíření destruktivních účinků výbuchové energie detonující 

náloží, byl experimentálními odstřely ověřen a zjištěn útlumový faktor předem uměle 

vytvořené impedanční bariéry v předpolí horninového masivu, situované ve směru hlavního 

paprsku šíření napěťovýbuchové vlny do předpokládaného prostoru budoucí závěrné stěny 

likvidovaných kamenolomů 

Bylo experimentálně ověřeno a zjištěno (Etapa 5 Závěrečná zpráva s. 49), že 

impedanční bariéra, vytvořená před detonací náloží sanačního odstřelu, omezí jejich 

rozrušovaní účinek, je-li situována ve vzdálenosti: 

• 13ti násobku průměru náloží sanačního odstřelu s velkou pravděpodobností, 

• 20ti násobku průměru náloží sanačního odstřelu s velkou jistotou. 

 
Z hlediska rozrušovacího účinku, vznikajícího vlnovým působením vyvolaným 

detonací nálože výbušniny je zřejmé, že účinnost impedanční bariéry je tím větší, čím větší je 

dráha napěťovýbuchové vlny mezi místem jejího vzniku a linií impedanční bariéry. 

Z uvedených výsledků je rovněž zřejmé, že není rozhodující doba mezi vznikem impedanční 

bariéry a detonací nálože sanačního odstřelu, ale vzdálenost mezi nimi. Je však logické, že 

časově musí impedanční bariéra vzniknout dříve, než k její linii dorazí čelo napěťovýbuchové 

vlny, která má být utlumena. 

9.2.7 Přednosti impedan ční bariéry jako stabilizátora záv ěrných st ěn 
 

Impedanční bariéra je podle názoru řešitelů nejvhodnějším způsobem zajištění 

neporušenosti horninového masivu v předpolí závěrné stěny, tj. v prostoru za závěrnou stěnou 

směrem do horninového masivu, který má zůstat zachován neporušený. 

Provedenými experimenty a jejich výsledky byl ověřen a prokázán výrazný tlumící 

efekt impedanční bariéry proti šíření napěťovýbuchové vlny, vyvolané detonací buď 

těžebních nebo i sanačních odstřelů. 

Výhodou impedanční bariéry je, že ji lze vytvořit v časovém i v prostorovém 

předstihu, což má výhody provozní, ale i ochranné, z hlediska zajištění neporušenosti závěrné 

stěny kamenolomu a jejího předpolí. 

 

Impedanční bariéru lze bez problémů vytvořit ve skalních horninách velmi tvrdých, 

tvrdých i měkčích, tj. od křemenců, křemitých porfyrů, pískovců přes vápence až po břidlice.   

Jiné metody specielních odstřelů, např. metoda hladkého výlomu s tlumící vrstvou, 

metoda odstínění náloží tlumícím elementem (dřevo, plast, apod.) umístěným mezi nálož a 
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stěnu vrtu, neposkytují takový stupeň ochrany neporušenosti závěrné stěny a jejího předpolí 

jako vhodně situovaná impedanční bariéra, neboť neodráží a nepohlcují tak dokonale energii 

napěťovýbuchové vlny na kontaktu s plochou budoucí závěrné stěny jako impedanční bariéra.  

 9.2.8  Způsoby vytvo ření impedan ční bariéry  
 

Způsob vytvoření impedanční bariéry není rozhodující. Důležité je, aby před plochou 

závěrné stěny nebo optimálně ztotožněné s ní, vznikla nejméně před sanačním odstřelem, tj. 

před posledně provedeným odstřelem, kterým je tato stěna tvarována, umělá plocha 

diskontinuity (impedanční bariéra), která způsobí účinné, popř. úplné utlumení 

napěťovýbuchové vlny do horninového prostoru za závěrnou stěnou. 

Nejpoužívanější metodou pro vytvoření impedanční bariéry – tedy umělé plochy 

nespojitosti v hornině, která byla i při experimentálních odstřelech použita, je metoda 

specielní trhací práce. O této metodě specielní trhací práce bylo poprvé referováno již ve 

40.tých letech minulého století a v západních zemích je známa pod označením „presplit“ nebo  

„presplitting“, které v našich zemích v polovině minulého století překládal Dušan Válek 

příhodným termínem „obrysové předstřelení“. 

9.2.9 Vytvo ření impedan ční bariéry pomocí specielní trhací práce 
 

Impedanční bariéra, která má za cíl zajistit neporušenost závěrné stěny likvidovaného 

kamenolomu a horninového masivu za ní (v jejím předpolí), musí vytvořit souvislou plochu 

diskontinuity v potřebném rozsahu výseče kulových vlnoploch (v ideálně izotropním 

prostředí), kterým se napěťovýbuchové vlny šíří. Touto zásadou jsou v principu dány 

parametry specielní trhací práce, která je označována jako „obrysové předstřelení“, „presplit“ 

nebo „presplitting“. 

9.2.10 Situování impedan ční bariéry 
 

Impedanční bariéru je vhodné ztotožnit s plochou budoucí závěrné stěny. Minimální 

vzdálenost mezi impedanční bariérou a posledním (sanačním) odstřelem je dána funkcí 

průměru detonujících náloží sanačního odstřelu s přihlédnutím k provozně účelné šíři 

pracovní plošiny projektovaného ústupku (řezu). Neměla by však podle výsledků 

experimentálních odstřelů v žádném případě klesnout pod třicetinásobek (s 50 %ní rezervou) 

průměru náloží sanačního odstřelu, tj. např. při průměru 100 mm vzdálenost 3 m. Výhodnější 

je však vzdálenost větší. Protože impedanční bariéru lze vytvořit v časovém předstihu i týdnů 

či měsíců, je výhodnější ji vytvořit již jako preventivní ochranu před účinky těžebních 
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odstřelů, např. ve vzdálenosti 100 i více násobku průměru používaných těžebních náloží 

(např. při průměru 125 mm ve vzdálenosti cca 12,5 m). Na škodu by však nebyly – pokud to 

provozní podmínky dovolí, i vzdálenosti větší, např. 50 m. 

 9.2.11 Volba vývrt ů a náloží pro obrysové p ředst řelení 
 

Smyslem obrysového předstřelení je vytvořit, bez porušení horninového masivu za 

nově vznikající závěrnou stěnou, kontinuální štěrbinu v celé výseči kulového vlnoprostoru.   

Principem volby náloží obrysového přestřelení je, že nemá dojít k rozpojovacímu 

efektu ale k interakci mezi sousedními vrty, které musí být dostatečně blízko tak, aby se 

kontinuální štěrbina mezi nimi mohla vyvinout. 

Z hlediska šíření rázových detonačních vln sousedních náloží a jejich efektu je 

potřebné, aby se tyto vlny setkaly pokud možno v polovině vzdálenosti mezi sousedními 

náložemi. Z toho plyne, že všechny nálože celé řady vrtů obrysového předstřelení by měly 

detonovat ve stejném čase. 

Protože není účelem detonací náloží obrysového předstřelení vyvolání rozpojovacího 

efektu, je pro docílení vzniku souvislé štěrbiny  nutné menší množství výbuchové energie; to 

lze docílit použitím specielních druhů trhavin se sníženým energetickým obsahem (ty mohou 

vyplňovat i celou dutinu vrtu) nebo vytvořením vzduchové mezery mezi detonující 

výbušninou a stěnami vrtu pro obrysové předstřelení. 

Vzhledem ke sníženému výkonu použitých výbušnin musí být vrty založeny i 

vyvrtány s vysokou přesností tak, aby došlo k bezchybnému vytvoření štěrbiny. 

Z toho důvodu by vrty neměly být delší než 12 m resp max. 15 m. Průměr vrtů při 

potřebné rozteči mezi nimi vznik štěrbiny prakticky neovlivňuje, jsou-li zachovány parametry 

sníženého detonačního účinku v souladu s teorií vlnového působení detonační rázové vlny.  

9.2.12 Rozteč mezi vývrty obrysového p ředst řelení a m ěrná spot řeba 
výbušniny v nich 
 

Rozteč mezi sousedními vrty je dána velikostí jejich průměru (d) a podle řady 

publikovaných výsledků experimentálních i praktických odstřelů se pohybuje v rozmezí od 

cca 10 d (průměr 30 mm) do 12 d (průměr 100 mm). 

Je vysledován vztah mezi měrnou spotřebou těžebních náloží a náloží obrysového 

předstřelení. 

Je-li měrná spotřeba táhlé nálože těžebního vrtu 100 %, pak nálož vrtu pro obrysové 

předstřelení by se měla pohybovat 0,1 % až do 0,15 % uvedené měrné spotřeby. Z této 
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hodnoty se odvozuje měrná hmotnost táhlé nálože na 1 běžný metr vrtu obrysového 

předstřelení. 

9.2.13 Ucpávka vývrt ů obrysového p ředst řelení 
 

Z hlediska požadavku odlehčovacího účinku náloží obrysového předstřelení se 

doporučuje nálože neucpávat. 

Pro omezení akustického třesku těchto náloží je možné v případě potřeby horní část 

nálože ucpat nebo ji vhodně uzavřít a ústí vrtu přesypat pískem nebo zakrýt jílem. 

9.2.14 Volba druhu trhaviny a odleh čení náloží obrysového p ředst řelení 
 

Princip snížení měrné spotřeby náloží ve vrtech obrysového předstřelení lze vyjádřit 

jako radiální odlehčení. Radiální odlehčení představuje snížení detonačního tlaku na stěny 

vrtu, vyvolaného detonující náloží trhaviny, což je důležitý požadavek na vznik kontinuální 

impedanční bariéry mezi jednotlivými vrty obrysového předstřelení. Pro zajištění 

požadovaného stupně odlehčení lze využít buď specielní náložkované trhaviny se sníženou 

měrnou hmotností a se sníženým energetickým obsahem, schopné stabilně detonovat i 

v malých průměrech (od cca 18 mm) a to v závislosti na průměrech vrtů obrysového 

předstřelení. V tuzemsku byla vyráběna specielní odlehčená trhavina s komerčním označením 

„Obrysit“. Výroba však byla již před lety z důvodu omezeného zájmu ze strany spotřebitelů 

zastavena. Vzhledem k požadavku na co nejvyšší efektivnost trhacích prací směřuje trend 

k používání mechanizovaného nabíjení i vrtů obrysového předstřelení s co nejmenším 

podílem specielních opatření (např. vytvoření vzduchové mezery mezi stěnou vrtu a náloží 

pomocí zasunované trubky). V tom případě je třeba používat k nabíjení trhaviny výrobně 

radiálně i axiálně odlehčené. Jedná se o druhy trhavin s vyšším obsahem balastní složky 

inertního typu (např. microbubles), které zajišťují stabilitu detonace v celé délce nálože, 

přičemž snižují detonační rychlost (na hodnotu cca 2000 m s¯¹) a energetický obsah použité 

trhaviny tak, aby na 1 dm³ vrtu obrysového předstřelení připadlo cca 500 až 1000 kJ energie 

výbušniny podle tvrdosti horniny (vyšší hodnota přísluší horninám s vyšším odporem proti 

rozpojení), resp. 0,1 – 0,15 % náložové hustoty trhaviny potřebné pro těžební rozpojení téže 

horniny. 

 

9.2.15 Volba druhu a zp ůsobu rozn ětu obrysového p ředst řelení 
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Pro zajištění podmínky současného roznětu náloží obrysového předstřelení se jako 

nejvhodnější jeví použití elektrických rozbušek časového stupně 0° (mžikové) nebo lépe 

specielních rozbušek užívaných v geofyzikálním průzkumu, které mají minimální časový 

rozptyl od okamžiku iniciace, nebo neelektrický způsob bleskovicového roznětu Indet – 

Shock s počinovou náložkou. 

9.2.16 Vzdálenost mezi sana čním (tvarovacím) odst řelem a impedan ční 
bariérou 
 

Z principu úplného rozpojení horniny v prostoru mezi vrty sanačního odstřelu a 

impedanční bariérou, která je ztotožněna s plochou budoucí závěrné stěny likvidovaného 

kamenolomu vyplývá, že rozpojovací účinek detonujících náloží sanačního odstřelu by měl 

způsobit rozpojení a vysunutí horninového masivu z prostoru mezi impedanční bariérou a 

řadou vrtů sanačního odstřelu a uvolnit tak co nejvíce plochu budoucí závěrné stěny. 

Vzdálenost mezi impedanční bariérou a poslední řadou vrtů sanačního odstřelu by 

měla tedy být o něco menší než je zabírka náloží daného průměru náloží v místních 

konkrétních podmínkách, neměla by však být menší než ověřený utlumovací účinek 

impedanční bariéry (min. 20ti násobek průměru náloží sanačního odstřelu). 

Jako optimální se tedy jeví vzdálenost vyjádřená jako cca 24 až 26ti násobek průměru 

náloží sanačního odstřelu, je-li jeho průměrná zabírka W rovna cca 40ti násobku průměru 

jeho nálože.  

10. Na základě nových řešením získaných poznatk ů 
vypracovat návrh technologické sm ěrnice formou návrhu 
Metodického postupu pro ur čení parametr ů Technického 
projektu odst řelu pro vytvo ření sklonu záv ěrné st ěny 
likvidovaného kamenolomu s dlouhodobou stabilitou a  
s omezením destruktivního vlivu výbuchové vlny do 
předpolí horninového masivu (dále též „Postup“) a náv rh 
související právní úpravy. 

10.1 Úvod 
 

Z praktických důvodů byly výsledky řešení Etapy 7 a Etapy 8 Projektu č. 58-07 v této 

Závěrečné zprávě shrnuty do jedné kapitoly. Je to z toho důvodu, že řešená problematika 

v obou uvedených etapách na sebe logicky navazuje a její souhrnné zpracování do jednoho 
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celku poskytuje konzistentní přehled o postupech řešení a dosažených výsledcích, včetně 

závěrného doporučení na uvažovanou právní úpravu. 

10.2 Vysv ětlení používaných pojm ů 
 
Pro účely  tohoto „Postupu“ se rozumí 

a) těžebním odstřelem – odstřel za účelem rozpojení horniny, provedený v souladu 

s projektem trhacích prací velkého rozsahu (popř. generálním projektem), 

b) přechodovým odstřelem – druh těžebního odstřelu, kterým  dojde ke změně  

provozního generálního sklonu svahu lomu na generální sklon závěrného svahu 

(závěrné stěny) likvidovaného kamenolomu, 

c) závěrným (ukončovacím) odstřelem – specielní odstřel, kterým se odkrývá závěrná 

stěna  likvidovaného lomu, tvořená zpravidla štěrbinou impedanční bariéry, 

d) odstřelem obrysového předstřelení – speciální odstřel k vytvoření štěrbiny 

impedanční bariéry, 

e) impedanční bariérou -  speciálním odstřelem uměle vytvořená štěrbina v horninovém 

masivu mající za cíl omezit průchod napěťovýbuchové vlny, 

f) průměrem vývrtu (d) – jmenovitý průměr vývrtu odstřelu těžebního, přechodového, 

závěrného včetně vývrtu odstřelu obrysového předstřelení, 

g) náložovou hustotou trhaviny ve vývrtu odstřelu  obrysového předstřelení – hmotnost 

trhaviny v 1 bm vývrtu, 

h) generální sklonem svahu závěrné stěny – úhel, který svírá spojnice hrany nejvyššího 

řezu závěrné stěny s patou nejspodnějšího řezu s vodorovnou rovinou, 

i) sklonem dílčího řezu  – úhel, který svírá horní hrana dílčího řezu, tvořícího závěrnou 

stěnu a jeho patou s vodorovnou rovinou, 

j) záběrem – nejmenší vzdálenost mezi náloží trhaviny a nejbližší volnou stěnou určenou 

k rozpojení odstřelem, 

k) odporem horniny proti rozpojení odstřelem – soubor geomechanických vlastností 

horniny obklopující nálož, která při jinak shodných geometrických parametrech 

odstřelu ovlivňují efekt trhacích prací; patří sem zejména parametry pevnosti horniny 

v tlaku, rychlost šíření podélné seismické vlny a vrstevnatost, křehkost a houževnatost 

dané horniny. 
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10.3 Určení geologických podmínek, technických parametr ů 
odst řelů a geometrie záv ěrného svahu likvidovaného kamenolomu 
pro vypracování „postupu“ 
 
„Postup“   je vypracován na základě: 

10.3.1 Zařazení horninového masivu lomu podle typu p řevládající 
horniny, podle p ředchozích anomálních projev ů v průběhu dobývání a 
podle existence porušení.   
 

Rozlišení hornin podle převládajícího typu na horniny 

• sedimentární 

• magmatické 

• metamorfované 

 10.3.2 Zjišt ění výskytu 
• charakteristické tektoniky 

• disjunktivních ploch 

• průběžnosti, četnosti a rozsahu trhlin a jejich orientaci vůči závěrné stěně 

• rezistence zjištěných trhlin vůči dlouhodobému působení hypergenních činitelů. 

10.3.3 Návrh max. úhlu generálního sklonu  závěrné stěny a max. úhlu sklonu  

              dílčích řezů  spolu s jejich max. výškou. 

 
10.3.4 Zohledn ění existence porušenosti  stavebně-mechanických jednotek 

horninového masivu, které byly zasaženy účinky předchozích trhacích prací velkého 

rozsahu. 

10.3.5 Rozmezí  max. úhlu generálního sklonu záv ěrných st ěn od 60o do 80o 

u hornin, tvořených magmatickými nebo metamorfovanými typy  v případech, že se 

v ploše závěrné stěny nevyskytují disjunktivní nespojitosti s rizikem vyjíždění 

velkých bloků (klínů) horninového masivu. 

 10.3.6 Dosažení co nejvyšší p řesnosti vrtných prací  podle projektu odstřelu, 

pokud jde o dodržení směru, sklonu, délky a vzájemné rovnoběžnosti vývrtů 

obrysového předstřelení včetně dodržení jejich vzdálenosti mezi sebou a založení 

jejich ústí v projektované přímce. Odchylka ve směru, sklonu a délce vývrtů odstřelu 

obrysového předstřelení činí max. 1 % z jejich délky. 
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 10.3.7 Volby výšky díl čích řezů zejména s přihlédnutím  k dodržení podmínek 

přesnosti vrtných prací. Z těchto důvodů by výška dílčích řezů neměla být větší než 

15 m, optimálně mezi 7 m až 12 m, pokud pro dodržení požadavku přesnosti vrtných 

prací nebo z geologických důvodů nemusí být nižší. 

10.3.8 Ztotožn ění plochy budoucí záv ěrné st ěny s plochou št ěrbiny 

impedan ční bariéry , t.zn., že vývrty obrysového předstřelení jsou založeny 

v ploše budoucí závěrné stěny; toto řešení je považováno za optimální. 

10.4 Technické parametry  odst řelů přechodových a záv ěrných 
 
10.4.1  Pro p řechodové a záv ěrné odst řely  a pro odstřely obrysového předstřelení 

musí  být pro každý odstřel zpracován doplněk generálního technického projektu 

odstřelů ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 a odst. 4 vyhlášky č. 72/1988 Sb., o 

výbušninách (v platném znění).  

10.4.2  Parametry p řechodových a záv ěrných odst řelů včetně druhů a průměrů 

náloží a použitých trhavin a rozněcovadel, způsobu roznětu, časování sledu výbuchů 

dílčích náloží a jejich spolupůsobení, jakož i délka a provedení ucpávky mohou 

zůstat shodné jako u těžebních odstřelů. 

10.4.3 Záběr  jedno řadového záv ěrného odst řelu  resp. jeho poslední řady 

směrem do volné plochy by měl činit 0,6 – 0,7  záběru těžebního odstřelu (W1).  

V případě, že řada náloží, která je nejblíže k impedanční bariéře, je součástí např. 

dvouřadového přechodového odstřelu s úklonnými vývrty u impedanční bariéry (viz 

obr. č. 37), pak záběr 1. řady vývrtů je obvyklým záběrem těžebního odstřelu (W1), 

záběr 2. řady vývrtů (W2) – nejbližší k impedanční bariéře – odpovídá směrem do 

volné plochy obvyklému záběru 2. popřípadě dalších řad (W2 = cca 0,8 W1). 

Vzdálenost mezi spodní částí nálože 2. řady vývrtů (W3) a 1. řadou vývrtů činí 

obvykle W3 = 0,75 W1. Vzdálenost horní části nálože 2. řady vývrtů ke štěrbině 

projektované impedanční bariéry (W4) činí obvykle 0,85 – 0,95 W1, vzdálenost 

spodní části nálože této řady (W5) činí obvykle W5 = 0,25 W1. 

10.5 Parametry obrysového p ředst řelení pro vytvo ření impedan ční 
bariéry 
 
10.5.1 Vývrty pro vytvo ření impedan ční bariéry se zakládají v jedné řadě, 

optimálně v projektované ploše  závěrné stěny, jejích ústí musí být přesně vytýčena a 
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musí být přesně dodrženy jejich směr, sklon a hloubka; odchylka konce vývrtu 

odstřelu obrysového předstřelení v jeho směru, sklonu a hloubce smí činit max. 1 % 

z jeho projektované délky. 

10.5.2  Průměr vývrt ů může být stejný jako vývrtů těžebních odstřelů;   průměr 

v rozmezí od 50 mm do 150 mm. 

10.5.3 Hloubka (délka) vývrt ů má být rovna nebo o 10 % větší než hloubka                

předpokládané štěrbiny impedanční bariéry. 

10.5.4  Rozteč  r  mezi sousedními vývrty  činí v závislosti na velikosti průměru 

vývrtu  d 

   r = 7,5 až 12,5 d  pro  d = 30 až 100 mm 

   r = 12,5 až 20 d   pro  d = 100 až 200 mm 

 

a to v závislosti na odporu horniny proti rozpojení (čím větší odpor, tím menší 

rozteč). 

10.5.5  Náložová hustota  v jednom délkovém metru vývrtu činí 0,1 – 0,15 násobek 

náložové hustoty plně nabitého 1 m vývrtu těžebního odstřelu; při dodržení této 

podmínky lze použít běžně používané trhaviny, je-li zaručena jejich stabilní 

detonace ve snížené náložové hustotě v použitém průměru vývrtu. 

10.5.6 Vzdálenost Wib mezi impedanční bariérou (vytvořenou náložemi obrysového 

předstřelení) a nejbližší řadou náloží závěrného ukončovacího odstřelu činí 

 
  Wib = 0,60 až 0,65 W (m) 

kde 

W – obvyklá hodnota  záběru vývrtů (m) těžebních odstřelů daného průměru náloží 

vývrtů d (mm) a tedy 

 
W = cca 40 d (empirická zkušenost)  (m) 

  Wib = 24 až 26 d  (m) 

10.5.7 Časový sled odst řelů 
 

• obrysové předstřelení, vytvářející impedanční bariéru musí být provedeno dříve než 

závěrný (ukončovací) odstřel a to nejméně v takovém   časovém odstupu (řádově 

sekundy),  aby se spolehlivě vytvořila štěrbina impedanční bariéry, 
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• obrysové předstřelení lze s výhodou provést v řádu dnů až týdnů před provedením 

závěrného (ukončovacího) odstřelu; výhodnost tohoto časového faktoru spočívá 

v tom, že impedanční bariéra počínaje od vzdálenosti, rovné max. 63 násobku 

použitého průměru náloží těžebních odstřelů kontinuálně tlumí rozrušovaní účinek 

napěťovýbuchových vln přibližujících se těžebních odstřelů a snižuje tak možnost 

porušení horninového masivu za impedanční bariérou směrem do předpolí závěrné 

stěny. 

10.5.8 Délka vrt ů a náloží je obecně limitovaná typem masivu horniny ve které je 

vytvářen stabilní závěrný svah, sklonem vývrtů vytvářejících obrysové předstřelení a 

do jisté míry i technickými parametry použité vrtné soupravy. Primární, objektivní a 

rozhodující faktor je stabilita stěn vývrtů, která je do značné míry ovlivněna sklonem 

vývrtu. Zde platí, že čím více se vývrt odklání od svislice, tím je větší riziko havárie 

vývrtu způsobené svislým působením gravitace na rozvolněnou horninu tvořící stěnu 

a bezprostřední okolí vývrtu i poškození jeho stěny při samotném spouštění náloží po 

jeho stěně, protože působení složky váhy kolmé na stěnu (normálová složka) je 

funkcí sklonu vývrtu.   

10.5.9 Ucpávka náloží obrysového p ředst řelení  se neprovádí, zejména jsou-li 

rozteče mezi náložemi voleny při spodní hranici hodnoty podle bodu 10.5.4. Je-li 

třeba pro snížení rázové hlukové vlny, tzv. akustického třesku použít ucpávku, pak 

by se mělo jednat o kvalitní ucpávku, např. prosátý písek frakce 4/8 mm (nepoužívat 

vrtnou drť). 

10.5.10 Časování  jednotlivých náloží  se volí v závislosti na jejich spolupůsobení a 

zamýšleném účinku 

• nálože ve vývrtech odstřelu  obrysového předstřelení se rozněcují mžikově (všechny 

v témže časovém okamžiku); optimální je použití tzv. geofyzikálních elektrických 

rozbušek nultého stupně; jinak lze též použít takové způsoby roznětu, aby byla 

zajištěna časová současnost detonace všech náloží obrysového předstřelení, 

• nálože závěrného (ukončovacího) odstřelu lze rozněcovat obvyklým způsobem 

používaným při těžebních odstřelech. 

10.6 Návrh zp ůsobu omezení destruktivního vlivu výbuchové vlny 
do p ředpolí horninového masivu s cílem vytvo ření dlouhodobé 
stability záv ěrných st ěn likvidovaných kamenolom ů 
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10.6.1 Příklad projektu p řechodového odst řelu 
 

Běžné těžební odstřely svým provedením a parametry nejsou ve většině případů vhodné 

k vytváření závěrných svahů lomů a to bez ohledu v jaké vzájemné poloze jsou budoucí 

závěrné svahy směr vedení porubní fronty. Hlavní rozdíly mezi běžným těžebním odstřelem a 

odstřelem závěrným (ukončovacím) jsou odlišné sklony výrvrtů či lomových stěn, které jsou 

odstřely vytvářeny a také míra narušení části horninového masivu, která tvoří lomovou stěnu 

po provedeném odstřelu. Proto jsou prováděny tzv. přechodové odstřely jejichž smyslem je 

pokud možno postupně přizpůsobit směry těžebních vývrtů, které vytváří strmější dočasné 

lomové stěny těžebních etáží, které podle místních podmínek jednotlivých lokalit bývají 

v hodnotách 65o – 80o (měřeno od vodorovné roviny, tj. 10o – 25o měřeno od vertikály) 

sklonům budoucích závěrných svahů o sklonech 35o – 40o   (měřeno od vertikály). Tyto 

přechodové odstřely jsou prováděny jako víceřadé clonové odstřely s vějířovitě uspořádanými 

vývrty, které zajišťují i při zmenšujícími se vzájemnými vzdálenostmi vývrtů v jejich patních 

částech dostatečnou bezpečnost proti případnému nežádoucímu rozletu, respektive dostatečné 

rozpojení ve vrchních partiích vývrtů, kde se tyto vzájemně vzdalují – viz následující 

schematické vyobrazení obr. č. 37. 

 

 
Obr.  37 Znázornění postupného přizpůsobování sklonů vývrtů při přechodovém odstřelu 
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10.6.2 Příklad projektu záv ěrného (ukon čovacího) odst řelu 
 

Po vytvoření lomové stěny přechodovým odstřelem je její sklon někde v intervalu 

ohraničeném hodnotami běžného provozního a příkřejšího (těžebního) sklonu a povlovnější 

hodnotou  sklonu závěrného svahu jak je zřejmé z vyobrazení č. 37. Konečné vytvarování 

závěrného svahu příslušné etáže se provádí závěrnými (ukončovacími) trhacími pracemi, 

které jsou prováděny vývrty ve sklonu totožném se sklonem budoucí závěrné lomové stěny.  

Mimo předurčení sklonu závěrné lomové stěny mají závěrné (ukončovací) odstřely za úkol i 

minimalizovat narušení horninového masivu tvořícího budoucí závěrné svahy. Proto se tyto 

odstřely provádí jako jednořadé odstřely s vývrty s menším průměrem a měrnými náložemi na 

jednotku délky vývrtu než je tomu u těžebních nebo přechodových odstřelů. Aby se však 

zajistilo pokud možno hladké rozpojení masivu mezi vývrty s odlehčenými náložemi, tyto 

vývrty se vrtají s menšími vzájemnými roztečemi. Na následujícím schematickém vyobrazení 

č. 38 je vykreslen stav lomové stěny vzniklý přechodovým odstřelem znázorněným na 

předcházejícím obr. č. 37 a rozmístění a sklonová orientace (na příčném řezu v pravé straně 

vyobrazení) vývrtů závěrného, ukončovacího či sanačního odstřelu. 

 

 
Obr.  38 Znázornění rozmístění, průměru a sklonu vývrtů  závěrného odstřelu 

10.6.3 Příklad projektu odst řelu p řechodového a záv ěrného v kombinaci 
s obrysovým p ředst řelením 
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Postup vytváření závěrných svahů popsaný v předcházejících kapitolách 10.6.1 a 

10.6.2 a znázorněný na obrázcích č. 37 a č. 38 však v praxi  vyžaduje dostatečný prostor a čas 

na přípravu obou typů odstřelů. Problematickým je i provádění vrtných prací na zúžené bermě 

o šířce 2 – 4 m vzniklé po přechodovém odstřelu a to jak z provozních (technických) důvodů, 

které jsou determinovány konstrukčním řešením vrtných souprav, tak zejména z důvodů 

bezpečnostních. Pohyb na takto úzké bermě v bezprostřední blízkosti svahu a s omezeným 

prostorem pro bezpečný únik osádky, vrtné soupravy i osob provádějících závěrný odstřel je 

velmi riskantní a rizikový. Proto bývá většinou vhodnější uvedené dva typy odstřelů spojit 

v jeden, byť časově rozložený, odstřel, kde je provedeno obrysové předstřelení  (viz bod  

10.6.2) v místech budoucí závěrné lomové stěny. Tento způsob znázorněný na následujícím 

schematickém znázornění obr. č. 39 pak splňuje oba požadavky kladené na provádění trhacích 

prací při vytváření závěrných svahů lomů. A to vytváří stěnu pod požadovaným sklonem 

(mírnějším než jsou běžné sklony přechodných svahů při těžbě) i zabezpečuje minimalizaci 

narušení horninového masivu. 

 

 
Obr.  39 Znázornění spojení přechodového a závěrného odstřelu v jedny trhací práce a využití metody 
obrysového předstřelení 

 

Výše popsaný způsob postupného přechodu sklonů vývrtů běžných těžebních odstřelů 

na sklon závěrných svahů prováděných dvěma či více odstřely, případně jedním odstřelem 
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s obrysovým předstřelením lze v praxi modifikovat i směrováním vrtů i opačným způsobem. 

Tj. vývrty se směrem k budoucí stěně závěrných svahů lomu vějířovitě nakolmují směrem 

k horizontální rovině s tím, že však musí být ukončeny vždy v dostatečné vzdálenosti od 

roviny budoucí stěny závěrného svahu, aby nedošlo k jeho narušení detonací standardní 

neodlehčené nálože. (schematické znázornění viz obr. č. 40). Výhodou této modifikace 

přechodových trhacích prací je vzájemné přibližování se vývrtů v místech uložení ucpávky a 

tím snížení rizika případného nadměrného rozletu rozvolněné rubaniny i aplikace v místech se 

zhoršenou stabilitou stěn vývrtů, kde je obtížné vrtat s běžnými průměry pod větším úhlem. 

Určitou nevýhodou tohoto způsobu jsou pak zvýšené požadavky na přesnost v určování dálek 

vývrtů a dodržování technologické kázně vrtmistrů.   

 

 
Obr.  40 Schéma přechodového odstřelu s nakolmujícími se vývrty o 
průměru 95 mm 

  
 Navíc se při její aplikaci počítá s využitím jen takových strojních zařízení a výbušnin, 

které jsou v kamenolomech běžně k dispozici. Jedinou komplikovanější operací je zajištění 

přesného situování ústí vrtů pro vytvoření impedanční bariéry, jejich hloubky, směru a sklonu. 

Posledně uvedené požadavky na přesnost vrtání, tj. dodržení projektovaného směru, sklonu a 

hloubky vrtů impedanční bariéry, je nutné přizpůsobit konkrétním úložním podmínkám 

v daném místě ložiska a použité vrtné technice, případně disponibilním měřičským 
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prostředkům ověření skutečných hodnot. Obecně platí, že čím hlubší (delší) vrty tím se 

zvyšuje nejen riziko, ale i závažnost vzniku odchylek od optimálních či žádoucích parametrů. 

Přes jednoduchost navržené technologie je nutno konstatovat, že tvarování závěrných 

stěn likvidovaných kamenolomů bude podle tohoto způsobu ekonomicky náročnější než 

dosud běžně používané způsoby. 

Řešitelé proto doporučují, aby v právním předpisu, pokud Český báňský úřad dospěje 

k názoru jej vydat, byly uvedeny okolnosti, za kterých by byla organizace povinna zajistit 

dlouhodobou stabilitu závěrných stěn likvidovaných kamenolomů; tyto okolnosti mohou např. 

vyplynout i z průběhu správního řízení o povolení hornické činnosti – likvidace lomu, nebo 

mohou být dány z důvodů ochrany veřejného zájmu (např. blízkost komunikace, následné 

využití vydobytých prostor k rekreaci apod.) nebo z důvodů ochrany přírody a krajiny. 

10.7 Návrh související obecn ě závazné právní úpravy 
 
10.7.1 Stručný rozbor platných právních p ředpis ů 
 

Povrchové dobývání ložisek skalních hornin probíhá prakticky výhradně ve stěnových 

kamenolomech za použití vrtných a trhacích prací k primárnímu rozpojení těžených hornin. 

Dobývání všech ložisek nerostů se řídí zákonem č. 44/1988 Sb., o využití nerostného 

bohatství (HZ) a zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě ve znění změn a doplňků – zákon o hornické činnosti – ZHČ a předpisy, vydanými na 

jejich základě. 

 

Pro řešený úkol lze za nejdůležitější prováděcí předpisy považovat 

• vyhlášku č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu (v platném znění)  

• vyhlášku č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, o 

povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem (v platném znění) 

• vyhlášku č. 175/1992 Sb. o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených 

nerostů (v platném znění). 

 

Horní zákon z hlediska dobývání rozděluje nerosty na vyhrazené, jejichž ložiska tvoří 

nerostné bohatství a jsou ve vlastnictví státu (výhradní ložiska) a na nevyhrazené, jejichž 
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ložiska jsou součástí pozemku a jsou ve vlastnictví vlastníka pozemku (ložiska 

nevyhrazených nerostů, ve zkratce nevýhradní ložiska). 

Určitou mezikategorii – jako relikt právního stavu z období let 1948 - 1989, tvoří 

ložiska nevyhrazených nerostů, která v době od 1.1.1958 do 20.12.1991 byla prohlášena za 

vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství a stala se tak výhradními ložisky 

nevyhrazených nerostů (výhradní ložiska), rovněž ve vlastnictví státu. 

Pro každý z oboru uvedených kategorií ložisek platí odlišný právní režim, a to i 

v případě, že může jít o druhově totožný nerost – např. štěrkopísek, ruly, droby, tufy apod. 

Výhradní ložiska nevyhrazených nerostů se řídí předpisy, platnými pro vyhrazené 

nerosty a tedy pro výhradní ložiska (mají stanoven dobývací prostor, vypracovává se pro ně 

plán otvírky, přípravy a dobývání a plán likvidace) a jejich dobývání a likvidace je hornickou 

činností. 

Ložiska nevyhrazených nerostů mohou být dobývána jen po vydání územního 

rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a vypracovává se pro ně plán 

využívání ložiska a závěrem plán likvidace a jejich dobývání a likvidace je činností 

prováděnou hornickým způsobem. 

Z této stručné analýzy vyplývá, že i když se jednotlivé kamenolomy mohou řídit 

různými právními režimy (hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem), 

technické řešení závěrných stěn likvidovaných kamenolomů může být a je shodné. Přesto 

v návrhu úpravy právních předpisů je nezbytné  

 10.7.2 Výhradní ložiska skalních hornin vypracovat  změnu resp. 
dopln ění předpis ů pro oba právní režimy. 
 

Podle ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 vyhlášky č. 104/1988 Sb. je organizace povinna 

sledovat a evidovat u dobývaných nerostů v potřebném rozsahu mj. jejich petrografické 

složení a fyzikálně mechanické vlastnosti a tyto poznatky je povinna využívat při plánování a 

řízení otvírky, přípravy a dobývání. 

Organizace tedy má nebo by měla mít dostatek podkladů pro posouzení stability 

závěrné stěny ve fázi likvidace kamenolomu, které jsou zmíněny v kap. 9.1 a jejích 

podkapitolách. 

Před trvalým zastavením provozu lomu je organizace povinna vypracovat plán jeho 

likvidace (§ 32 odst. 4 HZ) a požádat o povolení hornické činnosti – likvidace lomu podle § 

10 odst. 6 ZHČ a to i v souladu s ustanovením § 5 písm. b) vyhlášky č. 104/1988 Sb. 
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Řízení o povolení hornické činnosti – likvidace kamenolomu probíhá podle ustanovení 

§ 17 a 18 ZHČ a procesně se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Podkladem pro zahájení řízení o povolení hornické činnosti – likvidace kamenolomu 

je tedy žádost organizace a předepsaná dokumentace.   

 

10.7.3 Nevýhradní ložiska skalních hornin (nevyhraz ené nerosty) 
 

Právní úprava této oblasti je stručnější než pro výhradní ložiska. Pro tuto oblast platí 

již dříve zmíněné právní předpisy, zejména pak § 19 ZHČ, který pokud jde o řízení o 

povolování likvidace kamenolomů nevýhradních ložisek, odkazuje na přiměřené použití § 17 

a § 18 téhož zákona. Dále platí již výše zmíněné vyhlášky č. 26/1989 Sb. a č. 175/1992 Sb. 

Právní úprava generálního svahu lomu a výšky, sklonu a postupu řezů (etáži) je 

shodná pro výhradní i nevýhradní ložiska a je obsahem § 33 a § 35 vyhlášky č. 26/1989 Sb. 

 

Podrobnosti o postupu při likvidaci kamenolomu nevýhradního ložiska upravuje 

vyhláška č. 175/1992 Sb. Podle § 6 odst. 2 této vyhlášky přikládá organizace k žádosti o 

povolení likvidace kamenolomu nevýhradního ložiska plán likvidace lomu a poukazuje při 

tom na přílohu č. 2 cit. vyhlášky. 

10.7.4 Závěry rozboru právních p ředpis ů 
 

Uvedené právní předpisy neupravují blíže, jakým způsobem má být provedena úprava 

svahu a dna likvidovaného lomu, ani okolnosti, za kterých by organizace měla podle plánu 

likvidace lomu povinnost vyprojektovat vytvoření závěrných stěn tak, aby byly dlouhodobě 

stabilní. 

Dokonce ani v případech ochrany veřejného zájmu (např. když v blízkosti závěrných 

stěn likvidovaného kamenolomu probíhá silniční nebo železniční komunikace), neukládají 

současně platné právní předpisy v tomto směru žádnou konkrétní povinnost těžební 

organizaci.  

Na obranu současně platného právního stavu je však třeba uvést, že likvidace lomu 

v rámci povolení ať už hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, 

probíhá podle § 18 ZHČ (v případě nevýhradních ložisek odkazuje § 19 odst. 3 ZHČ právě na 

§ 17 a § 18 téhož zákona) podle kterého jsou účastníky tohoto řízení: žadatel, investor, 

vlastník lomu, občané, jejichž práva by mohla být dotčena, obec, na jejímž území se lom 
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nalézá a dotčené orgány státní správy. Kromě toho se vlastní správní řízení řídí zákonem č. 

500/2004 Sb., správní řád. 

Podle názoru řešitelů poskytuje i současně platný právní řád dostatek možností 

k tomu, aby v případech hodných zřetele mohl obvodní báňský úřad ve svém rozhodnutí o 

povolení likvidace lomu, nařídit organizaci takový způsob provedení závěrných stěn nebo i 

jen jejich částí, aby byla docílena a zachována jejich dlouhodobá stabilita. 

Co však chybí, je alespoň základní stanovení obecného technického způsobu, jak 

dlouhodobou stabilitu závěrných stěn likvidovaných kamenolomů zajistit. 

10.7.5 Návrh související právní úpravy  
 
 Na základě výsledků řešení Projektu č. 58-07 řešitelé předkládají návrh, aby příslušné 

předpisy byly doplněny v těchto oblastech: 

 

• Kvalifikované posouzení geologicko-geotechnických vlastností horninového masivu 

s přihlédnutím ke geomechanickým vlastnostem, genezi jeho vzniku, prostoupenosti 

tektonickými prvky a disjunktivními plochami a k  náchylnosti masivu k vyjíždění 

bloků. 

• Návrh max. generálního sklonu svahu závěrné stěny a sklonů svahů dílčích řezů, 

tvořících závěrnou stěnu, jejich max. výšku a min. šířku na základě poznatků podle 

předchozího bodu  a s přihlédnutím k zajištění přesnosti vrtných prací . 

• Projekt přechodových odstřelů, který bude zajišťovat změnu sklonu generálního svahu 

těžební lomové stěny na generální sklon závěrné stěny likvidovaného kamenolomu. 

• Projekt závěrných odstřelů, který bude zajišťovat vytvoření závěrné stěny 

likvidovaného kamenolomu. 

• Projekt odstřelu obrysového předstřelení, kterým bude vytvořena plocha budoucí 

závěrné stěny, sestávající z dílčích řezů (ústupků). 

• Volba  průměru vývrtů, jejich vzdálenosti mezi sebou (rozteče), délky, směry a 

sklony, způsob přesného vytýčení, přesného vrtání a způsobu  kontroly, zda odchylka 

ve směru, sklonu a délce vývrtů není větší než  1% jejich projektované délky, 

• Volba druhu  trhaviny, její náložovou hustotu, způsob nabíjení, zajištění stability její 

detonace, v použitém průměru, při použití ucpávky určení její délky a materiál a druhu 

a způsobu roznětu a jeho časový sled,  

• Určení měrné hmotnosti nálože ve vývrtech pro obrysové předstřelení,    
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• Určení časového sledu mezi odstřely obrysového předstřelení, a ukončovacími 

(závěrnými) odstřely,   

• Určení vzdálenosti mezi štěrbinou impedanční bariéry a nejbližší řadou náloží 

závěrného (ukončovacího) odstřelu.   

 
Stanovení obecné povinnosti provádět závěrné stěny likvidovaného 

kamenolomu vždy jako dlouhodobě stabilní se nenavrhuje proto, že takové řešení není 

ve všech případech nezbytné i proto, že některé z dotčených orgánů státní správy 

mohou požadovat sukcesivní rozpad lomových skalních stěn závěrných svahů 

z důvodu přirozeného začlenění vydobytého prostoru do přírodního rámce. 

 

 

 

 

 

11. Návrh na realizaci projektu 
11.1 Úvod 
 

 Cílem projektu bylo navržení takových parametrů odstřelů, které budou minimalizovat 

porušení stavebně mechanických jednotek horninového masivu v předpolí účinků výbuchu a 

tím minimalizovat vznik nestability hornin, tvořících líc závěrných stěn likvidovaných 

kamenolomů. Předpokladem pro dosažení tohoto cíle bylo ověřit v pevném prostředí 

interakční působení a spolupůsobení detonujících náloží a zjištění dosahu rozrušovacího 

účinku napěťovýbuchové vlny, generované chemickou explozivní přeměnou výbušnin a najít 

způsoby omezení jejího destrukčního účinku. Uvedeného cíle bylo teoretickými a 

experimentálními pracemi, uskutečněnými v průběhu řešení Projektu č. 58-07 úspěšně 

dosaženo. Na základě nových poznatků, řešením získaných, byly zpracovány návrhy 

konkrétního postupu geologicko-geotechnického posuzování stabilitních vlastností v úvahu 

přicházejících skalních hornin, postupu zpracování projektů příslušných typů trhacích prací 

včetně volby prostředků trhací techniky a jejich použití. 

11.2 Předmět řešení a dosažené výsledky 
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 Pro splnění uvedeného  zadání  byly plně využity výsledky, získané řešením 

předchozích etap. Jedná se zejména o výsledky analýzy teorie rozpojování hornin chemickou 

detonační přeměnou výbušnin , přípravu, provedení a vyhodnocení matematických modelů 

destruktivního dosahu účinků detonace výbušnin za definovaných podmínek, ověření a 

konfrontace výsledků matematického modelování experimentálními odstřely v horninovém 

masivu v lomových provozech i ve zkušebních modelových blocích a o analýzu obecně 

závazných právních předpisů, které upravují technický a právní proces likvidace důlních děl, 

v daném případě povrchových lomů při dobývání výhradních ložisek nevyhrazených nerostů a 

ložisek nevyhrazených nerostů. U prvé skupiny ložisek nerostů se ve smyslu horních předpisů 

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

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě – zákon o hornické 

činnosti a právní předpisy tyto zákony provádějící) jedná o hornickou činnost,  u druhé o 

činnost, prováděnou hornickým způsobem. Přesto, že po právní stránce se jedná o dva různé 

právní režimy a tomu odpovídající různé kompetence orgánů státní správy, po báňské stránce 

jde o shodný technicko-geologický problém a realizaci „Projektu“ lze využít pro obě skupiny 

ložisek nerostů. 

 Definovat báňsko-technické požadavky na dlouhodobou stabilitu závěrných stěn 

likvidovaných kamenolomů závazným právním předpisem, musí být výsledkem legislativního 

procesu, který probíhá podle Legislativních pravidel vydávaných vládou ČR na základě 

zákonného zmocnění  k tomu zmocněným orgánem státní správy, v daném případě Českým 

báňským úřadem. 

 Výchozí návrh doplnění a úprava  závazného právního předpisu o báňsko-technických 

požadavcích na dlouhodobou stabilitu závěrných svahů likvidovaných kamenolomů a návrh 

metodického postupu k zajištění dlouhodobé stability závěrných svahů likvidovaných 

kamenolomů byl vypracován na základě poznatků získaných v průběhu řešení daného 

projektu. Výstupy řešení projektu byly předány příslušnému odboru Českého báňského úřadu. 

 Z obsahu této Závěrečné zprávy, která shrnuje konkrétní poznatky řešení dílčích etap 

Projektu 58-07, na které se v podrobnostech odkazuje, lze dovodit, že záměrů a cílů řešení 

uvedeného projektu bylo úspěšně dosaženo. 
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