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Úvod 

Česká republika zajišťuje obranu své suverenity a územní celistvosti pomocí vytváření 

vlastního obranného systému a v rámci spolupráce států NATO. Členství v NATO a Evropské 

unii přináší výhody kolektivního zajištění vlastní obrany a bezpečnosti země, ale představuje i 

závazky vůči spojencům. Jedním z prvků aktivní účasti na budování systému kolektivní 

ochrany, ke kterému se ČR zavázala, je nasazení příslušníků ozbrojených sil v rámci 

mnohonárodních operací v zahraničí.  

Jak vyplývá z Bezpečnostní strategie ČR (2011), momentální bezpečnostní situace ČR 

je na dobré úrovni. Pozitivní vztahy se sousedními státy a členství v EU a NATO vytváří 

dispozice pro stabilní bezpečnostní prostředí a riziko přímého vojenského napadení je nízké. 

Předpokladem jsou spíše asymetrické hrozby, které by mohly ovlivnit úroveň bezpečnostního 

prostředí. Přestože se situace v Evropě jeví jako stabilní, konflikty za jejími hranicemi mohou 

mít odezvu i na naši bezpečnost. Zahraniční mise jsou tak jedním z hlavních úkolů, které dnes 

armáda pro zajištění kolektivní bezpečnosti plní. 

V průběhu plnění služebních úkolů musí vojáci v zahraničí čelit mnohým hrozbám. 

Jsou vystaveni riziku útoku ze strany protivníka a mnohdy se pohybují na území 

poznamenaném předchozím válečným konfliktem s výskytem značného množství pozemních 

min a muničních elementů. Přestože převážná část misí je mírových či humanitárních 

a jednotky nejsou určeny k přímému potlačení protivníka, svědčí o jejich rizikovosti množství 

vojáků, kteří byli honorováni odznakem za bojový kontakt1. 

K rozšíření okruhu těchto hrozeb došlo v průběhu válek v Iráku a Afghánistánu, které 

byly reakcí Spojených států Amerických a jejich spojenců na teroristické útoky provedené na 

USA v roce 2001. I Česká republika se zapojila do mnohonárodnostních operací na území 

Středního východu a v současné době působí největší počet ozbrojených sil ČR jako součást 

mnohonárodnostní mise ISAF2 v Afghánistánu. 

Oba tyto konflikty jsou si podobné svou asymetrií bojiště. Protivníka představují 

skupiny ozbrojených povstalců, které využívají praktiky guerillové války3. Působí ve skrytu 

mezi místním obyvatelstvem a útočí především v překvapujících léčkách. V průběhu obou 

                                                 
1 Odznakem za bojový kontakt jsou odměňováni všichni příslušníci AČR, kteří se od roku 2004 dostali do 
přímého kontaktu s protivníkem. 
2 ISAF – International Security Assistance Force 
3 Guerillová válka – partyzánská válka 
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konfliktů si povstalci osvojili taktiku využívání nástražných výbušných systémů (NVS) 

natolik úspěšně, že se staly symbolem obou válek. Nástražné výbušné systémy, označované 

širokou veřejností také jako bomby, momentálně představují jednu z nevětších hrozeb všech 

koaličních armád, které vynakládají obrovské množství financí a prostředků pro zabezpečení 

ochrany vojáků v misi. 

Cílem této práce je analyzovat vývoj trendů v používání nástražných výbušných 

systémů v Iráku a Afghánistánu, současně analyzovat slabá místa a stav úrovně bezpečnosti 

ochrany českých vojáků v zahraničních misích a navrhnout nová řešení k zajištění přijatelné 

úrovně ochrany. 
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Rešerše 

Při tvorbě této bakalářské práce byly mými výchozími prameny k řešenému tématu především 

tyto publikace: 

HRAZDÍRA, Ivo a Milan KOLLÁR. Policejní pyrotechnika. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 205 s. ISBN 80-86898-87-3. 

Publikace je všeobecným přehledem vybraných témat z oboru policejní pyrotechniky. 

Rozsáhlá kapitola je věnována nástražným výbušným systémů, postupům a technikám 

policejních orgánů při zásahu proti výbušnému systému.  

RADĚJ, Tomáš. Irácké povstání v letech 2003-2009: strategie, taktika a ideologie islámských 

radikálních a nacionalistických uskupení. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, 210 s. 

ISBN 978-808-6506-913.  

Kniha se zabývá problematikou iráckého povstání v letech 2003-2009. Popisuje 

vztahy mezi jednotlivými aktéry povstání, ideologii skupin, jejich strategii a motivaci během 

nepokojů. Pátá kapitola je pak přímo zaměřena na taktické metody iráckých povstaleckých 

uskupení.  

RICKS, Thomas E. FIASCO. The American Military Adventure in Iraq. New York: The 

Penguin Press, 2006. ISBN 1-59420-103-X. 

Tato kniha popisuje průběh invaze USA do Iráku a propuknutí iráckého povstání, 

které vzniklo následkem nepropracované poválečné politiky USA. Líčí přehmaty velitelů 

a vojáků americké armády proti civilnímu obyvatelstvu, které změnily obraz koaličních vojsk 

z osvoboditelů na okupanty.  

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činu na letišti – skripta. VŠB – TU 

Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s.  

Toto skriptum je učebním materiálem určeným pro studenty Fakulty bezpečnostního 

inženýrství. Skripta se zabývají problematikou zajištění bezpečnosti letiště s využitím 

technických prostředků a metod. V praktické části autor provádí analýzu rizik popsaného 

systému bezpečnosti a navrhuje jeho zlepšení  
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1 Teoretické vymezení základních pojmů 

V této kapitole jsou stručně charakterizovány základní pojmy, jako je výbuch, 

výbušniny, nástražný výbušný systém, jsou také popsány druhy výbuchů a kategorizovány 

nástražné výbušné systémy dle různých hledisek. 

1.1 Výbuch 

Výbuch je fyzikálně chemický děj, při němž dochází k uvolnění energie ve velmi 

krátkém časovém úseku. Uvolnění vnitřní energie se v epicentru výbuchu projeví skokovým 

nárůstem teploty a únikem plynů pod vysokým tlakem, které v podobě mechanické práce 

způsobují rozrušení a destrukci okolního prostředí. Výbuch je obvykle doprovázen 

zvukovým, tepelným a světelným efektem. Dle základního rozdělení rozlišujeme 3 typy 

výbuchů – mechanický, nukleární a chemický. [4] 

• Mechanický výbuch – k mechanickému výbuchu dochází v momentě, kdy tlak 

nasycených plynů a par uvnitř nádoby překoná materiálovou pevnost jejich stěn a dojde 

k jejímu roztržení (výbuch parního kotle, lahví se stlačeným plynem). Tento fyzikální 

děj se nazývá exploze.  

• Nukleární výbuch – je založen na principu neřízené řetězové reakce prvků, která může 

probíhat dvěma způsoby. Dělením těžkých jader uranu a plutonia se jedná o štěpnou reakci. 

Slučováním jader izotopů vodíku a lithia do atomů těžkých prvků jde o reakci syntézou. 

• Chemický výbuch – způsobuje jej extrémně rychlá chemická reakce, při které dochází 

k přeměně skupenství tekuté či pevné látky na skupenství plynné za uvolnění velkého 

množství tepla a úniku vytvořených plynů, které se mění v mechanickou práci.  

Chemický výbuch je charakteristický pro všechny výbušniny, proto následuje bližší popis. 

Podle rychlosti reakce se chemický výbuch dělí na: 

• Výbuchové hoření (deflagrace) – jedná se o výbuch, při kterém zplodiny reakce stačí 

unikat z povrchu výbušniny, a proto nedochází k výrazné změně tlaku v okolí přeměny 

a vzniku tlakové vlny. Rychlost výbušné přeměny je menší než rychlost zvuku (do 

340 m·s-1).  
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• Detonace – je chemický výbuch, jehož přeměna probíhá několikanásobně vyšší 

rychlostí než je rychlost zvuku (1000-9000 m·s-1). Typickým znakem pro tento druh 

výbuchu je šíření tlakové vlny, která je vytvořena stlačeným okolním vzduchem. 

Tlaková vlna má dvě fáze, které na překážky působí různým tlakem. 

• Pozitivní (tlaková) fáze - expanzivní plyny uvolněné výbuchem stlačují vzduch do 

milimetr silné vrstvy, která se nazývá tlaková fronta. Tato tlaková fronta je na čele 

tlakové vlny a v případě, že dosáhne pevné překážky, působením tlaku ji může narušit 

či zničit. Předměty jsou v této fázi odhozeny, či vychýleny směrem od výbuchu. Zbylá 

část energie vlny pokračuje dál, až postupně ztratí svou energii. 

• Negativní (sací) fáze - tlaková vlna během první fáze vytvoří v epicentru výbuchu 

částečné vakuum. Toto vakuum způsobí, že část plynů po ztrátě své energie změní 

směr a začne proudit zpět. Všechny předměty v okolí výbuchu jsou tedy vystaveny 

dvojímu tlakovému účinku. Negativní fáze nemá takovou energii ani rychlost jako 

pozitivní, ale působí 3x déle.  

Průběh působení tlakové vlny na okolí ilustruje obrázek 1. 

 

 

 
 

Obrázek 1: Průběh působení tlakové vlny na okolí 

Zdroj [4], vlastní úprava 
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1.2 Výbušniny 

Výbušniny jsou chemické látky nebo směsi, které jsou schopny chemického výbuchu. 

Výbušná reakce je doprovázena uvolněním obrovského množství energie v podobě 

rozpínajících se plynů, světla a tepla. K vyvolání prudké exotermické reakce je nutné dodat 

výbušnině počáteční impuls (iniciační energii). Počáteční podnět může mít podobu 

mechanického namáhání (tření, tlak, nápich), tepelné energie (plamen, žár), nebo elektrické 

jiskry. Množství minimální iniciační energie postačující k vyvolání výbušné přeměny určuje 

citlivost výbušniny. Pro každý druh počátečního impulsu je míra citlivosti výbušniny jiná. [6]  

Podle velikosti potřebné iniciační energie rozlišujeme dvě základní kategorie 

výbušnin: 

• Výbušnina primárního typu - jedná se o výbušniny s velkou citlivostí, ke své iniciaci 

jim stačí již slabý podnět. Využívají se k vyvolání detonace ve výbušninách 

sekundárního typu.  

• Výbušnina sekundárního typu - jedná se o výbušniny, kterým je nutné dodat velký 

počáteční impuls. K iniciaci tohoto typu se využívá impulsu detonační vlny jiné 

výbušniny, zpravidla primárního typu. V technické praxi jsou tyto výbušniny 

označovány jako tzv. bezpečné výbušniny a do této skupiny patří téměř všechny 

průmyslové trhaviny. 

Z hlediska praktického využití lze výbušniny dělit na: 

• Třaskaviny 

Třaskaviny jsou výbušniny primárního typu, které lze přivést k výbuchu pomocí 

slabého vnějšího podnětu (tření, náraz, nápich, plamen, žár, el. výboj). Charakteristickou 

výbušnou přeměnou třaskavin je detonace. Hlavní využití třaskavin je zajištění vyvolání 

výbušné přeměny ostatních druhů výbušnin. Využívají se jako náplň iniciátorů a iniciačních 

zařízení (zápalek, pilulí, roznětek, rozbušek). V praxi patří mezi nejpoužívanější třaskaviny 

azid olovnatý, třaskavá rtuť, trinitroresorcinát olovnatý, tetrazen, dinitrodiazofenol. [6] 

• Trhaviny 

Jedná se o látky, jejichž hlavním typem výbušné přeměny je detonace. Při explozi 

trhavin se využívá uvolněné energie, která se mění v mechanickou práci. Oproti třaskavinám 
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mají mnohem menší citlivost a k vyvolání jejich detonace je třeba silného podnětu, nejčastěji 

se používá detonace jiné výbušniny. Podle druhu využití se trhaviny dělí na: 

a. průmyslové trhaviny, které se využívají v civilním sektoru, 

b. vojenské trhaviny, jež jsou určeny pro vojenské využití.  

• Střeliviny 

Pro tyto látky je charakteristickou výbušnou přeměnou explozivní hoření. Střeliviny 

po iniciaci vyvíjí značné teplo a množství plynů. Základní složky střelivin tvoří palivo, které 

dodává energii a okysličovadlo, které zabezpečuje průběh reakce i v prostorech bez obsahu 

kyslíku. Hlavním úkolem střelivin je dopravení střel na cíl. Reakce musí probíhat regulovaně 

a předem definovaným způsobem, aby nedošlo k poškození hlavně zbraně. [6] 

• Pyrotechnické slože 

Pyrotechnické slože jsou mechanické směsi látek, které spolu po iniciaci exotermicky 

reagují. Skládají se z hořlavin, oxidovadel a přídavných látek potřebných k dosažení 

požadovaného účinku. V civilní praxi se využívají ve formě efektů a ohňostrojů. Ve vojenské 

technice jsou určeny ke speciálnímu užití, jako je výroba imitačních prostředků, dýmových 

složí, osvětlovacích a zábleskových složí, trasovacích složí, apod. [6] 

1.3 Nástražný výbušný systém 

Nástražný výbušný systém (NVS) je systém prvků, který je schopen za určitých 

předem stanovených podmínek vytvořených výrobcem systému, vyvolat výbuch či požár. 

Obvykle je vytvořen ze spouštěcího systému, iniciátoru (rozbušky), výbušniny či hořlaviny 

a obalu výbušného systému. Systém je často maskován nebo ukryt v obalu, který má 

nenápadnou vnější formu a skrývá pravý účel zařízení. Za výbušný systém se považuje 

i napodobenina takového systému a to i v případě, že neobsahuje výbušné látky a nemůže 

způsobit výbušný účinek. [5] 

1.3.1 Konstrukce NVS 

Konstrukce nástražného výbušného systému se odvíjí podle charakteru útoku a je 

specifická pro každý takový systém. Rozvoj v oblasti elektroniky, pohyb velkého množství 

průmyslových a vojenských výbušnin ve světě a vynalézavost tvůrce dává prostor pro výrobu 
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různorodých výbušných systémů. Přes svoji rozmanitost jsou pro všechny výbušné systémy 

charakteristické tyto základní konstrukční prvky: 

• Obal 

Obal drží celý systém či jeho části pohromadě. Jeho úkolem je zamaskovat typické 

vizuální znaky výbušného systému nebo jeho prvků. Jelikož se k tvorbě NVS často využívá 

stará nalezená munice, obal tvoří samotný plášť min, dělostřeleckých granátů apod. Úpravou 

obalu NVS lze docílit zvýšení ničivé efektu a ovlivnění účinků výbuchu. V případě použití 

pevného obalu, dochází při detonaci nálože k jeho roztržení a rozptýlení vzniklých fragmentů 

do okolí. Střepinový účinek významně zvyšuje účinnost výbuchu. Zásah střepinou je i ve 

velké vzdálenosti od epicentra pro člověka smrtelný. Zhruba polovina výbuchové energie se 

spotřebuje na roztržení kovového obalu. Proto bývají výbušniny pouze obaleny drobnými 

kovovými předměty, které jsou rozmetány do okolí již bez výrazné ztráty výbušné energie. 

[4]  

• Výbušná (zápalná) látka 

Představuje koncový stupeň výbušného systému, který prostřednictvím výbušné 

přeměny koná mechanickou práci v podobě destruktivní tlakové vlny působící na okolní 

prostředí. Jako výbušné látky jsou používány trhaviny, třaskaviny, střeliviny a pyrotechnické 

slože. Atentátníci využívají výbušniny průmyslově vyráběné, nebo si je sami amatérsky 

vyrábějí a různě spolu kombinují. Výbušné látky vyrobené v improvizovaném prostředí 

mívají zpravidla nižší účinnost než průmyslově vyráběné výbušniny. Malou účinnost dohánějí 

útočníci objemem použité trhaviny, proto velká hmotnost nálože je charakteristickým znakem 

improvizovaně vyráběných výbušnin.  

Místo výbušných látek bývají používány i vysoce hořlavé látky v plynné a kapalné 

formě (benzín, lahve propan-butanu). [4] 

• Iniciační systém 

Iniciační systém slouží k aktivaci výbušniny ve výbušném systému, podle předem 

stanovených podmínek. Jako koncový prvek se používá iniciátor, který slouží k vyvolání 

plamene, nebo detonační vlny v náloži. Část jeho prvků či celý iniciační systém může být 

i mimo obal NVS. Takovéto části pak slouží k vyhodnocování vnějších podnětů, a předávají 

impuls iniciátoru ve výbušnině pomocí vedení či systému přenosu detonace. Iniciační systém 
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bývá nejsložitější součástí systému, proto způsob iniciace je jedním z hlavních kriterií 

klasifikace NVS. [4] 

1.3.2 Kategorizace nástražných výbušných systémů 

Nástražné výbušné systémy představují velice širokou skupinu, je proto vhodné 

rozdělit NVS do kategorií na základě shodných vlastností. Kategorizace jednotlivých systémů 

umožňuje určit rozsah případných následků výbuchu a provést nutná opatření k zabezpečení 

okolí v případě nálezu, nebo na místě předpokládaného výskytu výbušného systému. Největší 

rozmanitost představuje rozdělení NVS podle typu iniciačního systému. [4] 

1. NVS podle typu iniciačního systému 

V tomto pojetí rozlišujeme iniciační systémy citlivé na vnější podnět, časové iniciační 

systémy, dálkově ovládané iniciační systémy a iniciační systémy kombinované. 

a) Iniciační systémy citlivé na vnější podnět 

Tyto systémy reagují na změnu vnějších podmínek, které jsou výrobcem předem 

stanoveny (viz obrázek 2).  

 
 

Obrázek 2: Iniciační systémy citlivé na vnější podnět 

Zdroj [4], vlastní úprava 
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b) Časové iniciační systémy 

Jedná se o systémy, u nichž dojde k výbuchu po uplynutí určité časové prodlevy od 

jejich instalace. Rozdělení iniciačních systémů podle způsobu vytvoření časové prodlevy je na 

obrázku 3. 

 
Obrázek 3: Časové iniciační systémy 

Zdroj [4], vlastní úprava 

c) Dálkově ovládané iniciační systémy 

Umožňují útočníkovi aktivovat systém na dálku z bezpečné vzdálenosti. U dálkově 

ovládaných systému během jeho zneškodňování neustále hrozí riziko, že se strůjce pokusí 

systém aktivovat k výbuchu. Podle způsobu dálkového ovládání se rozlišují systémy 

ovládané: 

• bezdrátově elektronicky (rádiem, zvukem, světlem), 

• elektrickým vedením. 

d) Iniciační systémy kombinované 

Kombinují všechny výše uvedené způsoby iniciace. Zařízení obsahuje většinou hlavní 

a jistící iniciační systém, například výbušný systém ovládaný dálkově je zajištěn proti 

manipulaci, nebo je doplněn o časový iniciátor. 

2. NVS podle způsobu výroby 

a) Průmyslově vyráběné nástražné výbušné systémy 

Konstrukce průmyslově vyráběných zařízení je na profesionální úrovni. Tovární 

výrobky mívají své výrobní značky a charakteristické prvky. Zpravidla je k dispozici k těmto 
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produktům technický popis a návod k jejich použití dodaný výrobcem. Jedná se o různé typy 

výbušných zátarasů, munice, protipěchotních a protitankových min. 

Hlavním ženijním prostředkem jsou miny. Cílem ženijních min je způsobit 

protivníkovi lidské či materiální ztráty, zastavit či zpomalit jeho přesun, nebo bojový manévr. 

Používají se k zabezpečení stran a vyplnění mezer v bojové sestavě vlastních vojsk. Pro účely 

této práce bude věnována pozornost především pozemním protitankovým a protipěchotní 

minám, jelikož přesuny po souši jsou momentálně v zahraničních misích nejčastějším 

způsobem pohybu jednotek AČR.  

Základní konstrukci miny představuje iniciační systém, tělo a trhací náplň. Iniciační 

systém miny tvoří průmyslově vyráběné rozněcovače. Kromě zmíněných hlavních částí jsou 

některé miny doplněny o přepravní pojistky, které zabezpečují minu před její předčasnou 

aktivací1. 

Protitankové miny jsou určeny k ničení obrněné techniky. Obsahují velké množství 

trhací náplně, až několik kilogramů.  

Protitankové miny lze rozdělit podle účinků na cíl: 

• protipásové miny trhají pojezdové pásy, ničí kola a přilehlé části podvozku. Jejich 

cílem je zabránit dalšímu pohybu vozidla. 

• protidnové miny jsou primárně určeny k proražení dna pancíře, destrukci vnitřního 

vybavení a usmrcení osádky vozidla. 

• protikorbové miny jsou určeny k probití bočního pancíře tanků, bojových a dopravních 

vozidel. Jsou velice účinné na pěchotu vezenou na vozidlech. 

 Protipěchotní miny jsou určeny pro ničení živé síly protivníka. Konstrukce je 

provedena takovým způsobem, aby výbuch miny protivníka neusmrtil, ale způsobil mu těžké 

zranění, které jej vyřadí z činnosti. Z taktického hlediska je zranění protivníka výhodnější než 

jeho usmrcení. Oběť je odkázána na poskytnutí první pomoci druhých a stává se zátěží pro 

své spolubojovníky. Zranění bývají vážná, mnohdy dochází k amputaci končetin. 

Protipěchotní miny mají silný psychologický dopad na vojáky a přispívají k demoralizaci 

mužstva.  

K výbuchu většiny protipěchotních min dochází buďto tlakem, nebo tahem. Při 

aktivaci tlakem oběť většinou na minu přímo šlápne. Při aktivaci tahem se využívá lanka, 

o které oběť zavadí a dojde k vytažení pojistné závlačky rozněčovače. 
                                                 
1 Aktivace – je přivedení miny k výbuchu.  
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Z hlediska výbuchových účinků na cíl, je lze rozdělit na miny s: 

• trhavým účinek - tyto „nášlapné“ miny jsou obvykle pokládány na nebo mírně pod 

povrch. Spouštěcím impulsem je tlak. Oběť většinou aktivuje minu, že na ni přímo 

šlápne. Ke zranění dochází působením tlakové vlny detonace.  

• střepinovým účinkem - výbuchem dojde k roztrhání obalu miny do okolí a to buďto 

všesměrově nebo usměrněně. K aktivaci se používá lanko, o které oběť zavadí. Jeho 

tahem dojde k vytažení pojistné závlačky rozněcovače miny. V ohrožení jsou všechny 

osoby nacházející se ve vzdálenosti až do 100 m podle typu miny. V případě, že jsou 

tyto miny pod úrovní terénu, jsou vybaveny zařízením, pomocí něhož je bojová část 

miny vymrštěna do výšky, kde dojde k jejímu výbuchu. 

b) Improvizovaně vyráběné nástražné výbušné systémy 

Jedná se o systémy vyráběné s určitou mírou improvizace, takzvaně podomácku. 

Přestože existuje celá řada průmyslově vyráběných výbušných systémů, většina z nich je 

improvizovaně upravována a přizpůsobena k charakteru útoku. Ve způsobu zpracování 

a použití jednotlivých součástí v NVS se odráží důvtip, možnosti a znalosti výrobce, které 

mohou vést k jeho identifikaci. Současné trendy konstrukce a taktiky používání 

improvizovaně vyráběných NVS, kterým čelí čeští vojáci v zahraničích misích, jsou popsány 

dále v kapitole 2.2. [4] 

1.3.3 Účinky nástražného výbušného systému 

Následkem výbuchu NVS na lidské organismy a předměty v okolí dojde k působení 

několika účinků. Primární účinky vznikají jako přímé působení výbuchu na okolí. Řadí se 

mezi ně tlaková vlna a tepelný účinek. Za sekundární účinek výbuchu lze považovat všechny 

vlivy, které ovlivní rovnovážný stav okolí před detonací. Vznikají následně po působení 

vlastního výbuchu. Mohou mít za následek dominový efekt, kterým se rozšíří množství 

napáchaných škod. [4] 

Střepinový účinek 

Vzniká působením tlakové vlny výbuchu na obal výbušniny a okolní předměty. 

Explozí dojde k roztržení obalu a rozptýlení jeho fragmentů do prostoru. Části obalu 

a okolních předmětů jsou urychleny tlakovou vlnou a zásah pro člověka může být smrtelný. 

Především skleněné výplně oken a výloh mohou způsobit zranění i stovky metrů od epicentra 

výbuchu. 
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Pád předmětů 

Působením tlakové vlny dochází ke zhroucení okolních objektů. Může dojít ke zranění 

následkem pádu předmětů umístěných ve výšce.  

Panika 

Vzniká působením silných a náhlých vjemů na psychiku člověka při stresové situaci. 

Člověk pod vlivem paniky není schopen racionálního myšlení a převládá pud sebezáchovy. 

Zvlášť nebezpečná jsou místa s velkou koncentrací osob, jako jsou sportovní stadiony, 

divadla, kina, koncerty apod. Pod vlivem paniky se jedinci neohlížejí na ostatní a může dojít 

k ušlapání nebo umačkání lidí v davu.  

Poškození vedení zásobníků 

V případě, že systém obsahuje velké množství trhaviny, nebo je umístěn pod 

povrchem, šíří se od epicentra výbuchu seizmická vlna, která může narušit statiku budov, 

poškodit rozvody energií a produktovodů. 

Požár 

Uvolněním obrovského množství energie dojde ke skokovému nárůstu teploty v okolí. 

Nachází-li se v blízkosti výbuchu hořlavé předměty, často dochází k jejich vzplanutí 

a požárům. 



14 

2 Hrozba konvenčních armád v podobě NVS 

Historie nástražných výbušných systémů sahá až do 14. století. Prvními 

improvizovanými výbušnými systémy byly tzv. fugasy, kterými byly doplňovány obranné 

pozice vojsk. Jednalo se v podstatě o šikmo vykopané jámy vyplněné náloží a překryté 

kamením (viz obrázek 4). K iniciaci se používal doutnák nebo křesadlový zámek spuštěný 

tahem za provaz. Deflagrací prachové náplně došlo k vymetení suti z jámy proti nepříteli. 

 
Obrázek 4: Fugasa 

Zdroj [41] 

Zásadní rozvoj NVS nastal v 19. století s vynálezy účinnějších trhavin a s vývojem 

důmyslnějších iniciačních systémů. V průběhu obou světových válek došlo díky průmyslové 

výrobě k masivnímu nárůstu počtu NVS v podobě pozemních min a k jejich rozšíření do 

celého světa. Používání prostředků pro jejich odhalení a likvidaci vyvíjelo tlak na jejich 

konstruktéry, kteří miny stále zdokonalovali. Moderní miny obsahují minimální počet 

kovových částí a jsou opatřeny jistícími prvky proti jejich deaktivaci. [41] 

2.1 Působení Armády České republiky v zahraničních misích 

K prvnímu ohrožení českých vojáků výbušnými systémy došlo během operace Desert 

Shield and Desert Storm (1990-1991) v Kuvajtu. Irácká armáda tehdy využila pozemní miny 

ve svém obranném plánu ke zpomalení a směrování koaličních vojsk. 

Od roku 1992 následovala dlouhá série zahraničních operací na Balkánském 

poloostrově. Příčinou byl rozpad komunistické federace států Jugoslávie (1991), který vyústil 

ve vleklou sérii válek (1991–1999). Čeští vojáci se na Balkáně podíleli především 

v mnohonárodnostních mírových operacích s cílem udržet v zemi bezpečnost a pořádek.  
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Každý válečný konflikt je typický zamořením kraje množstvím vojenské výzbroje 

a výstroje, která setrvává v terénu i po jeho ukončení. Nejinak tomu bylo i na Balkáně. 

Minové nebezpečí a selhaná munice představovaly jednu z největších hrozeb během nasazení 

ozbrojených sil ČR. Jugoslávská armáda disponovala mohutným arzenálem min, které byly 

během konfliktu všemi válčícími stranami ve velké míře používány.  

Živým dějištěm rozsáhlých zahraničních operací je momentálně Střední východ. 

České jednotky se zúčastnily mnohonárodnostních operací v Iráku a v současné době je 

kladen největší důraz na plnění úkolů v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních 

podpůrných sil (ISAF) v Afghánistánu. [46]  

Aktuálně se AČR na území Afghánistánu zapojuje v těchto misích: 

• Úkolové uskupení AČR ISAF  

• PRT ISAF- Provinční rekonstrukční tým  

• OMLT ISAF- Poradní a výcvikový tým 

• MAT ISAF - Armádní poradní tým 

• Vojenská policie ISAF [45]  

Stejně jako státy bývalé Jugoslávie patří i Irák a Afghánistán mezi post-konfliktní 

země s výskytem velkého množství pozemních min. Odborníci OSN předpokládají, že na 

území Iráku v důsledku válek zůstalo rozmístěno přibližně 10 miliónů pozemních min. 

Během války v Afghánistánu v letech 1979–1989 měla sovětská vojska v boji proti 

Mudžáhedínům rozmístit až 30 miliónu pozemních min. Ačkoli je mnoho minových polí 

označeno, velké množství stále leží v terénu neoznačené a jsou hrozbou pro okolí. Sověti 

často využívali ke kladení letecký způsob, a tak ani neexistují plány jejich položení. Vlivem 

povětrnostních podmínek, následkem povodní a půdního pohybu dochází k migraci min. 

Miny se tak objevují i v oblastech, které byly dříve bezpečné. [34] 

Pozemní miny se staly jizvou poválečné krajiny ohrožující především místní 

obyvatelstvo. Na mnoha místech naší planety dochází k usmrcení či zranění iniciací starých 

min. Tento stav přiměl národy vytvořit opatření k zamezení dalšího zamořování zemí minami. 

Dne 18. září 1997 byla v Oslu přijata úmluva o zákazu použití, uskladňování, výroby 

a transferu protipěchotních min a o jejich likvidaci (Ottawská úmluva), kterou do roku 2009 

postupně přijalo 156 států světa. V České republice úmluvu doplňuje Zákon č. 305/1999 Sb. 

o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení 

a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Bohužel 
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některé státy úmluvu doposud nepodepsaly, řadí se k nim i velmoci jakou jsou USA, Rusko 

a Čína. [48] 

Přestože Afghánistán a Irák patří mezi státy s největším výskytem pozemních min na 

světě, v posledních letech minové nebezpečí zastínila hrozba v podobě improvizovaných 

výbušných systémů. 

2.2 NVS jako účinný nástroj ozbrojených skupin 

Na rozdíl od průmyslově vyráběných výbušných systémů, které preferují konvenční 

armády, jsou improvizované NVS využívány zvláště ozbrojenými skupinami a teroristickými 

organizacemi. Obliba NVS u těchto organizací je spojena s jeho větší anonymitou. Po 

instalaci systému má útočník čas bezpečně opustit místo útoku a riziko jeho dopadení je nižší 

než u přímého útoku. Během výbuchu navíc dojde ke zničení téměř celého systému včetně 

důkazního materiálu a biometrických stop na zařízení zanechaných výrobcem, což vede 

k obtížnému zajištění stop a identifikaci pachatele. Přesto bombový útok vyvolá intenzivní 

zájem masmédií a má silný dopad na psychiku veřejnosti, což je cílem teroristických skupin.  

K nárůstu počtu bombových útoků došlo během 70. až 90. let v průběhu studené 

války, kdy teroristické a povstalecké skupiny byly tajně podporovány jednotlivými státy 

rozděleného bipolárního světa. V Evropě byla za největšího uživatele improvizovaně 

vyráběných NVS považována teroristická odnož irské republikánské armády (IRA). Během 

pumové kampaně v 80. letech vedené IRA proti britským jednotkám, se NVS stávaly stále 

propracovanějšími systémy a jejich principy se rozšířily do celého světa. [29], [33] 

Za zlomové datum revoluce v používání NVS lze považovat datum 11. září 2001. 

Tehdy členové teroristické sítě Al-Káida provedli teroristický útok budovu na Pentagonu ve 

Washingtonu D.C. a na budovy Světové obchodního centra v New Yorku. Následná 

protiteroristická politika USA vedla k vojenské operaci (2001) do Tálibánem1 ovládaného 

Afghánistánu, kde měla Al-Káida2 hlavní základnu, s cílem rozbít tuto teroristickou síť 

a dopadnout jejího vůdce Bin Ládina. Průběh Trvalé svobody3 v Afghánistánu, jak se operace 

nazývala, měl rychlý spád. Během prvních 2 měsíců se zhroutil odpor povstaleckých skupin 

                                                 
1 Tálibán (v překladu studenti) je radikální politicko-náboženské hnutí, které vládlo Afghánistánu v letech 1996-
2001. Hnutí během své vlády vytvořilo totalitní stát s podporou radikální verze islámského práva Šaría.  
2 AL-Káida (v překladu základna) je militantní islámská teroristická skupina, v jejímž čele stál od jejího založení 
Usáma bin Ládin (1998-2011). Skupina je odpovědná za teroristické útoky po celém světě. 
3 Operace EOF-A – Operation Enduring Freedom-Afghanistan 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1996
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
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a ty se stáhly do úkrytu v horských oblastech na hranici s Pakistánem. Následovalo období 

relativního klidu, které však USA ani NATO nedokázaly využít ve svůj prospěch. Nedostatky 

v dlouhodobém plánování měly za důsledek obrodu Tálibánu, který ve vytvořeném vakuu 

získal zpět svou pozici a vzestupem protipovstaleckých akcí začal znova čelit proti koalicí 

vedené USA a nově sestavěné vládě. Od roku 2003 má násilí v zemi rostoucí charakter. [62] 

Situace po 11. září vedla také k invazi USA do Iráku. Operace s názvem „Irácká 

svoboda“ byla provedena 20. března 2003 pod záminkou podpory teroristických skupin 

Irákem a pro podezření, že vyvíjí a vlastní zbraně hromadného ničení. Překvapivě rychlou 

pozemní operaci a oslavy pádu diktátorského režimu Saddáma Husajna1 vystřídala anarchická 

poválečná situace. Docházelo k rabování státních budov a vojenských skladů, ze kterých byly 

ukradeny až stovky tun silných konvenčních výbušnin a zbraní. Tato situace přerostla v irácké 

povstání (2003-2008), ve kterém sektářské skupiny začaly využívat NVS v takovém měřítku 

a způsobem, který neměl dosud obdoby. [9] 

NVS představovaly klíčový prvek taktiky povstalců, dnes také nazývané jako „irácká 

taktika“. Výbušné nástrahy nebyly využívány k vyhrožování, jak je tomu v případech 

teroristického vydírání, ale jako účinný nástroj k likvidaci vybraných cílů. V letech 2003 až 

2008 byly povstalecké NVS hlavní příčinou úmrtí a těžkých zranění vojáků koaličních sil. Jen 

u americké armády měly NVS během povstání na 40% ze všech amerických ztrát v Iráku. 

Masivní používání NVS v iráckém povstání mělo zřejmě vliv na taktiku afghánských 

povstalců, kteří motivovaní iráckým příkladem začali nové trendy účinně uplatňovat 

i v Afghánistánu. Irácké povstání vygradovalo v roce 2006. Ve stejném roce Afghánistán 

zasáhla „irácká vlna“. V zemi došlo k mimořádnému meziročnímu nárůstu násilí. Oproti 

předchozímu roku bylo množství sebevražedných útoků pětinásobné. Trend zachycující vývoj 

útoků je zřetelný v grafu na obrázku 5. Stejně jako Stingery2 dodané mudžahedinům USA ve 

válce proti SSSR, se staly NVS katalyzátorem úderů povstalců v Afghánistánu. [9], [66] 

                                                 
1 Saddám Husajn byl iráckým prezidentem v letech 1979–2003. Vládl tvrdým diktátorským režimem. 
2 STINGER – americký přenosný raketový komplet země-vzduch 
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Obrázek 5: Vývoj útoků pomocí NVS v Iráku a Afghánistánu v letech 2004-2010 

Zdroj [44], vlastní úprava 

2.3 Taktika a realizace bombových útoků v Iráku a Afghánistánu 

Následující kapitoly jsou přehledem nejčastěji používaných typů NVS a uplatňované 

taktiky ozbrojených skupin při provádění bombových útoků, které byly zaznamenány v Iráku 

a dnes aktuálním Afghánistánu.  

Ačkoliv se prostředí v obou státech v mnohém liší, patrná je provázanost a inspirace 

mezi oběma bojišti. Povstalci využívají funkční a ověřené konstrukce NVS. Ohromující je 

především množství nastražených výbušných systémů. V průběhu bojů došlo i k několika 

inovacím, které se pro tato bojiště staly jedinečné a byly použity vůbec poprvé. Z objemu 

provedených útoků je zřejmé, že se nejedná o spontánní jednání jednotlivců, ale akce 

organizovaných skupin s přesně stanovenými úlohami a hierarchií. V Iráku se typická 

povstalecká skupina skládala z šesti nebo osmi členů. Skupina zahrnovala funkce jako 

finančník, konstruktér NVS, pokladač bomb, odpalovač, pozorovatel a kameraman. Byť by se 

mohlo zdát, že kameraman je ve skupině zbytečný, sehrává v taktice ozbrojenců významnou 

roli. Videozáznam provedeného útoků slouží k nastudování taktiky prováděných protiopatření 

vojsk nebo jej povstalci prostřednictvím internetu a sociálních sítí zveřejňují a slouží k šíření 

propagandy a získání nových příznivců. Propaganda se s rozvojem internetu stala podstatným 

prvkem taktiky ozbrojenců. V Iráku bylo běžným jevem, že ozbrojené skupiny mezi sebou 

soupeřily v počtu provedených bombových útoků. Na povstaleckých webových stránkách 
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Al Ansar top 20 byla dokonce vyhlášená soutěž o dvacet „nejvydařenějších“ videozáznamů 

útoků pomocí improvizovaných náloží. [18], [67] 
Přípravu a samotné provedení útoku lze rozdělit do několika fází, jejichž časový 

průběh je znázorněn na obrázku 6.  

 
Obrázek 6: Časový průběh fází přípravy útoku 

Zdroj [30] 

Předpokladem úspěšného útoku je utajení veškerých aktivit skupiny. Jednotlivé fáze 

přípravy musí proběhnout skrytě až po samotný akt iniciace systému. Úspěšnost ovlivňuje již 

samotný výběr vhodného místa provedení útoku. 

Jelikož koaliční jednotky využívají k přesunům převážně komunikace, staly se právě 

ty dějištěm nejčastějších incidentů. Tímto rysem se obě bojiště odlišují a taktika jednotlivých 

povstaleckých skupin vykazovala odlišnosti. Zatímco v Iráku docházelo k nejtěžším střetům 

v oblasti sunnitského trojúhelníku1, což je osídlená oblast s vybudovanou dopravní 

infrastrukturou a množstvím měst. Afghánistán je horskou zemí s velmi členitým reliéfem. 

Mnohé silnice vedou v hlubokých horských údolích a zařezávají se do svahů a skal. Na celém 

území se nachází asi jen 3 000 km silnic se zpevněným povrchem, které jsou navíc 

v katastrofálním stavu. [9] 

Výběr místa uložení nálože v zásadě ovlivňuje kvalita a konstrukce silnice. U silnic se 

zpevněnou vozovkou bývá výbušnina umístěna u krajnice, nebo je využito stavebních 

konstrukcí komunikace. Za potenciálně podezřelá místa jsou považovány propustky, mosty, 

podjezdy a nadjezdy. Tyto objekty umožňují rychlé umístění NVS bez výrazných stavebních 

úprav a zkracují požadovanou dobu potřebnou k instalaci systému. U cest s měkkým 

povrchem nebo s poškozenou vozovkou bývá nálož zakopána i přímo pod povrchem, aby 
                                                 
1 Sunnitský trojúhelník nazývaný taky jako „trojúhelník smrti“ je oblast rozkládající se mezi městy.  
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výsledný efekt byl co nejúčinnější. K maskování příznaků NVS využívají povstalci řadu 

předmětů a materiálů, které se nacházejí běžně v okolí silnic v daném prostředí. Výbušné 

systémy jsou tak skryty v hromadách kamení a písku, odpadního materiálu, ve svodidlech 

okolo cest a odstavených vozidel u krajnice. [19] 

Vozidla byla k bombovým útokům využívána teroristickými skupinami již 

v minulosti. Použití vozidla má své nesporné výhody. Výbušninu lze poměrně snadno 

přemístit na místo útoku. Automobil pojme obrovské množství výbušniny. Během výbuchu 

rozmetané části jeho karosérie zvyšují účinnost útoku. Bombové útoky s použitím vozidel 

patří k těm vůbec nejničivějším. Islámští radikálové pozvedli tento způsob na ještě vyšší 

úroveň. Silně motivovaní fanatičtí jedinci neváhají obětovat i život. Sebevražední útočníci 

s vozidlem sami narazí do cíle a odpálí se. 

Méně častým případem je instalace NVS v mrtvolách lidí a zvířat, či jiných 

„atraktivních“ předmětech. Z hlediska kamufláže nelze opomenout snahu iráckých povstalců 

o dokonalé maskování. Jelikož útoky probíhaly v zástavbě plné betonu a cihel, proto i NVS 

byly maskovány jako součást infrastruktury, viz obrázek 7. Vznikaly odlitky a prefabrikáty 

z betonu, polyuretanové pěny, či sádry maskované jako části obrubníků, sloupů el. osvětlení 

a chodníků. 

 
Obrázek 7: Nástražný výbušný systém maskovaný jako obrubník 

Zdroj [39], [37] 

Kameny a uměle vytvořené překážky na silnici neslouží jen jako kamufláž. Útočníci je 

používají k nasměrování cíle do požadovaného místa. Oběť ve snaze vyhnout se překážce 

aktivuje systém. Ze začátku povstání bylo častou povstaleckou taktikou v Iráku blokování 

nebo omezení pohybu kolony vojenských vozidel použitím nákladního vozidla nebo 

autobusu, který předstíral poruchu. Po zpomalení nebo úplném zastavení kolony útočník 
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odpálil NVS. Pro větší účinnost jsou nálože propojovány pomocí bleskovice do řetězových 

náloží, aby se rozšířila smrtící zóna, jak je znázorněno na obrázku 8. [10] 

 
Obrázek 8: Léčka s použitím propojených protitankových min 

Zdroj [22] 

V případě systémů aktivovaných útočníkem slouží různé značky nebo samostatné 

předměty u cest, jako záměrné body k přesnému načasování odpalu zařízení. Hromádka 

kamení, cedule, či osamělý předmět u silnice tak mohou být podezřelým příznakem 

přítomnosti výbušného systému. Kromě funkčních výbušných systémů kladou rebelové 

i klamné NVS, které slouží k odpozorování standardních operačních postupů (SOP) 

koaličních jednotek. 

Například v Iráku odpozorováním chování jednotek povstalci zjistili, že si vojáci dle 

SOP drží od podezřelého předmětu pokaždé odstup na vzdálenost 200 m. V této vzdálenosti 

pak umístili IED včetně výbušniny s maximální ničivou silou. [10] 

Vedle individuálních bombových útoků jsou NVS také součástí propracovaných 

a koordinovaných útoků. Jedná se o tzv. komplexní útoky. Iniciace NVS jedním z vozidel 

nebo členem vojenské hlídky je zpravidla impulsem k provedení léčky. Po výbuchu je tak cíl 

dále napaden nepřímou střelbou s minometů, či přímou střelbou s RPG1 a ručních zbraní.  

Komplexní útoky představují riziko i pro koaliční základny. Sebevražední útočníci 

jsou schopni vozidlem s velkým objemem výbušnin prorazit i ochranný perimetr základny 

a útočníci do ní mohou proniknout. 

                                                 
1 RPG - ruční protitankový raketomet 



22 

2.4 Způsoby iniciace nástražných výbušných systémů 

Způsobů, jak přimět výbušný systém k detonaci, je nespočetně. Záleží jen na 

možnostech a znalostech konstruktéra. Tento znak se odráží i v samotné konstrukci zařízení. 

Zatímco v Afghánistánu fungují NVS na velice jednoduchém principu, v Iráku to jsou často 

velmi složité mechanismy. Velká část bomb, vyrobených na profesionální úrovni, putovala do 

Iráku ze sousedního Iránu. [9]  

Vzhledem k mezinárodní spolupráci koaličních států při zahraničních misích se pro 

snadnější komunikaci mezi jednotkami sjednotila terminologie v anglickém jazyce. Rovněž 

česká armáda převzala odborné názvosloví a pro označení improvizovaných nástražných 

výbušných systémů je používán termín IED (Improvised Explosive Device). Proto 

i následující kategorie výbušných systémů budou v textu označeny těmito mezinárodními 

zkratkami. 

2.4.1 NVS iniciované útočníkem  

Tento iniciační systém poskytuje útočníkovi plnou kontrolu nad provedením útoku. 

Umožňuje mu vybrat konkrétní cíl a vyčkat na vhodný okamžik, ve kterém bude mít výbuch 

největší účinnost a nejničivější následky. U dálkově ovládaných systémů neustále hrozí 

riziko, že se útočník během jeho zneškodňování pokusí systém aktivovat. [4] 

Z principu funkce je zabráněno náhodné aktivaci jiným subjektem, jak tomu bývá 

např. u NVS iniciovaných obětí. Množství civilních obětí totiž snižuje popularitu a podporů 

rebelů u místního obyvatelstva a je tedy jejich snahou tyto případy eliminovat. K odpálení 

NVS nejčastěji používají dva základní způsoby a to pomocí rádiových vln a prostřednictvím 

elektrické rozvodné sítě. Popularita obou způsobů v průběhu bojů značně kolísala a byla 

závislá na reakci koaličních vojsk. 

V létě roku 2003 byla převážná část nástrah odpalovaných v Iráku iniciována pomocí 

elektrických vodičů. Propracovanou taktikou a drilem dokázali Američané tyto demaskující 

kabely odhalit a zařízení zneškodnit dříve než mohlo dojít k výbuchu. V zimě téhož roku byla 

již téměř polovina systémů odpalována pomocí rádiového signálu. [10] 

Přednosti bezdrátové iniciace jsou zřejmé. Útočník se nemusí obávat zkratu nebo 

přerušení elektrického obvodu rozvodné sítě. Riziko jeho prozrazení je nízké, protože mezi 

ním a místem útoku nevedou žádné dráty, které by odhalily jeho polohu. V případě použití 

mobilního telefonu je útočník teoreticky schopen iniciovat systém z opačné polokoule Země. 
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NVS může aktivovat i více útočníků, stačí znát číslo mobilního telefonu propojeného 

s iniciačním systémem. Tento „raketový“ vzestup RCIED1 útoků přiměl koaliční síly použít 

protiopatření v podobě rušičů radiového signálu. Použití rušičů dnes patří k základním 

prvkům ochrany vojáků během plnění úkolu mimo základnu. 

1. Rádiově řízené NVS  

U rádiově řízených systémů označovaných jako RCIED dochází k výbuchu po 

odeslání povelu z vysílače útočníka prostřednictvím rádiového signálu k přijímači 

s výbušninou. Jako iniciační prostředky slouží ovladače centrálního zamykaní a zabezpečení 

vozidel, domovní bezdrátové zvonky, ovladače RC modelů a amatérské radiostanice. Dosah 

těchto zařízení je až v řádu stovek metrů. Nejvyhledávanější jsou systémy využívající mobilní 

a bezdrátové telefony, které mají v Asii povolenou vzdálenost mezi základnou a přístrojem až 

do 20 km. V případě mobilního telefonu je útočník limitován pouze dostupností signálu. 

Úprava telefonu spočívá v instalaci jednoduchého tranzistorového obvodu k přívodním 

vodičům sluchátka přístroje, který při vyzvánění iniciuje roznětný obvod s rozbuškou. [26] 

V Afghánistánu momentálně patří rádiové iniciace k hojně využívaným způsobům 

aktivace NVS. Vzhledem k možnostem jejich rušení koaličními jednotkami, směřuje Talibán 

tento typ útoků proti vládním jednotkám Afghánské národní armády (dále jen ANA) 

a Afghánské národní policie (dále jen ANP), jejichž vojenská vozidla oproti koaličním 

nedisponují rušiči. 

Novým trendem se stala kombinace RCIED se silným magnetem. Útočník systém 

v nestřeženém okamžiku přichytí pomocí magnetu na karoserii vojenského vozidla a nálož 

iniciuje až po příjezdu do základny, kde se rušič na vozidle vypíná. Největší riziko takto 

připevněných náloží představují místa, jako jsou tržnice a veřejná prostranství měst, kde 

kolem vozidel konvoje dochází k velkému pohybu osob. Kromě vojenských automobilů 

využívají tuto taktiku i na civilních vozidlech, která vjíždějí do základny pro potřeby 

zásobování. 

                                                 
1 RCIED – Remote Controlled Improvised Explosive Device 
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2. NVS řízené kabelovým vedením 

K vyslání povelu útočník využívá elektrické dvojlinky. Tento systém označovaný jako 

CWIED1 využívá k iniciaci jednoduchý elektrický obvod skládající se ze zdroje el. napětí, 

vodičů, el. rozbušky a spínače (viz obrázek 9). Výhodou je snadná dostupnost všech součástí 

a jeho odolnost proti rušení. Obsluze pro přípravu útoku stačí krátké zaškolení. Demaskujícím 

příznakem jsou jen vodiče vedoucí od útočníka k místu výbuchu, které je při přípravě útoku 

nutné důkladně zamaskovat 

.  

Obrázek 9: NVS řízené kabelovým vedením 

Zdroj [autor] 

2.4.2 Iniciace NVS obětí útoku 

Jedná se o výbušné systémy, které svým jednáním uvede do činnosti samotná oběť. 

V zahraniční literatuře jsou tyto označovány taky jako VOIED2. Tyto systémy jsou 

umisťovány na obvyklých trasách kolon a hlídek koaličních jednotek. Iniciace výbušného 

systému může být spuštěna zakopnutím, nášlapem, otevřením, zdvižením, zapnutím vypínače, 

apod. Jedním ze způsobů je iniciace pomocí nástražného drátu, o který subjekt zavadí. 

Mechanickým působením drátu dojde k sepnutí elektrického obvodu, odjištění předpjatého 

úderníku či uvolnění jiného druhu energie, kterou nástražný systém využije pro svůj roznět. 

Velice jednoduchý způsob představuje umístění nevodivého materiálu mezi předpjaté 

kontakty, které jsou propojeny s iniciačním obvodem (viz obrázek 10). Tahem za drát dojde 

k vytažení dielektrika a sepnutí elektrického obvodu aktivujícího výbušnou část. [5] 

                                                 
1 CWIED – Command Wire Improvised Explosive Device 
2 VOIED – Victim Operated Improvised Explozive Device 
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Obrázek 10: Realizace NVS s nástražným drátem 

Zdroj [5] 

Druhý nejčastější způsob využívá katastrofálního stavu místních afghánských silnic. 

Většina komunikací je nezpevněná a není tedy problém do ní zakopat celý výbušný systém. 

Spínací kontakt iniciačního systému bývá umístěn těsně pod povrchem a je zamaskován 

zeminou a prachem. Konstrukce tlakového spínače se odvíjí od možností strůjce. Základní 

princip představují dva kontakty oddělené dielektrikem, které se pod zatížením sepnou. 

Kontakty například tvoří listy ruční pily nebo dvě prkna s vodivými kontakty, které jsou na 

svých koncích vymezeny pěnou, polystyrénem, nebo jiným nevodivým materiálem, viz 

obrázek 11.  

 
Obrázek 11: Spínač s využitím pružin 

Zdroj [40] 

V průběhu války v Afghánistánu je patrný vývoj těchto mechanizmů, který reagoval 

na protiopatření koaličních vojsk. K odhalení tlakových spínačů využívají koaliční vojska 

detektory kovů. Adaptací povstalců bylo vytvoření přítlačných desek, které obsahují 

minimální počet kovových dílů. Novinkou posledních měsíců je náhrada kovových částí 

spínače uhlíkovými elektrodami (viz obrázek 12). Elektrody získávají povstalci ze starých 

baterií, které tak představují levný zdroj komponent. Jediný kov obsahují pouze přívodní 

kabely. Kromě toho bývá výbušnina plněna do plastových barelů a sudů, takže vypátrání 

takovéto bomby pomocí detektorů kovů se stává téměř nemožné. 
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Obrázek 12: Spínač s minimem kovových součástí 

Zdroj [68] 

Hlavním nedostatkem VOIED je nemožnost výběru cíle, zabíjí bez rozdílu. Při použití 

nástražného drátu aktivuje výbušninu první vozidlo v sestavě. V případě tlakového spínače 

jakýkoliv subjekt, který jej zatíží. Po komunikacích se kromě vojenských hlídek pohybují 

místní obyvatelé ve svých automobilech. Zařízení není schopno rozlišit, zda bylo aktivováno 

vojenským vozidlem nebo náhodně projíždějícím civilním automobilem. Největší počet 

civilních oběti mají na svědomí právě nálože aktivované cílem útoku. 

Mezinárodní mise UNAMA vedená pod hlavičkou OSN řadí VOIED, vzhledem ke 

své nevybíravé povaze mezi vojenskými a civilními subjekty, k protipěchotním minám. 

Hmotnost potřebná k iniciaci většiny VOIED se pohybuje již od 10 kg. Množství trhaviny je 

přibližně 20 kg, což je dvakrát větší množství, než je užívané v protitankových minách. Jedná 

se tak vlastně o masivní protipěchotní nástrahy. Paradoxem je, že v roce 1998 vydal Talibán 

prohlášení silně odsuzující protipěchotní miny a jejich používání označil za protilidské 

jednání. [63] 

Ke zvýšení pravděpodobnosti likvidace požadovaného cíle povstalci kombinují 

VOIED s dálkově ovládanými systémy. Útočník aktivuje systém na dálku rádiově ještě před 

dosahem rušičů blížící se vojenské hlídky, ale k samotnému výbuchu dojde až po sepnutí 

tlakového spínače. Další zaznamenaný způsob, který zvyšuje pravděpodobnost úspěšného 

útoku a eliminuje náhodnou iniciaci, spočívá v použití několika nezávislých spínačů, které 

jsou rozmístěny na tlačné desce. Spínače jsou zapojeny do série a k iniciaci systému dochází 

pouze po sepnutí všech spínačů, které jsou znázorněny na obrázku 13. Výběr cíle je tedy 

ovlivněn šíří pneumatik vozidla. Zatímco osobní automobily místních obyvatel s úzkými 
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pneumatikami jsou ušetřeny, mohutná kola těžkých vojenských vozidel systém spolehlivě 

aktivují. [40] 

 
Obrázek 13: Deska se soustavou spínačů 

Zdroj [40] 

2.5 Směrování účinku výbuchu 

Aby výsledná tlaková vlna výbušného systému byla v požadovaném směru co 

nejúčinnější, využívají povstalci ke směrování účinků výbuchu vhodného uložení výbušniny 

v terénu, jejího tvarování nebo přizpůsobení obalu. 

V případě, že je NVS umístěno u skalnaté stěny, která vytváří tlakové vlně pevnou 

překážku, je při detonaci značná část energie vlny od této překážky odražena a směřována do 

okolí. Tento způsob uložení NVS používají členové Talibánu převážně v hornatých oblastech, 

kde jsou cesty vedeny ve skalnatých srázech s cílem shodit vozidlo ze srázu. Takto uložený 

NVS se v roce 2006 málem stal osudným osádce jednoho z vozidel prvního českého PRT, 

které provádělo rekognoskaci cesty v Afghánské provincii Fayzabád. Nevýhoda tohoto 

způsobu spočívá v nepřesném načasování útoku. Právě díky nepřesné aktivaci nálož 

explodovala mezi vozidly a nedošlo tak ke zranění. 

Obzvláště smrtícími NVS se staly nálože s výbuchem formovaným projektilem 

označované jako EFP1. Tento typ výbušného systému převládal hlavně v Iráku a případy jeho 

použití se množí i v Afghánistánu. K prvním útokům pomocí těchto náloží došlo v Iráku 

v roce 2006. Velká část těchto systémů byla pašována z Iránu, který podporuje Šiítské2 

povstalecké skupiny. Jednalo se o sofistikované NVS vyráběné na profesionální úrovni. [9] 

Hlavním cílem EFP jsou vozidla koaličních jednotek nebo bezpečnostních služeb 

afghánské vlády. EFP je speciálním druhem kumulativní nálože. Obal tvoří ocelová trubka, 

                                                 
1 EFP – Explosively Formed Projectile 
2 Ší'ité jsou stoupenci ší'itské větve islámu. V islámském světě tvoří menšinu.  
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jejíž jedna strana je zavařena a na straně k cíli je uzavřena konkávní měděnou, nebo ocelovou 

kumulativní vložkou (viz obrázek 14). Prostor uvnitř trubky je vyplněn brizantní trhavinou. 

 
Obrázek 14: Nálož s výbuchem formovaným projektilem 

Zdroj [56] 

EFP využívá tzv. Monreova efektu, kdy energie z míst s její vyšší koncentrací 

přechází do míst, kde je koncentrace nižší. V případě, kdy je ve výbušnině vytvarována 

dutina, dojde při detonaci ke srážce detonačních vln usměrněných plynů, které se spojí 

v kompaktní proud směřující v ose výbušniny a vytváří kumulativní paprsek s obrovskou 

energií. [12] 

Konkávním vydutím vložky nedochází s rostoucí vzdáleností k tak výrazné ztrátě 

energie jako u klasických kumulativních náloží s dutinou v podobě kužele. Vložka je 

působením tlaků výbuchu formována do projektilu, který je urychlen až na 3 000 m·s-1 a je 

schopen probít i silně pancéřovaná vozidla. Posádka bývá usmrcena proniklými fragmenty 

a náhlým zvýšením teploty a tlaku uvnitř vozidla. Úspěšný útok je podmíněn přesným 

načasováním. EFP jsou proto doplňovány o pasivní infračervená čidla PIR, které se běžně 

používají k ostraze budov. Nálož je obvykle určena na proražení bočního pancíře nebo skel 

vozidla, povstalci proto EFP nezakopávají, ale umisťují do svahu a zídek podél silnic, nebo 

maskují jako předměty povalující se u silnice. Výběr cíle je prováděn pomocí rádiově 

řízeného obvodu, který slouží k aktivaci čidla a odjištění systému před příjezdem cíle. Pohyb 

projíždějícího vozidla pak zaznamená PIR čidlo, které iniciuje nálož. Účinnost tohoto NVS je 

patrná na obrázku 15. Červeně jsou označeny oblasti, kde projektily EFP pronikly do 

amerického vozidla HMMWV1 (slangově zvané taky „Humvee“). Výrazná schopnost 

projektilu prorážet pancíř vozidel řadí EFP mezi nejúčinnější nástražné výbušné systémy. 

[12], [18] 

                                                 
1 HMMWV – High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 
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Obrázek 15: Vozidlo HMMWV zasažené náloží s EFP 

Zdroj [32] 

Obdobnou variantou tohoto systému je náhrada kumulativní vložky ocelovými 

kuličkami či jinými kovovými elementy. Hlavní určení tohoto typu NVS je proti pěším 

hlídkám, ale hrozbu představují i pro nepancéřovaná a lehce pancéřovaná vozidla. Používá se 

jako sekundární nálož určená k likvidaci záchranných složek zasahujících po výbuchu 

primární nálože. Sekundární nálož může být namířena proti zasahujícím složkám rychlé 

reakce QRF1. 

2.6 Sebevražedné útoky 

Sebevražední útočníci sehrávají v boji povstalců důležitou roli. V obou zemích jsou 

případy sebeobětování běžným jevem. K prvním sebevražedným útokům v Iráku začalo 

docházet v roce 2003 a jejich tendence vzrůstala s gradujícím povstáním. Ačkoliv první 

případ sebeobětování byl zaznamenán v Afghánistánu již v roce 2001, k rozmachu tohoto 

způsobu boje došlo až v létě roku 2006, kdy bylo provedeno 123 útoků, což představovalo 

pětinásobný nárůst oproti předchozímu roku. Dnes sebevražedné mise tvoří nedílnou součást 

strategie Talibánu. Provedení bombového útoku prostřednictvím sebevražedného útočníka se 

jeví jako velice univerzální nástroj. Na rozdíl od většiny výbušných systémů určených proti 

pohybujícím se cílům, sebevražedný atentátník je schopen dopravit výbušný systém až přímo 

k cíli. Proto pro napadení vojenských základen, kontrolních stanovišť a jiných statických cílů, 

je většinou využito právě sebevraha. [9], [66] 
                                                 
1 QRF – Quick Reaction Force 
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Obvyklým prostředkem dopravy výbušniny k cíly jsou automobily. Automobil bývá 

napěchován trhavinou a iniciační systém ovládá buď řidič, nebo je umístěn v předním 

nárazníku vozidla. Sebevražedný útok pomocí automobilu (dále jen SVBIED1) patří 

momentálně k nejúčinnějším prostředkům boje rebelů. Vysoké nebezpečí těchto útoků 

představuje množství trhaviny, které lze do vozidla umístit (viz tabulka 1). Nákladní 

automobil naložený několika tunami výbušniny dokáže srovnat se zemí i celou předsunutou 

základnu. 

Tabulka 1: Účinky výbuchu v závislosti na hmotnosti nálože 

 
Zdroj [57] 

Dalším způsobem dopravy výbušniny k cíli je na těle útočníka. Používají se k tomu 

speciálně vyrobené vesty a pásy, které jsou ukryty pod oděvem. Kromě výbušniny vesta 

zpravidla obsahuje kovové části v podobě šroubků, kovových kuliček, skleněných střepů 

apod., které jsou při detonaci vymrštěny do okolí. Tuto forma IED se využívá k likvidaci 

vybraných cílů na shromážděních a při osobních schůzkách. V poslední době se objevilo 

i několik případů, kdy byla výbušnina ukryta v turbanu sebevraha. Vzhledem k malému 

množství trhaviny je tato metoda používána k páchání atentátů na konkrétní osoby. Muži 

v muslimské společnosti se zdraví těsným objetím. Tato vzdálenost je pro spolehlivé zabití 

cíle dostatečná. [49] 

                                                 
1 SVBIED – Suicide Vehicle Borne Improvised Explozive Device 
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2.7 Výbušniny používané v NVS 

Výbušnina představuje v konstrukci nástražného výbušného systému klíčovou úlohu. 

Bez ní není systém schopen vykonat destruktivní účinky na okolních objektech. Průmyslově 

vyráběné NVS, určené pro armádní účely, využívají jako prostředek destrukce vojenské 

trhaviny. Druh použité trhaviny u vojenských prostředků omezuje pouze konstrukční řešení 

a účel výrobku. U improvizovaně vyráběných výbušných systémů je druh výbušniny závislý 

mnohdy na omezené materiální a finanční základně výrobce. Většina teroristických skupin 

nemá přímou podporu vlád, které by jim dodávaly vysoce účinné vojenské trhaviny. 

Výbušniny si tak opatřují ilegální cestou prostřednictvím černého trhu nebo je sami vyrábějí. 

Častým případem bývá využití pozůstatků munice po předchozím válečném konfliktu 

k vlastním potřebám ozbrojených skupin. 

Příkladem vyzbrojení teroristických skupin prostředky na výrobu NVS je průběh 

událostí po invazi USA do Iráku. Masovému používání nástražných výbušných systému 

předcházelo mohutné zbrojení povstaleckých skupin během iráckého povstání v roce 2003. 

Americká armáda po invazi nedostatečně zabezpečila vojenské sklady poražené irácké 

armády, ze kterých si povstalci odnesli mohutný arzenál. Sektářské skupiny tak získaly 

k dispozici širokou paletu zbraní a munice, které používaly pro své bombové útoky. 

Běžnou náplní dělostřeleckých granátů, min, raket a leteckých bomb jsou vojenské 

trhaviny jako je pentrit (PENT), trinitrotoluen (TNT), hexogen (RDX), oktogen (HMX) 

a jejich další směsi. Do rukou rebelů se tak dostaly vojenské a průmyslové trhaviny s velkou 

pracovní schopností a brizancí. [9], [42] 

Předností průmyslových a vojenských trhavin je jejich poměrně nízká citlivost, 

protože musí splňovat přísné bezpečnostní limity. Jsou odolné proti působení vnějších 

podnětů, jako je náraz, nápich, teplo, jiskra, tření a elektrostatická elektřina. Některé vojenské 

trhaviny nepřejdou v detonaci ani při průstřelu. Proto i při neodborné manipulaci během 

sestavování NVS je paradoxně dodržena „bezpečnost práce“. Vojenské trhaviny vynikají 

nízkými nároky na skladování, vyznačují se vysokou chemickou a fyzikální stabilitou okolo 5 

až 15 let. To je také důvodem k opatrnému postupu pyrotechniků při likvidaci nalezené 

munice, která je i po několika desetiletích stále funkční. [6] 

Ne vždy mají teroristé prostředky a konexe k získání průmyslově vyráběných 

výbušnin. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že se teroristé přiklánějí k výrobě výbušnin pomocí 

vlastních sil. Využívají běžně dostupných chemických látek, jejichž distribuce a oběh není 
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kontrolován. Spousta látek je k dostání v lékárnách, drogeriích či prodejnách zemědělských 

potřeb. Improvizovaně vyráběné výbušniny lze podle použitých prekurzorů rozdělit na: 

1. Výbušniny na bázi dusičnanů - Výbušnin na bázi dusičnanu amonného, známého také 

jako ledek amonný, je velké množství. Nejpoužívanější trhavinou je binární směs 

označovaná jako DAP. Hlavní složkou této výbušné směsi je okysličovadlo ve formě 

dusičnanu amonného, který se ve vhodném poměru promíchává s palivem. Jako palivo 

slouží topný olej nebo motorová nafta, dusičnan amonný je obsažen v zemědělských 

hnojivech. Jedná se o poměrně snadno a levně vyrobenou výbušninu. DAP je málo 

citlivý na vnější podněty a manipulace s ním je poměrně bezpečná, což představuje 

problém při jeho iniciaci. Častým případem je, že v důsledku nedostatečného 

počinového impulsu zreaguje pouze část výbušniny a výsledný účinek je nižší. Proto se 

používá k jeho iniciaci počinové nálože brizantnější trhaviny v kombinaci s rozbuškou. 

2. Výbušniny na bázi chlorečnanů - Výbušnina vzniká smícháním chlorečnanu 

draselného a cukru s příměsí práškového hliníku. Tato směs byla často využívána 

teroristy IRA během jejich pumové kampaně. Chlorečnanové směsi jsou oproti 

dusičnanům mnohem citlivější na vnější podnět a k jejich iniciaci stačí klasická 

elektrická nebo zážehová rozbuška. 

3. Výbušniny na bázi peroxidů - Jedná se o další skupinu výbušnin, jejíž výchozí složky 

lze poměrně snadno získat. Aceton se používá jako rozpouštědlo v barvách 

a desetiprocentní technický peroxid vodíku lze v obchodě nalézt jako bělící činidlo. 

Mezi vybrané zástupce této skupiny patří triaceton triperoxid TATP, 

hexamethylentriperoxodiamin HMTD a tricyklický aceton peroxid TCAP. Výbušniny 

na bázi peroxidu vodíku jsou velmi citlivé a manipulace s nimi je nebezpečná. 

K výbuchu často dochází již při jejich přípravě. [5], [53],  

K revolučnímu nárůstu používání improvizovaných výbušnin došlo v Afghánistánu. 

Změna taktiky Tálibánu, která vedla k rostoucímu množství bombových útoků proti 

koaličním jednotkám, si vyžádala obrovský objem spotřebovaných výbušnin. Povstalci se 

proto rozhodli pro levnou variantu domácí výroby výbušnin. Afghánistán je chudou zemí bez 

vybudovaného hospodářství, hlavním zdrojem obživy je zemědělství. Dusičnan amonný 

používaný ke hnojení zemědělských plodin se tak logicky stal žádaným artiklem 

povstaleckých skupin. Vypracoval se na nejčastěji používanou složku jejich improvizovaných 
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bomb. Použití dusičnanu amonného se těší takové oblibě, že je dnes obsažen v 80 až 90 % 

případů z celkového počtu bombových útoků v Afghánistánu. Tato situace přiměla 

afghánskou vládu přijmout určitá opatření. V roce 2010 afghánský prezident Hamíd Karzáí 

vydal zákaz používání, výroby, skladování nebo prodeje dusičnanu amonného. Přesto podíl 

podomácku vyráběných trhavin zůstává největší. Talibán ledek amonný pašuje hlavně přes 

hranici s Pákistánem, kde se nachází továrny na výrobu hnojiv. [28] 

Jakousi inovací iráckého povstání se stalo použití nebezpečných chemických látek 

v kombinaci s NVS. Výbušný systém byl umístěn v automobilových cisternách s chlórem, 

který byl po výbuchu rozptýlen po okolí. Přestože více obětí těchto útoků lze přičíst 

následkům exploze než účinkům chlóru, televizní záběry poleptaných osob měly silný 

zastrašující psychologický efekt na civilní obyvatelstvo. [9] 

Použití NVS v kombinaci s chemickými, biologickými, nebo radioaktivními látkami 

představuje dnes reálnou a vážnou hrozbu současného terorismu. Útok špinavou bombou1 na 

koaliční základnu by měl ohromné následky. I kdyby nedošlo k výrazným obětem působením 

primárních účinků výbuchu, následná kontaminace okolního prostředí by si vyžádala 

rozsáhlou a nákladnou dekontaminaci, nebo přemístění celé základny do nového prostoru. 

Ačkoliv je pravděpodobnost tohoto druhu napadení malá, je nutno s touto hrozbou počítat. 

2.8 Dopady útoků NVS 

Situace v Afghánistánu je typickým příkladem asymetrické války. Bojiště nemá pevné 

hranice a k útokům dochází především v podobě léček, napadení probíhá nečekaně a ze 

zálohy. Povstalci nedisponují moderní technikou a zbraněmi a proto se raději vydávají cestou 

zákeřného použití nastražených náloží než cestou přímému útoku, ve kterém nejsou schopni 

koaličním vojskům čelit. Cílem útoků nejsou pouze jednotky ISAF, ale i ozbrojené sbory 

ANA a ANP. Častými oběťmi útoků se stávají i civilní obyvatelé, kteří se v oblasti pohybují. 

[7] 

Výbuch NVS patří mezi nejčastější příčiny ztrát koaličních vojsk. Závažnost této 

skutečnosti dokazuje tabulka č. 2, která porovnává podíl jednotlivých typů útoků na celkovém 

počtu úmrtí amerických vojáků během trvání konfliktu. Jelikož americké jednotky tvoří 

výraznou většinu všech jednotek ISAF v zemi, jsou tyto údaje reprezentativní pro celou 

Alianci. 

                                                 
1 Špinavá bomba představuje výbušný systém, ve kterém je výbušná látka smíchána s radioaktivním materiálem. 
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Tabulka 2: Příčina úmrtí amerických vojáků v Afghánistánu 

 
Zdroj: [27] 

Ze statistiky plyne, že v posledních letech mají NVS na celkovém počtu úmrtí 

majoritní podíl. Improvizované nálože zapříčinily 40 % všech amerických ztrát 

v Afghánistánu. Naproti tomu v posledních pěti letech na následky výbuchu pozemní miny 

nedošlo k žádnému úmrtí, přestože se jich v zemi nachází stále velké množství.  

Ani ozbrojené síly ČR se během působení v Afghánistánu nevyhnuly ztrátám. Na 

následky výbuchu NVS zemřeli v zemi tři čeští vojáci a mnoho dalších jich bylo zraněno. 

• 17. března 2008 zahynul na jihu země příslušník speciální jednotky vojenské policie 

po útoku sebevražedného útočníka. 

• 30. dubna 2008 příslušník mise ISAF přišel o život potom, co vozidlem HMMWV 

najel na nastraženou nálož. 

• 31. května 2011 zemřel příslušník mise OMLT ISAF potom, co vozidlem IVECO 

LMV najel na nastraženou nálož. [38] 

Konflikt v Afghánistánu je charakteristický svou sezónností. Množství útoků 

v průběhu roku značně kolísá. Během zimních měsíců je aktivita povstalců nízká, ale 

s přicházejícím létem naopak počet útoků roste, jak znázorňuje obrázek 16. 
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Obrázek 16: Měsíční přehled útoků provedených NVS na jednotky ISAF 

Zdroj [65] 

V měřítku let měl do roku 2010 trend bombových incidentů stále rostoucí charakter 

a s ním docházelo také k nárůstu počtu obětí. Největší ztráty utrpěly jednotky ISAF v roce 

2010, kdy Severoatlantická aliance zahájila rozsáhlou ofenzívu s cílem vytlačit Tálibán 

z jihu země. Roční počty ztrát jednotek ISAF jsou vyjádřeny na obrázku 17. [61] 

 
Obrázek 17: Roční počty ztrát jednotek ISAF následkem útoku NVS 

Zdroj [38] 

Od roku 2010 se situace mírně zlepšuje, množství provedených útoků je stále nižší. 

V roce 2012 oproti předchozímu roku klesl podle statistik ISAF počet incidentů v průměru 

o 16 %. Přesto je množství použitých NVS stále enormní, každý den narazí vojenské hlídky 

na připravenou nálož zakopanou u silnice. [65] 
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3 Systém ochrany příslušníků Armády ČR před NVS 

V průběhu působení v zahraničních operacích na Balkánském poloostrově měli 

příslušníci AČR možnost se setkat s NVS hlavně v podobě pozemních min. Problematika 

minového nebezpečí (MAT1) byla součástí výcvikového plánu jednotek a přípravy 

příslušníků do zahraniční mise. Úroveň ohrožení na Balkáně však nevyžadovala zvláštní 

výcvik a výraznou potřebu použití bezpečnější techniky. Čeští vojáci byli napadáni pouze ve 

výjimečných případech. Orientací působnosti na Střední východ musela armáda reagovat na 

aktivního protivníka a na nový druh hrozby v podobě improvizovaných výbušných systémů, 

kterým vojáci v tak velkém měřítku čelili poprvé. Zkušenosti z prvních operací v Iráku 

a Afghánistánu vedly ke zpracování řady dokumentů a metodik ochrany ozbrojených sil 

před NVS. 

Za účelem prohloubení znalostí problematiky vydal Odbor doktrín Velitelství 

výcviku ve Výškově tyto publikace: 

• zkušenosti z operací č. 5/2008 Boj proti improvizovaným výbušným zařízením C-IED, 

• Informační analýza č. 2/2007 Zkušenosti z přesunů vojsk s důrazem na ochranu před 

improvizovanými výbušnými zařízeními, 

• vojenská publikace Pub-75-00-06 Metodika přípravy v ochraně vojsk proti 

improvizovaným výbušným zařízením. [26] 

 

Součástí výcviku AČR se stala příprava proti improvizovaným výbušným zařízením 

(dále jen C-IED2). Hlavním cílem C-IED je ochrana života, zdraví a materiálu ozbrojených 

sil a civilistů před NVS. Armáda ČR dosud nemá pevnou koncepci přípravy, předpis 

stanovující metody výcviku bude teprve vytvořen. To však neznamená, že by byla příprava 

C-IED nekvalitní. Výcvik je koncipován na základě zkušeností příslušníků z předchozích 

misí, reaguje na současné trendy a vychází z koncepce C-IED NATO. Základními 

dokumenty problematiky NVS pro NATO jsou: 

• Allied joint doctrine for countering improvised device (C-IED) AJP 3.15 

• STANAG 2294 Counter Improvised Explosive Device (C-IED) Training Standards 

                                                 
1 MAT – Mine Awareness Training 
2 C-IED – Counter Improvised Explosive Device 
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Doktrína AJP 3.15 definuje NVS a jeho jednotlivé kategorie a stanovuje výchozí 

strategii boje a ochrany NATO proti nim. Strategie staví na třech základních pilířích (viz 

obrázek 18), kterými se snaží eliminovat nebo omezit riziko použití výbušných systémů. 

Předpis STANAG 2294 pak stanovuje standardy výcviku, které by měly v přípravě C-IED 

dodržovat jednotlivé členské země. [30] 

 

 
Obrázek 18: Strategie NATO v oblasti C-IED 

Zdroj [30], vlastní úprava 

V této práci bych se chtěl zaměřit na systém ochrany řadových vojáků, kteří jsou 

vysílání do zahraničních misí. Nástroje, které využívá AČR k naplnění cílů C-IED, lze 

rozdělit do tří oblastí, které jsou vzájemně provázány: 

• Příprava a výcvik příslušníků AČR 

• Taktická a operační oblast 

• Technická ochrana  

3.1 Příprava a výcvik příslušníků AČR 

C-IED příprava probíhá pod vedením zkušených specialistů formou periodických 

školení a nácviků. Před výjezdem do zahraniční mise se stává C-IED jedním z hlavních 

bodů soustředěné přípravy úkolového uskupení. Cílem výcviku je připravit vojáky tak, aby 

byli schopni vést bojovou činnost a plnit úkoly v prostředí s výskytem NVS. Jelikož 

povstalci neustále mění taktiku útoků v závislosti na reaktivních opatřeních koaličních 

jednotek, neexistuje zaručená metoda, jak zcela eliminovat hrozbu bombového útoku. 

Vytváření přesných stereotypních postupů je dokonce nežádoucí. Protivník totiž předešlým 

odpozorováním dokáže odhadnout další jednání jednotky a připravit léčku. 

Základním předpokladem pro zajištění bezpečnosti jednotky je dodržení kontroly 

okolí v okruhu 360°. Vojáci jsou cvičeni neustále pozorovat okolí a rozpoznávat příznaky 

výbušných systémů. Příprava spočívá v nabytí nezbytných dovedností a návyků využívání 
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technických prostředků ochrany, neutralizace a detekce. Vojáci se učí identifikovat druh 

NVS a provádět opatření k eliminaci jeho hrozby. Nácvik zahrnuje reakce a postupy na 

pozitivně identifikovaný NVS, po bezprostředním výbuchu systému a další situace, které 

mohou ve spojitosti s NVS nastat. Standardním opatřením C-IED při podezření na 

přítomnost NVS, nebo po jeho aktivaci je činnost „5C“:  

Confirm potvrzení přítomnosti NVS 

Clear vyklizení ohroženého prostoru okolo výbušného systému 

Cordon uzavření ohroženého prostoru z důvodu bezpečnosti a zamezení 

smazání kriminalistických stop pro další vyšetřování 

Control ovládnutí bezpečnostní situace v okolí nálezu (výbuchu) 

Check kontrola podezřelých aktivit v prostoru [19] 

Vzhledem k omezenému finančnímu rozpočtu resortu patří výcvik k „levnému“ 

nástroji jak účinně zvýšit ochranu příslušníků v misi. Míra ochrany tohoto prvku systému je 

závislá pouze na kvalitě a profesionálním přístupu všech vojáků v jednotce. Pro zkvalitnění 

výcviku v C-IED byl v areálu 15. ženijní brigády v Bechyni vybudován Český národní C-

IED polygon, který je věrnou kopií prostředí, ve kterém vojáci v zahraniční misi působí. 

Vojáci zde prověřují své nabyté znalosti v praxi. [36] 

3.2 Taktická a operační oblast 

Každému opuštění základny předchází příprava a plánování, které jsou kromě jiného 

zaměřeny i na ochranu jednotek před NVS. Jako podklady pro plánování slouží 

zpravodajské informace všech koaličních států, které shromažďuje a zpracovává operační 

stupeň. Informace jsou neustále aktualizovány, aby měl velitel jednotky přehled 

o bezpečnostní situaci v oblasti. K aktualizaci dat slouží také systém „Blue Force Tracking“ 

vyvinutý Spojenými státy, který v reálném čase poskytuje operačnímu stupni informace 

o poloze a situaci všech spřátelených jednotek vybavených tímto systémem. K předávání 

informací o nejnovějších trendech všem jednotkám v místě nasazení i na území republiky 

využívá AČR Odbor technické a informační podpory (OTIP). [43], [59] 

Plánování zahrnuje analýzu rizikových míst a oblastí s vysokou pravděpodobností 

uložení NVS. Vytváří se časové harmonogramy s cílem vyhnout se stereotypům, které by 

mohly vést k ohrožení jednotek v terénu. Trasy jsou navrhovány tak, aby nedocházelo 

k využívání stále stejných komunikací. Vzhledem k množství sjízdných komunikací však 
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nejde tomuto zcela zabránit a tak bezpečnost silnic zabezpečují speciální týmy RCP1. Jedná 

se o patroly složené z vozidel typu MRAP2, vybavené speciálním vybavením k detekci, 

manipulaci a likvidaci NVS. RCP pravidelně projíždějí využívané komunikace a „čistí“ 

cesty od výbušných systémů. Na zabezpečení těchto patrol se podílejí i čeští příslušníci 

pyrotechnického odřadu (EOD). Kromě likvidace NVS se EOD týmy snaží pomocí 

kriminalistických metod nalézt na místě výbuchu nebo na neaktivovaném NVS stopy, které 

by vedly k odhalení buněk povstalců zodpovědných za bombové útoky. [60] 

3.3 Technická ochrana  

Technická ochrana slouží k zmírnění účinků výbuchu, neutralizaci nebo odhalení 

přítomnosti NVS. Nejčastěji vojáci přicházejí do styku s NVS mimo základnu. Převážnou 

část operačních úkolů v misi plní úkolová uskupení AČR pěšky nebo pomocí kolových 

obrněných vozidel. Využití leteckých dopravních prostředků významně snižuje riziko 

ohrožení vojáků před výbušnými systémy během přesunu, avšak aeromobilní operace jsou 

nákladné, proto jsou používány pouze pro vybrané úkoly.  

3.3.1 Balistická ochrana 

Základní ochranu každého vojáka proti střepinám a střelám tvoří balistická ochrana 

jednotlivce. Jedná se o kevlarovou přilbu a ochrannou vestu, případně další doplňkové 

vybavení, jakou jsou ochranné brýle3, chrániče kolen apod. Pro hodnocení stupně balistické 

odolnosti se nejčastěji používá americká standardizační norma Státního úřadu pro 

spravedlnost (National Institute of Justice – NIJ). Pro starší výstroj je použita norma US NIJ 

Standart-0101.03, která byla nahrazena nyní užívanou normou US NIJ Standart-0101.04. 

Detaily norem jsou zobrazeny v příloze I. [8], [20], [21] 

Pro ochranu hlavy vojáka jsou ve výstroji zavedeny dva druhy kevlarovových přileb:  

• KIRASA BŠ-E II.A stupeň balistické odolnosti dle US NIJ Standart-0101.03 

• MICH4   III.A stupeň balistické odolnosti dle US NIJ Standart-0101.04 

                                                 
1 RCP – Route Clearance Patrol 
2 MRAP – Mine Resistant Ambush Protected Vehicles 
3 Vzhledem ke zkušenostem se nedoporučuje používání brýlí se žlutými skly, ve kterých jsou špatně viditelné 
nástražné dráty NVS. 
4 MICH – Modular Integrated Communications Helmet 
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Pro ochranu trupu jsou zavedeny dva druhy bojových balistických vest: 

• Nosič plátů pancéřových NPP-2006 (obrázek 19 A) 

• Vesta ochranná pancéřová VOP-2009 (obrázek 19 B) 

 

 
Obrázek 19: Balistická ochrana jednotlivce 

Zdroj [25] 

 

Nosič plátů pancéřových NPP-2006 spojuje výhody balistické ochrany a bojové 

vesty v jeden celek. Hlavní ochranný prvek představují keramicko kevlarové panely SAPI 

s antišokovou vložkou, které jsou umístěny v předním a zadním dílu nosiče. Odolnost vesty 

podle normy US NIJ Standart-0101.04 odpovídá nejvyššímu, tedy IV. stupni balistické 

odolnosti. Nosič plátů kombinuje prvky taktické vesty a balistické ochrany. Celková hmotnost 

nosiče včetně plátů SAPI je cca 6 kg. [25] 

Vesta ochranná pancéřová VOP-2009 kombinuje vložky měkké balistiky 

a keramických panelů SAPI. Vesta splňuje kritéria stupně IV.A podle normy US NIJ 

Standart-0101.04, což je nejvyšší stupeň balistické odolnosti měkké balistické ochrany. Do 

předního a zadního dílu vesty lze vsunout keramické pláty, které navyšují odolnost na stupeň 

IV. Součástí vesty jsou přídavné balistické chrániče ramen, krku, slabin a beder. Celková 

hmotnost vesty včetně plátů a přídavných chráničů je cca 12,5 kg. [25] 

Přestože oba výrobky splňují přísná kritéria balistické ochrany IV. stupně, z hlediska 

ochrany před účinky NVS nosič plátů zaostává. Problémem je malá krycí plocha plátů nosiče. 

Standardní rozměr panelů SAPI je 250×300 mm. Panely chrání pouze vitální zónu trupu 
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a voják je více zranitelný. VOP-2009 doplňuje holá místa bočními pláty a měkkou balistikou. 

Přídavné ochranné prvky vesty výrazně zvyšují ochranu proti střepinám.  

Za nevýhodu vesty lze považovat absenci systému rychlého odhození. Tento handicap 

stěžuje následnou lékařskou pomoc a ohledání raněného s nasazenou vestou. Problém může 

nastat i v případě snahy o vyproštění se z vraku vozidla. 

Během působení českých vojáků na Středním východě vyvstala otázka nedostatečné 

balistické ochrany vozidel vojáků. Do té doby používané terénní automobily postačovaly pro 

plnění úkolů na Balkáně, ale absence balistické ochrany vozidel byla pro nasazení na 

Středním východě nedostačující. Potřeba bezpečnějších vozidel vedla k modernizaci 

vozového parku AČR.  

Kromě Armády ČR se s potřebou vyšší ochrany potýkala i ostatní koaliční vojska 

působící v Iráku nebo Afghánistánu. Výbuch nálože vyžaduje především vysokou odolnost 

dna vozidla. Dostatečnou ochranu před NVS nesplňovalo ani terénní vozidlo HMMWV, 

široce využívané americkou armádou. Vojáci si často svá vozidla improvizovaně doplňovali 

o prvky balistické ochrany. Zvýšená hmotnost přidaného pancéřování však vedla 

k rychlejšímu opotřebování vozidel a zhoršení jejich jízdních vlastností. Účinné řešení 

představovalo nasazení vozidel kategorie MRAP, která se stala symbolem obou konfliktů. 

Vozidla MRAP mají vysokou odolnost proti minám a také náložím umístěným v zemi. 

Typickým znakem vozidel MRAP je tvar podvozku do písmene „V“, jak je zřetelné na 

obrázku 20. Oproti rovnému podvozku Humvee je energie výbuchu směrována do stran a ven 

od vozidla. [64] 

 
Obrázek 20: Účinky výbuchu na podvozek vozidla 

Zdroj [64] 

Ve vozovém parku AČR vozidla kategorie MRAP dosud chybí. V misi tuto funkci 

zastávají kolová bojová vozidla pěchoty a lehká kolová obrněná vozidla, která ale jsou 

původně předurčena k plnění jiných úkolů a mají nižší úroveň ochrany posádky. Častou praxí 
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proto bývá, že čeští vojáci raději vyžívají místo vlastní techniky vypůjčená americká vozidla 

MAXX PRO, která splňují požadavky kategorie MRAP.  

Balistická ochrana lehkých obrněných vozidel států Severoatlantické aliance je 

posuzována podle standartu NATO AEP-55 STANAG 4569, který rozděluje jednotlivé druhy 

techniky do úrovní podle jejich odolnosti (viz příloha II).  

V současné době jsou pro plnění obvyklých úkolů českými vojáky nejčastěji 

využívána tato vozidla: 

• KBVP PANDUR II 8x8 - je kolové bojové vozidlo pěchoty určené pro vedení bojové 

činnosti, přepravu nákladu nebo 11 osob. Vojáci české armády disponují v Afghánistánu 

čtyřmi vozidly označovanými jako KBVP M1 (viz obrázek 21). Jedná se 

o modernizovanou variantu, která poskytuje vyšší ochranu posádky a je upravena pro 

plnění úkolů zahraniční mise. Zvýšenou balistickou odolnost zajišťuje přidaná vrstva 

keramického pancíře, jehož cílem je rozložení dopadové energie projektilu do větší 

plochy. Proti kumulativním střelám pancéřovek RPG-7 je vytvořena kolem obvodu 

vozidla mřížová ochrana, která podstatně snižuje pravděpodobnost iniciace kumulativní 

hlavice. [3], [17] 

 
Obrázek 21: KBVP PANDUR II 8x8 

Zdroj [17] 

Balistická ochrana vozidla KBVP PANDUR II 8x8 dle normy STANAG 4569 dosahuje: 

• II. stupně ochrany vůči munici z palných zbraní (Annex A)  

• IIIA. stupně ochrany vůči granátům a minám (Annex B) 

Přídavné keramické pancéřování modernizované verze tuto odolnost ještě zvyšuje. 

• AFT DINGO 2 GE A2 - je lehké kolové obrněné kolové vozidlo s pohonem 4x4, které 

je schopné vést bojovou činnost a přepravovat osoby (viz obrázek 22). Vyznačuje se 
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vysokou úrovní ochrany osádky, kterou zpravidla tvoří 6 mužů. Osádka je umístěna 

v bezpečnostní kabině s vytvarovaným dnem. Sedadlový systém mine-proof zabraňuje 

přenosu energie výbuchu na členy posádky. [2], [47] 

 
Obrázek 22: vozidlo DINGO 2 CZ 

Zdroj [47] 

Balistická ochrana vozidla podle normy STANAG 4569 dosahuje: 

• III. stupně ochrany vůči munici z palných zbraní (Annex A)  

• IIIA. stupně ochrany vůči granátům a minám (Annex B) 

• IVECO M65E 19WM 4x4 50B - je lehké kolové obrněné vozidlo určené k boji 

a přepravě osob (viz obrázek 23). Posádku tvoří 5 osob. Vozidlo může být osazeno 

lafetovanou zbraní dálkově ovládaného věžového systému. [2] 

 
Obrázek 23: Vozidlo IVECO 

Zdroj [51] 

Balistická ochrana vozidla podle normy STANAG 4569 dosahuje: 

• II. stupně ochrany vůči munici z palných zbraní (Annex A)  

• IIA. stupně ochrany vůči granátům a minám (Annex B) 
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Nejnižší stupeň balistické odolnosti z uvedených vozidel splňuje IVECO. Stupeň IIA 

podle normy STANAG odolá výbuchu miny do hmotnosti 6 kg pod jedním z kol. Tato 

hmotnost představuje průměrné množství trhaviny obsažené ve většině protitankových min. 

Stávající ochranu posádky obrněných vozidel před pozemními minami lze tedy považovat za 

dostatečnou. 

Vozidla s vysokou balistickou odolností jsou účinná pouze v případě, že vojáci 

dodržují všechna bezpečnostní opatření. Během přesunu ve vozidle je bezpodmínečně nutné, 

aby byli všichni pasažéři i materiál bezpečně připoutáni. Dnešní vojenská vozidla jsou 

schopná účinně ochránit osádku před přímým působením výbuchu. Avšak mohutnost 

výbuchu dokáže vozidlo vyvrátit nebo odhodit a k častým zraněním a úmrtím dochází 

pohybem volných předmětů a osádky uvnitř vozidla.  

3.3.2 Technické prostředky detekce a ochrany 

Nejmodernějšími prostředky určenými k detekci, likvidaci a ochraně před NVS 

disponují v české armádě specializované pyrotechnické týmy (tzv. EOD týmy1), které jsou 

určené ke zneškodňování těchto systémů. Možnosti využití technických prostředků řadovými 

vojáky jsou však značně omezeny. Schopnost detekce výbušných systému jednotek AČR 

vyslaných do zahraničí představuje především fyzické prohledávání a prověřování prostoru 

a osob.  

 K detekci je využíván jediný dostupný prostředek a to ruční detektor kovů, který je 

součástí vybavení vojenských hlídek. 

K neutralizaci NVS se využívá širokopásmových rušičů rádiového signálu. Tato 

elektronická zařízení slouží k ochraně proti rádiově řízeným výbušným systémům. Rušič 

vysílá do okolí elektromagnetické vlnění o vysokém výkonu. Signál vysílaný rušičem zahltí 

vstupní část přijímače bomby, ten není schopen vyhodnotit relativně slabý signál vyslaný 

útočníkem k iniciaci NVS a k výbuchu nálože nedojde.  

Rušiče lze rozdělit na: 

• Vezené – slouží k rušení prostoru okolo jednotlivých vozidel. 

• Přenosné – jsou určeny pro provádění rušení během pěších hlídek nebo k rušení ve 

statických objektech a místech, kde není možné použít vezený rušič. 

                                                 
1 EOD – Explosive Ordnance Disposal 
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Od roku 2010 armáda disponuje novým komplexním systémem elektronického boje 

nazvaného MKEB1, který se skládá z analytického pracoviště zabudovaného v kontejneru 

ISO 1C a dvojice mobilních rušičů zabudovaných ve vozidlech IVECO. Tyto vysoce výkonné 

rušiče jsou určeny například k ochraně nákladních vozidel, které nejsou rušiči vybaveny. [15] 

Ani rušič však nepředstavuje dokonalou ochranu před RCIED. Na vině jsou vysílače 

a retlanslační stanice mobilních operátorů v zemi. Snahou dosáhnout co největší plochu 

pokrytí telefonním signálem často nejsou dodržovány hygienické limity určující maximální 

povolený výkon vysílačů. Vysoký výkon není rušič schopen v blízkosti vysílače překonat. 

Byly zaznamenány případy, kdy i po umístění rušiče v blízkosti RCIED, měl mobilní telefon 

iniciačního systému stále dostupný signál a nálož mohla být kdykoliv aktivována. [14] 

                                                 
1 MKEB – Mobilní komplet elektronického boje 
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4 Analýza bezpečnosti ochrany 

Cílem této části práce je odhalit slabé články stávajícího systému ochrany před NVS, 

které by mohly ohrozit bezpečnost příslušníků AČR působících v zahraniční misi. Chráněný 

zájem v tomto případě představují životy a zdraví vojáků. K naplnění tohoto cíle jsem použil 

analýzu rizik. Samotná analýza se skládá z několika fází, ve kterých využívám dílčí analytické 

metody. Jednotlivé fáze a posloupnost analýzy je patrná na obrázku 24. 

 
Obrázek 24: Fáze procesu analýzy rizika 

Zdroj [24], vlastní úprava 

V první fázi jsem identifikoval rizika z hlediska jejich dopadu na chráněný zájem 

a ovlivnění úrovně bezpečnosti vojáků. K tomuto účelu jsem využil grafickou metodu 

Ishikawův diagram. V druhé fázi jsem vybraná rizika kvantifikoval a seřadil pomocí metody 

FMEA1 a na základě Paretova principu vybral rizika, jejichž odstranění či zmírnění bude mít 

výrazný vliv na úroveň bezpečnosti vojáků. 

4.1 Ishikawův diagram 

Tento diagram příčin a následků zavedl japonský univerzitní profesor Kaoru Ishikawa. 

Cílem diagramu je nalézt nejpravděpodobnější příčiny, které mají za následek řešený 

problém. Diagram je využíván pro zaznamenání a strukturování nápadů při brainstormingu2. 

Jeho výhodou je přehledné grafické znázornění příčin a jejich vztahů vedoucích k vzniku 

následku. Pro svůj tvar je nazýván také jako diagram „rybí kosti“. [11] 

Pro tuto analýzu jsou hledanými příčinami rizika, která ovlivňují dopad účinků 

výbuchů nálože na lidský organismus a zvyšují pravděpodobnost aktivace NVS i za 

předpokladu, že ostatní prvky systému ochrany jsou funkční. Diagram je pro přehlednost 

zobrazen na samostatné straně na obrázku 25. Zkoumaná oblast zahrnuje především rizika 

ohrožující vojáky během plnění operačních úkolů. 

                                                 
1 FMEA – Failure Modes and Effects Analysis  
2 Skupinová technika zaměřená na vyprodukování co největšího počtu nápadů na dané téma. 
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Obrázek 25: Ishikawův diagram hledaných příčin zdrojů rizik 

Zdroj [autor] 
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4.2 Analýza příčin a následků poruch (FMEA) 

FMEA je analytická metoda, pomocí níž lze identifikovat rizika, které mohou 

významně přispět k ohrožení úrovně bezpečnosti. Původně se jedná metodu využívanou 

v systému řízení jakosti v průmyslovém odvětví, ale pro její univerzálnost ji lze využít i pro 

identifikaci rizik v bezpečnostní praxi. [1] 

Princip této metody spočívá v kvantifikování vybraných rizik. Každému riziku jsou 

přiřazeny tři parametry, které jsou charakteristické pro jednotlivá rizika. V oblasti průmyslu 

se podle normy ČSN EN 60812:2006 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup 

analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) pro jednotlivé parametry využívá rozsahu 

10 hodnot parametru. Pro přehlednost jsem tento počet omezil na 5 hodnot, které jsou pro tuto 

práci dostačující. Hodnotící parametry rizik jsou: 

• Pravděpodobnost vzniku rizika udává, s jakou mírou očekávatelnosti dojde ke 

vzniku daného rizika (viz tabulka 3). 

Tabulka 3: Parametr pravděpodobnosti vzniku rizika 

P Pravděpodobnost vzniku rizika, (frekvence) 
1 nahodilá (zřídka) 

2 spíše nepravděpodobná (občas) 

3 pravděpodobná (příležitostně) 

4 velmi pravděpodobná (často) 

5 vysoce pravděpodobné (trvale) 

Zdroj [11], vlastní úprava 

• Závažnost následků rizika je ukazatel možných dopadů následkem aktivace daného 

rizika. Parametr zahrnuje dopady na zdraví osob a rozsah vzniklých škod (viz tabulka 

4). 

Tabulka 4: Parametr závažnosti následků rizika 

N Závažnost následků 
1 malý úraz, malá škoda 

2 středně těžké úrazy, převoz do nemocnice, větší škoda 

3 těžké úrazy, dochází k úmrtí jednotlivců, vyšší škoda 

4 trvalé následky, úmrtí až celé osádky nebo skupiny, vysoká škoda 

5 úmrtí pěti a více osob, obrovské škody 

Zdroj [11], vlastní úprava 
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• Odhalitelnost rizika představuje pravděpodobnost odhalení rizika pomocí stávajících 

prostředků systému ochrany (viz tabulka 5). 

Tabulka 5: Parametr odhalitelnosti rizika 

H Odhalitelnost rizika 

1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 snadno odhalitelné riziko do pár minut 

3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 neodhalitelné riziko 

Zdroj [11], vlastní úprava 

K posouzení závažnosti rizika slouží tzv. míra rizika, která se vypočítá součinem výše 

uvedených parametrů (viz rovnice 1). 

HNPR ⋅⋅=      (1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků rizika 

H – odhalitelnost rizika  

Výsledná míra rizika může nabývat hodnot z intervalu (0,125> v závislosti na 

zvolených hodnotících parametrech. Hodnota míry rizika udává závažnost daného rizika (viz 

tabulka 6). 

Tabulka 6: Míra rizika 

R Míra rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 

11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

101-125 nepřijatelné riziko 

Zdroj [11], vlastní úprava 
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K hodnocení pomocí metody FMEA byla vybrána rizika identifikovaná pomocí 

Ishikawova diagramu, viz tabulka 7. Těmto rizikům byly přiřazeny hodnoty parametrů 

a dopočtena míra rizika, která je zároveň vyjádřena v procentech jako relativní četnost 

jednotlivých rizik.  

Tabulka 7: Hodnocená rizika metodou FMEA 

číslo hodnocené riziko P N H R % 

1 fragmentace obalu 3 5 3 45 7,6 % 

2 zranění okolním předmětem  3 3 4 36 6,1 % 

3 aktivace NVS obětí 4 4 3 48 8,1 % 

4 aktivace kabelem CWIED 4 4 3 48 8,1 % 

5 EFP 2 4 4 32 5,4 % 

6 aktivace rádiem RCIED 4 1 4 16 2,7 % 

7 útok sebevražedného atentátníka 3 5 4 60 10,1 % 

8 nedostatečná balistická ochrana 5 5 2 50 8,4 % 

9 panika po výbuchu 3 3 1 9 1,5 % 

10 není rušící signál 2 4 3 24 4,0 % 

11 nefunkční detektor 2 4 3 24 4,0 % 

12 CBRN 1 5 4 20 3,4 % 

13 aktivace pozemní miny 3 3 3 27 4,5 % 

14 únava vojáků 3 4 3 36 6,1 % 

15 nedbalost vojáka 2 4 3 24 4,0 % 

16 velká hmotnost nálože 4 5 3 60 10,1 % 

17 nezkušenost vojáka 2 3 3 18 3,0 % 

18 magnetický NVS 2 3 3 18 3,0 % 
Zdroj: [autor] 

Hodnocená rizika jsou seřazena podle velikosti míry rizika v grafu na obrázku 26. Pro 

určení významnosti rizik jsem použil Paretův princip 80/20, který stanoví hranici přijatelnosti 

rizik. Využívá k tomu Lorenzovu křivku, což je grafické znázornění procentuálního podílu 

jednotlivých rizik na celkovém důsledku (viz obrázek 26). Jako nepřijatelná jsou pak 

vyhodnocena rizika, jejichž kumulativní četnost nepřekoná hranici 80 %. Tato rizika jsou 

v tabulce 7 zvýrazněna žlutě. Rizika 10, 11 a 15, jež leží na hraně meze přijatelnosti, jsem 

vzhledem ke stejné hodnotě míry rizika, vyhodnotil jako nepřijatelná. 
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Obrázek 26: Grafické znázornění míry rizika a kumulativní četnosti hodnocených rizik 

Zdroj: [autor] 

Pro nepřijatelná rizika je nutné navrhnout opatření ke snížení jejich míry rizika. 

Ostatní rizika jsou považována za přijatelná a stávající opatření jsou vyhodnocena jako 

vyhovující. 

4.3 Vyhodnocení analýzy rizik 

Nepřijatelná rizika identifikovaná metodu FMEA jsou tato: útok sebevražedného 

atentátníka, aktivace kabelem CWIED, velká hmotnost nálože, nedostatečná balistická 

ochrana, aktivace NVS obětí, fragmentace obalu, zranění okolním předmětem, únava vojáků, 

EFP, aktivace pozemní miny, není rušící signál, nefunkční detektor a nedbalost vojáka. 

Z hlediska dopadu účinků výbuchu na organismus lze za závažná rizika považovat 

tlakovou vlnu a letící střepiny, které vznikají roztržením obalu nálože, nebo pohybem 

předmětů urychlených tlakovou vlnou. Tato rizika reprezentují NVS s velkým množstvím 

výbušniny a s obalem, který při výbuchu vytváří fragmenty, tedy vozidla, dělostřelecká 

munice, směrové nálože apod. Představitelem této nejvíce zničující kombinace rizik je 

vozidlo s náloží ovládané sebevražedným atentátníkem.  

Lorentzova křivka -
kumulativní četnost 80% 
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Vysokou míru rizika dosahují nástražné výbušné systémy řízené kabelovým vedením 

a systémy aktivované obětí, jejichž pravděpodobnost výskytu v oblasti je velmi vysoká. 

Rádiově ovládané systémy ohrožují jednotky pouze v případě, že skupina není pokryta 

signálem rušení. 

Za vysoce rizikové považuji rovněž nálože s explozí formovaným projektilem, které 

sice v Afghánistánu nejsou příliš rozšířené, ale vykazují vysokou spolehlivost a dokážou 

proniknout pancířem i vozidla typu MRAP.  

Z hlediska činnosti vojáků je největším rizikem pohyb v terénu mimo vozidlo. Jedinec 

je v tomto případě chráněn pouze osobní balistickou ochranou a může snadno dojít k jeho 

zranění. Vzhledem k náročným pracovním podmínkám (kolísavé teploty, stres, apod.), lze za 

významná považovat i rizika způsobená únavou nebo nedbalostí vojáků. 
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5 Návrh optimalizace ochrany příslušníků AČR 

Vyhodnocením analýzy jsem identifikoval nejzávažnější rizika, která mohou výrazně 

ohrozit české vojáky z hlediska použití nástražného výbušného systému. V této kapitole 

provedu návrh opatření vedoucích k zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a minimalizaci 

slabých míst v systému ochrany příslušníků AČR. Jednotlivé návrhy jsou rozděleny do 

několika oblastí systému ochrany. 

5.1 Technologická oblast 

Návrh těchto opatření je proveden bez cenové kalkulace, jelikož cena většiny 

technologií není veřejně dostupná informace. Samotný nákup vybavení by byl pro armádu 

realizován prostřednictvím výběrového řízení, které výslednou cenu ještě ovlivní. 

1. Modernizace rušičů 

Drtivá většina rušičů využívaných českou armádou je pasivního typu. Rušič neustále 

vyzařuje rušící signál v širokém pásmu kmitočtů, což vyžaduje výkonnou jednotku a tedy 

i vyšší spotřebu systému. Problém nastává u přenosných variant. Přenosný rušič MANPACK 

firmy URC Systems, který je určen pro pěší jednotky, dosahuje váhy 23 kg. To je hmotnost, 

která je pro vykonání delšího pěšího přesunu jednotky nepřijatelná. Proto je tento rušič 

používán převážně pro ochranu pyrotechnických týmů při zásahu. 

Navrhuji vybavit vojáky „odpověďovými“ rušiči. Tento typ skenuje prostředí a vysílá 

rušící signál v úzkém spektru pouze v případě, kdy vyhodnotí v prostoru nebezpečný signál. 

Rušič proto dokáže účinně pracovat s mnohem nižším výkonem. S tím souvisí snížení nároků 

na energetickou náročnost a rozměrů, které se promítnou v nižší váze přístroje. Zároveň je 

umožněna výrazně lepší kompatibilita těchto rušičů se spojovacími prostředky vlastní 

jednotky. Zástupcem tohoto typu rušiče by mohl být právě vyvíjený rušič firmy URC 

Systems, nebo rušič Warlock Duke využívaný americkou armádou.[13], [14] 

2. Vozidla MRAP 

Výrazné zvýšení úrovně bezpečnosti představuje nákup vozidel MRAP, které dosud 

ve výzbroji AČR chybí. Kandidátem by mohlo být nově vyvinuté vozidlo VEGA české firmy 

SVOS (viz obrázek 27a), které splňuje nejvyšší IV. stupeň ochrany proti granátům a minám, 

podle normy STANAG 4569. Konkurencí by mu mohlo být vozidlo MAXXPRO, které 

v Afghánistánu čeští vojáci již využívali (viz obrázek 27b). [35] 
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Obrázek 27: Vozidla kategorie MRAP 

Zdroj [35] 

V případě nákupu nových vozidel bych doporučoval jejich osazení dálkově 

ovládanými věžovými komplety. Z hlediska ochrany osádky proti účinkům výbuchu se jedná 

o bezpečnější variantu, oproti věžím, ve kterých musí obsluha hlavní zbraně vozidla stát.  

V poslední době roste počet útoků na střelce ve věžích v podobě nepřátelských 

odstřelovačů nebo směrových NVS namířených proti věžím vozidel. Dalšímu ohrožení je 

obsluha zbraně vystavena v případě, kdy následkem výbuchu dojde k převrácení vozidla. 

Použitím dálkově ovládaného zbraňového kompletu je střelec operátor, stejně jako 

zbytek osádky, pevně připoután k bezpečnostní sedačce a výše zmíněné hrozby jsou 

eliminovány. Věžový komplet navíc může být vybaven moderními optickými přístroji, které 

zvyšují dohled jednotky, a to i za zhoršených světelných podmínek. 

Je však nutné upozornit na skutečnost, že vysoká odolnost vozidel MRAP je 

vykoupena jejich jednoúčelovostí. Mají velké rozměry, hmotnost, spotřebu, menší 

průchodnost terénem, nedisponují účinnými zbraňovými systémy a především jsou podstatně 

dražší než jiné typy kolových vozidel. Jsou určeny především pro ochranu osádky proti NVS 

při plnění úkolu v zahraničních misích, kde není předpoklad vyspělého protivníka. Po 

ukončení mise tohoto charakteru by musela být tato vozidla uložena nebo přizpůsobena pro 

plnění jiného druhu úkolu. 

V současné době AČR zvažuje nákup třiceti vozidel MRAP, ale pro plnění zcela 

jiných úkolů. Jednalo by se o vozidla určená jako mobilní velitelská a spojovací stanoviště. 

[35] 
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3. Ochrana před EFP s PIR senzory 

Výbušné systémy s explozí formovaným projektilem patří k nejúčinnějšímu druhu 

NVS. Ani vozidla MRAP s nejvyšší balistickou odolností nejsou schopny odolat účinkům 

EFP. Častým případem je konstrukce EFP spolu s PIR senzorem. Proti těmto senzorům 

doporučuji použití zařízení typu RHINO (viz obrázek 28). Tento přístroj vyzařuje 

elektromagnetické vlnění v infračerveném spektru, na které reagují PIR čidla. RHINO je 

umístěn na tyči před vozidlem. V případě, že vozidlo projíždí kolem NVS s odjištěným PIR 

čidlem, dojde k iniciaci výbušniny ještě před vozidlem a posádka není ohrožena. Vždy však 

mohou útočníci nálož upravit tak, aby veškerá opatření selhala. [54] 

 
Obrázek 28: vozidlo HMWWV se zařízením RHINO 

Zdroj [55] 

4. Ochrana před pozemními minami a VOIED 

Při pohybu jednotky po nezpevněné komunikaci, kde je vysoká pravděpodobnost 

uložení pozemních min a NVS iniciovaných obětí, není v současné době použito efektivní 

řešení zajištění bezpečnosti jednotky při přesunu. Prozkoumávání komunikace probíhá 

prostřednictvím několika sesednutých vojáků, kteří detektory kontrolují silnici. Tato metoda 

však vojáky mimo vozidlo vystavuje vysokému riziku zranění při případném výbuchu, postup 

jednotky je pomalý a umožňuje útočníkovi vytvořit v předstihu na patrolu léčku. Proto 

navrhuji vybavit první vozidlo v sestavě jedním z protiminových systémů od britské 

společnosti Pearson Engineering, jejíž výrobky byly již odzkoušeny v boji a v Afghánistánu je 

účinně využívají některá koaliční vojska (viz obrázek 29). Tato firma nabízí systémy 

v závislosti na typu použitého vozidla: 

• SPARKS II (Self-Protection Adaptive Roller Kit System) – určen pro vozidla 

MRAP 

• LWMR (Light Weight Mine Roller) – určen pro střední a lehká vozidla  

• SLWR (Super Light Weight Roller) – určen pro lehká vozidla  
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Protiminový systém představuje soustava přítlačných válců, které před sebou vozidlo 

tlačí na odstupné tyči. Válce kopírují terén a vyvolávají neustálý tlak na povrch komunikace. 

V případě aktivování nálože dojde k výbuchu nálože pod válci ještě před vozidlem. 

Posádka je tak chráněna balistickou ochranou vozidla. Přítlačné válce neničí vozovku, což je 

důležité pro zachování příznivého vztahu koaličních sil s místním obyvatelstvem. Tento 

protiminový komplet výrazně zvyšuje rychlost přesunu patroly se zachováním úrovně 

bezpečnosti.  

 
Obrázek 29: Vozidlo IVECO s protiminovým systémem SLWR 

Zdroj: [52] 

5. Prostředky detekce 

Úkolová uskupení působící v zahraničních misích postrádají moderní detekční 

prostředky. Navrhuji proto dovybavit jednotky dostatečným počtem přístrojů detekce takové 

konstrukce, která by umožňovala jejich použití i při pěších patrolách. Jednalo by se o lehké 

detektory kovů, které jsou dnes převážně používány pouze u mobilních patrol.  

Pro potřeby určení druhu výbušnin v současnosti existuje celá řada ručních detekčních 

přístrojů (MO 2M, AHURA, VaporTracer apod.), které jsou využívané především 

pyrotechnickými týmy. Jedná se ale o poměrně drahé přístroje, jejichž možnosti by 

nespecializovanými jednotkami nebyly plně využity. Navrhuji proto pro detekci výbušnin 

levnější variantu v podobě detekční soupravy DETEX (viz obrázek 30). Tato souprava 

funguje na principu barevných chemických reakcí, které vytvářejí detekční roztoky při styku 

s trhavinou. Detekce probíhá ve třech fázích. Nejprve je potřeba provést pomocí vzorkovacích 

lístků stěry z podezřelých předmětů, které mohly přijít do kontaktu s výbušninou. Následuje 

aplikace detekčního roztoku a jeho vyhodnocení. Detekční souprava je schopna vyhodnotit 
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výbušniny jako jsou TNT, PETN, HMX, RDX, tetryl, chlorečnany, dusičnany, organické 

peroxidy apod. 

Jedná se o poměrně snadnou detekci, která neklade vysoké nároky na znalosti obsluhy. 

Tato sada by našla uplatnění při kontrolních prohlídkách rukou podezřelých osob a při 

prohledávání budov, které mohou sloužit jako potencionální skladiště výbušnin.  

 
Obrázek 30: Detekční sada DETEX 

Zdroj [31] 

Kromě moderních přístrojů považuji za velice účinný prostředek detekce výbušnin 

speciálně vycvičené služební psy. V minulosti byli psi českými vojáky využíváni především 

k plnění úkolů v součinnosti s EOD týmy. Dle mého názoru by se měla rozšířit bližší 

spolupráce psovodů i s nespecializovanými jednotkami v závislosti na charakteru plněného 

úkolu. Přítomnost psů v jednotce výrazně navyšuje schopnosti vojáků odhalit NVS, zejména 

pak při prohledávácích operacích a na kontrolních stanovištích.  

5.2 Návrh opatření z hlediska taktiky a řízení činnosti vojáků 

Rizika na taktické úrovni vznikají aktivitami příslušníků jednotky v průběhu plnění 

úkolu. Úroveň ochrany je tak silná, jak je ochráněn nejslabší článek řetězce a lidský faktor 

bývá mnohdy tím nejslabším. Pro zachování bojeschopnosti jednotky je nutné, aby byli vojáci 

před plněním úkolu dobře vycvičení a odpočatí. Doporučuji, aby v průběhu předbojové 

přípravy na úkol měli vojáci dostatek času pro přípravu, osobní odpočinek a nebyli 

rozptylováni starostmi chodu základny. Pro zamezení rizik vzniklých jednáním z nedbalosti 

navrhuji provádění kontrolních procedur organizovaných veliteli vozidel, či jednotek. 

1. Ochrana před sebevražednými útoky 

Sebevražedné útoky momentálně patří k nejničivějšímu způsobu použití NVS. Cílem 

útoků jsou patroly, ale i základny. Výbuch stovek kilogramů výbušnin dokáže prolomit 
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a ochromit i obranný perimetr základny. Při plnění úkolů mimo základnu, a to především na 

kontrolních propouštěcích místech, musí jednotka dodržovat pravidla použití síly (ROE1), aby 

si udržela odstup od potenciálních hrozeb. Doporučuji využívat moderních optických 

a pozorovacích přístrojů s cílem rozpoznat demaskující příznaky útočníka dříve, než se stačí 

přiblížit k jednotce. Nácvik na tento druh incidentů navrhuji provádět v rámci zaměstnání 

v CIED přípravy již v průběhu nácviku do zahraniční mise. 

2.  Psychologické operace 

Prostor pro pozvednutí úrovně ochrany vidím v prevenci. Přesněji v užší spolupráci 

operačních štábů a taktických složek se specializovanými jednotkami psychologického 

ovlivňování: 

• Jednotka psychologických operací (PsyOp) 

• Jednotka civilně-vojenské spolupráce (CIMIC)  

Tyto jednotky slouží k získání psychologické převahy v operačním území působením 

na lokální obyvatelstvo a protivníka. V asymetrickém konfliktu bývá protivník častokrát 

provázán s místním obyvatelstvem a tak vybudovaný pozitivní vztah lokálního obyvatelstva 

s koaličními vojsky značně ovlivňuje vůli použití NVS, případně slouží jako zdroj informací 

pro odhalení možných hrozeb a umožňuje efektivnější boj proti skupinám odpovědných za 

realizaci bombových útoků. Jako příklad slouží působení českého PRT v provincii Lógar. 

Vzhledem ke spolupráci PRT s místní komunitou a koordinaci projektů jako byly stavby škol, 

zdravotnických zařízení apod. nebyly české jednotky vnímány místními negativně a česká 

vlajka byla jakýmsi štítem jednotky. [23], [50] 

                                                 
1 ROE – Rules Of Engagement 



59 

Závěr 

Vývoj válek v Iráku a následně v Afghánistánu zcela změnil strategii NATO ve vedení 

podobných operací. Potvrdilo se, že guerillový způsob boje je účinný nejen v neproniknutelné 

džungli, jak tomu bylo ve Vietnamu, ale i v horském a zastavěném území. NVS umožňuje 

ozbrojencům vyhnout se přímým útokům, ale přitom vytvářet na spojenecké jednotky 

neustálý tlak. Povstalci jsou schopni poměrně levným prostředkem účinně narušovat činnost 

koaličních vojsk. Přestože se podařilo množství obětí během posledních tří let snížit, dosažená 

úroveň bezpečnosti je vykoupena obrovskými investovanými částkami do rozvoje a údržby 

nových technologií a strategických systémů. Využívání nástražných výbušných systémů 

povstalci se tak ukázalo jako účinný nástroj, kterým lze nejen způsobovat značné ztráty na 

životech, ale i významné finanční náklady podstatně vyspělejším moderním armádám. 

Popsat tyto současné trendy využívání nástražných výbušných systémů v zahraničních 

operacích zajišťovaných českou armádou bylo cílem této bakalářské práce. Cílem bylo 

současně analyzovat rizika a slabé články v ochraně příslušníků armády ČR a navrhnout 

vhodná opatření, která vedou k vyšší úrovni bezpečnosti. 

Tyto cíle naplňuji v kapitole druhé, kde popisuji nejčastější způsoby úprav nástražných 

výbušných systémů a vývoj taktiky povstaleckých skupin vedení boje s pomocí NVS. Ve třetí 

kapitole uvádím současné možnosti ochrany především nespecializovaných jednotek české 

armády před účinky NVS. V práci záměrně neuvádím podrobný popis taktického 

a operačního zabezpečení příslušníků, jelikož zneužitím těchto citlivých a utajovaných 

informací by mohlo dojít k ohrožení příslušníků AČR. Analýza rizik vznikajících při plnění 

úkolů v oblastech s výskytem NVS je realizována pomocí Ishikawavova diagramu a metody 

FMEA ve čtvrté kapitole.  

Z provedené analýzy rizik vyplývá, že existuje stále značné množství rizik, jejichž 

dopad by měl za následek smrt nebo zranění příslušníků AČR. Možnosti ochrany AČR při 

zajištění bezpečnosti českých vojáků proti NVS hodnotím spíše jako průměrné. Vycvičenost 

jednotek je na dobré úrovni, ale chybí jim moderní vybavení, kterým by mohly NVS účinněji 

čelit. Úroveň bezpečnosti je podstatně závislá na koaličních spojencích. Chybějící technologie 

a prvky ve struktuře ochrany jsou v rámci mezinárodní operace prozatímně doplňovány 

koaličními státy. V případě samostatného působení českých jednotek s výskytem stejného 
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množství NVS, by byl stávající systémy ochrany proti NVS nedostatečný a došlo by 

pravděpodobně k výraznému nárůstu množství obětí.  

V poslední kapitole návrhů optimalizace ochrany doporučuji v jednotlivých oblastech 

inovativní opatření, která by úroveň ochrany zvýšila a umožnila české armádě plnění širšího 

okruhu úkolů s menší závislosti na spojencích. Vynaložené finance tímto směrem nepovažuji 

za zbytečné. Pokud se Česká republika bude i nadále angažovat v mnohonárodnostních 

misích a chce působit v roli rovnocenného spojence Aliance, musí zabezpečit pro své vojáky 

podmínky, které minimalizují případná rizika a nebudou jim bránit v plnění úkolů. 

Domnívám se totiž, že úspěch, kterého dosáhli povstalci využíváním nástražných 

výbušných systémů na Středním východě, bude motivací i pro další ozbrojené či teroristické 

skupiny, a proto i v budoucích podobných asymetrických konfliktech lze předpokládat, že 

nástražné výbušné systémy budou hrát v taktice ozbrojenců důležitou roli.  

Afghánský případ poukazuje na to, jak stěžejní je pro operace podobného charakteru 

poválečné plánování a následná strategie obnovy samosprávnosti území. Do budoucna je 

nutné, aby vojenské složky spolupracovaly s prvky obnovy infrastruktury a napomáhaly při 

vytváření prozatímní vlády, bezpečnostních složek a základních služeb pro obyvatelstvo. 

Podpora komunity a vytváření pozitivních vazeb mezi vojenskou jednotkou a místním 

obyvatelstvem výrazně ovlivňuje i bezpečnostní situaci v oblasti a je krokem k naplnění cílů 

mise. Důvěra obyvatelstva v koaliční a místní ozbrojené sbory zužuje prostor pro působení 

kriminálních a teroristických skupin a umožňuje vojenským jednotkám vést účinnější boj 

proti tomuto protivníkovi. 
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Seznam zkratek 

AČR Armáda České republiky 

ANA Afghánská národní armáda 

ANP Afghánská národní policie 

C-IED Counter Improvised Explosive Device 

CWIED Command Wire Improvised Explosive Device 

DAP Dusičnan amonný + palivo 

EFP Explosively Formed Projectile 

EOD Explosive Ordnance Disposal 

FMEA Failure Mode and Effects Analysis 

HMMWV High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 

HMTD Hexamethylentriperoxodiamin 

HMX Oktogen 

IED Improvised Explosived Device  

IRA Irská republikánská armáda 

ISAF International Security Assistance Force 

KBVP Kolové bojové vozidlo pěchoty 

MAT Mine Awareness Training 

MAT ISAF Military Advisory Team ISAF 

MICH Modular Integrated Communications Helmet 

MKEB Mobilní komplet elektronického boje 

MRAP Mine Resistant Ambush Protected Vehicle 

NATO North Atlantic Treaty Organization 

NIJ National Institute of Justice 

NVS Nástražný výbušný systém 

OMLT Operational Mentoring and Liaison Team 

OSN Organizace spojených národů 

OTIP Odbor technické a informační podpory 

PENT Pentaerythrittetranitrát (pentrit) 

PIR Passive Infrared Sensor 

PRT Provincial Reconstruction Team 



  

RCIED Radio Controlled Improvised Explosive Device 

RCP Route Clearance Patrol 

RDX Hexogen 

ROE Rules of Engagement 

RPG Ruční protitankový raketomet 

SOP Standardní operační postup 

SVBIED Suicide Vehicle Borne Improvised Explosive Device 

TATP Triaceton triperoxid, 

TCAP Tricyklický aceton peroxid 

TNT Trinitrotoluen 

UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan 

VOIED Victim Operated Improvized Explosive Device 
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Příloha II Úroveň ochrany dle NATO AEP-55 STANAG 4569  

STANAG 4569 Annex A: Odolnost vůči munici z palných zbraní 
Úroveň Zbraně, munice a podmínky Konkrétní typy munice 

1 
Útočné pušky 
Standardní plná munice 
Vzdálenost 30 m, úhel dopadu 0° až 30° 

7,62mm×51 NATO ball (833 m/s) 
5,56mm×45 NATO SS109 (900 m/s) 
5,56mm×45 NATO M193 (937 m/s) 

2 
Útočné pušky 
Průbojná munice s ocelovým jádrem 
Vzdálenost 30 m, úhel dopadu 0° až 30° 

7,62mm×39 API BZ (695 m/s) 

3 

Útočné a odstřelovačské pušky 
Průbojná munice s jádrem z karbidu 
wolframu 
Vzdálenost 30 m, úhel dopadu 0° až 30° 

7,62mm×51 AP WC (930 m/s) 
7,62mm×54R B32 API (854 m/s) 

4 
Těžké kulomety 
Průbojná munice 
Vzdálenost 200 m, úhel dopadu 0° 

14,5mm×114 API/B32 (911 m/s) 

5 
Automatické kanony 
Munice APDS 
Vzdálenost 500 m, úhel dopadu 0° 

25mm×137 APDS-T PMB 073 
(1258 m/s) 

Pozn. V závorkách se uvádějí rychlosti dopadů střel. Tolerance ±20 m/s. 
 
STANAG 4569 Annex B: Odolnost vůči granátům a minám 
Úroveň Místo výbuchu Druh výbušného zařízení 

1 Kdekoli pod vozidlem 
Ruční granáty, dělostřelecká submunice a protipěchotní 
miny 

2 
2a Pod kolem nebo pásem 

Protitankové miny s náloží max. 6 kg TNT 
2b Pod středem podvozku 

3 
3a Pod kolem nebo pásem 

Protitankové miny s náloží max. 8 kg TNT 
3b Pod středem podvozku 

4 
4a Pod kolem nebo pásem 

Protitankové miny s náloží max. 10 kg TNT 
4b Pod středem podvozku 

Zdroj [16] 
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