
Výbušniny

V těžebním sektoru



Legislativa EU pro výbušniny

5. Výbušniny a iniciační zařízení

• Činnosti skladování, přepravu a 
použití výbušnin a iniciačních 
zařízení musí provádět oprávněné a 
kompetentní osoby

• Tyto operace musí být organizovány 
a prováděny tak, aby nehrozilo 
riziko pro pracovníky

Směrnice 92/104 / EHS 
o minimálních 

požadavcích na zlepšení 
bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků 
v povrchových 
a podzemních 

těžařských průmyslech

PŘÍLOHA> ČÁST A



Odstřel je běžná činnost zahrnující výbušniny

http://www.minblast.eu/minblast/how-much-am-i-going-to-save/

https://pbexconsulting.eu/en/

http://www.minblast.eu/minblast/how-much-am-i-going-to-save/
https://pbexconsulting.eu/en/
http://knocs.no/


Jaká jsou hlavní 
rizika použití 
výbušnin?

Při odstřelu v otevřené lomu:

• odlétající kameny

• vibrace

• rázová vlna

Při trhacích pracích v podzemí:

• závaly a plynné výpary z exploze

V obou operacích může dojít k selhání 
odstřelu:

• předčasné nebo zpožděné zápaly

• nechtěné odpálení nebo detonace výbušnin



Vždy pamatujte, neodborné použití výbušnin
VÁS MŮŽE ZABÍT!

Výbuch v lomu v Pingyao v čínské severní provincii Šan-si zabil v 
listopadu 15 lidí, BBC 17. prosince 2019

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50818647


Užitečné definice, ILO 2001
• Výbušný materiál znamená výbušniny, trhací 

látky a rozbušky

• Výbušnina znamená jakoukoli chemickou 
sloučeninu, směs nebo zařízení, které je 
vyrobeno, nebo použito k vyvolání výbuchu 
pomocí trvalé chemické reakce uvnitř látky, jako 
je černý prach, nitroglycerin, dynamit atd. 

• Rozbuška znamená jakékoli zařízení obsahující 
výbušnou náplň, která se používá k iniciaci 
výbušniny, jako jsou neelektrické rozbušky 
a elektrické rozbušky

• Trhací látka znamená chemickou látku, která se 
stává výbušninou ve směsi s uhlovodíkem (např. 
dusičnan amonný) 

• Oblast výbuchu znamená oblast, ve které otřes, 
odletující materiál nebo plyny z výbuchu mohou 
způsobit zranění osob 

https://www.dnrme.qld.gov.au/business/mining/safety-and-health/alerts-and-bulletins/explosives/loaded-shots-exclusion-zones-breached?SQ_DESIGN_NAME=print_preview
http://peterman.org.uk/explosives.htm
https://eltek.com.gr/en/project/explo-anfo/


Základy bezpečného 
používání výbušnin!

Odstřely a související činnosti 
smějí řídit pouze osoby, které 
jsou proškolené, certifikované
a mají zkušenosti s manipulací
a použitím výbušného materiálu 

https://www.orica.com/Investors/Annual-Reporting-2015/at-a-glance#.XxASNm0zaUk


Základní informace o manipulaci s výbušninami

1. Obecné požadavky
2. Skladování výbušnin
3. Přeprava výbušnin 
4. Odstřel
5. Selhače
6. Odstřely pomocí elektro-rozbušek



Obecné požadavky

• Odstřel by měl probíhat po schválení

• Trhací práce by měly být vždy plánovány a konkrétní postupy by 
měly být vypracovány a dodržovány

• V lomu by měly být použity pouze výbušniny a rozbušky 
schválené příslušným orgánem a poskytnuté provozovatelem 
lomu.

• V oblasti odstřelu by se nemělo pokračovat v žádné práci, dokud 
se nerozptýlí výpary po odstřelu a kontrola po odstřelu 
odpovědnou osobou neprokázala, že neexistují žádná potenciální 
nebezpečí spojená s odstřelem



Skladování výbušnin (1/2)

• V licencovaném skladovacím prostoru (muničním 
skladu) podle konkrétních požadavků 

• Rozbušky a detonační příslušenství by měly být 
skladovány samostatně nebo v samostatném 
schváleném prostoru

• Každý hlavní muniční sklad by měl být pod vedením 
odpovědné osoby kvůli udržení bezpečnosti

• Vedoucí vede knihu záznamů s množstvím výbušnin, 
množstvím přijatých nebo vydaných výbušnin, jakož i 
daty a časy, kdy byly přijaty nebo vydány, a komu

• Každý muniční sklad by měl být udržován čistý, suchý 
a přiměřeně větraný a střecha a stěny by měly být 
udržovány v dobrém a bezpečném stavu.

https://safestart.com/news/4-things-you-need-to-know-about-explosives-today/
https://www.dnrme.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/240353/qld-guidance-note-10.pdf


Skladování výbušnin (2/2)

• V případě potřeby by měly být výbušniny zničeny 
schváleným způsobem podle pokynů výrobce.

• S výjimkou výbušnin by neměly být do muničního 
skladu ukládány předměty, které by mohly způsobit 
požár nebo výbuch, nebo by mělo být vystaveno 
povolení na jejich přítomnost ve skladu.

• NEKUŘTE nebo NEROZDĚLÁVEJTE otevřený oheň
tam, kde jsou skladovány, přepravovány nebo 
používány výbušniny.

• NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon do 6 m od místa, kde 
jsou skladovány, přepravovány nebo používány 
výbušniny.

• Okolí muničního skladu by mělo být udržováno 
ČISTÉ: bez suché trávy, keřů, odpadků a jiného 
hořlavého materiálu na vzdálenost předepsanou 
vnitrostátními právními předpisy a pokud možno 
uzavřeno plotem. 

ILO, 2001 Safety and Health in small-scale surface mines, A Handbook

Buďte velice opatrní při skladování, transportu a použití výbušnin



Přeprava výbušnin

• Výbušniny by měly být na místo výbuchu 
dodány bez prodlení

• K přepravě výbušnin a rozbušek do a z míst 
výbuchu by se měly používat uzavřené 
nevodivé nádoby

• U výbušnin a rozbušek musí být použity různé 
nádoby

• Výbušné nádoby by měly být zřetelně 
označeny s uvedením jejich obsahu

https://www.dynonobel.com/practical-innovations/popular-products/dynamite
https://www.osmre.gov/resources/blasting/btm/Module7.pdf


Vybalení 
výbušnin

Výbušniny by měly být otevřeny těsně před 
použitím

NE VŠECHNY MATERIÁLY jsou vhodné k vybalení 
výbušnin

K otevírání obalů se smí používat pouze vhodné 
nástroje vhodné k vybalení výbušnin.

Výbušniny, jako je zápalná šňůra a zápalky, jsou 
citlivé a obaly by měly být otevřené pomocí 
nekovových předmětů.



Odstřel

• Jakmile začne nabíjení, 
je v rámci oblasti 
odstřelu povolena 
jedině činnost, která 
přímo souvisí
s trhacími pracemi.

• Před nabíjením je třeba 
zkontrolovat vyvrtané 
otvory, zda neobsahují 
překážky, které by 
pokud je to možné 
měly být odstraněny Varujte ostatní; před odstřelem zůstaňte v dostatečné vzdálenosti



Jak se chovat v případě selhače

• V případě selhání odstřelu se vždy poraďte s manažerem a POSTUPUJTE podle 
správné procedury

• Neměla by se dělat žádná práce v místě odstřelu, dokud vedoucí odstřelu nebo 
jiná zkušená osoba nekontroluje místo, kde došlo k selhači a nepřijme opatření 
nezbytná k zajištění bezpečného pokračování dalších prací.

• Žádná osoba by se neměla přiblížit k vrtu který obsahuje selhač:
pokud byla použitá bleskovice, pokud neuplynulo nejméně 30 minut od doby 
zapálení bleskovice; a
• Pokud byl použit elektrický odpal, tak  a to nejdříve 15 minut poté co byly kabely 

odpalovacího vedení odpojeny od zdroje elektrické energie a byly vyzkratovány.
• Po předepsaném časovém intervalu by měl vedoucí odstřelu zkontrolovat, nebo pokud to 

nemůže udělat, dát pokyn jiné kompetentní osobě, aby zkontrolovala etáž nebo čelo stěny a 
učinila opatření, která jsou nezbytná k zajištění bezpečného pokračování dalších prací

• Na konci směny by osoba provádějící kontrolu měla pořídit záznam o inspekci a přijatých 
opatřeních v knize vedené pro tento účel v lomu. 



Odstřely pomocí elektro-rozbušek

Elektrické rozbušky různých typů by se neměly používat ve stejném obvodu

Všechny nezbytné zkoušečky, roznětnice, spínače, bleskovice, elektrické vodiče a další 
nezbytná zařízení by měly být vhodné pro podmínky, za kterých mají být použity, a měly by být 
poskytnuty provozovatelem nebo vedoucím lomu



Jak se chováme při použití výbušnin?

• DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

• Pokud nemáte oprávnění zdržovat se v blízkosti trhacích prostor nebo 
skladovacích prostorů výbušnin, držte se stranou!

Spolupracujte

• Značky, znaky neverbální komunikace atd.Sledujte

• VAROVNÉ SIGNÁLYBuďte ve střehu

• HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA SELHÁNÍ ZAPALTE IHNED SVÉMU 
NADŘÍZENÉMU

• Sdělte vše svému zaměstnavateli a odpovědnému zástupci na pracovišti.

Nahlaste jakékoli 
problémy



Zřeknutí se odpovědnosti

Tato prezentace má za cíl informovat a nenahrazuje
školení, které byste měli absolvovat na svém pracovišti. 
V případě jakýchkoli otázek ohledně otázek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se vždy obraťte na svého
manažera bezpečnosti a ochrany zdraví


