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Abstract 

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 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. 



Předmluva 

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 (dále jen NVS), 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 ve formě usměrněných náloží, kterými lze podstatně snížit riziko při manipulaci, 

odstraňování, deaktivaci a likvidaci vytipovaných druhů zvláště nebezpečných NVS. Jedná se 

především o ty, které obsahují velký objem výbušniny, konstrukčně řešené jako 

velkoobjemové teroristické nálože a o ty projevující se velmi nebezpečným fragmentačním 

účinkem, které jsou konstrukčně řešeny ve formě trubkové bomby. Tyto dva druhy NVS pak 

těmito zásadními aspekty svého působení ohrožují široké okolí s cílem způsobit značné 

smrtící a materiální škody. 

Touto cestou bych rád poděkoval lidem, bez kterých by tato práce nevznikla, ať již přispěli 

konkrétní pomocí, radou nebo morální podporou.  

Disertační práce vznikla pod vedením Doc. Ing. Karla Kloudy, CSc., M.B.A., kterému vděčím 

za konzultační činnost a možnost provedení některých praktických experimentů, nutných pro 

potvrzení stanovených teoretických hypotéz a předpokladů. 
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1 Úvod  

Cílem disertační práce je analyzovat problematiku spojenou s použitím usměrněných náloží 

k likvidaci nástražných výbušných systémů 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 je to 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 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. 
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V současnosti nemá pyrotechnická služba Policie České republiky podobné prostředky, jako 

jsou usměrněné nálože 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. 1. 

Jedná se 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. 

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 kritických situací při 

procesu deaktivace zvláště nebezpečných NVS. 
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2 Cíle a hypotézy disertační práce 

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 Rozsah disertační práce 

Disertační práce řeší stanovené cíle a hypotézy v teoretické a experimentální část.  

Teoretická část uvádí charakteristiku a účel použití NVS, přehled prvotních a druhotných 

účinků při výbuchu použité výbušniny v NVS a analyzuje možné nejnebezpečnější 

konstrukční řešení NVS vlivem použitého obalu, vlivem použité výbušniny a jejího množství, 

včetně použitého typu nástražného iniciačního systému – viz graf č. 1. 

 

 

Graf č. 1: Schematický soubor používaných konstrukčních komponentů NVS 

 

Vysvětluje pojmy a účinky spojené s usměrněním a kumulací energie vzniklé vlivem 

detonace kumulativní trhavinové nálože. Při celkovém shrnutí problematiky kumulace pak 

přibližuje hlavní faktory, které ovlivňují výsledný deformační efekt působením kumulativního 
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paprsku ve třech skupinách, kde hraje rozhodující úlohu energetický faktor, geometrický 

faktor a skupina uvedená jako ostatní faktory. 

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. 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. 

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. 

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. 

Výsledný deformační projev při působení na přiloženou podložku má pak komplexní 

charakter daný společným působením těchto částí. Jsou to: 

 kumulativní paprsek, 

 kumulativní proud doprovázený tloukem, 

 drobné fragmenty z okrajových částí kumulativní vložky. 

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 – KH [11]. 
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√   
                (1) 

kde: 

-    – směrný koeficient 

- – hloubka průrazu materiálu / cm / 

-     – hmotnost použité trhaviny / g / 

Z ostatních faktorů pro formování kumulativního proudu a výsledný efekt jeho působení jsou 

velice důležité i některé další vlastnosti usměrněných 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 

a další specifické požadavky. 

Oddíl 3.5 v teoretické části kapitoly 3 se pak zabývá urychlováním hmoty – vody výbuchem. 

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]. 

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 
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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. 1. 

Schéma konstrukčního přirovnání k asymetrickému sendviči, kde: 

- K – kovová deska + vodní masa, 

- T – trhavina, 

- U – ucpávka – vodní masa. 

 
Obrázek č. 1: 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) 

 

 

K T    U 
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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), 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. 

 

Experimentální část práce je zaměřena především na experimentální ověření účinků 

vyvinutých usměrněných náložek s různým tvarem kumulativní dutiny, které obsahují, nebo 

neobsahují kovovou vložku v této dutině, porovnává dosažené směrné koeficienty na základě 

provedených účinků při provedené deformaci a injektáži kovové svědečné desky. 

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 experimentů byla zvolena plastická trhavina typu Semtex-1A (výrobce Explosia 

a.s. Semtín). Tento typ trhaviny na bázi pentritu obsahuje plastifikátor červené barvy, který 

nemění svou plasticitu v rozsahu teplot – 20 až + 60 ºC, což byla výhodná vlastnost při 

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

Experimentální část se pak následně zabývá i ověřením účinků těch usměrněných náloží, které 

mají kumulativní prostor vyplněn vodou pro možnost deaktivace a likvidace 

velkoobjemových teroristických náloží, které jsou umístěny ve vozidlech, kdy jakákoliv 

manipulace s nimi, nebo zdržování se v jejich blízkosti za účelem odstranění nebo delaborace, 
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je velmi riziková činnost. Pro konstrukční řešení speciálních vodních usměrněných náloží 

byla zvolena jako základní trhavina Semtex-10 SE, protože se vyrábí ve tvaru táhlé listové 

nálože uvedených rozměrů, lze její jednotlivé pláty spolehlivě spojovat v kompaktní celek 

a tím vytvořit zvolený tvar kumulativní dutiny. Její technické parametry jsou kompatibilní 

s trhavinou Semtex-1A, je zcela bezpečná pro provizorní realizaci náloží na daném místě 

pyrotechnického zásahu a neztrácí svojí plasticitu v širokém rozsahu teplot. 

Experimentální část tedy řeší praktické problémy spojené s deaktivací NVS, jehož obal je 

zhotoven z kovu, konstrukčně řešen jako trubková bomba, u níž je z hlediska ohrožení tímto 

typem NVS nejhorším faktorem fragmentace tohoto kovového obalu a problémy, které 

vyvstanou při použití velkoobjemové nálože v rámci teroristického útoku.   

V rámci řešení disertační práce byly zpracovány konkrétní návrhy řešení ve formě prototypů – 

funkčních vzorků (viz příloha B a C), které svou ověřenou funkcí přispívají k úspěšnému 

vyřešení situace při uložení, nebo nálezu uvedených typů NVS. 
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4 Konstrukční realizace prototypů usměrněných náloží 

Disertační práce v oddílu 4.3 a 4.4, přináší návrh a ověření účinků speciální deaktivační 

usměrněné náložky a samotný konstrukční návrh jejího prototypu jako účinného prostředku 

k invaznímu rozebrání NVS, který je konstrukčně řešen jako trubková bomba.  

Vlivem jejího působení 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 vývoj speciální deaktivační usměrněné náložky byl zvolen tvar kumulativní dutiny – 

rotační kužel uvedených rozměrů, pro jeho nejlepší dosažené výsledky při zformování 

kumulativního paprsku jak s měděnou vložkou tak i bez ní. 

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 

kontaktní vzdálenosti pro typ kumulativní dutiny bez kovové vložky a úhel 45º na vzdálenosti 

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

výsledků, kterých bylo dosaženo v rámci experimentálního ověření uvedeného v oddíle 4.1 

a 4.2 kapitoly 4. 

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. 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. 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. 

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. 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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Sumarizační přehled dosažených výsledků je přehledně uveden v tabulce č. 1, kde jsou 

zadokumentovány výsledky účinku vyvíjeného prototypu deaktivační usměrněné náložky při 

jednotlivých sestřelech kovových záslepek na testovacích trubkových bombách 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). 

Tabulka č. 1: Přehled výsledků testů s prototypem 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 Semtex-1A, nedošlo ani tehdy 
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při sražení záslepky k výbuchu této náplně. Pokud bylo otvorem ve sražené krytce protaženo 

přívodní vedení k iniciátoru trhavinové náplně trubkové bomby, pak vlivem procesu sražení 

této krytky došlo navíc ještě k vysunutí tohoto iniciátoru mimo vnitřní prostor trubkové 

bomby a trhavina se dala bezrizikově vysypat, nebo delaborovat, aniž by hrozila její iniciace 

uvedeným iniciátorem. 

 

        

Obrázek č. 2 a 3: Designerová vizualizace sestavy speciální deaktivační usměrněné náložky 

 

 

Obrázek č. 4: Designerová vizualizace umístění speciální deaktivační usměrněné náložky 

k NVS – trubkové bombě 

Tématikou oddílů 4.5 a 4.6 disertační práce je experimentální návrh a ověření speciální vodní 

usměrněné nálože, která bude vhodná jako účinný prostředek k invaznímu rozebrání NVS, 

který je konstrukčně řešen jako velkoobjemová nálož umístěna v dodávkovém vozidle. 

Převážná část teroristických útoků tímto typem NVS byla provedena právě při použití 

dodávkového automobilu, do kterého lze uložit objemově okolo 1 800 kg použité výbušniny.  

Z pyrotechnického pohledu je však velmi problematické proti takto nastražené formě 

bombového útoku zakročit, a to z několika 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, 



 - 18 - 

 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 o 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 pro tento případ nevýbušné likvidace nálože se jeví použití deaktivační 

nálože, která má kumulativní prostor vyplněn vodou – použití tzv. „speciální usměrněné 

vodní nálože“. 

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. 

Pro provedení praktických zkoušek bylo provizorně zkonstruováno několik velkoobjemových 

náloží v dodávkových typech motorových vozidel, realizovaných jak v plechových, nebo 

plastových sudech, tak v papírových, nebo plastových pytlích. Obsahem byla skutečná 

trhavina improvizovaného typu, zhotovená na bázi dusičnanu amonného (DAP) proto, aby 

bylo dosaženo stejného váhového i objemového ekvivalentu předpokládané nastražené 

teroristické nálože. Celá situace vždy byla 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 i ověřit rychlost samotného procesu rozrušení. V případě, 

že by bylo nastražené zajištění nákladového prostoru aktivováno, pak ověřit, zda při výbuchu 

iniciátorů tyto budou ještě v kontaktu s trhavinou. 

Pro konstrukční řešení zkušebního prototypu vodní usměrněné nálože byl jako prostor pro 

umístění vodní masy před výbušninou, do jejího kumulativního prostoru, zvolen objemově 

dvacetilitrový plastový kanystr o rozměrech 26x23x40 cm (š x h x v). Ten byl obalen 

plastickou trhavinou typu Semtex-10 SE a Semtex-1A, viz obrázky č. 5 a 6. 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 boční stěnu automobilu a druhou stranou vozidla rozmetá výbušný náklad 

umístěný ve vozidle. Celá akce musí proběhnout dříve, než bude aktivizován nástražný 

iniciační systém u realizované velkoobjemové nálože. 
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Obrázek č. 5 a 6: Ruční improvizovaná výroba prototypu speciální vodní usměrněné nálože 

Oba 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 ji lze použít v jakýchkoliv klimatických podmínkách. 

Na obrázcích č. 7 a 8 jsou pak zřetelně vidět detaily umístění takto vyrobených speciálních 

vodních usměrněných náloží k vnější straně karoserie vozidla, vždy v místě předpokládaného 

uložení teroristické velkoobjemové nálože v jeho nákladovém prostoru. 

                 

Obrázek č. 7 a 8: Umístění prototypu vodní usměrněné nálože k vozidlu a její utěsnění vodou 

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 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 nálože, na kterou by při detonaci působil. 

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, jednak 

jako vodní ucpávka k opření tlakové vlny pro zvýšení její účinnosti dopředním směrem 

a jednak pro vytvoření vodní mlhoviny směrem dozadu pro potlačení zápalného tepla v okolí 

zásahu. Výsledky praktických experimentů jsou viditelné na obrázcích č. 9 a 10, kdy po 

přiložení speciální vodní usměrněné nálože z jedné strany dodávkového vozidla, k jeho 
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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 vozidla. Pohled do vnitřního prostoru dodávkového vozidla, 

pak dokumentuje precizní vyčištění tohoto nákladového prostoru od uložené velkoobjemové 

teroristické nálože, která objemově představovala cca. 800 kg, již zmiňované improvizované 

trhaviny, vyrobené na bázi dusičnanu amonného smíchaného s olejem. 

               

Obrázek č. 9 a 10: Výsledek praktického experimentu vodní usměrněné nálože-trhavina 

uložena v pytlích 

Dílčí závěr: 

Těmito zásadně kladnými výsledky bylo potvrzeno, že s takto zkonstruovanou vodní 

usměrněnou náloží, při využití jejího výrazného kumulativního účinku a masívního 

usměrněného proudu vody, lze ve velmi krátkém čase účinně působit na nastraženou 

teroristickou velkoobjemovou nálož umístěnou ve vozidle. Tato činnost se oprostí od 

zřejmého rizika při neadekvátních pokusech o časově náročné a technologicky velmi složité 

otevírání zneužitého dodávkového vozidla ke konstrukci teroristické bomby při překonávání 

nebezpečně umístěných nástražných systémů zajištění. Touto činností by byli předně ohroženi 

zejména zasahující pyrotechnici, kteří by tuto činnost prováděli, nehledě 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 

podstatně urychlí a bude dosaženo toho, co je v tomto případě nejpodstatnější, že nedojde 

k výbuchu nastražené teroristické nálože v exponovaném místě, kam byla dopravena a bude 

provedena její deaktivace rozhozením – oddělením výbušniny od iniciačního systému. 

Podstatně se tím zajistí především bezpečnost a ochrana životů, zdraví osob a majetku v místě 

uskutečnění předpokládaného teroristického pumového útoku. 

Cíl a hypotéza, které byly dány na začátku praktických pokusů, byly zjevnými 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.  

Při realizovaných experimentech zároveň došlo k podstatnému snížení hmotnosti trhaviny 

u konstrukce vodní usměrněné nálože na cca 3 kg z důvodů co největší minimalizace účinků 

výbuchu vodní usměrněné nálože na okolní prostředí.  
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Podstatné je ale i to, že celý proces rozrušení a rozhození velkoobjemové nálože mimo 

vozidlo proběhne v reálném časovém úseku cca. 0,005 – 0,050 sekundy od detonace 

prototypu vodní usměrněné nálože. Táto rychlost je zcela dostatečná k tomu, že nedojde 

k iniciaci roznětného iniciačního systému a tím k výbuchu uložené trhaviny. Celý proces 

likvidace lze postupně v jednotlivých časech sledovat na obrázcích přílohy „A“ disertační 

práce. Aproximační metodou odečtu jednotlivých pozic vodního proudu a pohybujících se 

kapiček vody z digitálního videosnímku, byla stanovena jeho rychlost na hodnotě 625 m/s. 

Cely ideový návrh prototypu speciální vodní usměrněné nálože je uveden pomocí tzv. 

prostorové designerové vizualizace jednotlivých komponentů takto: - pracovní kanystr 

s vysouvací podstavou výškové korekce (modrá barva), trhavina (červená barva), těsnící 

kanystr s vodní ucpávkou (zelená barva), viz obrázek č. 11. 

 

Obrázek č. 11: Rozložený ideový návrh prototypu speciální vodní usměrněné nálože 

Celá tato sestava prototypu vodní usměrněné nálože může být umístěna k vozidlu do pozice 

z obrázku č. 12 buďto člověkem – zasahujícím pyrotechnikem, nebo pomocí pyrotechnického 

dálkově řízeného manipulátoru – robota, při využití horního madla vnějšího kanystru. 

 

Obrázek č. 12: Designerová vizualizace přiložení prototypu k dodávkovému automobilu
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5 Závěry disertační práce 

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. 

Praktickými experimenty 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 – konstruktéra 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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