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ABSTRAKT 

Lichorobiec S. Použití usměrněných náloží k likvidaci nástražných výbušných systémů. 

Disertační práce. Ostrava: VŠB – TUO, 2013. 127 s. 

 

Cílem disertační práce je analyzovat problematiku spojenou s použitím usměrněných 

náloží k likvidaci nástražných výbušných systémů (dále jen NVS) se speciálním 

zaměřením na možnost deaktivace a eliminace dvou zvláště nebezpečných typů NVS.  

V prvním případě se jedná o NVS, který je konstrukčně řešen jako tzv. „trubková bomba“, 

která působí při svém výbuchu na okolí nejen likvidačními účinky tlakové vlny použité 

výbušniny, ale také zejména masívní fragmentací použitého kovového obalu. Účinek jejího 

výbušného projevu lze přirovnat k účinkům výbuchů dělostřeleckých granátů. V druhém 

případě se jedná o tzv. „velkoobjemovou nálož“, která je umístěna v automobilu. Obalem 

tohoto typu NVS je samotná karoserie nákladového prostoru použitého motorového 

vozidla, který může pojmout obsahově cca 50 ÷ 3 000 kilogramů výbušniny. Velké 

množství výbušniny v případě teroristického útoku představuje ve své podstatě už tak 

značnou hrozbu pro široké okolí a použití automobilu tuto hrozbu ještě znásobuje 

variabilitou, tedy možností, tento použitý objem výbušniny nepozorovaně a rychle dopravit 

na dané místo určení. 

Povaha obou vybraných typů NVS je tedy z pyrotechnického a bezpečnostního pohledu 

velmi specifická. V případě trubkové bomby je hlavní překážkou uzavřený kovový obal, ve 

kterém je uložena trhavina a v případě velkoobjemové nálože pak velké množství použité 

výbušniny, její mobilita a předpokládané zabezpečení proti otevření či manipulaci při 

deaktivačním zásahu pyrotechnika. Ve většině případů jsou tyto NVS charakteristické 

nastražením v lokacích, kde mohou způsobit při svém výbuchu vysoké ztráty na lidských 

životech, nebo značné materiální škody. 

V současnosti se v České republice pro eliminaci a likvidaci těchto druhů NVS používají 

jen tři typy zásahových pyrotechnických prostředků. Jedná se o vodní rozstřelovač, 

brokovnici a příložnou trhavinovou nálož k provedení tzv. řízeného výbuchu NVS. Tyto 

dosud zavedené pyrotechnické prostředky, při jejich metodologickém použití selhávají v 

konfrontaci s uvedenými typy NVS ve dvou podstatných aspektech, pokud jejich použití 

vůbec přichází v úvahu. 

Prvním z aspektů je fakt, že v rámci invazivní metody rozebrání či likvidace je použití 

vodního rozstřelovače a brokovnice proti trubkové bombě a velkoobjemové náloži zcela 

neúčinné. V prvním případě vzhledem ke značné odolnosti uzavřeného kovového obalu a v 

druhém případě vzhledem k velkému množství výbušniny, které je uložené v použitém 

typu vozidla. 

Druhým aspektem je reálná nutnost použití takových prostředků, které svým účinkem 

umožní zachování svědečných důkazů od autorů uvedených typů NVS pro potřeby 
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kriminalisticko-technické expertízy. Metoda přiložení trhavinové nálože k provedení 

řízeného výbuchu NVS se jeví z tohoto pohledu jako zcela neprofesionální, neboť ve své 

podstatě způsobí zmaření naprosté většiny těchto relevantních stop. 

Na základě těchto konstatování jsou v disertační práci teoreticky navrženy a v reálných 

podmínkách otestovány speciální usměrněné nálože, které splňují podmínky pro 

bezpečnou deaktivaci a likvidaci zmíněných typů NVS. Současně je předložen i návrh 

technického řešení v podobě navržených prototypů usměrněných náloží a jejich 

designerová vizualizace. 

Disertační práce tedy přináší inovativní řešení pyrotechnické eliminace a likvidace 

uvedených typů NVS. Nabízí nové konstrukce zásahových prostředků a experimentální 

ověření jejich funkčnosti s ohledem na možnost rychlého a spolehlivého vyřešení 

nebezpečných situací při procesu deaktivace zvláště nebezpečných NVS. 

 

Klíčová slova: nástražný výbušný systém; trubková bomba; velkoobjemová nálož; 

kumulace; deaktivační usměrněná náložka; vodní usměrněná nálož. 
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ABSTRACT 

Lichorobiec S. Using streamlined bomb disposal improvised explosive devices. 

Dissertation. Ostrava: VSB - TUO, 2013th 127 s. 

 

The aim of this dissertation thesis is to analyze the possibility of using directed explosive 

charges to eliminate improvised explosive devices (IEDs) with special attention to two 

especially dangerous types of IEDs.  

The first type is designed as a “tube bomb”, which, if exploded, combines the effect of a 

shock wave and massive fragmentation of the metal casing. The explosion of a tube bomb 

in this respect resembles explosion of an artillery shell. The second type could be described 

as “high volume explosive charge”, which is placed in a vehicle. The outer shell of this 

IED is the body of the vehicle's cargo space, which can contain from 50 to 3000 kg of 

explosives. The large quantity of explosive is a considerable threat during an actual 

terrorist attack, the use of vehicle enhances this threat further by enabling the high volume 

explosive charge to be moved quickly and unobserved to the designated site. 

The nature of each IED type is specific with regards to neutralization. The main obstacle of 

successful disarming of the tube bomb is the sealed metal casing containing the explosive. 

In case of the high volume explosive charge the danger is not only the accumulated volume 

of explosives and the mobility of the charge but also the security measures applied in order 

to prevent opening of the container or manipulation with it. In the vast majority of cases 

these types of IEDs are planted on sites where they can cause high casualties and material 

damage. 

Currently, there are only three types of means of intervention used for elimination of IEDs 

in the Czech Republic. These are water disruptors, shotguns and external explosive charges 

used for a so-called controlled explosion of IED. These methods and devices fail to deliver 

results when confronted with the discussed types of IEDs for two main reasons. 

Firstly, the use of a water disruptor or a shotgun against the tube bomb or the high volume 

explosive charge is entirely inefficient. In the former case this is due to the metal casing 

and in the latter due to the large quantity of explosives contained within the vehicle. 

Secondly, it is essential to use such means of elimination of IEDs that allow preservation 

of evidence that can effectively be used for conviction of the criminal based on the expert 

criminalistic examination. Thus, especially the controlled explosion method appears to be 

highly unprofessional as it inevitably leads to almost all the relevant evidence being 

destroyed. 

Based on the statements discussed above, this thesis offers a solution in form of special 

directed explosive charges that are both theoretically designed and field-tested in relation 

to safe deactivation of the specific types of IEDs. At the same time there are both technical 
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specifications and project visualizations of the directed explosive charge prototypes 

included. 

This dissertation thesis proposes an innovative solution of pyrotechnical deactivation of 

IEDs defined as tube bomb and high volume explosive charge. It presents newly designed 

means of intervention and experimentally proves their functionality with regards to a swift 

and reliable resolution of threats associated with the elimination of the highly dangerous 

IED types mentioned above. 

 

Key words: improvised explosive device; tube bomb; high volume charge; cumulation; 

deactivational directed explosive charge; water projectile directed explosive charge. 
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PŘEDMLUVA (MOTIVACE) 

Motivací pro sepsání této práce bylo uspokojení základního principu člověka při touze po 

vzdělání a zároveň potřeba využití široké škály teoretických a praktických zkušeností, 

získaných při pyrotechnických zásazích v rámci dlouhodobého výkonu pracovních činností 

ve funkci pyrotechnika. 

Důvodem pro řešení této zcela ojedinělé problematiky bylo zásadním způsobem obohatit 

sortiment pyrotechnických přípravků pro aktívní řešení situací spojených s hrozbou při 

uložení zvláště nebezpečných nástražných výbušných systémů, které zásadním způsobem 

ohrožují svými devastačními účinky okolí svého umístění a zejména zasahující specialisty 

– pyrotechniky integrovaného záchranného systému – dále jen IZS, kteří vykonávají 

činnosti spojené s jejich odstraněním, deaktivací a likvidaci. 

Předmětem a cílem disertační práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit takové 

technické prostředky, kterými lze podstatně snížit riziko při manipulaci, odstraňování, 

deaktivaci a likvidaci vytypovaných druhů zvláště nebezpečných NVS. Jedná se především 

o ty, které obsahují velký objem výbušniny, projeví se velmi nebezpečným fragmentačním 

účinkem, a které těmito dvěma aspekty ohrožují široké okolí s cílem způsobit značné 

smrtící a materiální škody. 

 

Poděkování 

Děkuji všem lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pomoci při realizaci této 

práce. 
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republiky BV II/2-VS, pod číslem VG20102015059, 

 Projekt „Vodní nálože“ řešen v rámci programu bezpečnostního výzkumu České 

republiky BV II/2-VS, pod číslem VG20122014082. 
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Seznam symbolů, zkratek a značek 

Symbol Veličina, definice Jednotka 

NVS Nástražný výbušný systém - 

IZS Integrovaný záchranný systém - 

TNT Trinitrotoluen - 

ACP Acetonperoxid - 

HMTD Hexamethylen triperoxid diamin - 

A-IX-1 Směsná brizantní trhavina – hexogen + hliník - 

TNT/H Směs trhavin – trinitrotoluen + hexogen - 

H/TNT Směs trhavin – hexogen + trinitrotoluen - 

DemiMod Malý likvidační vodní rozstřelovač - 

MLVD Modulární vodní rozstřelovač pro vozidla - 

MBDS Mobile Bomb Disposal Systém – mobilní likvidační systém výbušnin - 

PVC Polyvinylchlorid - 

PE Polyethylén - 

PET Polyethylentereftalát - 

DAP Dusičnan amonný + palivo - 

GSM Groupe Special Mobil – globální systém pro mobilní komunikaci - 

PČR Policie České republiky - 

   Směrný koeficient - 

H Hloubka průrazu materiálu cm 

    Hmotnost použité trhaviny g 

1D÷3D Násobek distanční vzdálenosti mm 

          Poloměr smrtelné účinnosti výbuchu m 

         Poloměr totálního zničení objektů m 
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   Poloměr bezpečnostního okruhu m 

r Poloměr vzdálenosti od místa výbuchu m 

N Hmotnost výbušniny kg 

   Koeficient rizika - 

   Detonační tlak v čele rázové vlny Pa 

R Redukovaná vzdálenost - 

√   Gurney-ho rychlost km/s 

D Detonační rychlost km/s 

v Rychlost km/s 
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VÝKLADOVÝ SLOVNÍK 

dle [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8], [10], [17], [18], [21], [34], [35], [38], [43], [47], [48], 

[53], [58], [61]. 

Brizance – schopnost výbušniny tříštit pevná tělesa, která leží v bezprostřední blízkosti 

zdroje výbuchu. 

Bleskovice – prostředek pro přenos detonačního impulsu ve formě detonační vlny na větší 

vzdálenost, pro roznět několika trhavinových náloží uložených na různých místech ve 

stejném časovém okamžiku. Základem je duše z lisovaného pentritu, flegmatizovaného 

10 % množstvím trinitrotoluenu (TNT), která je opatřená textilním a PVC obalem. 

Flegmatizátor – látka, která snižuje citlivost výbušniny k počátečnímu impulsu nutnému 

pro výbuch výbušniny. 

Senzibilizátor – látka, která zvyšuje citlivost výbušniny k počátečnímu impulsu nutnému 

pro výbuch výbušniny. 

Plastifikátor – látka, určená k dosažení plasticity u výbušnin. Může být výbušného, nebo 

nevýbušného charakteru. 

Citlivost výbušnin – schopnost výbušnin vybuchnout působením minimálního 

počátečního impulsu. 

Počáteční impuls – dodání minimální energie výbušnině, která je nutná k výbuchu: 

1. tepelný impuls – zahřívání, jiskra, plamen, 

2. mechanický impuls – náraz, tlak, tření, nápich, průstřel, 

3. detonační impuls – výbuch jiné výbušniny, 

4. elektrický impuls – jiskra, elektrický výboj, elektrostatická energie, 

5. světelný impuls – světlo, foto impuls, radioaktivní záření. 

Iniciace – proces dodání energie výbušnině pomocí iniciátoru, která je potřebná k vyvolání 

jejího výbuchu. 

Iniciátor – zařízení obsahující výbušninu, které slouží k iniciaci jiných výbušnin. 

Rozlišujeme iniciátory: 

1. na vytvoření plamene, 

2. na přenos plamene, 

3. na vytvoření detonační vlny, 

4. na přenos detonační vlny. 

Munice – je souhrnné označení pro střelivo, granáty, pumy, rakety, řízené a neřízené 

střely, miny, torpéda a jiné, zpravidla výbušné předměty, které energii výbušnin využívají 
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buď přímo k vyvolání žádoucího účinku v cíli, zejména ke zničení a zabití, nebo nepřímo 

k přepravě určitých předmětů na cíl. 

Nástražný výbušný systém – je systém, tvořený výbušninou, výbušným, nebo 

pyrotechnickým předmětem, zápalnou látkou a funkčními prvky iniciace, které jsou 

kombinovány s určitou zákeřnou nástrahou. Tento systém je schopen vyvolat za určitých, 

výrobcem předem stanovených podmínek, výbušný účinek, nebo ložisko požáru. NVS 

bývá zpravidla ukryt v takovém obalu, nebo má takovou vnější formu běžně užívaného 

předmětu denní potřeby, která záměrně maskuje pravý účel tohoto souboru – zabít, zranit, 

nebo způsobit materiální škody.  

Za NVS se považuje i jeho atrapa, kdy jeden, nebo více komponentů jsou sestaveny tak, 

nebo mají takovou konzistenci, že budí dojem pravosti výbušného systému, zejména 

použité výbušniny. Protože tato atrapa výbušné látky neobsahuje, nemůže tedy vyvolat 

ničící, zraňující a smrtící účinky. 

Podezřelý předmět – předmět, u něhož zpravidla není znám účel, původ, nebo majitel, 

jehož umístění a vnější forma vzbuzují odůvodněnou obavu, že by se mohlo jednat 

o nástražný výbušný systém. 

Pyrotechnik – pracovník s příslušnou odbornou kvalifikací pro ničení a zneškodňování 

výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje a pokusné 

výroby. 

Pyrotechnický výrobek – výrobek, který obsahuje pyrotechnické slože, popřípadě 

i výbušniny v tuhém, nebo kapalném stavu a je určen pro zábavné, nebo technické účely. 

Do těchto výrobků zahrnujeme: – pyrotechnické předměty, – výbušné předměty.  

Pyrotechnický předmět – výrobek obsahující technologicky zpracované pyrotechnické 

slože, případně i malé množství výbušnin. Je nebezpečný především z hlediska možností 

vyvolání požárů a svým výbuchem neohrozí bezpečnost osob ani majetku. 

Výbušný předmět – výrobky obsahující technologicky zpracované výbušniny, které 

mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku. Na nakládání s nimi se vztahují 

obdobné právní předpisy, jako k výbušninám. 

Rozbuška – iniciační prvek obsahující třaskavinu, určený k vyvolání výbuchu u trhaviny 

pomocí detonačního impulsu v provedení zážehovém, nebo elektrickém. 

Elektrický palník – upravený elektrický odporový můstek, pro iniciaci černého prachu, 

třaskavin a pyrotechnických složí. Je to základní prvek pro konstrukční řešení elektrických 

a zážehových rozbušek. 

Detonační impuls – iniciační impuls nutný k vyvolání výbuchu u trhavin. 

Detonační rychlost – je to rychlost výbušného rozkladu trhaviny, udává se v metrech za 

sekundu (m/s). U průmyslových trhavin se jedná o rozpětí rychlostí 2 000 ÷ 5 000 m/s, pro 

vojenské a speciální se udává hodnota 5 000 ÷ 9 000 m/s. Tento údaj má rozhodující vliv 

na brizanci trhaviny. 
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Roznět – počáteční podnět-iniciace, který vyvolá výbuchovou přeměnu u výbušniny. 

Roznětka – iniciační prvek pro vyvolání plamene nápichem-třením, nebo nárazem-tlakem. 

Stabilita výbušnin – schopnost výbušniny uchovávat si své chemické, výbušinářské 

a fyzikální vlastnosti po dobu jejich uskladnění, nebo provozu munice. 

Výbušnina – látka, která je schopná chemické výbušné přeměny. Výbušniny jsou ve všech 

dostupných literaturách rozdělovány především na tyto kategorie: 

1.  trhaviny, 

2.  třaskaviny, 

3.  střeliviny, 

4.  pyrotechnické slože. 

Vzhledem k převážně amatérské a provizorní výrobě NVS musíme samozřejmě počítat 

s tím, že i použitá výbušnina může být taktéž improvizovaně vyrobena v amatérsky 

zřízených chemických laboratořích a že její citlivost k výbuchu může být daleko větší, než 

u výbušnin průmyslově vyráběných.  

Trhavina – je výbušnina, jejímž hlavním typem výbušné přeměny je detonace. Na rozdíl 

od třaskavin jsou však trhaviny méně citlivé k jakémukoliv vnějšímu podnětu a k vyvolání 

jejich detonace je nutné použít silného počátečního impulsu, který vznikne např. výbuchem 

třaskaviny. Dělíme je pro: 

1. průmyslové použití, 

2. vojenské použití, 

3. speciální použití. 

Třaskavina – je výbušnina charakteristická vysokou akcelerací výbušné přeměny. 

Teplota, kdy k této přeměně dojde je nižší, než teplota tání. Jsou velmi citlivé k vnějším 

podnětům – náraz, tlak, nápich, tření, jiskra, teplo, plamen a jsou převážně určené k výrobě 

iniciátorů – rozbušek, pro aktivaci trhavin. 

Střelivina – výbušnina schopná výbuchového hoření za vývinu vysokého tlaku plynů 

a teploty. Používají se k laboraci výmetných náplní nábojů pro hlavňové zbraně. Jsou to 

bezdýmné střelné prachy, včetně černého prachu, nebo tuhé pohonné hmoty, pro pohon 

raket. 

Pyrotechnická slož – látka – mechanická směs hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších látek 

potřebných k dosažení požadovaného účinku – akustického efektu, záblesku, světla, tepla, 

pohybu-posunu, nebo dýmu. 

Trubková bomba – takové provedení NVS, kdy jako obal pro uložení výbušniny je 

použita ocelová trubka, nejčastěji délky cca 300 mm, vnějšího průměru od 40 mm do 70 

mm se silou stěny od 3 ÷ 4 mm. Oba konce této trubky jsou nejčastěji uzavřeny 
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šroubovatelnými kovovými krytkami – záslepkami. Vstup k iniciátorům je veden otvorem 

v jedné z krytek, nebo tělem trubky. 

Velkoobjemová nálož – je nálož používaná zejména k teroristickým útokům, která 

vznikne soustředěním velkého množství konvenční výbušniny do jednoho místa, např. do 

dodávkového vozidla, které dává této náloži značnou variabilnost danou okruhem dojezdu 

konkrétního vozidla. Jedná se zde zejména o nejčastěji použitou trhavinu typu TNT 

(trinitrotoluen) nebo DAP (dusičnan amonný a palivo) v objemu od 50 kg do cca 3 000 kg. 

Objemové množství a typ výbušniny je závislý na velikosti vozidla, které v tomto případě 

slouží jako obal takto řešeného NVS a na možnostech přístupu pachatelů teroristického 

útoku k použité výbušnině. 

Výbuch – děj, při kterém dochází k mžikovému porušení stability systému s následným 

vykonáním mechanické práce ve formě pohybu, nebo rozrušení okolního prostředí při 

uvolnění velkého množství energie, tlaku, tepla, zvuku a světla. Rozeznáváme výbuch 

fyzikální, chemický, elektrický a nukleární. 

Výbuchem výbušniny – se rozumí rychlý fyzikální, nebo fyzikálně-chemický děj, který 

vede k náhlému uvolnění energie, která pak působí na okolí svými účinky. Těmito účinky 

jsou: 

1. brizantní účinek – má schopnost destrukčně působit na materiály v okolí výbuchu 

a spolupůsobí při rozletu střepin, 

2. tlaková a rázová vlna – má schopnost rozrušit materiály ve svém okolí, 

spolupůsobí při rozletu střepin, způsobuje následné škody a druhotný fragmentační 

účinek zejména skleněných ploch při působení uvnitř i vně budov, 

3. tepelné sálání – tepelně degraduje materiály ve svém okolí a může iniciovat za 

určitých podmínek požár lehce zapalitelných materiálů, 

4. fragmentační účinek – rozlet střepin, střepiny mají schopnost zabíjet, způsobit 

ranivost osob, poškodit majetek a mohou za určitých podmínek iniciovat požár, 

5. světelný účinek – způsobuje poškození zraku a oslepující účinek, 

6. akustický účinek – způsobuje úplné, nebo částečné poškození sluchových orgánů. 

Výbuchová teplota – jde o nejvyšší stupeň teploty, kterého dosáhnou plyny vzniklé 

výbuchovou přeměnou výbušniny. Pro průmyslové trhaviny dosahuje hodnoty 2 500 ºC, 

u vojenských s příměsí hliníku může dosáhnout až hodnoty 5 000 ºC. 

Fragmentace – proces rozdělení původně kompaktního materiálu na menší části. Probíhá 

při výbuchu nálože vlivem působení vysokého tlaku a rázové vlny na okolní materiál. Při 

překročení meze jeho pevnosti dojde k jeho rozrušení a vzniku fragmentů – střepin. 

Usměrněná – kumulativní nálož – tvarově či materiálově upravená trhavinová nálož se 

soustředěním účinků výbuchu do žádaného směru – nálož, která využívá tzv. „Monroeův 

efekt“. 
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Zápalnice – prostředek pro přenos iniciačního impulsu ve formě plamene na větší 

vzdálenost, nebo na dlouhodobé časování roznětů trhavinových náloží. Základem je duše 

z lisovaného černého prachu, opatřená textilním a PVC obalem. Slouží k zabezpečení 

pyrotechnických prací při iniciaci zážehových rozbušek a k iniciaci amatérských – 

podomácku vyráběných výbušnin. 

Deaktivace NVS – opatření vedoucí k zabránění iniciace výbušniny, kterou NVS 

obsahuje, a to cestou: 

1. zajištění NVS, 

2. umrtvení NVS, 

3. neinvazivního rozebrání NVS, 

4. invazivního rozebrání NVS. 

Zajištění NVS – opatření vedoucí k zamezení, nebo přerušení činnosti iniciačního systému 

NVS, zejména pak u těch prvků, které mají mechanickou nebo elektronickou konstrukci, 

vratnou funkci a dají se znovu zajistit záměrně odstraněnou pojistkou. 

Umrtvení činnosti NVS – opatření vedoucí k zamezení – přerušení činnosti iniciačního 

systému v NVS pomocí speciálních látek a prostředků, které znemožní další mechanickou 

nebo elektronickou činnost jeho jednotlivých prvků. Jedná se zejména o aplikaci rychle 

tuhnoucí pěny pro vyřazení otřesových a mechanických časových spínačů, vyřazení – 

odpojení zdrojů elektrické energie a iniciátorů výbušniny, použití rušičů radiových a GSM 

signálů pro znemožnění dálkové iniciace NVS. 

Rozebrání NVS – následná nenásilná činnost vedoucí k rozložení NVS na jeho jednotlivé 

komponenty, jejich flegmatizace zejména u delaborovaných výbušnin a iniciátorů 

z hlediska jejich dalšího podrobení kriminalistickému zkoumání k identifikaci stop, s cílem 

zjistit autora – konstruktéra NVS. 

Rozstřelení NVS – metoda invazivního – násilného rozebrání NVS na jednotlivé 

komponenty, pomocí destrukčního zařízení – vodního rozstřelovače, za využití 

usměrněného vodního paprsku, nebo ocelového tlouku a náboje s hromadnou střelou při 

použití brokovnice. 

Řízený výbuch – činnost, kdy se nálož brizantní trhaviny záměrně přiloží k NVS a přivede 

k výbuchu z důvodu invazivní – násilné likvidace tohoto NVS, po vyčerpání všech 

dostupných možností neinvazivního i invazivního rozebrání s tím, že ohrožený prostor je 

evakuován a jsou splněna všechna bezpečnostní opatření k ochraně životů, zdraví 

a majetku dotčených osob. 

Vodní rozstřelovač – pyrotechnický destrukční prostředek určený k invazivnímu 

rozebrání NVS pomocí vytvořeného usměrněného vodního paprsku, viz obrázek č. 1. 

Jedná se o ocelovou trubku se dvěma komorami. Přední komora obsahuje vodu a do zadní 

komory se vkládá nábojka. Po její iniciaci se vyvine velké množství plynů, které vodu 

vytlačí dopředním směrem a tím vytvoří usměrněný vodní paprsek, který rozmetá 

komponenty NVS uložené v jeho obalu. Ke spuštění nastraženého iniciačního systému 



 

24 

 

a tím i k výbuchu samotné nálože však v naprosté většině případů nedojde. Mediem může 

být voda, různé roztoky, nebo emulze. Takto lze „metodou rozstřelením“ rozebírat ty NVS, 

které nemají kovový obal, proti kterému je voda v tomto případě nedostatečné médium. 

Proti kovovému obalu použitého NVS lze místo vody použit ocelovou střelu různých 

tvarů, tzv. tlouk, který se ale po výstřelu může s největší pravděpodobností od kovového 

těla odrazit a ohrozit okolí. Vzdálenost, na kterou je možné tímto destrukčním zařízením 

účinně likvidovat NVS, je závislá na použitém typu zařízení a pohybuje se zpravidla 

v rozmezí od 10 cm až do 3 m. 

 

 
Obrázek č. 1: Sestavený vodní rozstřelovač firmy „Proparms“ před střelbou [61] 

 

Nevýhodou tohoto zařízení je velmi úzké působení vodního paprsku, které je vhodné 

především k likvidaci malých předmětů a při střelbě na vytipované místo podle předem 

pořízeného rentgenového snímku při identifikačním procesu NVS. 

Brokovnice – je střelná zbraň používaná k rozstřelení NVS pomocí broků. Množství, 

velikost a rychlost vystřelených broků způsobí, že kontakty, kabelové spoje, akumulátory 

a další části NVS jsou odděleny, nebo vyřazeny z činnosti dříve, než dojde k aktivaci 

iniciačního systému a výbuchu umístěné výbušniny. Nevýhoda tohoto prostředku je stejná, 

jako v předchozím případě. 

Robot – universální pyrotechnický dálkově řízený manipulátor, který lze zařadit jak mezi 

ochranné prostředky, prostředky používané k prověřování NVS, pro manipulaci a přepravu 

NVS, tak i mezi prostředky používané při jejich zneškodňování. Pomocí pyrotechnického 

robota je možné díky dalším periferním technickým prostředkům, nainstalovanými na jeho 

základní konstrukční verzi, podezřelý předmět z  bezpečné vzdálenosti díky kamerovému 

systému prozkoumat a identifikovat, rozebírat, rentgenovat, rozstřelovat, a to jak 

invazivním destrukčním zařízením, např. vodním rozstřelovačem, tak i brokovnicí, 

přemísťovat jej a provádět značné množství dalších úkonů, potřebných ke zneškodnění 

NVS. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Počátek užití nástražných výbušných systémů, můžeme datovat zhruba od doby vzniku 

partyzánského odboje v různých válečných konfliktech při umisťování výbušných nástrah 

a elementárních min při různých sabotážních akcích s jediným cílem – poškodit agresora. 

To byly a jsou metody, které se bohužel i v současné době 21. století často využívají 

k zastrašování, vydírání a pomstě. 

Útočník v případě použití NVS s následným výbuchem nebo požárem, většinou nebere na 

nic ohled a často je dokonce účelem zabít, nebo zranit co nejvíce lidí, případně způsobit co 

největší materiální škodu s tím, že tento útočník může být v případě sebevražedného 

obětování i samotným iniciačním systémem a při použití výbušniny, kterou má umístěnou 

na svém těle i sám zahyne. 

Nejpoužívanějšími typy NVS v pyrotechnické praxi byly ty, jejichž obal pro umístění 

výbušniny představoval konkrétní předměty denní potřeby v podobě různých zavazadel, 

poštovních zásilek, balíků, plechovek, trubek a hraček, které byly umístěny do 

odpadkových košů, motorových vozidel a budov, za konstrukčního použití různých druhu 

výbušnin, muničních elementů, trubkových bomb, zápalných lahví, pyrotechnických 

a výbušných předmětů a variabilních iniciačních systémů. V uvedených létech, která 

dokumentuje graf č. 1, pyrotechnická služba Policie ČR zasahovala celkově u 733 případu 

nálezů různých druhů NVS [37], [38], [39], [53], [62]. 

 

 
Graf č. 1: Počet výjezdů jednotlivých oddělení pyrotechnické služby [38] 
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Různá použitá konstrukční provedení NVS získaná z pyrotechnických statistik 

z uvedených let dokumentuje graf č. 2. 

 

 
Graf č. 2: Přehled konstrukčních provedení použitých NVS [37], [38] 

 

Údaje uvedené v grafu č. 2 ukazují, že velmi častou formou použitého typů NVS byla tzv. 

trubková bomba, která působí na okolí svého uložení nejen devastační projevem použité 

výbušniny, jak je tomu u ostatních druhů použitých NVS, ale současně i masívním 

fragmentačním – střepinovým účinkem svého kovového obalu. 

Z literatury [1], [2], [15], [18], [19], [22], [38] je zřejmé, že NVS se stal oblíbenou zbraní 

různých pachatelů těchto trestný činů použitou k vyhrožování, získání majetkového 

obohacení a vydírání, ale i účinným nástrojem teroristů k realizaci teroristických útoků. 

NVS se dá vyrobit velmi levně, poměrně jednoduše a rychle, ze snadno dostupných 

materiálů a komponentů, které nejsou nijak evidovány a jsou používány především k jiným 

účelům. Po realizovaném výbuchu tak odpadá riziko jednoduché identifikace autora, 

výrobce, nebo toho, kdo NVS použil. 

Teroristické útoky v celosvětovém měřítku využívají v posledních létech ještě jeden 

konstrukční druh NVS, který ho řadí mezi jednu z nejúčinnějších použitých zbraní 

s vysoce destruktivním charakterem svého účinku. Jedná se o konstrukci tzv. 

velkoobjemové teroristické nálože, kdy značné množství výbušniny (desítky až stovky kg) 

je umístěno například do dodávkového typu motorového vozidla, které této náloži dává 

značnou variabilitu při jejím umístění.  

Motorová vozidla byla k bombovým útokům využívána teroristickými skupinami již 

v minulosti a jeho použití má své nesporné výhody. Výbušninu lze snadno a poměrně 



 

27 

 

rychle přemístit na místo předpokládaného útoku. Automobil pojme obrovské množství 

výbušniny, viz tabulka č. 1 a během výbuchu rozmetané části jeho karosérie zvyšují 

fragmentační – střepinovou účinnost provedeného útoku. Bombové útoky s použitím 

vozidel patří k těm vůbec nejničivějším [51]. 

 

Tabulka č. 1: Hmotnosti nálože umístěné do různých typů vozidel a jejich účinky [51] 

 
 

V této souvislosti uvádím tabulku č. 2, která dokumentuje místo použití, počet obětí, počty 

zraněných a v neposlední řadě i velikost konkrétně použité velkoobjemové teroristické 

nálože, která byla na místo dopravena vždy v motorovém vozidle a přivedena k výbuchu 

okamžitě, nebo s určitým časovým odstupem [39], [51], [56].  

Mediálně nejznámějším byl v nedávné době provedený teroristický útok na hotel Marriott 

v hlavním městě Pákistánu – Islámábádu, kde vybuchla nálož o hmotnosti cca 800 kg, 

dopravená na místo výbuchu právě v dodávkovém vozidle. 
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Tabulka č. 2: Největší teroristické útoky za použití velkoobjemové nálože ve vozidle [51], [56] 

Datum Místo Počet 

obětí 

Počet 

zraněných 

Množství výbušniny 

23.10.1983 Bejrút 307 15 900 kg v dodávce 

19.40.1995 Oklahoma city - USA  168 853 2300 kg v nákladním autě 

07.08.1998 Dáresalám - Nairobi  224 5000 900 kg v dodávce 

10.08.2001 Angola - Cuanza Norte 260 165 500 kg v zaparkovaném autě 

12.10.2002 Bali - Indonésie  202 300 3 x 200 kg v autech 

07.07.2005 Londýn - Anglie  52 700 3 x 5 kg v autech 

09.11.2005 Ammán - Jordánsko 60 115 3 x 300 kg v dodávce 

28.10.2009 Péšavar - Pákistán 105 100 2500 kg v nákladním autě 

29.03.2010 Moskva - Rusko 40 65 800 kg v nákladním autě 

09.07.2010 Islámábád - Pákistán 102 115 800 kg v dodávce 

 

K zákeřnému užití různých NVS velmi často svádí domněnky, že je použito dostatečně 

pádného argumentu k dosažení určitého vojenského, politického, či ekonomického cíle, 

nebo tady hraje úlohu nějaký osobní, vztahový a náboženský motiv. Použitím NVS je dána 

maximální hrozba jednotlivci, nebo skupině lidí k vymáhání daných požadavků tímto 

způsobem. Výbuch výbušniny, nebo následný požár přitom zničí veškeré stopy, které na 

něm zanechal jeho výrobce. Tento předpoklad utvrzuje pachatele v přesvědčení, že nebude 

nikdy odhalen a usvědčen [1], [2].  

Z důvodu vyloučení tohoto argumentu je ale proto nutné včas NVS odhalit, zabránit jeho 

výbuchu, použitím dostupných pyrotechnických prostředků ho deaktivovat a eliminovat, 

případně i minimalizovat vznik možných materiálních škod, nebo ztrát na lidských 

životech. 

Jak vyplývá ze samotného názvu NVS, jeho konstrukce zahrnuje tři základní komponenty 

– obal, výbušninu a nástražný iniciační systém. Z následujícího schematického znázornění 

možného použití konstrukčních komponentů v NVS – viz graf č. 3, lze pak vytipovat 

zejména ty NVS, u kterých se podstatně zvětší nebezpečný prostor působením 

fragmentačního – střepinového účinku jeho obalu za přispění obrovského devastačního 

působení tlakové a rázové vlny výbuchu, zejména vlivem velkého množství výbušniny 

uložené v něm. 
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Graf č. 3: Schematický soubor používaných konstrukčních komponentů NVS 

 

Z grafu č. 3 vyplývá, že problematické řešení pyrotechnického zásahu bude zejména u těch 

konstrukčních provedení NVS, kdy jeho obal představuje kovová trubka, ve které je 

uzavřená použitá výbušnina a jejíž fragmentační účinky můžeme přirovnat k výbuchu 

dělostřeleckého granátu a osobní nebo dodávkové vozidlo, které pojmou poměrně značné 

množství výbušniny do svého nákladového prostoru (typy označeny červeně). 
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Tyto vytipované konstrukční komponenty představují takové provedení NVS, proti kterým 

se bude velmi obtížně vést pyrotechnický zásah v rámci jejich deaktivace, eliminace 

a likvidace pomocí dále uvedených standardních způsobů a dostupných technických 

prostředků z hlediska jejich zjevné neúčinnosti [37], [38], [39]. 

1.1 Standartní postupy deaktivace, eliminace a likvidace NVS v České republice 

Za standardní postupy deaktivace, eliminace a likvidace NVS jsou považovány ty, při 

kterých se využívají zavedené technické prostředky a které jsou používány při výkonu 

pyrotechnické činnosti policejními pyrotechnickými jednotkami v České republice. Jsou 

rozděleny podle účelu, ke kterému jsou určeny [1], [18], [22], [53]. 

Zavedené technické prostředky: 

 ochranné prostředky: 

 pyrotechnický ochranný oblek, 

 ochranná balistická přikrývka, 

 balistický protistřepinový štít, 

 rušič dálkového iniciačního roznětu, 

 prostředky používané k identifikaci NVS: 

 mobilní rentgenový přístroj, 

 endoskop, 

 stetoskop, 

 detektor výbušnin, 

 pes-specialista na výbušniny, 

 detektor výbušných plynů, 

 detektor ionizujícího záření, 

 prostředky používané při manipulaci a přepravě NVS: 

 souprava odstupné manipulace, 

 tyč odstupné manipulace, 

 kontejner pro převoz NVS a výbušnin, 

 pyrotechnický dálkově řízený manipulátor – robot, 

 prostředky používané pro invazivní rozebrání NVS: 

 destrukční zařízení – vodní rozstřelovač, 

 brokovnice, 

 příložná nálož. 
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Standardní postupy deaktivace, eliminace a likvidace NVS: 

 Zajištění NVS: 

 zpětné zajištění odjištěných a nastražených prvků, 

 fixace odjištěných prvků, 

 Umrtvení NVS: 

 odpojení zdrojů elektrické energie, 

 odpojení iniciátorů, 

 eliminace, nebo fixace nástražných prvků, 

 deaktivace spouštěcího impulsu iniciace, 

 eliminace iniciačního média, 

 Neinvazivní rozebrání NVS: 

 postupné proniknutí obalem, 

 oddělení iniciátorů od výbušniny – hořlaviny,  

 oddělení komponentů iniciačního systému, 

 rozložení celého NVS na jednotlivé komponenty k dalšímu expertiznímu 

zkoumání, 

 Invazivní rozebrání NVS: 

 rozstřelení vodním rozstřelovačem, 

 použití brokovnice k deaktivaci systému, 

 použití příložné trhavinové nálože k provedení řízeného výbuchu NVS. 

 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že pro standardní postupy při invazivním rozebrání 

NVS (zvýrazněno silněji) se v současnosti u profesionálních policejních pyrotechnických 

jednotek používají jen tyto pyrotechnické prostředky. Jedná se o destrukční zařízení – 

vodní rozstřelovač, brokovnici a příložnou trhavinovou nálož k provedení tzv. řízeného 

výbuchu NVS [1]. 

Použití vodního rozstřelovače a brokovnice proti červeně označeným konstrukčně 

provedeným typům NVS z grafu č. 3 je zcela neúčinné, a to zejména z důvodu použitého 

kovového obalu, nebo velikosti motorového vozidla.  

Pro maximální zachování dostupných stop, relevantně využitelných pro kriminalisticko-

technickou expertízu, je i přiložení trhavinové nálože k provedení řízeného výbuchu 

u těchto typů NVS zcela neprofesionální a její použití způsobí jednak značné ekonomické 

škody a jednak i zmaření většiny relevantních stop, zanechaných jejími autory [17], [22]. 
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1.2 Zahraniční zkušenosti při invazivních metodách eliminace NVS 

Při pracovní cestě do Izraele k pyrotechnickým jednotkám ve městech Tel-Aviv a Netanya 

jsem měl možnost osobně se seznámit s používanou technikou a taktikou při řešení NVS. 

Dle bezpečnostních statistik je Izrael jednou ze zemí, kde použití výbušnin, NVS 

a sebevražedných atentátů je nejčastějším projevem násilí vůči místnímu obyvatelstvu. 

Technika používaná pyrotechnickými experty je podobná jako v ČR. K deaktivaci 

nalezených NVS, které obsahují určité množství trhaviny, je používána brokovnice, nebo 

vodní rozstřelovač s větším průměrem hlavně, viz obrázek č. 2 a 3. 

  

Obrázek č. 2: Rozstřelovací brokovnice Obrázek č. 3: Různé typy vodních rozstřelovačů

 

Odstavená vozidla, u kterých je předpoklad, že obsahují velkoobjemovou teroristickou 

nálož, viz obrázek č. 4, jsou přemístěna na odlehlé místo zodolněným transportním 

zařízením uvedeným na obrázku č. 5 a 6. 

 

 
Obrázek č. 4: Vozidlo s instalovanou velkoobjemovou teroristickou náloží 
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Tam jsou pak tyto vozidla odstupně otevřena a výbušnina zlikvidována, pokud nevybuchne 

sama při otevření, nebo je přivedena k výbuchu příložnou trhavinovou náloží. 

 

       
Obrázek č. 5: Transportní zařízení k odstranění 

vozidel 

Obrázek č. 6: Transportní zařízení (detail)

 

Firma „Dynasafe“ ve svém programu nabízí dálkově ovládaný systém nazvaný „Mobile 

Bomb Disposal System“ (MBDS), jehož součástí je dálkově ovládaný robot „Fork Lift“, 

který má podobnou funkci jako vysokozdvižný vozík. Ten je předurčen právě pro převozy 

vozidel, u kterých je předpoklad uložení velkoobjemové nálože na místo pro její likvidaci, 

po vzoru transportního izraelského zařízení, viz obrázek č. 7 a 8. Tyto transportní stroje 

jsou ale značně finančně náročné z hlediska zabezpečení jejich odolnosti vůči možnému 

výbuchu nálože v přemisťovaném vozidle a jejich využití je jen sporadické [50]. 

 

      
Obrázek č. 7: Transportní zařízení Fork Lift [50] Obrázek č. 8: Transportní zařízení (detail) [50]

 

V zemích jako je Německo, Rusko, Francie, Irsko a Anglie se řešení těchto 

pyrotechnických problémů a situací nijak neodlišuje [56].  
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Některé pyrotechnické jednotky, včetně ženijních jednotek USA nasazených na misích 

v Iráku při odstraňování a likvidaci NVS a velkoobjemových náloží navíc využívají 

výrobky americké firmy „Alford Technologies“, která vyvinula řadu pyrotechnických 

přípravků – vodních rozstřelovačů s usměrněným kumulativním účinkem. Tyto usměrněné 

náložky mají kumulativní prostor vyplněn vodou a při likvidačních zásazích proti 

uloženým NVS jsou velmi účinné. Jedná se zejména o přípravek „DemiMod“ – malý 

likvidační vodní rozstřelovač viz obrázek č. 9, který se používá proti NVS konstrukčně 

řešených ve formě kufříků, kanystrů, balíků a poštovních zásilek. Poněkud větší přípravek 

pod označením „MLVD“ – modulární vodní rozstřelovač proti vozidlům, se používá právě 

proti velkoobjemovým náložím umístěných ve vozidlech [49]. 

 

      
Obrázek č. 9: Vodní rozstřelovač „DemiMod“ Obrázek č. 10: Modulární rozstřelovač pro 

vozidla typu „MLVD“ [49]

 

Modulární vodní rozstřelovač při použití vůči náložím ve vozidlech (MLVD) je vlastně 

skládanka několika větších typů pyrotechnických přípravků „DemiMod“ pod sebe, pro 

zvětšení účinné plochy při působení usměrněného vodního paprsku a na místo použití ji 

dopravuje pyrotechnický robot pomocí speciálního podvozku, viz obrázek č. 10. 

V současnosti nemá pyrotechnická služba Policie České republiky podobné prostředky ve 

výzbroji. Jejich zavedení by přineslo jednak průlom v podstatném zvýšení bezpečnosti 

zasahujících pyrotechnických specialistů a jednak nárůst pravděpodobnosti při zachování 

využitelných kriminalistických stop od pachatelů těchto trestných činů, pro jejich další 

možné kriminalisticko-expertizní využití. 

Cílem disertační práce je proto vývojově rozšířit uvedenou kategorií prostředků 

invazivního rozebrání NVS právě o použití takových prostředků, které jsou konstrukčně 

řešeny jako usměrněné nálože. Tyto aktivní zásahové pyrotechnické prostředky pak 

podstatným způsobem sníží bezpečnostní riziko při zneškodnění NVS, usnadní a zrychlí 

manipulaci při eliminaci a likvidaci vytipovaných druhů NVS – viz graf č. 3. 
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Bude se jednat především o návrh: 

 

 speciální deaktivační usměrněné náložky, která by umožňovala zásah proti 

NVS, který je konstrukčně řešen jako trubková bomba, 

 

 speciální vodní usměrněné nálože, jako bezpečného deaktivačního prostředku 

proti NVS, který je konstrukčně řešen jako velkoobjemová teroristická nálož, 

umístěná např. v dodávkovém typu automobilu. 
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2 CÍLE, HYPOTÉZY 

Cílem disertační práce je: 

 ověřit možnost u vytipovaných nejnebezpečnějších konstrukčních provedení NVS, 

kterými jsou: 

- trubková bomba, 

- velkoobjemová nálož uložená v dodávkovém vozidle, 

zda lze u nich podstatně snížit jejich smrtící, zraňující a ničící účinek použitím 

navržených speciálních usměrněných náloží s tím, že se primárně zamezí jejich 

výbuchu a metodou invazního rozebrání těchto typů NVS pak bude dosaženo 

sekundárně jejich celkové deaktivace, eliminace a likvidace, 

 navrhnout a ověřit speciální deaktivační usměrněnou náložku, jako účinný 

prostředek k invaznímu rozebrání NVS, který je konstrukčně řešen jako trubková 

bomba. Pomocí ní podstatně omezit výbuch použité výbušniny a zejména 

fragmentaci jejího kovového obalu. Tímto se výrazně podílet i na zachování 

kriminalistických stop zanechaných autorem – pachatelem pro další 

kriminalisticko-expertizní zkoumání,  

 navrhnout a ověřit speciální vodní usměrněnou nálož, vhodnou k invaznímu 

rozebrání velkoobjemové nálože, která je uložená v dodávkovém vozidle a svým 

výbuchem ohrožuje široké okolí s cílem způsobit značné ztráty na lidských 

životech za vzniku obrovských materiálních škod. 

 

Stanovené pracovní hypotézy: 

1. Dálkové otevření jedné ze stran trubkové bomby, které jsou uzavřeny 

našroubovatelnými kovovými krytkami – záslepkami pomocí navržené speciální 

deaktivační usměrněné náložky tak, aby případným výbuchem uložené 

výbušniny v těle trubky nebyla připuštěna fragmentace kovového obalu, ohrožení 

zasahujícího pyrotechnika a místa uložení tohoto typu NVS. 

2. Aktivní pyrotechnický zákrok pomocí navržené speciální vodní usměrněné nálože 

proti NVS, který je konstrukčně proveden ve formě velkoobjemové nálože uložené 

v nákladním dodávkovém vozidle tak, aby nedošlo k jejímu výbuchu a tím 

i k vysokým ztrátám na lidských životech a obrovským materiálním škodám 

v epicentru výbuchu. 

Práce je tedy zaměřená na vývoj takových deaktivačních a eliminačních prostředků 

pyrotechnického zásahu, které budou komplexně doplňovat metodu invazivního rozebrání 

NVS o použití usměrněných náloží, pracujících s kumulativním účinkem. 

Tématika disertační práce směřuje zcela k podpoře aktivního vyřešení zvlášť 

nebezpečných situací při teroristickém útoku, kdy je použita velkoobjemová nálož, 

umístěná v nákladovém prostoru motorového vozidla a při uložení NVS ve formě trubkové 

bomby. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 

3.1 Charakteristika a účel NVS 

Nástražný výbušný systém jak už bylo uvedeno, je systém, tvořený výbušninou, 

výbušným, nebo pyrotechnickým předmětem, zápalnou látkou a funkčními prvky iniciace, 

které jsou kombinovány s určitou zákeřnou nástrahou. Tento systém je schopen vyvolat za 

určitých, výrobcem předem stanovených podmínek, výbušný účinek, nebo ložisko požáru. 

Nástražný výbušný systém bývá zpravidla ukryt v takovém obalu, nebo má takovou vnější 

formu běžně užívaného předmětu denní potřeby, která záměrně maskuje pravý účel tohoto 

souboru – zabít, zranit, nebo způsobit materiální škody. 

Za NVS se považuje i jeho atrapa, kdy jeden, nebo více komponentů jsou sestaveny tak, 

nebo mají takovou konzistenci, že budí dojem pravosti výbušného systému, zejména pak 

u použité výbušniny. Atrapa NVS ve většině případů výbušné látky neobsahuje, nemůže 

tedy vyvolat ničící, zraňující a smrtící účinky [1].  

Účelem NVS je tedy způsobení následku, pro který byl konstrukčně zhotoven. Prakticky to 

může být: 

1. Výstražná demonstrativní hrozba výbušninou, bez vzniku větších škod. Může se 

jednat jen o prezentaci autora, že je schopen NVS zhotovit, kdekoliv a kdykoliv 

nastražit a vyvolat jeho výbušný účinek. 

2. Způsobení pouze ekonomických škod různého rozsahu. 

3. Výstražně zranit, nebo zabít předem vytypovanou osobu. 

4. Zabít osobu, už předem několikrát upozorněnou na to, že tato situace, jako odveta 

za nesplnění daného příkazu může nastat. 

5. Usmrtit co nejvíce osob v epicentru použití NVS. V případě sebevražedného 

atentátníka, který nese NVS na sobě a plní úlohu iniciačního systému také na místě 

výbuchu sám zahyne. 

6. Umocnění teroristického útoku o tzv. pumovou hrozbu, pro násilné vynucení 

splnění stanovaných vyděračských podmínek, při použití velkoobjemových náloží, 

umístěných v nákladních dodávkových vozidlech. 

Použití NVS je přibližně seřazeno podle narůstající nebezpečnosti. Z provedené 

sumarizace je zřejmé, že použití výbušniny je vždy krajním řešení určité situace, na jejímž 

konci se má jejím výbuchem uskutečnit zranění, usmrcení osob, nebo způsobení majetkové 

újmy určité velikosti. Z tohoto rozdělení také nepřímo vyplývá i nebezpečí pro zasahující 

osoby v rámci složek IZS, při jejich odstraňování a likvidaci. 

Z praktických zkušeností je patrné, že v případě, kdy chce útočník někoho zabít, nebude 

brát ohled ani na zasahujícího specialistu IZS, např. pyrotechnika, zejména když z jeho 

provedeného zásahu hrozí nebezpečí, že NVS bude zpětně zajištěn, umrtven, nebo jinak 
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zneškodněn a podroben kriminalisticko-technické expertízní činnosti, přednostně zaměřené 

k odhalení jeho autora [1], [10], [16], [17], [22], [39], [51]. 

3.2 Účinky výbuchu NVS 

Účinky NVS při jeho výbuchu na lidský organismus a okolní předměty jsou konstrukčně 

závislé na použitých komponentech, zejména pak na obalu, ze kterého je zhotoven, na 

brizanci a množství použité výbušniny. Rozdělujeme je na tyto [26], [30], [31], [32], [33]: 

1. Prvotní účinky NVS, které vznikají jako přímé působení výbuchu: 

 tlaková a rázová vlna na okolní předměty a lidský organismus působí 

přibližně stejně při jejich celkové devastaci a to v přímé závislosti na 

vzdálenosti jejich výskytu od epicentra výbuchu. V případě, kdy nástražný 

výbušný systém obsahuje velké množství výbušniny a jednalo by se 

o velkoobjemovou nálož s obsahem několika stovek kilogramů, je nutno 

brát v úvahu ještě i seizmickou vlnu – otřes půdy, která může poškodit 

budovy, jejich statiku, technické rozvody plynu, elektřiny, vody a odpadní 

systém, 

 tepelný účinek je obvykle viditelný jako jasný záblesk nebo plamenná koule 

provázející detonaci použité výbušniny, kdy teplota vzniklých zplodin na 

jejím povrchu se pohybuje mezi 1 000 – 5 000 ºC, 

 střepinový účinek – fragmentace, vzniká působením tlakové a rázové vlny 

výbuchu na obal NVS a na předměty v jeho okolí. Při tomto procesu dojde 

k roztržení obalu na drobné dílky – střepiny – fragmenty, a ty pak jsou 

tlakovou vlnou urychleny a vrženy do prostoru, včetně dalších předmětů, 

které obal obsahuje, nebo které jsou zakomponovány přímo do použité 

výbušniny, např. matice, hřeby, ložiskové kuličky, kameny, apod. Tyto 

fragmenty pak dělíme na letící vysokou rychlostí, které jsou přímo 

urychleny výbuchem a jejich rychlost nepřevyšuje 2 500 m/s a na fragmenty 

letící malou rychlostí, které vznikly dělením kovového obalu a ty se 

pohybují rychlostí cca 300 – 1 000 m/s. Při střetu s lidským organismem 

jsou schopny zabít a zranit. Znamená to, že přímo znásobují ranivý účinek 

takto nastraženého výbušného systému. Speciální kategorií v této oblasti 

NVS jsou už zmiňované trubkové bomby, jejichž obal tvoří uzavřená 

kovová trubka a účinky můžeme přirovnat k výbuchu vojenského 

dělostřeleckého granátu, 

 akustická vlna, která působí na sluchové orgány zúčastněných osob a trvale 

je poškozuje. 

2. Druhotné účinky výbuchu NVS následně vznikající jako: 

 pád uvolněných předmětů působením tlakové, rázové, případně seizmické 

vlny při výbuchu výbušniny na předměty v jeho okolí. Vzhledem k tomu, že 

tlaková vlna se šíří všemi směry, je schopna předměty nedostatečně 
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upevněné a nacházející se ve výšce shodit. Tyto předměty pak volným 

pádem získají značnou energii a při dopadu na člověka ho mohou zranit 

případně i zabít. Zvláště nebezpečné jsou předměty ve tvaru desek, např. 

skleněné tabule z obkladů fasád prestižních budov kritické infrastruktury, 

jako jsou např. letištní budovy, banky, atd. Tyto skla, místo aby padaly 

svisle dolů, mohou plachtit a místo dopadu potom není pod samotným 

místem původního upevnění předmětu, ale v jeho širokém okolí. Ranivé 

jsou ať už v celku, tak i jejich ostré střepy, např. při tříštění výkladních 

skříní a okenních tabulí, střepů padajících z výšky, nebo letících vysokou 

rychlostí, kterou způsobuje opět účinek tlakové vlny, 

 poškození elektrických vedení, nebo zásobníků vody, páry, plynu, topného 

oleje, nafty, benzínu a dalších hořlavin, které vzniknou působením již 

zmiňovaných prvotních účinků při výbuchu. Tyto objekty, nebo trativody 

mohou být poškozeny nejen, když jsou umístěny poblíž místa výbuchu, ale 

mohou být poškozeny i v případě, že jsou umístěny pod zemí právě 

seizmickou vlnou za vzniku rozsáhlých ekologických škod, 

 požáry v důsledku působení tepla uvolněného při výbuchu na lehce zápalné 

látky. V případě vzniku požáru jsou škody na majetku někdy i podstatně 

vyšší, než v případě, kdyby došlo jen k posuzování účinků samotného 

výbuchu, 

 panika, která postihne psychiku zúčastněných lidí. Člověk pod vlivem 

paniky není schopen standardního rozumného myšlení a veškerou jeho 

činnost ovládá velká dávka adrenalinu, uvolňována do organismu a vrozený 

pud lidské sebezáchovy. V takovém případě lidé jednají zcela bezohledně 

jak k sobě samým, tak také ke všem ostatním. Při panice dochází k velmi 

těžkým zraněním, případně i k usmrcení osob, např. ušlapáním. 

3.3 Konstrukční řešení NVS 

V praxi se můžeme setkat s použitím různých druhů NVS a to od nejjednoduššího 

konstrukčního řešení, až po složité komplexy, které jsou mnohokrát zajištěny proti 

odstranění, nebo deaktivaci a které mají zvýšenou maskovací schopnost proti jejich 

odhalení a možnému zneškodnění. V současné době můžeme předpokládat, že se jejich 

sortiment i kvalita bude neustále zvyšovat a zdokonalovat, a to bez rozdílu, zda se budou 

pro páchání trestných činnosti využívat systémy vyráběné profesionálně pro vojenské 

účely, nebo se budou vyrábět amatérsky z průmyslových, vojenských, nebo podomácku 

vyrobených komponentů [3], [14], [16], [18], [52], [54], [55], [60]. 

Velmi široká škála jednotlivých druhů výbušnin, ať už vojenských, průmyslových, nebo 

podomácku vyráběných, jakož i pomocných prostředků k jejich iniciaci – mechanických 

rozněcovadel, roznětek, elektrických palníku a rozbušek, ale i různých bezpečnostních 

čidel, nástrahových prostředků a časovačů, dává široké možnosti k improvizované, 

poloprůmyslové, ale i k průmyslové výrobě různorodých NVS [1], [2], [18].  
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Nástražné výbušné systémy mohou být vyrobeny: 

 průmyslově – pro vojenskou muniční oblast, což představuje různé výbušné 

zátarasy, výbušné nástrahy, miny všeho druhu a ostatní munici, 

 ilegálně – v průmyslových výrobnách v malých sériích, 

 amatérsky – zhotovené individuálně, tzv. „podomácku na koleně“. 

Výroba NVS může být tedy na profesionální, nebo taky ryze amatérské úrovni. Týká se to 

výrobní improvizace jak při zhotovení rozbušek, iniciačního systému, fragmentačního 

obalu, tak i použité výbušniny. 

NVS může být umístěn do běžného předmětu denní potřeby, ať už je to zavazadlo, 

poštovní zásilka, telefonní přístroj, hasicí přístroj, plechovka od piva, poživatina např. 

meloun, nebo hudební nástroj, počítač, ptačí klec, apod. Pro představu uvádím obrázky č. 

11 ÷ 18, kdy fotografie pořízené u izraelských pyrotechniků dokumentují zneužití běžných 

předmětů pro zákeřné umístění výbušniny, které pak plnily úlohu NVS. 

 

  
Obrázek č. 11: NVS jako hasicí přístroj 

 

 

Obrázek č. 12: NVS jako mobilní telefon, nebo 

plechovka od piva 

       
Obrázek č. 13: NVS uložen do kytary Obrázek č. 14: Detail na umístění smrtících a 

zraňujících fragmentů – matic 
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Obrázek č. 15: NVS vložen do melounu Obrázek č. 16: Detail na uvnitř rozmístěné prvky

 

 

      
Obrázek č. 17: NVS vložen do počítače Obrázek č. 18: NVS instalovaný v ptačí kleci 

 

Jak už bylo dříve uvedeno, ze samotného názvu NVS vyplývá, že jeho základními 

konstrukčními prvky jsou: 

- použitý obal, 

- výbušná, nebo zápalná látka, 

- nástražný iniciační systém.  

Použitý obal – je důležitou součástí NVS. Jednak slučuje všechny jeho další části do 

jednoho celku, a jednak zákeřně maskuje – zakrývá jeho typické, hlavně vizuální 

rozpoznávací znaky. NVS pak může získat vzhled běžných předmětů, které se v prostředí 

jeho uložení běžně vyskytují. Mají vzhled dopisních zásilek, balíků, zavazadel, 

elektroniky, nebo jiných předmětů denní potřeby. V případě, že tento obal je vyroben z 

materiálu, který působením výbuchu vytváří fragmenty – střepiny, může tento podstatným 

způsobem zvýšit fragmentační účinnost použitého NVS při jeho výbuchu a tím i zvětšit 

ohrožený prostor pro smrtící a ranivý účinek. Jedním z nejnebezpečnějších NVS 

v pyrotechnické praxi jsou ty, které právě tuto fragmentační složku přímo obsahují. Mohou 
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to být různé kovové předměty ve tvaru kuliček, válečků, matiček, nebo hřebíků, které jsou 

přímo vloženy do použité výbušniny, viz obrázky č. 19 a 20. 

 

      
Obrázek č. 19: Detaily použitých fragmentů – 

kuliček, při konstrukční realizaci nalezených NVS 

Obrázek č. 20: Detaily použitých fragmentů – 

matic, při konstrukční realizaci nalezených NVS

Další velmi častou formou fragmentačního typu NVS je už uváděná trubková bomba. To 

znamená, že k samotné konstrukci NVS, jako jeho obal, je použita kovová trubka, která je 

naplněná výbušninou, ať už ve formě trhaviny, třaskaviny, nejčastěji podomácku vyrobené, 

střeliviny, nebo pyrotechnické slože a opatřená nástražným iniciačním systémem. 

Na obrázcích č. 21 – 24 pro ilustraci uvádím NVS v konstrukčním provedení jako trubkové 

bomby, které byly nalezeny, nebo použity v České republice a v Izraeli. 

 

      
Obrázek č. 21: Detailní pohled na provedení 

nalezené trubkové bomby 

Obrázek č. 22: Detailní pohled na postranní 

uzavření trubkové bomby
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Obrázek č. 23: Tělní pásy sebevražedných 

atentátníků nalezených v Izraeli (detail 1) 

Obrázek č. 24: Tělní pásy sebevražedných 

atentátníků nalezených v Izraeli (detail 2)

 

Obalem NVS může být také již zmiňované osobní nebo nákladní vozidlo v případě, že se 

jedná o konstrukci tzv. velkoobjemové teroristické nálože, což znamená poměrně značné 

množství výbušniny – desítky až stovky kilogramů umístit do nákladového prostoru 

libovolného motorového vozidla. Použití zejména nákladního – dodávkového vozidla, 

umocňuje její operační variabilitu, zejména možnost dopravit tuto nálož 

s nepředstavitelnými smrticími a ničivými účinky v poměrně krátkém časovém úseku na 

místo daného určení [51], [54], [55], [56]. 

Výbušná, nebo zápalná látka – svými účinky působí na okolní prostředí s cílem poškodit 

a zničit materiální hodnoty, případně usmrtit, nebo zranit zvolenou oběť. Výbušnina bývá 

většinou umístěna v jedné náloži v bezprostřední blízkosti iniciačního systému, nebo tento 

obaluje. Tato sestava má pro konstruktéra NVS, jak jsem již uvedl, poměrně velkou 

výhodu, že samotným výbuchem bude zničena převážná většina stop, které by mohly být 

využity při pátrání po jeho autorovi. V NVS je použitá výbušnina tzv. koncovým stupněm. 

Výbušnou, nebo zápalnou látkou může být cokoliv z uvedeného sortimentu [2], [39], [52]: 

 trhavina – standardní vojenská, průmyslová, nebo podomácku vyrobená, 

 třaskavina – standardní, nebo podomácku vyrobená, 

 střelivina – černý nebo bezdýmný střelný prach, 

 pyrotechnická slož – standardní, např. vojenská, volně prodejná, nebo opět 

vyrobena podomácku, 

 výbušné plyny – propan butan, acetylén, apod., 

 hořlavé látky – benzín, aceton, líh, nafta, apod. 

 

Trhaviny – jak pro vojenské, tak i průmyslové použití, jsou z hlediska bezpečnosti pro 

samotného konstruktéra velmi výhodně použitelné. Jsou málo citlivé na vnější mechanické 

a tepelné podněty, např. – náraz, nápich, tření, jiskru, elektrostatickou elektřinu a teplo. Je-
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li použita trhavina vyrobena podomácku na bázi dusičnanu amonného, běžně užívaná pod 

zkratkou DAP, pak i ta bývá převážně necitlivá na vnější mechanické podněty a naopak 

potřebuje pro svou iniciaci kromě rozbušky ještě i nálož brizantnější trhaviny. Tím, že 

konstruktér NVS získá trhavinu určenou oficiálně pro průmyslové, nebo vojenské použití, 

nedojde k nekontrolovanému výbuchu vlivem neopatrné manipulace, nebo nežádoucím 

počátečním impulsem – iniciačním podnětem při jeho konstrukci a tím bude i paradoxně 

dodržena „bezpečnost práce“ při kompletaci připravovaného NVS [9], [11], [37], [52]. 

Třaskaviny – jsou obecně, na rozdíl od trhavin, velmi citlivé na všechny počáteční 

impulsy. Zejména ty třaskaviny, které se vyrábějí podle různých návodů a postupů 

v podomácku vybavených chemických laboratořích. Tady uvádím z praxe především dva 

zástupce těchto nejvíce amatérsky produkovaných látek. Je to především aceton peroxid 

(ACP), nebo hexamethylen triperoxid diamin (HMTD), u kterých se nedoporučuje ani 

jejich dlouhodobá skladovatelnost, protože těkavost základních složek, ze kterých jsou 

vyrobeny, způsobuje rekrystalizaci vyrobené výbušniny pod uzávěry skladovacích nádob. 

Při pokusu o jejich otevření dojde ke tření u lámaných krystalků, usazených pod uzávěrem 

a k následnému výbuchu celého obsahu nádoby. U tohoto typu výbušnin musí být velmi 

dobře provedena jejich flegmatizace tak, aby se daly prakticky použít jako náplň NVS. 

Střeliviny – bezdýmné střelné prachy jsou s výjimkou černého prachu pro běžnou 

manipulaci taktéž jedny z bezpečných typů výbušnin. Klasický černý střelný prach je 

vlastně mechanická směs tří chemických látek – hydroxidu draselného, dřevěného uhlí 

a síry. Z jeho konzistence vyplývá i jeho velká citlivost k různým, jak mechanickým, tak 

tepelným podnětům. Má ze všech běžně používaných výbušnin nejnižší detonační rychlost, 

která je blízká rychlosti zvuku. Zároveň je jeho výroba velmi levná a pyrotechnické 

vlastnosti jsou detailně prozkoumány. Z těchto důvodů se stále občas používá i jako levná 

průmyslová trhavina k trhacím pracím v lomech pod názvem Vesuvit-THH. Hlavní 

uplatnění mu však patří v oblasti zábavné pyrotechniky, kde se používá, jako výmetná slož 

u různých výškových světelných efektů a z toho taky vyplývá i jeho bezproblémové 

získání a zneužitelnost ke konstrukci NVS [9], [11], [12], [13], [52]. 

Pyrotechnické slože – jsou chemické látky, nebo mechanické směsi, které se využívají 

k provádění světelných, zábleskových, akustických, nebo dýmových efektů. Některé z nich 

mohou být i velmi nebezpečné pro manipulaci s nimi, zejména výbuškové slože neznámé 

výroby z hlediska jejich citlivosti na některý z tepelných, případně mechanických podnětů. 

Výbušné plyny a hořlavé látky – jsou požívány převážně ty, které jsou dostupné v běžné 

praxi. Při jejich použití v souvislosti s NVS, autor bere do úvahy i nemožnost utajení 

charakteristického zápachu použitého plynu, nebo hořlaviny. 

Nástražný iniciační systém – hlavní funkcí toho systému je uvést v sobě obsažený 

iniciátor – rozbušku, roznětku, nebo elektrický palník do činnosti. To znamená spolehlivě 

způsobit výbuch použité výbušniny, plynu, nebo zahoření hořlavé látky ve stanovený 

okamžik, nebo při nedovolené manipulaci s ním.  
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Zvolený iniciátor je tedy použitý k vytvoření počátečního, nebo detonačního impulsu 

nutného k iniciaci použité výbušniny, nebo k vytvoření plamene. 

Pokud se jedná o nástražný iniciační systém elektrický, pak ho můžeme charakterizovat 

třemi, na sobě závislými základními prvky, viz obrázek č. 25. Jedná se o: 

1. Zdroj elektrické energie – baterie, akumulátor, označený písmenem „A“. 

2. Elektrický nebo elektronický spínač – tlačítko, přepínač, relé, časovač, 

elektronický systém dálkové iniciace – mobilní telefon, dálkové ovládání RC 

modelů, označený písmenem „B“. 

3. Elektrický iniciátor – rozbuška, palník, označený písmenem „C“, instalovaný do 

výbušniny. 

 
Obrázek č. 25: Schematické znázornění komponentů elektrického iniciačního systému 

 

V iniciačních systémech jsou používány iniciátory jak průmyslově vyráběné, tak iniciátory 

improvizované – např. vyrobené ze žárovky, které je odstraněna skleněná baňka a vlákno 

je obaleno zesilující zápalnou směsí, ohňostrojný elektrický palník, apod. 

V některých případech nemusí být celý iniciační systém umístěný v obalu společně 

s výbušninou, ale některé části, zejména čidla, mohou být umístěna mimo a vyhodnocovat 

různé vnější podněty – zvuky, teplo, světlo, pohyb a na základě těchto podnětů pak zvolit 

vhodný okamžik iniciace výbušniny. Použitý iniciační systém může být umístěn i mimo 

výbušnou nálož, a jen iniciátor umístěný ve výbušnině je s tímto systémem pak propojen 

pomocí elektrického vedení. Velmi oblíben je i elektronický systém dálkové iniciace. 

Iniciační systém je pak ale zpravidla odnesen autorem z místa výbuchu a jeho dohledání je 

obtížné [1], [2], [3].  

Z hlediska uvedených charakteristik jednotlivých komponentů NVS lze jednoznačně 

konstatovat, že největší podíl na smrtícím a ranivém účinku, nehledě ke vzniku obrovských 

materiálních škod při případném výbuchu NVS má: 

 

B Výbušnina 

C A 
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 za prvé – typ a druh použité výbušniny, zejména pak z hlediska její brizance 

a objemového množství, 

 za druhé – obal NVS z hlediska jeho možné fragmentace, ať už záměrně dodanými 

fragmenty, nebo při použití kovového obalu. 

3.4 Usměrnění účinků výbuchů - kumulace 

Kumulaci jako pojem ve spojitosti s trhavinou chápeme v tom smyslu, že se jedná 

o usměrnění – soustředění účinků detonace trhavinové nálože do určitého směru. 

Usměrněná, neboli kumulativní nálož je označení pro geometrickou úpravu brizantní 

výbušiny, která provede po iniciaci rozbuškou, velmi rychlou perforaci materiálu, ke 

kterému je přiložena. 

Cílem této úpravy je tedy koncentrovat energii produkovanou výbuchem v určitém směru, 

čehož se dosáhne vytvořením dutiny ve hmotě výbušniny. Tlaková vlna způsobená 

výbuchem má tendenci kopírovat povrch výbušniny, tím se v ohnisku realizované dutiny 

zkoncentruje a vytvoří paprsek povýbuchových plynů, který má značnou rychlost a sílu. 

Pro zhmotnění paprsku plynů a podstatného zesílení jejich účinků se do dutiny vloží 

kovová vložka – nejpoužívanější jsou měď, hliník, mosaz, bronz a ocel. Vlivem borcení 

kumulativní kovové vložky během detonace pak vzniká kumulativní proud, resp. 

kumulativní paprsek, který se tvaruje v rámci tzv. mechanismu kumulace. Tím se vytváří 

rychlá část kumulativního proudu – tzv. kumulativní paprsek a jeho pomalá část – tzv. 

tlouk. Pro velikost průrazného – perforativního účinku má zásadní význam pouze 

kumulativní paprsek, jehož vlastnosti – délka, rychlost, jednotková hmotnost a spojitost 

určují velikost a hloubku průrazu [4], [5], [8], [14], [23], [27], [28]. 

Pro vytvoření dutiny se používají kovové vložky ve tvaru polokoule – tzv. hemisférická 

dutina, ve tvaru rotačního kužele a paraboloidu. Výbušnina musí mít dostatečnou 

detonační rychlost a detonační tlak, jinak se paprsek vůbec nevytvoří, nebo nemá 

dostatečnou průbojnost. Vhodná detonační rychlost použité výbušniny se udává minimálně 

od hodnoty 6 000 m/s. 

Pro větší ilustraci rozdílů deformačních účinků normálních a kumulativních trhavinových 

náložek je uveden obrázek č. 26 [4]. 

Deformační účinky trhavinové náložky s plochým čelem přímo položené na kovovou 

podložku se projeví nepatrným účinkem při vytvoření mělkého otisku komolého kužele – 

náložka 1 a 2. Jeho průměr je o něco větší, než je původní průměr náložky, což je 

způsobeno usměrněným působením zplodin detonace na jejich hranách. 

U případu náložky 1 však můžeme sledovat  výtrž materiálu v dolní části kovové desky, 

která je způsobena průchodem rázové vlny v kovovém materiálu a dodáním kinetické 

energie molekulární struktuře materiálu podložky. Tento efekt se projeví jen do určitého 

průřezu podložky, kdy při větších průřezech kovového materiálu – náložka 2, už dochází 

k podstatnému utlumení této rázové vlny vlivem dané hustoty materiálu. 



 

47 

 

V případě náložky 3, kdy ji oddálíme od povrchu podložky, se ale žádný účinek – viditelný 

otisk, vlivem rychlé expanze vzniklých plynů při detonaci do okolí, na této podložce už 

neprojeví.  

 
Obrázek č. 26: Ilustrace perforačních projevů různých trhavinových náloží bez a s kumulativní dutinou [4] 

 

Podstatnou změnu ale zaznamenáme, když do trhaviny vytvarujeme dutinu např. ve tvaru 

rotačního kužele, jako v případě náložky 4. Projev na podložce se významně prohloubí ve 

snaze kopírovat dutinu v trhavině vlivem usměrněného – fokusovaného působení toku 

zplodin detonace v důsledku kumulativního efektu.  

Stejně jako v případě nálože s plochým čelem 3 je expanze detonačních zplodin do okolí 

velice rychlá, a tak i přes intenzívnější deformační účinek kumulovaných zplodin dochází 

k vymizení patrných deformačních projevů s rostoucí vzdáleností od kovové podložky jako 

v případě náložky 5. 

Z praktického hlediska jsou pak nejzajímavější deformace dosažené při použití 

kumulativních náloží s dutinou vyloženou vhodnou kovovou vložkou, jako v případě 

náložek 6 a 7. V tomto případě dochází k přenosu energie, uvolněné při detonaci do hmoty 

kumulativní vložky, která již pochopitelně není ovlivněna expanzí. Kumulace hmoty 

kovové vložky je daleko dokonalejší, než je tomu u samotných plynných zplodin detonace 

a vytvořený kumulativní paprsek má daleko dokonalejší probíjející účinek. Z tohoto 

důvodu je odlišný i tvar vzniklé deformace kovové desky. Vzniklý kráter má relativně 

malou šířku, ale podstatně větší hloubku. Vzniklý kráter není kopií kumulativní dutiny, jak 

tomu bylo v případě náložky 4, ale má charakter vpichu a tímto termínem je někdy i tento 

účinek označován. Velmi důležitá je ale ta skutečnost, že největší deformační účinek – 

nejhlubší dosažená perforace (vpich) je dosažena až při jisté vzdálenosti kumulativní 

náložky od kovové desky, kdy dojde k nejdokonalejšímu a nejhlubšímu působení 
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kumulativního paprsku, jak tomu je v případě náložky 7. Tuto vzdálenost označujeme jako 

optimální představnou – distanční vzdálenost. V tomto případě můžeme vidět vpich velmi 

úzký a jeho hloubka může činit i několikanásobek průměru kumulativní dutiny [4], [35]. 

Princip formování kumulativního proudu při detonaci osově symetrické kumulativní 

nálože při borcení vložené kovové vložky je na obrázku č. 27 [4], [23], [24]. 

Hmotové charakteristiky kumulativního proudu, vzniklého z urychlené hmoty kumulativní 

vložky spolu s ohromnou energií výbuchu dovolují dosáhnout a využít jinak 

nedosažitelných efektů, i když se asi 30 % energie výbuchu při tomto urychlení kovové 

hmoty ztratí [4]. 

 

 

 

Obrázek č. 27: Schéma formování kumulativního proudu při detonaci osově symetrické kumulativní nálože ve 

tvaru rotačního kužele [4] 

 

Postupující detonační vlna kumulativní nálože zasáhne nejprve vrchol kuželové vložky, 

dále postupuje podél jejich stěn a urychluje její materiál směrem k ose vložky. Rychlost 

urychleného materiálu stěny se ale mění, nejvyšší je blízko vrcholu a pak postupně klesá. 

Při srázu v ose kuželové vložky vzniká z části hmoty vložky kumulativní paprsek, který 

postupuje v ose kužele – od vrcholu k základně a zbytek hmoty vytváří značně hmotný tzv. 

tlouk, který se pohybuje stejným směrem jako paprsek, ale o něco pomaleji [4], [36]. 

Při shrnutí problematiky kumulace je možné hlavní faktory ovlivňující výsledný 

deformační efekt působením kumulativního paprsku v zásadě rozdělit do tří základních 

skupin: 
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1. energetický faktor, 

2. geometrický faktor, 

3. ostatní faktory. 

1. Energetický faktor – energie obsažená v trhavině kumulativní nálože je naprosto 

determinující faktor pro dosažení výsledného efektu. Bez dostatečného výkonu – impulsu 

předaného urychlované hmotě nelze docílit odpovídajících – pokud možno maximálních 

účinků. Jelikož se při kumulaci využívá principu lokálního zahuštění energie, je přirozená 

snaha tuto energii maximálně koncentrovat a to už ve stádiu energie deponované trhavině. 

Jinými slovy řečeno – maximálního účinku při daném uspořádání lze dosáhnout pouze při 

použití vysoce výkonných trhavin. Prezentaci výkonu při perforaci materiálu vlivem 

kumulace lze tedy provést podle těchto kritérií: 

 detonační rychlost použité energeticky výkonné trhaviny, 

 detonační tlak vytvořeného kumulativního proudu, 

 urychlovací schopnost dané trhaviny – tzv. Gurney-ho energie. 

Lze tedy konstatovat, že čím výkonnější trhavinu při konstrukci kumulativní náložky 

použijeme, tím větší bude rychlost kumulativního proudu a vyšší detonační tlak, a tím větší 

bude objem vytvořeného kráteru a dosaženo hlubší perforace materiálu. Při konstrukci 

kumulativních náloží se používají především tyto trhaviny a směsi, pod označením [4], 

[11], [13], [14]: 

 Hexogen, 

 A-IX-1, 

 TNT/H – 50/50, 

 H/TNT – 60/40, 

 Oktogen, 

 Semtex 1A, 1H, 10, 

 Semtex 10-SE. 

Trhavina vhodná pro laboraci musí zajišťovat nejen vysoký průrazný účinek díky své 

vysoké detonační rychlosti, ale i žádoucí bezpečnost pro manipulaci s ní, a to zejména při 

provedení provizorní konstrukce kumulativní nálože na místě jejího použití v rámci 

příslušného aplikačního řešení vzniklé situace. 

2. Geometrický faktor – tvar nálože výrazně ovlivňuje množství energie, které je možné 

využít pro formování kumulativního proudu. Kumulativní dutina, která je obalena tzv. 

aktivní části nálože pak vytváří a v případě náloží s kovovou vložkou i tvaruje kumulativní 

proud [4].  

Nejvýznamnější vliv geometrie nálože na výsledný efekt souvisí s tvarem kumulativní 

dutiny, viz obrázky č. 28 a 29, které zobrazují průmyslově vyráběné kumulativní náložky 

z lité směsi trhaviny H/TNT.  
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Jak už jsem uvedl, kumulativní dutiny pro osovou kumulaci – dutiny symetrické podle osy, 

která jimi prochází, mají tvar nejrůznějších rotačních těles – kužel, paraboloid, nebo jejich 

částí – polokoule (hemisféra). Tyto tvary pak byly zvoleny i pro experimentální část této 

disertační práce. 

Tvar kumulativní dutiny na výsledný efekt při deformačním účinku kumulativního proudu 

má v zásadě vliv dvojího druhu: 

 ovlivňuje rychlost kumulativního proudu, 

 ovlivňuje rozložení hmoty v kumulativním proudu. 

 

 
Obrázek č. 28: Různé velikosti provedení kumulativních náložek pro perforaci materiálů – ze strany 

výbušniny 

 

 
Obrázek č. 29: Různé velikosti provedení kumulativních náložek pro perforaci materiálů – ze strany vložené 

kuželové kovové vložky 

 

Kumulativní proud tedy vzniká zborcením kumulativní vložky v průběhu detonace 

trhavinové nálože. Je složen z těchto částí, které se pohybují v ose kumulace různou 

rychlostí, kterou ovlivňuje právě její geometrický tvar [11], [13], [23]. 
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Jsou to: 

 kumulativní paprsek, 

 kumulativní proud doprovázený tloukem, 

 drobné fragmenty z okrajových částí kumulativní vložky. 

Výsledný deformační projev při působení na přiloženou podložku má pak komplexní 

charakter daný společným působením těchto částí.  

Pro velikost průrazného účinku má ale zásadní význam pouze kumulativní paprsek, jehož 

vlastnosti – délka, rychlost, jednotková hmotnost a spojitost určují velikost průrazu. Pro 

hodnocení účinnosti kumulativních náloží lze využít především tzv. směrný koeficient, 

který vyjadřuje poměr hloubky průrazu k třetí odmocnině z hmotnosti trhaviny –    [11]. 

 

     
 

√   
                (1) 

 

kde: 

-    – směrný koeficient 

-   – hloubka průrazu materiálu / cm / 

-     – hmotnost použité trhaviny / g / 

3. Ostatní faktory – pro formování kumulativního proudu a výsledný efekt jeho působení 

jsou velice důležité i některé další vlastnosti náloží, které přímo ovlivňují využití energie 

výbuchu nebo vlastnosti kumulativního proudu – především jeho symetrii nebo rozložení 

jeho hmoty v kumulativním proudu [4]. 

Jsou to zejména: 

 homogenita trhaviny, 

 druh a způsob iniciace, 

 vlastnosti kumulativní vložky, 

 představná vzdálenost, 

 ekonomické omezení, 

 specifické požadavky. 

Homogenita trhaviny – tento faktor zastupuje především tzv. hustotní profil. Jedná se 

o stejnoměrnost rozložení hustoty použité trhaviny bez skulinek, bublin, trhlin, 

mechanických nečistot apod., přičemž už i malá porucha se může negativně projevit na 

výsledku deformačního efektu. Homogenita trhaviny je závislá na jejich vlastních 

kvalitativních ukazatelích – krystalografii, čistotě, plastičnosti a na technologii přípravy 

náloží. 
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Druh a způsob iniciace – tento faktor ovlivňuje maximální využití energie trhaviny. Pro 

roznět musí být použitý spolehlivý iniciátor – rozbuška, která přivede trhavinu k výbuchu 

a spolehlivé činnosti kumulativního principu. 

Vlastnosti kumulativní vložky – tento faktor je určen samotným materiálem, ze kterého 

je kumulativní vložka vyrobena. Největší důraz bývá kladen na vysokou hustotu, 

dostatečně vysokou teplotu tání a tažnost. Mezi ekonomicky dostupné materiály se zařazují 

měděné, železné, hliníkové, hořčíkové, mosazné, bronzové a další materiály nebo slitiny. 

Pro dosažení průrazu například u automobilové karosérie, při likvidaci NVS uloženého 

v interiéru vozidla může být místo kovové vložky s výhodou použita voda, která zcela 

vyplňuje kumulativní prostor, je nestlačitelná a při kumulativním efektu vytvoří směrový 

paprsek o dostatečné rychlosti a síle [4], [11]. 

Představná vzdálenost – je faktor, který zejména u kumulativních náloží s kovovou 

vložkou ovlivňuje správné zformování a zaostření vzniklého paprsku. Optimální hodnota 

představné vzdálenosti se pohybuje mezi 1 ÷ 3 násobkem průměru nálože. Její hodnota se 

však téměř vždy musí nalézt a ověřit praktickým testem daného uspořádání kumulativní 

nálože pro každou konkrétní aplikaci – viz kapitola 4.  

U kumulativních náloží, které neobsahují kovovou vložku, nebo mají kumulativní prostor 

vyplněn vodou, představná vzdálenost nehraje žádnou roli.  Naopak usměrněný paprsek 

povýbuchových plynů, který tlačí před sebou dané množství vody se svými prorážecími 

schopnostmi se vytvoří vždy, jak bude později, na základě provedených experimentů 

dokumentováno [24], [25], [27]. 

Ekonomické omezení – tento faktor při praktickém nasazení příslušné aplikace 

kumulativní nálože zásadně limituje ekonomickou rentabilnost z hlediska náročnosti jejího 

vývoje a četnosti prováděných praktických zkoušek. Je ale nutno dodat, že přes nesporné 

výhody sebelepších teoretických postupů však zůstává praktické ověření dílčích a finálních 

výsledků nenahraditelné. Bez praktického ověření není možné žádný záměr úspěšně 

finalizovat [4]. 

Specifické požadavky – vzhledem již ke zmiňované komplexnosti problematiky v oblasti 

kumulace je často maximální výkon kumulativní nálože představován jen hloubkou nebo 

šířkou průrazu. V praktických aplikacích mohou být požadavky na kumulativní nálože 

velice rozmanité, což dokazuji v provedené experimentální části disertační práce. 

Může být kladen důraz na požadovaný projev účinku kumulativní nálože v cíli, ať už je 

použita kovová vložka, nebo nikoliv. Někdy může být právě výhoda spatřována při použití 

kumulativního účinku bez použití kovové vložky, nebo využití perforačních účinků 

usměrněného vodního paprsku vlivem vody umístěné v kumulativním prostoru trhavinové 

nálože apod. 

Podstatné je, že kumulativního efektu vytvarováním příslušné dutiny do trhaviny umíme 

dosáhnout a podle cíle, který chceme kumulací řešit, pak volíme možné uspořádání 

kumulativní trhavinové nálože následovně:  
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 pokud úkolem bude jen rozbití – destrukce měkkého podkladu, ze kterého je 

podložka – dřevěná deska, krabice, truhlík, předmět, který má obal z tenkého 

plechu např. popelnice, bezpečnostní dveře, nebo pokud je potřebná mělká 

perforace kovového materiálu, pak zvolíme kumulativní náložku, která má pouze 

vytvarovanou dutinu bez kovové vložky. Jedná se zejména o ty případy, kdy 

účinnost běžně používaných destrukčních pyrotechnických prostředků pro tyto 

účely, jako jsou vodní rozstřelovač, nebo brokovnice, by byla malá, nebo zcela 

nedostatečná, 

 pokud úkolem bude překonat pancéřovanou překážku ze silnostěnné oceli, 

betonovou desku, betonový kryt apod., pak musíme použít sestavu kumulativní 

nálože s kovovou vložkou – nejčastěji vyrobenou z mědi a jejich slitin, 

 pokud jsme postaveni před úkol, jakýmkoliv způsobem zdůraznit účinek 

detonačních plynů vytvořených kumulací např. při proražení karoserie automobilu 

a při provádění destrukce uloženého materiálu v něm, pak cokoliv, čím vyplníme 

kumulativní dutinu, nám tento deformační a destrukční účinek plynů zvýrazní. 

Vhodná je např. voda, která je nestlačitelná a jejím usměrněním do paprsku 

dosáhneme výrazného účinku na zvoleném cíli. Účinek této sestavy pak můžeme 

přirovnat k účinku používaného destrukčního zařízení – vodního rozstřelovače, ale 

v nepřirovnatelně masívnějším měřítku.  

Na základě těchto uvedených skutečností budou v experimentální části disertační práce 

některé nesporné výhody kumulativních náloží úspěšně využity pro zvolené aplikační 

řešení při konkrétních návrzích usměrněných náloží. 

3.5 Urychlování hmoty – vody výbuchem 

Nejznámějším příkladem urychlování hmoty ve sledovaném kontextu pomocí výbušniny je 

výstřel, nebo těžba nerostů a hornin [6], [12], [13], [20]. 

Nejpříhodnější příměr k urychlení vody, která bude vyplňovat kumulativní prostor 

v trhavině pro návrh speciální vodní usměrněné nálože, lze uplatnit pomocí tzv. Gurney-ho 

modelu, na jehož základě byla odvozena rychlost výbuchem urychlených fragmentů [4]. 

Základem tohoto modelu jsou dva předpoklady [4], [23], [24]: 

1. Detonací dané výbušniny se uvolní určité množství energie na jednotku hmoty 

výbušniny a tato energie se rozdělí na urychlení inertního materiálu ve formě 

kinetické energie a energii předanou plynným produktům detonace. 

2. Vzniklé plynné produkty mají prostorově jednotnou hustotu a lineární 1D profil 

rychlosti v prostorových rozměrech systému. 

Primárně je energie, která je z celkové energie využitelná pro urychlení hmoty vyjádřena 

hodnotou v rozměrech rychlosti         , charakteristickou pro každou výbušninu, 

respektive pro její hustotu a je značena výrazem         tzv. – Gurneyho rychlost. Exaktní 

stanovení této hodnoty se provádí experimentálně „cylinder“ testem [4]. 
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Pro trhavinu Semtex-1A, při udané tabulkové hustotě 1,44 g/cm³, je údaj Gurney-ho 

rychlosti √   touto tabulkou stanoven v hodnotě 2,3 – 2,5 km/s [4]. Podle konkrétně 

použité trhaviny lze tuto hodnotu vypočítat ze stanovené detonační rychlosti „D“ uvedené 

trhaviny, pomocí rovnice (2) [4]: 

 

√     
 

    
             (2) 

 

kde: 

- √   – Gurney-ho rychlost (km/s) 

-   – detonační rychlost (km/s) 

-      – koeficient 

 

Po dosazení hodnoty detonační rychlosti trhaviny Semtex-1A – D = 7,2 km/s, do této 

rovnice (2) je hodnota Gurney-ho rychlosti √    = 2,43 km/s. 

Vzhledem k tomu, že tato sestava vodní usměrněné nálože bude přikládána k vnější 

kovové stěně, kterou tvoří karoserie vozidla, pak matematický model pro výpočet účinnosti 

této sestavy byl vzat z konstrukčního přirovnání k tzv. asymetrickému sendviči [4]. 

Matematická rovnice pro výpočet urychlení kovové desky pomocí výbuchu trhaviny je 

dána v uspořádání tohoto sendviče v posloupnosti – kov/trhavina/ucpávka. 

Za předpokladu, že za kovovou deskou bude umístěna ještě v našem případě vodní plocha 

tvořena naplněným kanystrem, pak bude následovat trhavina, která opisuje tvar kanystru 

a ta je utěsněna ze zadní strany ucpávkou, kterou představuje opět kanystr s vodou, pak 

schéma přirovnaného sendvičového uspořádání bude následovné, viz obrázek č. 30. 

Schéma přirovnaného asymetrického sendviče, pro výpočet rychlosti vodního proudu, kde: 

- K – kovová deska + vodní masa, 

- T – trhavina, 

- U – ucpávka – vodní masa. 



 

55 

 

 
Obrázek č. 30: Schéma konstrukčního provedení tzv. asymetrického sendviče, pro výpočet urychlených částic 

výbuchem trhaviny [4] 

 

Matematický výpočet rychlosti kovové desky a vodní plochy, umístěné v kanystru před 

trhavinou při jejím výbuchu vychází z uvedených rovnic (3) a (4) [4]: 

 

 

√  
   [

    

       
 

 

 
    

 

 
]
 

 

 
        (3) 

 

  
    

 

 

    
 

 

             (4) 

 

kde: 

-   – rychlost urychlených částic kovové desky a vody (km/s) 

- √   – Gurney-ho rychlost (km/s) 

-   – hmotnost ucpávky (kg) 

-   – hmotnost trhaviny (kg) 

-   – hmotnost kovové desky karosérie a vody v trhavině (kg) 

 

Pro konstrukční realizaci asymetrického sendviče, jako skutečné vodní usměrněné nálože, 

k výpočtu rychlosti jejího vodního proudu, byl použit pro vytvoření kumulativního 

prostoru v trhavině plastový kanystr o objemu cca 20 litrů vody = 20 kg (modrá barva 

segmentu K), který bude přiložen na plechovou karoserii vozidla (černá barva v segmentu 

 

K T    U 
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K), jejíž rozměrový díl hmotnosti můžeme vzhledem k hmotnosti vody zanedbat. 

Hmotnost trhaviny (segment T) byla experimentálně stanovena na hodnotě 5 kg. 

Jako ucpávku v sendvičovém uspořádání použijeme opět nádobu s vodou, cca o hmotnosti 

15 kg (segment U).  

V tomto případě za hmotnost segmentu K v asymetrickém sendviči dosadíme údaj = 20, za 

hmotnost segmentu T údaj = 5 a za hmotnost segmentu U údaj = 15. 

Dosazením těchto skutečných hodnot do uvedených matematických rovnic č. 3 a 4 pak: 

- hodnota         

- hodnota                      

 

Z provedeného výpočtu je patrné, že výbuchem vytvořený usměrněný proud urychlených 

částic vody by měl dosáhnout rychlosti 791 m/s. Touto rychlostí pak uskutečnit 

deaktivační a eliminační proces při rozrušení a destrukci velkoobjemové nálože, její 

oddělení od iniciačního systému dříve, než nastane jeho aktivace a výbuch výbušniny. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 

Obsah kapitoly je zaměřen na experimentální ověření účinků usměrněných náložek 

s různým tvarem kumulativní dutiny, které obsahují, nebo neobsahují kovovou vložku 

v této dutině a následně pak i ověření účinků u těch usměrněných náloží, které mají 

kumulativní prostor vyplněn vodou. 

4.1 Experimentální ověření usměrněných náložek bez kumulativní vložky 

Jak už bylo uvedeno v kapitole 3, hlavní účinek výbuchu brizantní trhaviny spočívá v tom, 

že vzniklé plyny se při výbuchu v podstatě šíří všemi směry, které jsou přesně určeny 

tvarem nálože [4], [8], [9], [23], [27], [28].  

Čím je detonační rychlost a tlak použité trhaviny při jejím výbuchu větší, tím zřetelněji se 

projeví účinky výbuchu a tato tzv. „směrovost“ podle tvaru nálože. Tyto plyny vzniklé 

výbuchem mají tendenci se rychleji šířit z míst, kde je koncentrace výbušniny větší, než 

z míst, kde je koncentrace menší. Tudíž vytvořením vhodné dutiny v náloži brizantní 

trhaviny se dosáhne usměrnění toku plynů tak, že se spojí do kompaktního proudu. 

Vhodným tvarem nálože a dutiny v ní, lze tak získat při detonaci proud plynů o velmi 

vysoké rychlosti, který odpovídá obrovské kumulaci energie, viz obrázek č. 31 [9], [11]. 

 

 
Obrázek č. 31: Vytvoření kumulativního toku povýbuchových plynů [9] 

 

Pro praktický experiment byly vzaty do úvahy tři tvary kumulativní dutiny: 

 hemisférický tvar – průměr základny 28 mm, výška 14 mm, 

 rotační hyperboloid – průměr základny 28 mm, výška 18 mm, 

 rotační kužel – průměr základny 30 mm, výška 20 mm. 

 

Pro vykonání experimentu byla zvolena plastická trhavina typu Semtex-1A (výrobce 

Explosia a.s. Semtín). Tento typ trhaviny na bázi pentritu obsahuje plastifikátor červené 
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barvy, který nemění svou plasticitu v rozsahu teplot – 20 až + 60 ºC, což byla výhodná 

vlastnost při improvizované výrobě testovacích náložek [8], [11]. 

Tato trhavina byla zvolena zejména pro její technické parametry při detonaci, a to: 

 detonační rychlost – 7 200 m/s, 

 detonační tlak – 4 980 kJ/kg, 

 brizance dle Hesse – 21 mm, 

 výbuchová teplota – 3 800 ºC.  

Jako obal pro provizorní konstrukci jednotlivých typů usměrněných náložek byl použit 

plastikový obal z kinofilmů, který má rozměry – vnitřní průměr 30 mm a délku 50 mm, viz 

obrázek č. 32. Objemově se do tohoto obalu vešlo více jak 50 g trhaviny Semtex-1A. 

Vzhledem k brizantním účinkům této náložky a ve snaze snížit množství použité trhaviny 

na minimum, pak bylo dosaženo optimální účinnosti s náložkou o hmotnosti trhaviny 30 g. 

 

 
Obrázek č. 32: Provizorně použitý obal z kinofilmů pro konstrukci usměrněných náložek 

 

Uvolněné místo po trhavině bylo vyplňováno plastelínou, aby se do obalu z jeho zadní 

části dala umístit rozbuška v ose válcové náložky. 

Vykonáním praktické zkoušky účinků uvedených rozměrových tvarů kumulativních dutin 

na svědečné ocelové desce bylo možno provést hodnocení jejich účinnosti výpočtem výše 

uvedeného směrného koeficientu –    podle rovnice (1), který vyjadřuje poměr hloubky 

deformace podložky k třetí odmocnině z hmotnosti trhaviny. 

Jako informační základ byla tedy vzata do úvahy hloubka detonačního otisku, viz obrázek 

č. 34, po výbuchu válcové náložky plastické trhaviny Semtex-1A, s plochým tvarem 

podstavy o průměru 30 mm. Hmotnost této testovací náložky byla experimentálně snížena 

až na hmotnost = 30 g, a to z důvodu minimalizace hmotnosti trhaviny, při zachování 

odpovídajícího účinku – viz obrázek č. 33. 
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Obrázek č. 33: Válcová náložka trhaviny Semtex-

1A s plochou podstavou 

Obrázek č. 34: Detonační otisk na kovové 

podložce 

Na obrázku č. 35 je provedena zkouška stejné válcové náložky o průměru 30 mm, ale 

s vytvarovanou hemisférickou dutinou uvedených rozměrů a její detonační otisk viz 

obrázek č. 36.  

 

       
Obrázek č. 35: Válcová náložka trhaviny Semtex-

1A s hemisférickou dutinou 

Obrázek č. 36: Detonační otisk hemisférické 

dutiny

 

       
Obrázek č. 37: Detonační otisk dutiny ve tvaru 

rotačního hyperboloidu 

Obrázek č. 38: Detonační otisk dutiny ve tvaru 

rotačního kuželu 
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Obrázky č. 37 a 38 pak dokumentují detonační otisky po výbuchu válcové náložky 

s kumulativní dutinou ve tvaru rotačního hyperboloidu a kuželu uvedených rozměrů. 

Výpočet směrného koeficientu    (1) pro jednotlivé použité tvary kumulativní dutiny: 

 hemisférický tvar – průměr základny 28 mm, výška 14 mm, použitá trhavina 

Semtex-1A – 30 g, provedená deformace podložky do hloubky 0,7 cm, vypočtený 

směrný koeficient    = 0,2253, 

 rotační hyperboloid – průměr základny 28 mm, výška 18 mm, použitá trhavina 

Semtex-1A – 30 g, provedená deformace podložky do hloubky 11 mm, směrný 

koeficient    = 0,3540, 

 rotační kužel – průměr základny 30 mm, výška 20 mm, vrcholový úhel 75º, použitá 

trhavina Semtex-1A – 30 g, provedená deformace podložky do hloubky 15 mm, 

směrný koeficient    = 0,4828. 

 

Dílčí závěr: 

Použitý tvar kumulativní dutiny ve tvaru rotačního kuželu je nejoptimálnějším tvarem vůči 

ostatním experimentálně ověřeným tvarům kumulativních dutin, vzhledem k síle 

vyprodukovaného kumulativního proudu plynů a vytvořené hloubce při deformaci kovové 

podložky. Měření hloubky způsobené deformace bylo u jednotlivých tvarů vždy 

porovnáno s hloubkou detonačního otisku trhavinové náložky s plochým válcovým čelem 

a pro výpočet směrného koeficientu byl už brán pouze rozdíl způsobených hloubek 

deformačních projevů na kovové podložce. 

4.2 Experimentální ověření usměrněných náložek s měděnou kumulativní 

vložkou 

V tomto oddíle jsou experimentálně ověřeny účinky stejných usměrněných válcových 

náložek jako v předchozím, jen s tím rozdílem, že do dutin uvedených rozměrů jsou 

vloženy měděné kumulativní vložky vždy o síle stěny 1 mm. Hmotnost trhaviny Semtex-

1A byla stále zachována na třiceti gramech. Výsledky praktických testů jsou uvedeny 

v tabulkách pod čísly 3 ÷ 5. Při každém testu byla zvětšována distanční vzdálenost 

kumulativní náložky od kovové podložky z jednonásobku průměru náložky (1D) až po 

trojnásobek (3D), z důvodu zjištění optimální vzdálenosti pro nejefektivnější účinek 

perforace výbuchem zformovaného kumulativního paprsku. Z hloubky injektáže byl opět 

vypočten pro porovnání směrný koeficient    (1). 
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Tabulka č. 3: Tabulka účinků usměrněné náložky s hemisférickou kumulativní vložkou 

Poř. 

č. 

Distanční 

vzdálenost 

Hloubka 

průrazu 

Foto testované 

kumulativní náložky 

Foto způsobeného 

účinku při průrazu 

ocelové desky 

Směrný 

koeficient 

Kʜ 

 

Použitý tvar 

kumulativní 

vložky 

 

Hemi – 

sférický 

 

 

Průměr 

28 mm 

Výška 

14 mm 

  

 

1. 
1 D 

(28 mm) 
53 mm 

  

1,7058 

2. 
1,5 D 

(42 mm) 
36 mm 

  

1,1587 
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3. 
2 D 

(56 mm) 
43 mm 

  

1,3840 

4. 
2,5 D 

(70 mm) 
50 mm 

  

1,6093 

5. 
3 D 

(84 mm) 
43 mm 

  

1,3840 

 

U hemisférické kumulativní vložky lze z výsledků stanovit, že optimální představná 

vzdálenost je rovna jednonásobku průměru vložky (1D), kdy došlo k nejhlubší injektáži 

kovové podložky (údaje označeny červeně). 
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Tabulka č. 4: Tabulka účinků usměrněné náložky s kumulativní vložkou ve tvaru rotačního hyperboloidu 

Poř. 

č. 

Distanční 

vzdálenost 

Hloubka 

průrazu 

Foto testované 

kumulativní náložky 

Foto způsobeného 

účinku při průrazu 

ocelové desky 

Směrný 

koeficient 

Kʜ 

 

Použitý tvar 

kumulativní 

vložky 

 

Rotační 

hyperboloid 

 

průměr 

28 mm 

výška 

18 mm 

  

 

1. 
1 D 

(28 mm) 
48 mm 

  

1,5449 

2. 
1,5 D 

(42 mm) 
50 mm 

  

1,6093 
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3. 
2 D 

(56 mm) 
65 mm 

  

2,0921 

4. 
2,5 D 

(70 mm) 
61 mm 

  

1,9633 

5. 
3 D 

(84 mm) 
48 mm 

  

1,5449 

 

U tohoto typu kumulativní vložky lze z dosažených výsledků při průrazu podložky 

stanovit, že optimální představná vzdálenost se rovna dvojnásobku průměru vložky (2D), 

kdy došlo k nejhlubší injektáži kovové podložky (údaje označeny červeně). 
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Tabulka č. 5: Tabulka účinků usměrněné náložky s kumulativní vložkou ve tvaru rotačního kuželu 

Poř. 

č. 

Distanční 

vzdálenost 

Hloubka 

průrazu 

Foto testované 

kumulativní náložky 

Foto způsobeného 

účinku při průrazu 

ocelové desky 

Směrný 

koeficient 

Kʜ 

 

Použitý tvar 

kumulativní 

vložky 

 

Rotační 

kužel 

průměr 

30 mm 

výška 

20 mm 

úhel α 

75º    

  

 

1. 
1 D 

(30 mm) 
68 mm 

  

2,1886 

2. 
1,5 D 

(45 mm) 
85 mm 

  

2,7358 
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3. 
2 D 

(60 mm) 
95 mm 

  

3,0576 

4. 
2,5 D 

(75 mm) 
80 mm 

  

2,5748 

5. 
3 D 

(90 mm) 
65 mm 

  

2,0921 

 

U kumulativní vložky ve tvaru rotačního kuželu byly dosaženy všeobecně nejlepší 

výsledky, co do hloubky provedené perforace podložky, ze všech typů použitých 

kumulativních tvarů. Z výsledků lze stanovit, že optimální představná vzdálenost u vložky 

ve tvaru rotačního kuželu je opět rovna dvojnásobku průměru vložky (2D), kdy došlo 

k nejhlubší injektáži kovové podložky (údaje označeny červeně). 
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Celkové výsledky experimentální části dokumentuje obrázek č. 39, kde je fotografie jedné 

ze svědečných kovových desek o síle stěny 60 mm, na kterých byly provedeny praktické 

experimenty průniku – injektáže, výbuchem vzniklého kumulativního paprsku u použitých 

trhavinových náložek s různými tvary kumulativních dutin obsahujících kovovou vložku. 

 

 
Obrázek č. 39: Celkový pohled na jednu ze svědečných desek z prováděných experimentálních zkoušek 

kumulativních náložek s kovovou vložkou 

 

Dílčí závěr: 

Při vyhodnocení tohoto praktického experimentu je jednoznačné, že nejhlubší injektáže 

kovové podložky bylo dosaženo při testech trhavinové náložky, která má kumulativní 

dutinu opět ve tvaru rotačního kuželu, opatřenou měděnou vložkou daných rozměrů. 

Výsledky při porovnání směrných koeficientů   , vypočítaných dle rovnice (1) pro 

jednotlivé tvary dutin opatřeny vložkou, jsou porovnatelné s výsledky testů stejných tvarů 

kumulativních dutin bez kovové vložky. Jako nejefektivnějším tvarem kumulativní dutiny 

se projevil tvar rotačního kuželu, který dosáhl nejlepší deformace a injektáže kovové 

podložky, ať už obsahoval kumulativní kovovou vložku či nikoliv. 
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4.3 Ověření účinnosti speciální deaktivační usměrněné náložky 

Cílem tohoto oddílu je experimentálně navrhnout a ověřit speciální deaktivační 

usměrněnou náložku, která bude vhodná jako účinný prostředek k invaznímu rozebrání 

NVS, který je konstrukčně řešený jako trubková bomba. Vlivem jejího účinku by mělo být 

dosaženo otevření trubkové bomby sražením kovové našroubované krytky – záslepky, což 

se nedá provést jiným způsobem vzhledem k tomu, že chybí podstatná informace o typu 

použité výbušniny uvnitř trubky. Použití klasického zámečnického nářadí pro rozebrání 

rozšroubováním nepřipadá do úvahy vzhledem k riziku vůči člověku, který by tuto montáž 

uskutečňoval. Použitím speciální deaktivační usměrněné náložky by měla být eliminována 

fragmentace obalu trubkové bomby pro zachování všech dostupných kriminalistických 

stop zanechaných autorem – konstruktérem, pro další expertizní zkoumání. 

Pro provedení praktických zkoušek bylo vyrobeno několik věrných kopií skutečných 

trubkových bomb řešených z běžných vodovodních instalačních trubek o celkové délce 30 

cm, vnějším průměru 1 ½“ (coul) = 48 mm, silou stěny – 3 mm, hmotností – 1,4 kg, a 2“ 

(coul) = 62 mm, se silou stěny 4 mm a hmotností – 1,9 kg. Pro uchycení kovových 

záslepek – krytek, bylo nařezáno minimálně deset závitů tak, aby kovové záslepky 

uzavírající trubku z obou stran držely na celé své závitové ploše. Průměry kovových trubek 

byly zvoleny na základě toho, že tyto typy byly nejčastěji použity v praxi při konstrukčním 

provedení uvedených NVS, viz obrázek č. 40 a 41. 

 

       
Obrázek č. 40: Vyrobené testovací trubkové 

bomby v celku 

Obrázek č. 41: Vyrobené testovací trubkové 

bomby po odšroubování kovových záslepek

Pro praktické zkoušky byly vzaty do úvahy výsledky předchozích testů, uvedených 

v oddílech 4.1 a 4.2.  

Pro vývoj speciální deaktivační usměrněné náložky byl zvolen tvar kumulativní dutiny – 

rotační kužel, pro jeho nejlepší dosažené výsledky při zformování kumulativního paprsku 

jak s měděnou vložkou tak i bez ní. 

Samotný umělohmotný obal použitý na prototypech při praktických testech usměrněné 

kumulativní náložky – obal z kinofilmu byl upraven tak, aby se nemusela trhavina Semtex- 
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1A doplňovat inertním materiálem – plastelínou a byla zachována podmínka stejné 

hmotnosti trhaviny u všech testovaných náložek, již zmiňovaných 30 gramů při rozměrech 

kumulativní dutiny – průměr 30 mm, výška 20 mm s vrcholovým úhlem 75º. 

Obrázek č. 42 pak dokumentuje nově vyrobený obal pro další praktické testy vývoje 

speciální deaktivační usměrněné náložky. 

Na nově vyvinutém obalu byla upravena zejména jeho zadní část, pro zasunutí iniciátoru – 

rozbušky tak, aby byla dokonale zachována její osová souměrnost vůči ose trhavinové 

náložky, což je jedna z podmínek pro vytvoření nedeformovaného kumulativního paprsku, 

viz obrázky č. 43 a 44. 

 

 
Obrázek č. 42: Plastový obal z kinofilmu (vlevo) a jeho upravená náhrada (vpravo) pro hmotnost 30 gramů 

trhaviny a s osovým uchycením pro rozbušku 

 

       
Obrázek č. 43: Kumulativní dutina s vložkou Obrázek č. 44: Celkově sestavený prototyp se 

zasunutým osově souměrným iniciátorem

Při samotných testech uvedeného prototypu byl zvolen z několika experimentálně 

vyzkoušených úhlů a vzdáleností pro přiložení speciální deaktivační usměrněné náložky 

k trubkové bombě před samotným sražením záslepky jako nejvíce účinný úhel 45º na 
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kontaktní vzdálenosti pro typ kumulativní dutiny bez vložky a úhel 45º na vzdálenosti 60 

mm (představná vzdálenost = 2D), pro typ kumulativní dutiny s měděnou vložkou, viz 

obrázek č. 45, 46, 47 a 48. 

 

   
Obrázek č. 45: Umístění náložky k trubkové 

bombě bez kumulativní vložky (horní pohled) 

Obrázek č. 46: Umístění náložky k trubkové 

bombě bez kumulativní vložky (přední pohled) 

 

 

         
Obrázek č. 47: Pozice umístění prototypu 

s kumulativní vložkou (přední pohled) 

Obrázek č. 48: Pozice umístění prototypu 

s kumulativní vložkou (zadní pohled)

Praktické zkoušky vyvíjeného prototypu speciální deaktivační usměrněné náložky při 

realizovaných testech byly opakovány několikrát, pro potvrzení statistické úspěšnosti 

zvoleného úhlu a vzdálenosti od trubkové bomby, typu a množství použité trhaviny. 

Stanovený dílčí cíl pro potvrzení dané hypotézy u jednotlivých provedených testů byl 

takový, že musí dojít k úplnému sražení kovové krytky – záslepky z těla trubkové bomby, 

tím dosáhnout stoprocentního otevření jejího vnitřního prostoru tak, aby se dala provést 

deaktivace zalaborované trhaviny umístěné v tomto prostoru, její flegmatizace, vysypání, 

nebo vyjmutí, viz obrázek č. 49 a 50. 
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Obrázek č. 49: Správné sražení kovových záslepek 

z trubkové bomby (detail 1) 

Obrázek č. 50: Správné sražení kovových záslepek 

z trubkové bomby (detail 2) 

 

Za nesplněný úkol byl považován takový průběh testů, u kterých došlo k nedokonalému 

otevření vnitřního prostoru trubkové bomby a k neúplnému sražení našroubovaných 

kovových záslepek, viz obrázek č. 51 a 52. Proražení těla trubkové bomby, při nesražené 

krytce, by naopak vedlo k přenosu detonace od usměrněné deaktivační náložky na 

použitou výbušninu umístěnou v trubce a k jejímu výbuchu. Tento výsledek byl shledán 

jako nepřijatelný. 

 

       
Obrázek č. 51: Nedokonalé provedení zkušebního 

testu (detail 1) 

Obrázek č. 52: Nedokonalé provedení zkušebního 

testu (detail 2)

Při provádění testů s prototypem speciální deaktivační náložky, která měla kumulativní 

dutinu opatřenou měděnou vložkou, docházelo vlivem detonace k vytvoření příliš úzkého 

kumulativního paprsku. Značně úzký a výkonný paprsek nedosáhl sražení, ale provedl 

perforaci záslepky i těla kovové trubky, viz obrázek č. 53 a 54. 

Tento stav byl shledán opět jako nežádoucí výsledek vzhledem k tomu, že tímto účinkem 

deaktivační usměrněné náložky by taktéž zřejmě došlo i k přenosu detonace na trhavinu, 

umístěnou uvnitř trubkové bomby a k jejímu následnému výbuchu. Typ náložky s kovovou 

vložkou v kumulativní dutině byl proto z dalších testů vyřazen. 
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Obrázek č. 53: Perforace obalu trubkových bomb 

vlivem výkonného kumulativního paprsku 

Obrázek č. 54: Perforace záslepky trubkových 

bomb vlivem výkonného kumulativního paprsku 

 

Výsledky provedených praktických testů při ověřování účinnosti speciální deaktivační 

usměrněné náložky jsou přehledně uvedeny v tabulkách č. 6 ÷ 10. Jednotlivé fotografie 

dokumentují účinnost zvolené metody při stanoveném typu kumulativní dutiny ve tvaru 

rotačního kužele bez kovové vložky, při použité kontaktní vzdálenosti a úhlu 45º, mezi 

prototypem náložky a trubkovou bombou. 

Snímky z jednotlivých pokusných sestřelů byly seřazeny do tabulky až ve chvíli, kdy už 

nastala jistota správného umístění i úhlového nastavení prototypu a docházelo ke 

stoprocentnímu sražení – sestřelům kovových záslepek z těl trubkových bomb a to 

následovně: 

 v testech 1 ÷ 10 jsou dokumentačně uvedeny sestřely kovových krytek – záslepek 

z trubkových bomb o průměru 2“ (vnější průměr 62 mm, vnitřní průměr 54 mm, 

síla stěny 4 mm), 

 v testech 11 ÷ 20 jsou dokumentačně uvedeny sestřely kovových krytek – záslepek 

z trubkových bomb o průměru 1 ½“ (vnější průměr 48 mm, vnitřní průměr 42 mm, 

síla stěny 3mm). 

 

V následujících tabulkách, ve sloupci „Účinek“, je vždy před lomítkem uveden údaj 

o průměru použité trubkové bomby v coulech a za lomítkem výsledek testu při sražení 

krytky – záslepky, při uvolnění vnitřního prostoru trubkové bomby. 
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Tabulka č. 6:  Testy 1÷4 s prototypem speciální deaktivační usměrněné náložky 

Poř. 

č. 

Pozice přiložení 

prototypu 

Foto účinku při sestřelu 

kovové krytky 

Účinek 

1. 

  

2“/ 

Krytka 

sražena 

2. 

  

2“/ 

Krytka 

sražena 

3. 

  

2“/ 

Krytka 

sražena 

4. 

  

2“/ 

Krytka 

sražena 
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Tabulka č. 7: Testy 5÷8 s prototypem speciální deaktivační usměrněné náložky 

Poř. 

č. 

Pozice přiložení 

prototypu 

Foto účinku při sestřelu  

kovové krytky 

Účinek 

5. 

  

2“/ 

Krytka 

sražena 

6. 

  

2“/ 

Krytka 

sražena 

7. 

  

2“/ 

Krytka 

sražena 

8. 

  

2“/ 

Krytka 

sražena 
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Tabulka č. 8: Testy 9÷12  s prototypem speciální deaktivační usměrněné náložky 

Poř. 

č. 

Pozice přiložení 

prototypu 

Foto účinku při sestřelu 

kovové krytky 

Účinek 

9. 

  

2“/ 

Krytka 

sražena 

10. 

  

2“/ 

Krytka 

sražena 

11. 

  

1 ½“/ 

Krytka 

sražena 

12. 

  

1 ½“/ 

Krytka 

sražena 
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Tabulka č. 9: Testy 13÷16  s prototypem speciální deaktivační usměrněné náložky 

Poř. 

č. 

Pozice přiložení 

prototypu 

Foto účinku při sestřelu 

kovové krytky 

Účinek 

13. 

  

1 ½“/ 

Krytka 

sražena 

14. 

  

1 ½“/ 

Krytka 

sražena 

15. 

  

1 ½“/ 

Krytka 

sražena 

16. 

  

1 ½“/ 

Krytka 

sražena 
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Tabulka č. 10: Testy 17÷20 s prototypem speciální deaktivační usměrněné náložky 

Poř. 

č. 

Pozice přiložení 

prototypu 

Foto účinku při sestřelu 

kovové krytky 

Účinek 

17. 

  

1 ½“/ 

Krytka 

sražena 

18. 

  

1 ½“/ 

Krytka 

sražena 

19. 

  

1 ½“/ 

Krytka 

sražena 

20. 

  

1 ½“/ 

Krytka 

sražena 
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Sumarizační přehled dosažených výsledků je přehledně uveden v tabulce č. 11, kde jsou 

zadokumentovány výsledky účinku vyvíjeného prototypu deaktivační usměrněné náložky 

při jednotlivých sestřelech kovových záslepek na testovacích trubkových bombách. 

 

Tabulka č. 11: Přehled výsledků testů s prototypem speciální deaktivační usměrněné náložky 

Pokus č. Typ kumulativní dutiny Rozměr trubky Výsledek 

1. Rotační kužel 2“ Záslepka sražena 

2. Rotační kužel 2“ Záslepka sražena 

3. Rotační kužel 2“ Záslepka sražena 

4. Rotační kužel 2“ Záslepka sražena 

5. Rotační kužel 2“ Záslepka sražena 

6. Rotační kužel 2“ Záslepka sražena 

7. Rotační kužel 2“ Záslepka sražena 

8. Rotační kužel 2“ Záslepka sražena 

9. Rotační kužel 2“ Záslepka sražena 

10. Rotační kužel 2“ Záslepka sražena 

11. Rotační kužel 1 ½“ Záslepka sražena 

12. Rotační kužel 1 ½“ Záslepka sražena 

13. Rotační kužel 1 ½“ Záslepka sražena 

14. Rotační kužel 1 ½“ Záslepka sražena 

15. Rotační kužel 1 ½“ Záslepka sražena 

16. Rotační kužel 1 ½“ Záslepka sražena 

17. Rotační kužel 1 ½“ Záslepka sražena 

18. Rotační kužel 1 ½“ Záslepka sražena 

19. Rotační kužel 1 ½“ Záslepka sražena 

20. Rotační kužel 1 ½“ Záslepka sražena 

 

Dílčí závěr: 

Cíl a hypotéza, které byly stanoveny na začátku praktických pokusů, se těmito 

realizovanými testy potvrdily. Prototyp – speciální deaktivační usměrněné náložky, která 

má vytvořenou kumulativní dutinu ve tvaru rotačního kuželu daných rozměrů, bez kovové 

vložky, je schopen se stoprocentní úspěšností srazit šroubovatelnou kovovou krytku z NVS 

konstrukčně řešeného jako trubková bomba. Pokud byla při některé realizaci praktického 

testu zkušebně naplněna trubková bomba trhavinou typu – trinitrotoluen (TNT), nebo 
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Semtex-1A, nedošlo při sražení záslepky k přenosu detonace a výbuchu této náplně. Pokud 

bylo otvorem ve sražené krytce protaženo přívodní vedení k iniciátorům trhavinové náplně 

trubkové bomby, pak vlivem procesu sražení této krytky došlo navíc ještě i k vysunutí 

těchto iniciátorů mimo vnitřní prostor trubkové bomby a trhavina se dala bezrizikově 

vysypat, nebo delaborovat, aniž by hrozila její iniciace použitými iniciátory. 
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4.4 Konstrukční návrh prototypu speciální deaktivační usměrněné náložky 

Konstrukce speciální deaktivační kumulativní náložky byla během jednotlivých 

praktických testů upravována až do podoby, viz obrázky č. 55, 56, 57 a 58. 

 

   
Obrázek č. 55: Provizorně vyrobená sestava 

prototypu (pohled 1) 

Obrázek č. 56: Provizorně vyrobená sestava 

prototypu (pohled 2)

 

       
Obrázek č. 57: Provizorně vyrobená sestava 

prototypu (pohled 3) 

Obrázek č. 58: Provizorně vyrobená sestava 

prototypu (pohled 4) 

 

Popis sestavy prototypu: 

 obal speciální deaktivační usměrněné náložky – (průhledný výlisek plastické 

hmoty, viz obrázky č. 55 ÷ 58) konstrukčně navržen, jak už bylo uvedeno, 

vylepšením a přizpůsobením provizorně použitého obalu na kinofilmy, viz obrázek 

č. 42. Během prováděných testů byl postupně upraven tak, aby se trhavinová náplň 

minimalizovala na hmotnost 30 g plastické trhaviny Semtex-1A, ve snaze o 

dosažení požadovaného účinku vůči trubkové bombě, ale souběžně taktéž o 

minimalizaci následků při ovlivnění okolního prostoru jejího uložení. Rozměry 

konstrukčně upraveného obalu jsou, viz obrázky č. 43 a 44: 
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 celková délka – 50 mm, 

 vnitřní průměr – 30 mm, 

 vnější průměr – 34 mm, 

 délka přední válcové části – 20 mm, 

 délka kuželové části – 15 mm, 

 délka zadní válcové části pro osové uložení rozbušky – 15 mm, 

 plastická trhavina Semtex-1A – (červená hmota, viz obrázky č. 55 ÷ 58), 

používaná pro speciální destrukční práce. Dodává se ve tvaru cihel, balených v PE 

obalech o hmotnostech 250 g, 500 g, 1 000g, 2 500 g a 3 000g. Její technické 

parametry detonace (zmíněny v oddíle 4.1) splňují podmínky k této konstrukci, 

zejména z hlediska uváděných hodnot o detonační rychlosti a brizanci, které jsou 

pro vytvoření kumulace podstatné, 

 ruční trn pro tvarování dutiny – (žlutý přípravek, viz obrázek č. 55 ÷ 58), byl 

vytvořen tak, aby se pomocí něho dala snadno provizorně vytvarovat kumulativní 

dutina uvedených rozměrů experimentálně ověřeného rotačního kuželu, 

 rozbuška – byla použitá klasická rozbuška č. 8, elektrická bez zpoždění (hliníkový 

váleček s elektrickým vedením, viz obrázek č. 55 ÷ 58). Je vsazována do úchytu 

v zadní části obalu tak, aby byla zajištěna její osová souměrnost s trhavinovou 

náložkou. Tím byla taktéž dodržena jedna z podmínek pro nezdeformované 

vytvoření usměrněného proudu plynů při detonaci, 

 drátový stavitelný držák – pro výškové přizpůsobení prototypu, při jeho umístění 

k nastražené trubkové bombě, byl provizorně vytvořen úchopový držák 

z mosazného drátu o průměru 3 mm. Zalomením nožiček držáku lze poměrně 

jednoduše a okamžitě výškově regulovat umístění speciální deaktivační usměrněné 

náložky do středu trubkové bomby, vzhledem k možné členitosti terénu (viz 

obrázek č. 59 a 60). 

 

       
Obrázek č. 59: Drátový typ držáku (detail 1) 

 

Obrázek č. 60: Drátový typ držáku (detail 2) 
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Konstrukční nákres uspořádání speciální deaktivační usměrněné náložky 

 
Obrázek č. 61: Nákres schematického rozložení speciální deaktivační usměrněné náložky s drátovým typem 

výškově nastavitelného držáku 

 

 
Obrázek č. 62: Půdorys plastového těla speciální deaktivační usměrněné náložky s drátovým typem držáku 

 

 

Obrázek č. 63: Bokorys plastového těla speciální deaktivační usměrněné náložky s drátovým typem držáku 
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Obrázek č. 64: Nákres schematického rozložení speciální deaktivační usměrněné náložky s plastovým typem 

výškově nastavitelného držáku 

 

 

 
Obrázek č. 65: Půdorys plastového těla speciální deaktivační usměrněné náložky s plastovým typem držáku 

 

 

 
Obrázek č. 66: Bokorys plastového těla speciální deaktivační usměrněné náložky s plastovým typem držáku 
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Obrázek č. 67: Bokorys ručního trnu pro tvarování kumulativní dutiny v plastické trhavině Semtex-1A 

 

 
Obrázek č. 68: Nákres trhavinové náložky s vytvarovanou kumulativní dutinou pomocí ručního trnu 

 

Pro případnou výrobu celé sady speciální deaktivační usměrněné náložky byla vytvořena 

designerová vizualizace návrhu prototypu, pro celkovou představu této sestavy s různými 

typy výškově nastavitelných držáků, viz obrázky č. 69, 70, 71 a 72.  

Barevné rozlišení jednotlivých komponentů designerové vizualizace návrhu – speciální 

deaktivační usměrněné náložky s drátovým a plastovým typem nastavitelného stojanu: 

 rozbuška – modrá barva se žluto-zelenými vodiči, 

 obal náložky – zelená barva, 

 trhavina s kumulativní dutinou – červená barva, 

 drátový typ výškově nastavitelného držáku – oranžová barva, 

 plastový typ výškově nastavitelného držáku – fialová barva. 
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Obrázek č. 69: Komplexní pohled na designérově provedenou vizualizaci sestavy speciální deaktivační 

usměrněné náložky s drátovým typem výškově nastavitelného držáku 
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Obrázek č. 70: Komplexní pohled na designérově provedenou vizualizaci sestavy speciální deaktivační 

usměrněné náložky s plastovým typem výškově nastavitelného držáku 
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Obrázek č. 71: Designerová vizualizace ručního tvarovacího trnu kumulativní dutiny v plastické trhavině – 

boční pohled 

 

 

 

Obrázek č. 72: Designerová vizualizace vytvarování kumulativní dutiny pomocí ručního trnu ve speciální 

deaktivační usměrněné náložce – šikmý pohled 

 

Celá tato sestava vyobrazených komponentů by v případě profesionální výroby funkční 

pyrotechnické sady zcela jistě umožňovala konstrukci této speciální deaktivační usměrněné 

náložky na místě použití zasahujícím pyrotechnikem ve velmi krátkém čase – desítky 

sekund. 

Na obrázcích č. 73 a 74 je vyobrazena designerová vizualizace zkompletovaného prototypu 

s různými typy navrhovaných, výškově nastavitelných držáků po přiložení k NVS, který je 

konstrukčně řešen jako trubková bomba. 
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Obrázek č. 73: Designerová vizualizace umístění speciální deaktivační usměrněné náložky k NVS – trubkové 

bombě pomocí výškově nastavitelného drátového držáku 

 

 
Obrázek č. 74: Designerová vizualizace umístění speciální deaktivační usměrněné náložky k NVS – trubkové 

bombě pomocí výškově nastavitelného plastového držáku 
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4.5 Konstrukční návrh prototypu speciální vodní usměrněné nálože 

Tématem tohoto oddílu je experimentálně navrhnout a ověřit speciální vodní usměrněnou 

nálož, dle předpokládané úvahy při výpočtu v oddílu 3.5, která bude vhodná jako účinný 

prostředek k invaznímu rozebrání NVS, který je konstrukčně řešený jako velkoobjemová 

nálož umístěna v dodávkovém vozidle. Převážná část teroristických útoků tímto typem 

NVS byla provedena právě při použití dodávkového automobilu (viz tabulka č. 1), do 

kterého lze uložit objemově okolo 1 800 kg použité výbušniny, jejíž smrtelný poloměr 

účinnosti při detonaci můžeme vypočítat podle rovnice (5) [6]: 

            √                (5) 

kde: 

-           – poloměr smrtelné účinnosti výbuchu /m/ 

- N – hmotnost detonující výbušniny /kg/ 

V případě uvažovaného množství výbušniny N = 1800, by se jednalo o okruh s poloměrem 

cca 43 metrů, ve kterém by smrt nastala se 100 % účinností. 

Maximální tlak rázové vlny vzniklý při detonaci použité výbušniny bude v tomto případě 

působit se 100 % zničujícím účinkem na všechny okolní objekty s poloměrem účinnosti 

dle rovnice (6) [6]: 

                 √ 
 

              (6) 

kde: 

-          – poloměr totálního zničení objektů /m/ 

- N – hmotnost detonující výbušniny /kg/ 

- 0,6 – koeficient pro trhavinu trinitrotoluen (TNT) 

V případě detonace uvažovaného množství výbušniny – 1800 kg, by nastalo totální zničení 

budov, ať už by byla jejich konstrukce provedena z jakýchkoliv materiálů v poloměru 7,3 

metrů. 

Při použití jiné rovnice (7) pro výpočet bezpečnostního okruhu    [5], při provedeném 

výbuchu velkoobjemové nálože o uvedené hmotnosti N = 1 800 kg výbušniny, lze provést 

porovnávací výpočet pro údaj, do jaké vzdálenosti by působily jednotlivé nebezpečné vlivy 

udané koeficientem rizika   , kdy: 

       √                                                                                                                (7) 

kde: 

-    – poloměr bezpečnostního okruhu /m/ 

-    – koeficient rizika (pro účinky fragmentace úlomků zdiva je stanovená hodnota 

= 22,5; pro účinky tlakové vlny je stanovená hodnota = 100) 

-   – hmotnost nálože /kg/ 
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Poloměr bezpečnostního okruhu pro rozlet fragmentů zdiva by byl v tomto případě do 

vzdálenosti 955 metrů a pro zraňující působení tlakové vlny 4 243 metrů. 

Pro představu bezpečnostní vzdálenosti při zničujících účincích tlakové vlny pro 

konstrukci budov byla použita rovnice (8) a (9) podle M. A. Sadovského [6], pro výpočet 

mohutnosti působení detonačního tlaku    , který působí v čele rázové vlny, kdy: 

 

   
   

 
 

    

  
 

   

  
          (8) 

 

kdy: 

 

  
 

√ 
            (9) 

 

kde: 

-    – detonační tlak /Pa/ 

-   – redukovaná vzdálenost 

-   – poloměr vzdálenosti od místa výbuchu /m/ 

-   – hmotnost nálože /kg/ 

 

Pokud do uvedené matematické rovnice (9) dosadíme za hodnotu    různé zájmové 

vzdálenosti poloměrů od epicentra výbuchu, pak nám tabulka č. 12 deklaruje výpočet 

detonačního tlaku    pro tyto vzdálenosti, při uvažované hmotnosti teroristické nálože 

N = 1800 kg. 

 

Tabulka č. 12: Výpočet detonačního tlaku při zadaných vzdálenostech 

Poloměr vzdálenosti od výbuchu (m) Detonační tlak    (Pa) 

10 3,78 MPa 

20 480 kPa 

30 190 kPa 

40 100 kPa 

50 64 kPa 

60 46 kPa 
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Detonační tlak potřebný k rozrušení cihlových staveb se pohybuje na úrovni 30 ÷ 40 kPa, 

pro rozrušení železobetonových staveb na úrovni 53 kPa [7], [23], [29], [30]. 

Z těchto matematicky doložených údajů je zřejmé, že umístění dodávkového vozidla 

naloženého takto velkým objemovým množstvím trhaviny – 1800 kg (viz tabulka č. 1 – 

údaj pro pasažérově-nákladní dodávku), pak bude znamenat obrovskou hrozbu pro okolí, 

jak z hlediska smrticího, tak z hlediska vytvoření značných ekonomických škod. 

Destrukční účinek detonačního tlaku na budovy v epicentru výbuchu bude představovat 

stav jejich úplného zničení, přecházející až do stavu těžkého rozrušení v poloměru 

vzdálenosti cca do 60 metrů, zřejmě i za vzniku následných požárů, ke kterým přispěje 

výbuchová teplota. Smrtící a zraňující účinky v důsledku fragmentačního působení úlomků 

zdiva a vlivem tlakové vlny by však nastaly až do vzdálenosti cca 4 kilometrů. 

Z pyrotechnického pohledu je však velmi problematické proti takto nastražené formě 

bombového útoku zakročit, a to zejména z těchto hledisek: 

 vozidlo naložené velkým množstvím výbušniny může být zajištěno proti jeho 

otevření a likvidace této nálože prostým vyložením není možná. Její odstranění 

tímto způsobem může být zajištěno ještě dalšími nástražnými systémy, které celý 

obsah přivedou k výbuchu při jejich narušení, 

 nálož může být časově nastražena na dobu udanou v podmínkách při vyjednávání 

teroristů a případně odpálena i dálkově ovládaným odpalovacím zařízením. 

Z těchto důvodů není možné se u takto nastraženého vozidla s velkoobjemovou náloží 

příliš dlouho zdržovat, eventuálně se pokoušet o bližší identifikaci nástražného systému 

zajištění a jeho odstranění. Nálož se musí razantně odstranit invazně destrukční metodou, 

která oddělí uloženou výbušninu ve vozidle od iniciačního systému dříve, než tento bude 

iniciován.  

Nejvhodnější metodou nevýbušné likvidace velkoobjemové nálože se pro tento případ jeví 

použití deaktivační usměrněné nálože, která má kumulativní prostor vyplněn vodou – 

použití tzv. speciální vodní usměrněné nálože. Tímto způsobem je problém rozrušení 

velkoobjemové nálože ve vozidle řešen i firmou „Alford Technologies“, a to jejím 

vyvinutým přípravkem „MLVD“ – modulární vodní rozstřelovač pro vozidla, uvedený 

v oddíle 1.2, který se používá proti velkoobjemovým náložím ve vozidlech a jehož 

videoukázka použití je uvedena na webových stránkách této firmy [49]. Tento přípravek je 

ale skládankou menších usměrněných vodních náložek typu „DemiMod“ upevněných na 

speciálním podvozku, který na místo použití dopravuje robot. 

Pro likvidaci již zmiňované velkoobjemové nálože ve skeletu dodávkového vozidla je tedy 

nutno na jeho vnější stěnu v místě, kde je tato výbušnina v nákladovém prostoru umístěna, 

přiložit velkou usměrněnou, vodou naplněnou nálož na základě použitého příměru tzv. 

asymetrického sendviče – viz oddíl 3.5. 
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Předpokládaný účinek musí splnit dvě základní podmínky: 

 

1. Prorazit kovovou stěnu karoserie použitého automobilu usměrněným proudem 

vody z kumulativní dutiny této nálože. 

 

2. Vytvořeným proudem vody podstatně rozrušit velkoobjemovou nálož uloženou ve 

vozidle, např. v sudech, nebo pytlích. Tuto výbušninu svým destrukčním účinkem 

přemístit a rozptýlit mimo vozidlo, tím ji oddělit od iniciačního systému a zamezit 

jejímu výbuchu. 

 

Na základě těchto stanovených podmínek bylo provedeno několik experimentálních 

pokusů, zdali je tato teorie uskutečnitelná. 

Jako kumulativní prostor při konstrukci prototypu byl zvolen dvaceti litrový plastový 

kanystr, naplněný vodou, který byl obalen trhavinou tak, aby podmínka kumulace byla 

dodržena. V místě iniciace rozbuškou musí být množství trhaviny co největší a postupně se 

její vrstva na stěnách kanystru plynule zužuje, viz obrázek č. 75. 

 

 
Obrázek č. 75: Schematický nákres vodní usměrněné nálože 

 

V zadní části trhavinové nálože byla ještě umístěna vodní bariéra, funkčně určena jako 

ucpávka, z důvodu tzv. „opření“ vzniklé detonační vlny při výbuchu a tím i zvýraznění 

jejího účinku směrem dopředu – dle schematického znázornění asymetrického sendviče, 

viz obrázek č. 30. 
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4.6 Experimentální ověření speciální vodní usměrněné nálože  

Pro provedení praktických zkoušek bylo provizorně zkonstruováno několik 

velkoobjemových náloží v dodávkových typech motorových vozidel, kdy konkrétní nálož 

použité výbušniny byla realizována jak v plechových, nebo plastových sudech, tak 

v papírových, nebo plastových pytlích, viz obrázky č. 76, 77, 78 a 79. Obsahem byla 

nejčastěji pro tento účel použitá skutečná trhavina improvizovaného typu (DAP), 

zhotovená na bázi dusičnanu amonného a paliva – oleje proto, aby bylo dosaženo stejného 

váhového i objemového ekvivalentu u předpokládané nastražené teroristické nálože. 

 

   
Obrázek č. 76: Praktické provedení 

velkoobjemové nálože v plechových sudech 

Obrázek č. 77: Praktické provedení 

velkoobjemové nálože v plastových sudech  

 

   
Obrázek č. 78: Praktické provedení 

velkoobjemové nálože pomocí pytlů 

Obrázek č. 79: Pohled na iniciátory v trhavině 

typu DAP

Pro dokreslení celkové situace na místě konaného experimentu, bylo řešeno i nástrahové 

zajištění nákladového prostoru vozidla proti jeho otevření a zajištění nežádoucího vstupu 

přes okna a dveře – obrázek č. 77, 80. Nástražný iniciační systém byl realizován pomocí 

dálkové řízených elektronických systémů, např. pomocí mobilního telefonu, nebo dálkově 
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řízeného odpalovacího zařízení – obrázky č. 76, 81 a 82 s pomocí iniciátorů, které byly 

vloženy přímo do použité trhaviny – viz obrázky č. 79 a 83. 

Celá situace byla vždy připravena tak, jak by mohla ve skutečnosti nastat. Cílem bylo 

vyzkoušet nejen účinnost vyvinutého prototypu speciální vodní usměrněné nálože, její 

schopnost rozrušit a přemístit mimo vozidlo uloženou trhavinu z nákladového prostoru 

dodávkových vozidel, ale zároveň ověřit i rychlost samotného procesu rozrušení. 

V případě, že by bylo nastražené zajištění nákladového prostoru a iniciační systém 

aktivován, pak ověřit, zda při výbuchu iniciátorů tyto budou ještě v kontaktu s trhavinou. 

 

        
Obrázek č. 80: Detail na typ použitého zajištění 

vstupních otvorů 

 

Obrázek č. 81: Dálkový roznět trhaviny pomocí 

mobilního telefonu 

 
Obrázek č. 82: Dálkově ovládané roznětné 

zařízení 

Obrázek č. 83: Detailní pohled na vložené 

iniciátory v trhavině DAP

Pro konstrukční řešení zkušebního prototypu vodní usměrněné nálože byl jako prostor pro 

umístění vodní masy před trhavinou, do jejího kumulativního prostoru, zvolen objemově 

dvacetilitrový plastový kanystr o rozměrech 26 x 23 x 40 cm (š x h x v). Ten byl obalen 

plastickou trhavinou typu Semtex-10 SE a Semtex-1A. Trhavina byla umístěna tak, aby se 

vytvořil po jejím výbuchu kumulativní – usměrněný proud vody, který má za úkol 

uskutečnit likvidační proces u nastražené teroristické nálože tím, že prorazí plechovou 
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boční stěnu automobilu a druhou stranou vozidla rozmetá výbušný náklad umístěný ve 

vozidle. Celá akce ale musela proběhnout dříve, než bude aktivován nástražný iniciační 

systém u těchto provizorně realizovaných velkoobjemových náloží.  

Celek tvořený kanystrem s trhavinou byl pak zpevněn stříbrnou lepící fólii 3M, viz 

obrázky č. 84 a 85. Váha trhaviny byla experimentálně určena v celkovém objemu pěti 

kilogramů v rozložení – Semtex-10 SE = 3 kg, Semtex-1A = 2 kg. 

 

   
Obrázek č. 84: Ruční improvizovaná výroba 

prototypu speciální vodní usměrněné nálože 

Obrázek č. 85: Zpevnění trhaviny na plastovém 

kanystru pomocí stříbrné folie 3M

Plastická trhavina Semtex-10 SE se používá především pro průmyslové a speciální 

použití např. ke zpevňování kovových materiálů. Dodává se ve tvaru listové táhle nálože 

o rozměrech 300 x 2 mm, která je navinutá na cívce o celkové délce deseti metrů. Tato 

trhavina je z obou stran pokrytá PE fólií, po jejímž odstranění lze jednotlivé pláty trhaviny 

na sebe navrstvovat. Použitý plastifikátor je spolehlivě spojí v kompaktní celek. Tímto 

procesem nevznikají mezi jednotlivými pláty trhaviny vzduchové bubliny a vytvoří se její 

stejnorodá masa. Výběr trhaviny se řídil těmito technickými parametry: 

 detonační rychlost – 7000 m/s, 

 brizance dle Hesse – 20 mm, 

 výbuchová teplota – 2600 ˚C, 

Plastická trhavina Semtex-1A se používá pro speciální destrukční práce. Dodává se ve 

tvaru cihel balených v PE obalech o již uvedených hmotnostech. Její výbušné technické 

parametry jsou shodné s předchozí trhavinou, zejména v parametru detonační rychlosti a 

brizance, které jsou pro vytvoření kumulativního procesu podstatné. Parametry: 

 detonační rychlost – 7200 m/s, 

 brizance dle Hesse – 21 mm, 

 výbuchová teplota – 3800 ˚C, 
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Oba použité typy trhaviny byly zvoleny opět proto, že pomocí nich lze uskutečnit 

provizorní výrobu přímo na místě samotného použití a jejich plasticita je zachována 

v širokém teplotním rozsahu, takže je lze použít v různých klimatických podmínkách. 

V rámci stanovení co nejmenšího množství použité trhaviny ke konstrukci vodní 

usměrněné nálože byly některé pokusné experimenty realizovány jen s použitím plastické 

trhaviny Semtex-10 SE o celkové hmotnosti 3 kg. I tak byl účinek při likvidaci 

velkoobjemové nálože porovnatelný. 

Na obrázcích č. 86, 87, 88 a 89 jsou pak zřetelně vidět detaily umístění takto vyrobených 

speciálních vodních usměrněných náloží k vnější straně karoserií vozidel, vždy v místě 

předpokládaného uložení teroristické velkoobjemové nálože v jejich nákladovém prostoru. 

 

   
Obrázek č. 86: Umístění prototypu k nákladovému 

prostoru vozidla (detail 1) 

Obrázek č. 87: Umístění prototypu k nákladovému 

prostoru vozidla (detail 2)

 

   
Obrázek č. 88: Umístění prototypu s instalovanou 

rozbuškou k vozidlu a její utěsnění vodou 

Obrázek č. 89: Umístění prototypu k vozidlu a její 

celkové utěsnění vodou

 

Na obrázcích č. 88 a 89 je vidět systém provizorního utěsnění umístěného prototypu vodní 

usměrněné nálože pomocí vodní ucpávky, kterou představovaly kanystry s vodou, nebo 

balíky s PET-lahvemi.  
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Po provedené detonaci takto zhotovených speciálních vodních usměrněných náloží bylo 

potvrzeno, že voda v tomto případě nejenom podstatně zvyšuje hustotu plynů a je schopna 

prorazit stěnu vozidla, ale zároveň svým usměrněným tlakovým proudem vody vytlačí 

nálož umístěnou v sudech, nebo pytlích mimo vozidlo. 

Voda má i tu vlastnost, že podstatně ochlazuje teplotu toku výbuchových plynů 

vytvořených kumulací, která se pohybuje okolo 5 000 ºC. Kdyby nebyl takto temperovaný 

tok plynů kompenzován tepelně vodou, mohlo by dojít i k přímému odpálení 

velkoobjemové nálože ve vozidle tzv. přenosem detonace od primární trhaviny vodní 

usměrněné nálože. V okolí průbojného proudu vodního paprsku se navíc ještě vytváří 

vodní mlhovina, která zároveň znemožňuje zapálení lehce hořlavého materiálu uvnitř 

realizovaného vozidla. 

Kanystry a PET-láhve naplněné vodou v zadní části vodní usměrněné nálože slouží, jak už 

bylo zmíněno, jednak jako vodní ucpávka k opření tlakové vlny při zvýšení její účinnosti 

dopředním směrem k vozidlu a jednak pro vytvoření účinné vodní mlhoviny směrem 

dozadu. Tímto efektem se opět omezí působení tepla při detonaci v daném místě, potlačí se 

vznik požárů a tím i vznik dalších materiálních ztrát v místě realizovaného likvidačního 

procesu. 

Výsledky praktických zkoušek jsou viditelné na obrázcích č. 90, 91, 92, 93, 94 a 95, kdy 

po přiložení speciální vodní usměrněné nálože z jedné strany dodávkového vozidla, k jeho 

nákladovému prostoru, došlo k masivnímu průrazu plechové karosérie, k vymrštění 

plechových nebo plastových sudů, nebo pytlů s trhavinou druhou stranou vozidla. Trhavina 

je vysypána pod nimi, nebo v okolí vozidel.  

 

   
Obrázek č. 90: Výsledek zkoušky – nálož umístěná 

v plechových sudech (detail 1) 

Obrázek č. 91: Výsledek zkoušky – nálož umístěná 

v plechových sudech (detail 2)
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Obrázek č. 92: Výsledek zkoušky – nálož umístěná 

v plastových sudech (detail 1) 

Obrázek č. 93: Výsledek zkoušky – nálož umístěná 

v plastových sudech (detail 2)

   
Obrázek č. 94: Výsledek zkoušky – nálož vložená 

do pytlů (detail 1) 

 

Obrázek č. 95: Výsledek zkoušky – nálož vložená 

do pytlů (detail 2)

Pohled do vnitřního prostoru dodávkového vozidla, viz obrázek č. 96 a 97, pak 

dokumentuje precizní „vyčištění“ tohoto nákladového prostoru od uložené velkoobjemové 

teroristické nálože, která v tomto případě objemově představovala cca. 800 kg, již 

zmiňované improvizované trhaviny DAP, vyrobené na bázi dusičnanu amonného 

smíchaného s olejem. 
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Obrázek č. 96: Pohled do nákladového prostoru 

vozidla (detail 1) 

Obrázek č. 97: Pohled do nákladového prostoru 

vozidla (detail 2) 

 

Na obrázcích č. 98 a 99 jsou vidět neaktivované iniciátory použitého nástražného 

iniciačního systému, což dokazuje to, že likvidační proces rozrušení takto uložené 

velkoobjemové nálože byl natolik rychlý, že tento iniciační systém nestačil ani zareagovat, 

detonovat a tím eventuálně přivést použitou trhavinu k výbuchu. I kdyby ale k výbušné 

reakci iniciátorů došlo, tento akt by už ale zřejmě ztratil smysl, vzhledem k rychlosti při 

oddělení použité výbušniny od nich. 

 

   
Obrázek č. 98: Neaktivované iniciátory 

iniciačního systému (detail 1) 

Obrázek č. 99: Neaktivované iniciátory 

iniciačního systému (detail 2)

 

Těmito zásadně kladnými výsledky bylo potvrzeno, že s takto zkonstruovanou vodní 

usměrněnou náloží, při využití jejího výrazného kumulativního účinku doplněného 

o masívní usměrněný proud vody (viz příloha A), lze ve velmi krátkém čase účinně působit 

na nastraženou teroristickou velkoobjemovou nálož umístěnou ve vozidle.  

Tato činnost se oprostí od značného rizika při neadekvátních pokusech o časově náročné 

a technologicky velmi složité otevírání zneužitého dodávkového vozidla ke konstrukci 

teroristické bomby a překonávání nebezpečně umístěných nástražných systémů jejího 

zajištění. Touto činností by byli předně ohroženi zejména zasahující pyrotechnici, nehledě 
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k tomu, že celý iniciační systém může být ještě zajištěn časovým mechanismem s předem 

nedefinovaným časem.  

Použitím vodní usměrněné nálože na vnější skelet vozidla se celý defenzivní zásah časově 

podstatně urychlí a bude dosaženo toho, co je v tomto případě nejpodstatnější, že nedojde 

k výbuchu nastražené teroristické nálože v exponovaném místě a bude provedena její 

deaktivace a likvidace rozhozením – oddělením výbušniny od iniciačního systému. Tímto 

postupem se podstatně ovlivní především bezpečnost a ochrana životů, zdraví osob 

a majetku v místě uskutečnění předpokládaného teroristického pumového útoku. 

 

Dílčí závěr: 

Stanovené cíle a hypotézy, které byly dány na začátku praktických pokusů, byly těmito 

zcela kladnými výsledky experimentální části potvrzeny. Prototyp speciální vodní 

usměrněné nálože, který má kumulativní dutinu vyplněnou vodou je schopen se 

stoprocentní úspěšností, jako pyrotechnický invazní prostředek, zakročit proti teroristické 

velkoobjemové náloži, která je umístěna v nákladovém prostoru dodávkového vozidla. 

Přestože bylo použito při prováděných experimentech skutečného složení velkoobjemové 

nálože pomocí zhotovené improvizované trhaviny na bázi dusičnanu amonného (DAP), 

která je nejčastěji používána pro její konstrukční materiálové řešení, předpokládaného 

nástražného zajištění nákladového prostoru tohoto vozidla a rovněž i použití skutečného 

iniciačního systému, přesto nedošlo k jejímu výbuchu.  

Aplikaci vyvinuté speciální vodní usměrněné nálože ale pokaždé došlo k intenzívnímu 

rozrušení uložené trhaviny, jejího oddělení od iniciačního systému a rozhození 

usměrněným vodním proudem mimo nákladový prostor vozidla. 

Při realizovaných experimentech zároveň došlo i k podstatnému snížení použité hmotnosti 

trhaviny ke konstrukci vodní usměrněné nálože na cca 3 kg, a to z důvodů co největší 

minimalizace účinků výbuchu této vodní usměrněné nálože na okolní prostředí.   

Zadní kanystr s vodou, který působí jako ucpávka pro opření tlakové vlny směrem 

dopředu, vytváří zároveň i masívní vodní mlhovinu v zadní části vodní usměrněné nálože 

při jejím výbuchu. Tímto procesem se podstatně snižuje vývin výbuchové teploty a její 

zápalné schopnosti vůči okolnímu prostředí, viz obrázek č. 100 a 101. 
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Obrázek č. 100: Viditelný ohnivý projev 

výbuchové teploty v reálném čase 0,005 sekundy 

od iniciace 

Obrázek č. 101: Zjevné potlačení teplotního 

projevu v reálném čase 0,010 sekundy od iniciace

Podstatné je ale i to, že celý proces rozrušení a rozhození velkoobjemové nálože mimo 

vozidlo proběhne v reálném čase cca 0,005 – 0,050 sekundy od detonace prototypu vodní 

usměrněné nálože. Táto rychlost je zcela dostatečná k tomu, aby nedošlo k aktivaci 

roznětného iniciačního systému a tím k výbuchu uložené trhaviny. Celý proces likvidace 

lze postupně v jednotlivých časech sledovat na obrázcích přílohy „A“.  

Aproximační metodou odečtu jednotlivých pozic vodního proudu a pohybujících se 

kapiček vody z digitálního videosnímku, byla stanovena jeho rychlost na hodnotě 625 m/s. 
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4.7 Ideový návrh prototypu vodní usměrněné nálože 

Celkový ideový návrh prototypu speciální vodní usměrněné nálože je uveden pomocí tzv. 

prostorové designerové vizualizace jednotlivých komponentů. Obrázky č. 102, 103 a 104 

dokumentují plošné rozkreslení jednotlivých funkčních dílů prototypu v barevném 

provedení takto: 

Vnitřní kanystr – (modrá barva) je pracovní. Jeho náplň vody je usměrněna při výbuchu 

do kumulativního pracovního paprsku. Měl by obsahově pojmout cca 15 – 20 litrů 

kapaliny, pro vytvoření mohutného usměrněného vodního proudu. V dolní části je opatřen 

výškově nastavitelnou podstavou (šedá barva), pro korekci výšky prototypu při jeho 

konkrétním umístění k vozidlu. 

Trhavina – (červená barva) je vytvarována do kumulativního tvaru tím, že kopíruje tvar 

vnitřního kanystru. Jak již bylo uvedeno, jedná se o plastickou trhavinu typu Semtex 

s celkovou hmotností cca 3 kg. Musí být určitým způsobem fixována k vymezenému tvaru 

na kanystru proto, aby nebyla později deformována nasunutím vnějšího kanystru, který 

plní funkci zadní ucpávky. 

Vnější kanystr – (zelená barva) nahrazuje okolní obložení pracovního kanystru PET-

lahvemi s vodou, jak bylo provizorně realizováno při prováděných praktických zkouškách. 

Zajišťuje lepší využití tlakové vlny směrem dopředu a do zadního prostoru vytváří při 

výbuchu trhaviny oblak mlhoviny pro kompenzaci zápalného tepla. Nasouvá se na 

pracovní kanystr obalený trhavinou tak, aby se vytvořil kompaktní celek vodní usměrněné 

nálože pro lepší manipulaci s ní. Měl by obsahově pojmout cca 10 – 15 litrů vody. 

 
Obrázek č. 102: Rozložený ideový návrh prototypu speciální vodní usměrněné nálože se zasunutou podstavou 
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Obrázek č. 103: Různé poziční pohledy designerové vizualizace prototypu speciální vodní usměrněné nálože 

v rozloženém stavu 
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Obrázek č. 104: Různé poziční pohledy designerové vizualizace prototypu speciální vodní usměrněné nálože 

ve složeném stavu a se zasunutou podstavou 
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Na zadní straně vnějšího kanystru (zelená barva), je vidět přístup k trhavinové náloži 

(červený obdélník), který je nutný pro vložení iniciátoru – rozbušky, těsně před jejím 

umístěním a použitím. 

Na obrázku č. 105 a 106 je celá vodní usměrněná nálož schematicky rozkreslena 

v okótovaném nákresu, na kterém jsou orientačně uvedeny rozměry jednotlivých dílčích 

části prototypu vodní usměrněné nálože se zasunutou a vysunutou podstavou pro výškovou 

korekci při přiložení k danému vozidlu. 

 

 
Obrázek č. 105: Okótovaný schematický nákres prototypu vodní usměrněné nálože se zasunutou podstavou 
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Obrázek č. 106: Okótovaný schematický nákres prototypu vodní usměrněné nálože s vysunutou podstavou 

 

Závěrem tohoto oddílu byl vytvořen designerový vizualizační návrh komplexního vzhledu 

prototypu vodní usměrněné nálože, viz obrázek č. 107, po umístění k dodávkovému 

vozidlu, který představuje konkrétní hrozbu s umístěnou velkoobjemovou teroristickou 

náloží.  

Do této pozice může být uvedený prototyp umístěn buďto člověkem – zasahujícím 

pyrotechnikem, nebo pomocí pyrotechnického dálkově řízeného manipulátoru – robota, při 

využití horního madla vnějšího kanystru. 

Celá tato sestava vyobrazených komponentů by v případě profesionální výroby funkční 

pyrotechnické sady zcela jistě umožňovala konstrukci této speciální vodní usměrněné 

nálože na místě použití zasahujícím pyrotechnikem ve velmi krátkém čase – desítky 

sekund, na rozdíl od výrobku americké firmy „Alford Technologies“ – přípravku „MLVD“ 

(modulární vodní rozstřelovač proti vozidlům). Tento přípravek je skládankou tří vodních 

usměrněných náložek, které se musí taktéž konstrukčně sestavit, doplnit o vodu, 

výbušninu, iniciační systém a umístit do pojízdného stojanu, viz obrázek č. 10. Vzhledem 

k umístění celé této sestavy na speciálním podvozku pro dopravu k inkriminovanému 

vozidlu, by pak byla odlišná zřejmě i porovnatelná cena celé této sestavy „MLVD“, vůči 

sestavě v disertační práci navržené. 
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Obrázek č. 107: Designerová vizualizace přiložení prototypu speciální vodní usměrněné nálože 

k dodávkovému automobilu  
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5 ZÁVĚR 

Z výsledků návrhů a vykonaných praktických experimentů, uvedených v kapitole 4 lze 

konstatovat, že stanovené cíle a hypotézy v kapitole 2, v rámci této disertační práce byly 

dosaženy a potvrzeny. 

Na základě vytipování nejnebezpečnějších konstrukčních realizací NVS, řešených jako 

trubková bomba a velkoobjemová teroristická nálož, uložená v dodávkovém vozidle, se 

podařilo navrhnout a experimentálně ověřit prototypy pyrotechnických deaktivačních 

prostředků ve formě usměrněných náloží, kterými lze účinně proti těmto typům NVS 

zasáhnout a pomocí metody invazivního rozebrání je eliminovat. 

Při použití NVS, který je konstrukčně řešen jako trubková bomba, se podařilo realizačně 

navrhnout a ověřit účinný pyrotechnický prostředek pro jeho eliminaci, který představuje 

speciální deaktivační usměrněná náložka. 

Hypotéza č. 1, stanovená v kapitole 2, spočívala v předpokladu, že jednu ze stran trubkové 

bomby, která je uzavřena našroubovatelnými kovovými krytkami – záslepkami lze dálkově 

otevřít pomocí navržené speciální deaktivační usměrněné náložky a tím nepřipustit 

fragmentaci obalu, ohrožení zasahujícího pyrotechnika a okolí. 

Pokusy bylo dokázáno, že trubkovou bombu lze jednoznačně použitím této deaktivační 

usměrněné náložky v bezpečné vzdálenosti od zasahujícího pyrotechnika nejen rozebrat 

sražením našroubovaných kovových záslepek, ale zároveň i nepřipustit fragmentaci jejího 

kovového obalu. Tím se podstatně omezí možnost výbuchu výbušniny zalaborované uvnitř 

trubkové bomby, popřípadě se ničivé účinky její exploze sníží na minimum. Při zachování 

celistvosti obalu dojde ale i k souběžnému uchování různorodých relevantních 

kriminalistických stop pro další expertízní činnosti, které mohou zásadním způsobem 

přispět k dohledání autora NVS.  

Lze tedy konstatovat, že 1. pracovní hypotéza byla potvrzena. 

V případě NVS, který je realizován v rámci teroristického bombového útoku jako 

velkoobjemová nálož výbušniny, uložená v nákladovém prostoru dodávkového vozidla, 

byl pro vyřešení této situace experimentálně navržen a otestován eliminační zásah za 

využití speciální vodní usměrněné nálože. 

Hypotéza č. 2 předpokládala, že proti velkoobjemové náloži uložené v nákladním 

dodávkovém vozidle lze aktivně pyrotechnicky zakročit pomocí navržené vodní 

usměrněné nálože tak, aby nedošlo k výbuchu tohoto typu NVS a tím ani k souvisejícím 

vysokým ztrátám na lidských životech a obrovským materiálním škodám v epicentru 

výbuchu.  

Navíc, se podle hypotézy č. 2 lze zcela vyhnout kontaktnímu průzkumu vozidla, o kterém 

máme ověřenou informaci, že velkoobjemovou nálož výbušniny obsahuje. Vysoce 

technicky náročná identifikační činnost i riskantní delaborace výbušniny, zajišťovacího 

a iniciačního systému použitím navržené vodní usměrněné nálože tímto odpadá. 
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Hypotéza č. 2 byla nejprve ověřována teoreticky. Matematicky vypočítaná rychlost 

výbuchem vytvořeného usměrněného vodního proudu podle rovnice (3), kapitola 3, oddíl 

3.5, se rovná hodnotě 791 m/s. Tato rychlost by měla být dostatečná k tomu, aby nedošlo 

k iniciaci použité výbušniny v NVS vlivem rozrušení jeho obalu – karosérie vozidla, od 

případné aktivace použitého iniciačního systému, nebo od možného zajištění nákladového 

prostoru vozidla. Vytvořený mohutný vodní proud přiložené usměrněné nálože při svém 

eliminačním procesu tuto trhavinu od iniciačního systému oddělí dříve, než dojde k jejímu 

výbuchu. 

Praktické zkoušky pak jednoznačně prokázaly, že skutečně pouhým přiložením speciální 

vodní usměrněné nálože k inkriminovanému vozidlu v místě předpokládaného uložení 

nálože a její následnou iniciací, lze NVS nevýbušným způsobem eliminovat, neboť 

působením mohutného, usměrněného a průbojného proudu vody při provedených 

experimentech došlo vždy k oddělení celého množství uložené trhaviny od iniciačního 

systému, a to nezávisle na použitém systému zajištění nákladového prostoru vozidla. 

Využitím aproximační metody pozičního odečtu rychlosti kapiček vody z pořízených 

videosnímků při realizovaných testech likvidačního procesu velkoobjemové nálože, byla 

stanovena skutečná rychlost vodního proudu na hodnotě cca 625 m/s, čímž byla dodatečně 

potvrzena správnost matematické úvahy při jejím výpočtu. 

Vzniklý rozdíl těchto hodnot může být způsoben nepřesností při odečtu polohy kapiček 

velmi rychlého a mohutného usměrněného vodního proudu, ale i faktem, že v případě 

zvoleného sendvičového uspořádání nejde jen o běžný posun kovové desky ve volném 

uložení, ale tato deska, kterou ve skutečnosti představuje plechová karoserie vozidla, musí 

být výbuchem nejdříve oddělena a pak posunuta danou rychlostí výbuchu směrem 

dopředu. Oddělení plechové desky, nebo její průraz předpokládá taktéž určitou ztrátu 

z celkové energie výbuchu, která se může pohybovat až do výše cca 30 % [4]. V tomto 

konkrétním případě se jedná o pokles rychlosti usměrněného vodního proudu o hodnotu 

odpovídající jen 21 % z jeho matematicky vypočtené hodnoty.  

Pracovní hypotéza č. 2 byla výsledky experimentů potvrzena. 

V závěrečných částech oddílů 4.4 a 4.7, pak byly provedeny i designerové vizualizační 

návrhy konstrukčních řešení jednotlivých prototypů se schematickými okótovanými 

výkresy, pro jejich možnou profesionální výrobu. 

Obě technická řešení těchto speciálních pyrotechnických prostředků invazního rozebrání 

byla zpracována během realizace experimentální části disertační práce jako návrhy 

prototypů – funkčních vzorků. Realizované přihlášky jsou uvedeny v přílohách „B“ a „C“ 

této práce. 

Přínosem disertační práce je vytvoření a ověření teoretického základu, který v samotném 

důsledku může vést k rozšíření škály používaných zásahových prostředků a radikální 

inovaci dosud užívaných postupů u zavedených standardních prostředků pyrotechnické 

deaktivace a likvidace NVS. 
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Souhrn uváděných prostředků pro invazivní rozebrání NVS v současných postupech 

policejních pyrotechnických jednotek, do kterých patří již zmiňovaný vodní rozstřelovač, 

brokovnice a příložná trhavinová nálož, lze na základě této práce doplnit o zcela nové, 

progresívní a velmi výkonné zásahové pyrotechnické prostředky pod názvy: 

 

 deaktivační usměrněná náložka 

 vodní usměrněná nálož 

 

Tyto nově navrhované prostředky mimo svou neporovnatelnou technickou účinnost 

zabezpečí i optimální bezpečnost zasahujících pyrotechniků, pracovníků IZS a širokého 

okolí v jiné bezpečnostní dimenzi. 

Disertační práce tak reaguje na reálná nebezpečí, která mohou vyplynout ze situací při 

nálezu zvláště nebezpečných NVS, zejména při uložení trubkové bomby na místě činu, 

nebo při realizaci teroristického útoku pomocí velkoobjemové nálože umístěné ve vozidle 

a přináší konkrétní řešení těchto velmi složitých pyrotechnických situací pomocí 

speciálních usměrněných náloží. 

Návrh a ověření prototypu vodní usměrněné nálože bylo možno realizovat v rámci 

praktického výkonu zkoušek při práci na projektu pod názvem „Vliv teroristických útoků 

na vybrané průmyslové provozy s nebezpečím výbuchu prachu“, který je řešen v rámci 

programu bezpečnostního výzkumu České republiky BV II/2-VS, pod číslem 

VG20102015059. Ve výzkumné části uvedeného projektu bylo pracováno právě s vizí, 

která připouštěla možnost použití zejména velkoobjemové teroristické nálože k vytvoření 

prašného prostředí ve vytypovaných průmyslových provozech. 

Oba navržené a ověřené prototypy, jak deaktivační usměrněné náložky, tak i vodní 

usměrněné nálože pak budou dále sloužit jako ideový základ pro vývojovou realizaci 

projektu pod názvem „Vodní nálože“, který je řešen v rámci programu bezpečnostního 

výzkumu České republiky BV II/2-VS, pod číslem VG20122014082. 
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6 CONCLUSION 

Based on the results of the experiments described in chapter 4, it can be stated that the 

goals set in chapter 2 of the dissertation thesis have been met and the hypotheses 

confirmed. 

Focusing on the most dangerous designs of IEDs, namely a tube bomb and a high volume 

explosive charge loaded into a vehicle, there are designs of prototypes of pyrotechnical 

means of deactivation presented as well as experimentally tested in this thesis. These 

prototypes and the invasive disassembly method represent efficient approach to elimination 

of these specific IEDs. 

The means of deactivation successfully designed and tested against the tube bomb is 

a special deactivational directed explosive charge. 

Hypothesis No. 1, presented in chapter 2, postulates that one of the ends of a tube bomb 

can be opened using a special deactivational directed explosive charge. The field tests 

of the deactivational directed explosive charge revealed that when one of the metal 

blinders which seal the tube at each end was blasted off by the explosion of the 

deactivational directed explosive charge, the effect of the bomb's eventual explosion was 

significantly reduced.  

The fragmentation of the metal outer shell was prevented as well and thus the main risk 

associated with the tube bomb was eliminated. Generally, by preserving the integrity of the 

casing, the various traces left on the explosive device are preserved as well, which 

significantly increases the chance of finding the criminal. Deactivation of a tube bomb by 

means of a deactivational directed explosive charge minimizes the imminent danger to 

which an intervening bomb expert is exposed as well as it reduces the damage inflicted to 

the site.  

It can be stated that hypothesis No. 1 was confirmed. 

In order to eliminate a high volume explosive charge placed in a vehicle, a water 

projectile directed explosive charge was designed and tested. 

Hypothesis No. 2 claims that it is possible to intervene against a high volume explosive 

charge placed in a vehicle by means of a water projectile directed explosive charge, which 

prevents the IED's explosion and subsequent high human casualties and immense material 

damages at the epicenter of the explosion.  

In addition, according to hypothesis No. 2 the necessity of technically demanding 

examination and opening of a vehicle, that is confirmed to be loaded with a high volume 

explosive charge, can be avoided completely. 

Hypothesis No. 2 has initially been elaborated from the theoretical point of view. The 

velocity of the directed water projectile has been mathematically calculated to be 791 m/s 

according to the equation (3), chapter 3, section 3.5. This velocity should be sufficient in 

order to prevent initiation of the contained explosive even when the secured outer casing 
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of the bomb, which in this scenario is represented by the vehicle's superstructure, is 

breached. 

The field testing proved that the massive water projectile generated by the directed 

explosive charge, which has been externally attached onto the vehicle, separates the 

explosive contained inside of the vehicle from it's initiation device before an explosion can 

be triggered. 

Using the approximation method of positional subtraction of water drop velocity on 

a video recording of a real-life elimination of a high volume charge, the actual velocity 

of the water projectile was established to be approximately 625 m/s, which has 

retroactively verified the mathematical premise. 

The difference between the mathematical calculation and the actual velocity could be 

ascribed to insufficient accuracy of reading of the position of the water drops. Yet it can 

also be attributed to the fact that in case of the given sandwich layout it is not a free 

floating metal plate that is being moved, but the vehicle's superstructure which has to be 

firstly separated by the explosion and subsequently moved forward at the velocity of the 

explosion. It can be presumed that the separation of the metal plate, or it's penetration leads 

to a loss as high as 30% [4] of the total energy of explosion. In the described example the 

actual loss of velocity of the water projectile compared to the mathematically calculated 

value is 21%. 

It can be stated that the hypothesis nr. 2 has been validated by the results of the field tests. 

Visualizations of the design of each prototype are offered at the end of section 4.4 and 4.7 

together with dimensional sketches allowing professional manufacturing. 

Both designs of pyrotechnical means of intervention were developed into prototypes 

during the execution of the experimental part of the thesis. Prototype applications are 

available in appendix B and C of this thesis. 

The main contribution of this dissertation thesis is to create a premise upon which standard 

means of pyrotechnical elimination of IEDs can be enhanced. Based on this thesis, the sum 

of the means of invasive disassembly of IEDs in current pyrotechnical literature, which 

consists of water disruptor, shotgun and external explosive charge, can be extended by 

brand new, progressive and very efficient means known as: 

 

 deactivational directed explosive charge 

 water projectile directed explosive charge 

 

Besides their incomparable efficiency, these newly designed means are able to provide 

optimal safety to intervening explosive ordnance disposal operators, emergency units and 

the site. 
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This thesis reacts to a real danger which is represented by the use of IEDs and terrorism, 

and brings a concrete solution for complex security situations. 

The designing and testing of the prototype of water projectile directed explosive charge 

was possible due to a project called: „Vliv teroristických útoků na vybrané průmyslové 

provozy s nebezpečím výbuchu prachu“ (The impact of terrorist attacks on chosen 

industrial plants with risk of dust explosion), which is running under security research 

of Czech Republic BV II/2-VS, number VG20102015059. 

Within the research part of the project, the working thesis was that a high volume charge 

would be used to generate an environment filled with dust at chosen industrial plants. 

The designed and tested prototype of the deactivation directed explosive charge will be 

used further as a theoretical base for development of a project called „Vodní nálože“ 

(Water charges), which is executed within security research of Czech Republic BV II/2-

VS, number VG20122014082. 
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