
VODNÍ PAPRSEK V PROCESU VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ 
NEROSTNÝCH SUROVIN 

 
Jaroslav Vašek, DariaNováková 

 
Ústav geoniky Akademie věd České republiky, Studentská 1768, 708 00 Ostrava – Poruba 

 
 

Abstrakt   
 
Vodní paprsek jako progresivní technologie dělení a desintegrace materiálů.  Technické parametry a možnosti 
použití. Aplikace při těžbě horninových bloků z masívu. Možnosti použití vodního paprsku při využívání zdrojů 
nerostných surovin. Bezpečnostní a hygienické podmínky.   
 
 
ÚVOD 
 
Technologie vodní paprsku se během několika posledních desetiletí stala, pro své specifické 
vlastností, v mnoha oborech lidské činnosti významným nástrojem procesu dělení, 
desintegrace a opracování materiálů. V procesu interakce s materiálem teplota nepřekračuje 
800 C, a proto v převážné většině aplikací nedochází k zásadním změnám struktury a 
vlastností dělených či opracovaných materiálů. Vodní paprsek je schopen, v závislosti na 
použité technologii, dělit, dezintegrovat a opracovávat všechny známé materiály, včetně 
hornin. Technologie vodního paprsku byla úspěšně aplikována v zahraničí při těžbě bloků 
z masívu i při následném opracování horninových materiálů vyžadující nelineární pohyby 
nástrojů. Pro práci s vodním paprskem byly vypracovány předpisy směřující k zajištění 
bezpečnosti a hygieny práce. V Ústavu geoniky AV ČR Ostrava byl intenzivní výzkum 
procesu interakce vodního paprsku s různými druhy materiálů zahájen v roce 1986 a 
pokračuje dodnes. Vodní paprsek se stal předmětem zájmů dalších institucí (TALPA RPF 
s.r.o., Ostrava-Kunčičky, PTV s.r.o. Praha, AWAC spol. s.r.o. Praha, WOMA Praha, AQUA-
DEKOR s.r.o., Ústí nad Labem, AB-JET s.r.o. Havlíčkův Brod,  AQUADEM s.r.o., Brno, 
SAN Centrum Železničního stavitelství a.s. Brno, NET s.r.o. Staré Město pod Sněžníkem a 
další), které orientují své úsilí zejména na dělení různých druhů materiálů, čistění povrchu 
betonových staveb a na prodej čerpadel a zařízení ze zahraničí. Při využívání nerostných 
surovin České republiky vodní paprsek nebyl doposud využit. Cílem tohoto příspěvku je 
proto podat základní informaci o technologii vodního paprsku a přispět k vyvolání zájmu o 
jednu ze špičkových technologií, která může kladně ovlivnit hospodářské výsledky 
provozních organizací těžby a zpracování užitkových nerostů. 
 
TECHNOLOGIE VODNÍHO PAPRSKU 
 
Technologie vodního paprsku má dnes ve společenské praxi dvě základní skupiny. Do první 
skupiny spadají aplikace, při kterých vodní paprsek je generován a řízen systémem 
instalovaným v provozní místnosti příslušné instituce a materiál k dělení či opracování je 
z těžební lokality transportován k vodnímu paprsku. Jde o aplikace „pod střechou“. Jedná se o 
aplikace související s přesným dělením a opracováním materiálů. Příslušné pracoviště je 
obvykle vybaveno systémem pro generování vysokotlakých (vysokorychlostních) paprsků 
(tlak vody až 500 MPa, rychlost vodního paprsku až 1000 m.s-1). Systém je obvykle vybaven 
zařízením pro přesné vedení řezné hlavice (manipulátory nebo roboty) (obr. 1). 



Do druhé skupiny spadají aplikace, při kterých materiál nemůže být transportován (lom, 
mostní konstrukce, chladící věže elektráren apod.), soustava mobilního vodního paprsku je 
proto transportována na místo operace. Jde o tak zvané aplikace „v poli“. Pracoviště pro 
aplikace „v poli“ jsou vybaveny mobilním systémem, který umožňuje práci v otevřeném 
prostředí, přičemž dodávka vody je zajištěna přívodním potrubím nebo pomocí cisteren. 
Systém obvykle pracuje s nižším tlakem vody (do 250 MPa), ale vyšším průtočným 
množstvím vody (až 100 l.min-1) (obr. 2, 3). 

 

 

 

  
             Obr. 1. Sestava vodního paprsku „pod střechou“ pro přesné řezání (dělení) materiálů. 

 

  
Obr. 2. Sestava vodního paprsku „v poli“ pro těžbu bloků žuly z masívu (Georia, USA). 

  
Obr. 3. Těžba bloků pískovce v povrchové vrstvě a tunelováním (Francie). 



Zvláštní skupinu aplikací „v poli“ tvoří aplikace s ručním vedením řezné hlavice. Tato 
aplikace je však limitována větší reakční sílou. Doporučuje se, aby reakční síla při ruční 
manipulaci nepřesáhla 1/3 hmotnosti operátora (pro operátory s tělesnou váhou 90 kg by 
reakční síla vodního paprsku neměla přesáhnout hodnotu 300 N) (obr. 4).  

 
PŘÍKLADY DALŠÍCH SPECIÁLNÍCH APLIKACÍ VODNÍHO PAPRSKU  
 
Universita Missouri-Rolla v USA získala projekt na vybudování modelu věhlasného 
prehistorického STONEHENGE (dávnověká stavba z obřích kamenných kvádrů tyčící se 
uprostřed planiny u města Salisbury v jižní Anglii), v měřítku 1:3 v areálu města Rolla (MO), 
USA. Z nepravidelných kvádrů žuly byly za pomoci vodních paprsků vyřezány pravidelné 
hranoly a následně vztyčeny a orientovány ve shodě s původní prehistorickou stavbou podle 
světových stran (obr. 5). Plní funkci slunečních hodin, pravděpodobně stejně jako dávná 
prehistorická stavba. 
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Obr. 4. Aplikace vodního paprsku s ručním nářadím. 

 
Obr. 5. Model prehistorické stavby STONEHENGE v areálu města Rolla (MO) USA. 



 
Obr. 5. Komplikované tvary 

různobarevných prvků vyřezaných vodním 
paprskem (mramor, žula). 

U města Olbia na Sardinii bylo vybudováno 
pracoviště pro zpracování bloků hornin 
transportovaných z jednotlivých lomů Sardinie. 
Bloky hornin jsou na pracoviště transportovány 
pomocí těžké dopravní techniky a pomocí pil 
rozřezány na desky o tloušťce 25mm. Dělení desek 
lineárními řezy při výrobě dlaždic a obkladového 
materiálu je uskutečňováno pomocí kotoučových pil, 
zatímco požadavky na křivkové řezy při výrobě 
komplikovaných geometrických tvarů jsou 
realizovány vysokorychlostními vodními paprsky o 
tlaku až 420 MPa. Na přání zákazníků jsou vyřezány 
positivní a negativní prvky z různých materiálů tak, 
aby vzájemným skládáním byly vytvořeny 
různobarevné ornamentální obrazce nejsložitějších 
tvarů (obr.5).  
K velmi zajímavým aplikacím můžeme zařadit i 
aplikaci vodních parsků při výstavbě podzemního 
kinosálu pod věhlasným obloukem ve městě St. 
Louis (MO) v USA. Pod vedením odborníků 
Missouri-Rolla University byla podzemní prostora 
kinosálu realizována technologií abrazivních 

vodních paprsků, aby nedošlo k narušení rovnováhy St Louiského oblouku aplikací běžně 
používané trhací práce (obr. 6).  

 
 
BEZPEČNOST PRÁCE S TECHNOLOGÍ VODNÍCH PAPRSKŮ 
 
Bezpečnost práce technologie vodních paprsků je možno uspokojivě zajistit dodržováním 
příslušných bezpečnostních opatření. Jde především o řádnou údržbu vysokotlakého čerpadla 
a všech rozvodů vysokotlaké vody, o pravidelnou výměnu vodních filtrů. Jakákoliv 
manipulace na rozvodech vysokotlaké vody je možná pouze po zastavení chodu čerpadla a 
snížení tlaku vody bezpečným odpuštěním vody z tlakového systému. Přístup do akční zóny 
vodního paprsku musí být zakázán viditelnou vývěskou a příslušnou bariérou. Operátoři 

  
Obr. 6. Realizace technologie abrazivních vodních paprsků při dodatečné výstavbě prostor kinosálu pod 

obloukem ve městě St. Louis (MO), USA. 



vodního paprsku musí být chráněni před vyvrženými úlomky rozpojovaného materiálu, vodní 
emulzí a hlukem osobními pomůckami, zvláště, jedná-li se o ruční aplikace (brýle, helma, 
rukavice, ochranný oděv, boty, protihlukové ochranné klapky na uši) (obr. 7). Musí být 

prokazatelně vyškoleni pro práci s vodním paprskem, mají nosit viditelné označení visačkou, 
která v případě úrazu vodním paprskem podává o této skutečnosti informaci ošetřujícímu 
lékaři. U nejmodernějších robotizovaných systémů je pracovník chráněn uzavřeným 
průhledným ochranným systémem (obr. 8).  
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Obr. 7. Ochranné osobní pomůcky pro práci s vodním paprskem. 

 
Obr. 8. Robotizované pracoviště fy Kajima Corp. (Japonsko) s uzavřeným 

vodním paprskem v průhledném ochranném systému. 



ZÁVĚR 
 
Technologie vodního paprsku patří dnes k široce aplikovaným aktivitám člověka v mnoha 
oblastech činnosti. Tak například aplikace při lomové těžbě hornin a jejich zpracování 
nacházejí ve světě své významné místo. Je zřejmé, že v krátkém příspěvku nebylo možno 
podat vyčerpávající informaci o této technologii a možnostech jejího uplatnění ve společenské 
praxi zaměřené na využívání nerostných surovin v plné šíři. Lze však doufat, že podaná 
informace může přispět ke zvýšení zájmu účastníků konference o tuto technologii a o její 
zavedení při využívání nerostných surovin v České a Slovenské republice. 
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