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ANOTACE 

KOTALA, Jan. Případová studie Taktického cvičení nástražného výbušného systému. 

[s.l.], 2009. 63 s., x VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Bakalářská práce. 

 

Bakalářská práce popisuje a rozebírá taktické cvičení s názvem „Bomba“. V první část 

se zabývá právním rámcem a statistickými údaji v problematice užívání nástražných 

výbušných systémů. Druhá část stručně rozebírá jak jednotlivé konstrukční prvky, tak i 

celkovou konstrukci nástražného výbušného systému. Poslední část se věnuje podrobnému 

rozboru celého cvičení i s popsáním jeho nedostatků. Závěr nabízí návrhy na zlepšení 

budoucích cvičení podobného druhu. 

Klíčová slova: Nástražný výbušný systém, Výbušniny, Trubková bomba, Detonace 

 

ANOTATION 

KOTALA, Jan. The Case Study of Tactical Practise for Wiles Explosive System. [s.l.], 

2009. 63 s. Technical Univerzity of Ostrava,Faculty of Safety Engineering. Bakalářská práce. 

 

The Bachelor presetation describes and explaines tactical exercise named "The Bomb" 

First part considers legal framework and statistical data when using trip explosive systems. 

Second part briefly describes single construction parts as well as the whole construction of the 

trip explosive system. The last part turns to detailed analysis of the whole exercise and 

description of it´s defects. A conclusion gives suggestions for improving of incoming similar 

exercises. 
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1. Úvod 

Práce pojednává o taktickém cvičení Integrovaného záchranného systému (dále jen 

„IZS“) a to Policie České republiky (dále jen „PČR“) a Hasičského záchranného sboru (dále 

jen „HZS“) Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“). To mělo prověřit komunikaci, 

spolupráci a akceschopnost bezpečnostních složek. Celé cvičení mělo krycí název „Bomba“. 

Toto cvičení se konalo dne 15.10.2008 v areálu Karvinské hornické nemocnice, a.s.. Účastnil 

jsem se jako pozorovatel a doprovod PČR, což mi zajišťovalo neomezený přístup ke všem 

informacím. Celé cvičení bylo dopředu utajované a vědělo o něm jen pár příslušníků PČR a 

vedení nemocnice.  

Tato práce zhodnotí nebezpečí, které mohly nastat v případě skutečné události. Také 

zhodnotí a rizika kolem nástražných výbušných systémů (dále jen „NVS“) jejich dopady na 

pacienty, hosty, personál nemocnice a složky IZS. Provedu základní seznámení s nástražnými 

výbušnými systémy, způsoby práce PČR. Na závěr provedu zhodnocení celé operace, podle 

dostupné dokumentace složek IZS jako je: Katalogový soubor typových činností, či Bojový 

řád jednotek požární ochrany. Upozorním na možné nedostatky, jak v práci jednotlivých 

zúčastněných složek, tak vybavení.  

Úkol likvidace NVS zabezpečuje na území České republiky Pyrotechnická služba 

PČR, která je patřičně vybavena a vyškolena. Náplní jejich práce je velmi obsáhlá a náročná. 

Nejčastěji zasahují příslušníci Pyrotechnické služby PČR při nálezu nevybuchlé munice. 

Cíle práce: 

• zhodnotit náročnost výroby Nástražného výbušného předmětu, 

• zhodnotit práci jednotlivých zasahujících složek IZS 

• navrhnout případná opatření u pozdějších cvičení  
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2. Rešerše 

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, HANUŠKA, Zdeněk. Integrovaný 

záchranný systém : Management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava : SPBI, 2005. 155 s. 

SPBI; sv. 40. ISBN 80-86634-55-8. 

Hlavním záměrem této publikace je popis základů koordinace záchranných a 

likvidačních prací v ČR, které se nazývají IZS. Dále také popisuje postavení a úkoly složek 

IZS, jejich komunikaci, působnost orgánů veřejné správy, postavení právnických a 

podnikajících fyzických osob.  

HRAZDÍRA, Ivo, KOLLÁR, Milan. Základy policejní pyrotechnické činnosti. Olga 

Ryšánková. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Policejní akademie ČR, 2001. 154 s. ISBN 80-

7251-069-X. 

V této publikaci nalezneme ucelený souhrn informací k pyrotechnické činnosti. 

Součástí je také způsoby dělení výbušnin, nástražné výbušné předměty, jejich klasifikace a 

účinky. Dále také řešení konstrukční komponentů používaných v pyrotechnické praxi. 

Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č.320/2002 Sb. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu . 
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3. Základní pojmy 

Bleskovice 

- prostředek k přenosu detonační vlny na různou vzdálenost. Slouží k iniciaci rozbušek 

nebo přímo trhavinových náloží. 

Brizance 

- „schopnost trhaviny tříštit pevná tělesa ležící v bezprostřední blízkosti zdroje 

výbuchu. Podle Hessa je to impuls, kterým působí trhavina na plochu odvrácenou od místa 

roznětu“ [9] 

Detonace 

- „ je chemický výbuch, při němž vzniká ve výbušnině detonační vlna pohybující se 

výbušnou rychlostí větší než je rychlost zvuku.“ [9] Tímto způsobem vybuchuje převážná 

většina trhavin.  

- „výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačují se rázovou vlnou.“ [11] 

Detonační rychlost 

- „hodnota detonační rychlosti je jednou z nejdůležitějších výbušinářských 

charakteristik. Složí např. k posouzení brizance, podstatně ovlivňuje pracovní schopnost a 

výkon výbušniny, detonační tlak, stabilitu detonace apod. Obecně lze říct, že čím má obecně 

výbušnina vyšší detonační rychlost, tím je z hlediska účinku efektu kvalitnější.“  [9]  

Detonační tlak  

- „ je nejvyšší tlak zplodin výbuchu v čele detonační vlny“ [9]  

Flegmatizátor 

- „látka, která snižuje citlivost výbušniny nebo její výbuchovou rychlost.“ [9]  

Chemický výbuch 

- „způsobuje extrémně rychlá chemická reakce, při které dochází k extrémně rychlé 

změně skupenství tekuté nebo pevné chemické látky na skupenství plynné. Celý proces této 

proměny trvá velice krátký časový úsek, řádově setiny vteřin, doprovázen značně vysokými 

teplotami, tlakem, světelným a zvukovým efektem. Chemický výbuch je charakteristický pro 

všechny výbušniny“. [9]  
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Iniciace (roznět)  

- je počáteční podnět, který vyvolává výbuchovou přeměnu ve výbušnině.  

Kyslíková bilance  

- „rozdíl mezi množstvím kyslíku ve výbušnině a jeho množstvím potřebným k úplnému 

spálení všech složek výbušniny. Kyslíková bilance může být kladná, vyrovnaná a záporná. Je-

li kyslíková bilance výbušniny záporná, vznikají při výbuchu jedovaté zplodiny (oxid 

uhelnatý). Veškeré vojenské výbušniny mají zápornou kyslíkovou bilanci. Průmyslově 

vyráběné výbušniny mají z pravidla kyslíkovou bilanci vyrovnanou.“ [9] 

Mechanický výbuch  

- „ je charakteristický postupným, relativně pomalým nárůstem tlaku v tlakové 

nádobě. Vystaví-li se médium v ní umístěné vysoké teplotě, dochází k intenzivní tvorbě par, 

tedy k přechodu ze skupenství kapalného do skupenství plynného. Pokud není tlaková nádoba 

vybavena pojistným ventilem, dosáhne se uvnitř tlaku, který překoná materiálovou pevnost 

jejího pláště, a tím dochází k jeho výbuchovému účinku.“  [9]  

Nástražný výbušný systém  

- „systém, tvořený výbušným podmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo 

pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace. Tento systém je schopen vyvolat za 

určitých, uživatelem (výrobcem) předem stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo 

ložisko požáru. Nástražný výbušný systém bývá zpravidla uložen v obalu, nebo má takovou 

vnější formu, která skrývá pravý účel předmětu.“ [15] 

Nukleární výbuch 

- „lze vyvolat dvěma způsoby a to buď štěpením, tedy dělením jádra atomů, nebo 

syntézou, při které se atomová jádra pod velkým tlakem spojují.“  [9] 

Pracovní schopnost  

- „schopnost výbušniny konat práci, posuzovaná podle výsledků smluvené zkušební 

metody.“ [9] 

Pyrotechnika  

- Obor který se zabývá naukou o výrobě a použití výbušnin. 
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Rozbuška  

- „prostředek k přeměně prvotního iniciačního impulzu (tepelného, mechanického) na 

druhotný (detonační). Rozlišujeme rozbušky nápichové (iniciované nápichem) a šlehové 

(plamenem).“ [9]  

Případová studie 

- lze charakterizovat „jako strukturovaný soubor znalostí, podporující místně a časově 

specifické rozhodnutí daného problému (tj. uspořádaný soubor znalostí o určitém 

problému/případu v daném a definovaném kontextu) s tím, že nejde o vyčerpávající a úplnou 

studii daného problému.“ [31]  

- Podrobně zdokumentovaná konkrétní studie reálných či smyšlených situací, nebo 

odborného textu. Lze ji využít jako pomůcky, ale i nástroje pro studium. Zpracovatel je 

povinen analyzovat svěřený případ, ten posléze zdokumentovat a prezentovat jeho řešení. 

Celá práce musí být podložena argumenty. Nevýhodou tvorby případové studie, je tendence 

subjektivně zkoumat daný problém. Proto není možné tuto studii z obedňovat. [32] [32] 

Senzibilizátor  

- „látka, která zvyšuje citlivost a výkonnost výbušniny.“  [9] 

Stabilita výbušniny  

- „schopnost výbušniny zachovat si fyzikální, chemické a balistické vlastnosti a stálost 

v míře nutné pro dlouhodobou použitelnost a bezpečnost skladování.“ [9]  

Stabilizátor  

- „látka, která stabilizuje určitou fyzikální nebo chemickou vlastnost výbušniny.“ [9] 

Výbuch  

- „ fyzikální nebo chemický děj vedoucí k náhlému uvolnění energie.“ [9] V širším 

slova smyslu výbušnin se jedná o náhlé unikání plynů z omezeného prostoru pod vysokým 

tlakem spojenou s tvorbou vysokých teplot a doprovázené silným zvukovým efektem.  

- „náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty nebo vzrůstem 

obou těchto veličin současně“  [11] 

Druhy výbuchu máme tři a to výbuch mechanický, chemický a jaderný. 
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Výbuchová teplota  

- „je nejvyšší teplota, na kterou se při výbuchu zahřejí zplodiny výbuchu. Podstatou 

určení výbuchové teploty je předpoklad, že výbuchová přeměna je adiabatický pochod, který 

probíhá za konstantního objemu, a že výbuchové teplo se spotřebuje jen na zahřání 

výbuchových zplodin. Hodnota výbuchové teploty je důležitá pro výpočet tlaku a skutečného 

objemu zplodin. Také je kritériem pro posouzení bezpečnosti, přičemž platí, že čím vyšší 

bezpečnost trhaviny, tím je nutná nižší výbuchová teplota a naopak. Z hlediska výkonu 

trhaviny naopak požadujeme vysokou hodnotu výbuchové teploty.“ [9] 

Výbuchové (explozivní) hoření  

- „ je druh chemického výbuchu, jehož výbuchová rychlost je menší než rychlost zvuku 

ve zplodinách výbuchového hoření za podmínek, které se při něm vytvoří.“ [9]  

Výbuchové teplo  

- „ teplo které se vyvine při výbušné přeměně 1 kg výbušniny. Vyjadřuje se v KJ/kg. 

Tepelný efekt reakce probíhající za účasti plynů nebo par může být různý podle toho, zda 

reakce probíhá za stálého objemu nebo tlaku. Při výpočtech detonačních pochodů se uvažuje, 

že reakce proběhne dříve než začne rozpínání plynových zplodin – pro tento případ se počítá 

tepelný efekt při stálém objemu. Naproti tomu při hoření se počítá tepelný efekt při stálém 

tlaku“. [9] 

Výbušniny  

- „ látky schopné chemického výbuchu.“ [10] 

Zážeh  

- „roznět, který vyvolává výbuchové hoření“ [9] 
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4. Pyrotechnika 

Oborem, kterým se celá nauka o výrobě a použití výbušin zabývá, se nazývá 

pyrotechnika. Využití jejich znalostí se promítá v různých oblastech lidské činnosti.  

 

Obrázek 1 - Dělení pyrotechniky [8] 

Počátky policejní pyrotechniky, v dnešním slova smyslu, se u nás datují od roku 1948. 

Do této doby zajišťovali pyrotechnické práce na území České Republiky (dále jen „ČR“) 

výhradně vojenští pyrotechnici. Ti ovšem práci na likvidaci nevybuchlé munice nezvládali, 

proto ministerstva vnitra a obrany jednala o vyřešení situace. Na základě dohody došlo 

ke zřízení pyrotechnické služby Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), která byla zaměřena 

převážně na likvidaci munice.  

V dnešní době policejní pyrotechnici sídlí ve dvou městech. Olomouc - skupina 

Morava a Praha - skupina Čechy. Velení spadá pod Policejní prezídium České republiky. 

V dnešní době je práce pyrotechniků velmi obsáhlá a náročná. Jejich náplň můžeme shrnout 

pod označení pyrotechnická činnost, kdy se jedná o výkon policejních prací, kriminalistické 

pyrotechniky, provádění prevence, vzdělávání, výzkumů a vývoje (viz Obrázek 2). 
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Obrázek 2 - Oblasti pyrotechnické činnosti PČR [8] 

Pro potřeby této bakalářské práce není nutné rozebírat tuto problematiku podrobněji, 

kromě NVS, kterým se budu věnovat později. 
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5. Právní rámec a statistická data 

Tato kapitola nás seznámí s trestnými činy, z kterých může být pachatel obviněn, 

zneužije-li NVS. Druhá část kapitoly uvádí statistická data spáchání těchto činů.  

5.1. Právní rámec zneužití nástražného výbušného systému 

Na základě konzultace jsem zařadil do možných trestných činů spáchaných za použití 

NVS tyto činy: teror (§93), teroristický útok (§95), záškodnictví (§96), obecné ohrožení 

(§179), ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla (§180a, 

§180b), násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (§196, § 197a), šíření poplašné zprávy 

(§199), únos (§216), vražda (§219), vydírání (§235). Všechny tyto paragrafy jsem čerpal 

z trestního zákona [18][19]. Kompletní znění těchto paragrafů viz příloha 1. 

Tresty za spáchání těchto trestných činů jsou různé, záleží na společenské 

nebezpečnosti a možnosti nápravy pachatele. Pachatel může být nejníže potrestán peněžitým 

trestem. Trest odnětí svobody se poté pohybuje od šesti měsíců až po trest u nás nejvyšší a to 

výjimečný trest. U výjimečného trestu pachatel dosahuje nejvyšší společenské nebezpečnosti 

a jeho náprava je téměř nemožná. Výjimečný trest může být udělen pouze u činů, u nichž to 

dovoluje trestní zákon. V takovém případě pachatel bude odsouzen od patnácti do dvaceti pěti 

let odnětí svobody či doživotní vězení. 

5.2. Statistická data Policie české republiky 

Pro přiblížení vývoje těchto trestných činů na území ČR jsem si na stránkách 

ministerstva vnitra dohledal statistické zprávy za roky 2005 [23], 2006 [22], 2007 [21] a 2008 

v období od 1.1.2008 do 30.4.2008 [20]. Tyto statistiky neobsahovaly veškeré trestné činy, 

které by se daly hodnotit pro útok NVS. Proto jsem vybral tyto: 

a) Vraždy ostatní 

b) Únos 

c) Násilí a vyhrožování proti skupině obyvatel1 

d) Vydírání 

e) Šíření poplašné zprávy 

                                                 

1 V tabulkách uvedeno jako (Násilí a vyhrož. proti skup. Ob) 
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Použití „Vražd ostatních“ jsem zvolil na základě možných kategorií a tato přicházela 

nejlépe v potaz. Další spornou kategorií je „Násilí a vyhrožování proti skupině obyvatel“. Tato 

kategorie není obsažena v trestním zákoně a do statistiky je zařazena z důvodu svého názvu. 

Myslím si, že tento název spadá svým obsahem do zpracovávané problematiky. Ostatní 

kategorie není nutno rozebírat.  

Jako první provedu statistické srovnání za roky 2005, 2006 a 2007 pro celou ČR. 

Tabulka 1 - Kriminalistická statistika ČR za rok 2005 

Česká republika    Škody 

1.1.2005 do 31.12.2005 Zjištěno Objasněno Recidivisté v tis. Kč 
Název  Počet %   

Vraždy ostatní 61 46 75 22 0 
Únos 13 11 85 6 0 

Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 98 86 88 40 42 
Vydírání∗ 161 132 82 66 19 679 

Šíření poplašné zprávy∗ 35 15 44 5 0 
Celkem 2 125 1 617 76 771 19 721 

CELKOVÁ KRIMINALITA: 344 060 135 281 39 74 594 42 984 656 

Tabulka 2 - Kriminalistická statistika ČR za rok 2006 

Česká republika    Škody 

1.1.2006 do 31.12.2006 Zjištěno Objasněno Recidivisté v tis. Kč 
Název  Počet %   

Vraždy ostatní 98 72 73 27 10 
Únos 16 13 81 8 0 

Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 95 80 84 37 66 
Vydírání∗ 129 104 81 52 13 787 

Šíření poplašné zprávy∗ 28 12 43 4 0 
Celkem 1 778 1 327 75 618 13 863 

CELKOVÁ KRIMINALITA: 336 446 133 695 40 73 316 24 262 154 

Tabulka 3 - Kriminalistická statistika ČR za rok 2007 

Česká republika    Škody 
1.1.2007 do 31.12.2007 Zjištěno Objasněno Recidivisté v tis. Kč 

Název  Počet %   
Vraždy ostatní 60 46 77 15 205 

Únos 15 11 73 5 0 
Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 71 45 63 22 6 

Vydírání∗ 134 103 77 52 48 909 
Šíření poplašné zprávy∗ 24 11 45 5 0 

Celkem 1 724 1 243 72 604 49 120 
CELKOVÁ KRIMINALITA: 357 391 138 852 39 74 010 22 782 465 

 

                                                 

∗ Hodnota uvedena v desítkách pro sloupec Zjištěno a Objasněnost - Počet 
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Tyto statické informace obsahují i oblast recidivy. Ta je u násilí a vyhrožování proti 

skupině obyvatel i vydírání velmi zarážející. 

Procentuální vývoj objasn ěnosti za roky 2005 - 2007
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Obrázek 3 - Graf srovnání objasněnosti za období roku 2005 až 2007 

Na Obrázek 3 je zřejmě vidět, že v období roků 2005 až 2007 byly úspěchy 

kriminalistů v odhalování trestných činů mírně klesající. Kromě roku 2007, kdy pokles byl 

velmi markantní cca dvacet procent. Při porovnání počtů zjištěných trestných činů, viz příloha 

2, je viditelná klesající v některých případech vyrovnaná tendence nových činů. Celkové 

srovnání za období 2005 až 2007 viz příloha 3. 

Tabulka 4 - Kriminalistická statistika ČR za období 1.1.2008 do 30.4.2008 

Česká republika     Škody 

1.1.2008 – 30.4.2008 Zjištěno Objasněno Recidivisté v tis. Kč 

Název  Počet %   
Vraždy ostatní 22 15 68,18 8 250 

Únos 3 1 33,33 0 0 
Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 31 19 61,29 9 62 

Vydírání∗ 50 29 57,86 150 9 084 
Šíření poplašné zprávy∗ 9 2 24,14 11 0 

Celkem 114 66  178 9 396 
CELKOVÁ KRIMINALITA: 119 914 39 786 33,18 23 067 8 109 709 

 

I na následující tabulce je zřejmá recidiva a společně se způsobenými škodami se 

jedná o nejčastější trestný čin v rámci této statistiky. 
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Obrázek 4 - Graf srovnání objasněnosti v ČR od 1.1.2008 do 30.4.2008 

Poslední vydaná statistika je za období od 1.1.2008 do 30.4.2008, jedná se tak o 

statistiku nejaktuálnější, proto je doložena zvlášť viz příloha 4 a na ni navazující příloha 5. Na 

Obrázek 4 je zřejmé že od 1.1. do 30.4. klesla objasněnost prudce dolů.  

Pro potřeby důkladnějšího rozebírání problematiky je důležité uvést statistické 

informace z jednotlivých krajů. Česká republika je z pohledu policie dělená do Krajských 

ředitelství viz příloha 6. 
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Obrázek 5 - Graf srovnání objasněnosti v ČR a krajích od 1.1.2008 do 30.4.2008 

 

Na následujícím grafu je zřejmé, že celková objasněnost případů mezi kraji je velmi 

rozdílná. Například: Jihomoravský kraj má za stejné období o třicet pět procent horší 

objasněnost než kraj Jihočeský. 

Podle mého názoru má tato klesající bilance původ v generační obměně, která v policii 

nedávno proběhla. Co se týče recidivy by stálo za uvážení, zda jsou tresty odpovídající a 

účinné. 

5.2.1. Statistická data pyrotechnické služby PČR 

Na území Moravy a Slezska působí pyrotechnická skupina Morava a to od roku 2000. 

Následující statistické informace jsou za období 1.1.2004 až 31.3.2009 [25]Celá statistika je 

souhrnná a nerozděluje jednotlivé roky. Jednotlivými kategoriemi jsou: 

a) Imitace 

b) Skutečné 

c) Skutečné – zápalné (Skut. zápalné) 

d) Skutečné – průmyslová trhavina (Skut. prům. trhavina) 

e) Celkem NVS  

f) Celkem výjezdů 
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V případě kategorie „Skutečné – zápalné“ (NVS s zápalným účinkem) a „Skutečné – 

průmyslová trhavina“ (NVS s použitou průmyslovou trhavinou), vychází počet událostí 

z kategorie „Skutečné“. „Morava“ je označení skupiny Morava. 

Tabulka 5 - Počet výjezdů na podezřelý předmět 

1.1.2004 – 30.3.2009 ČR Morava Podíl Moravy v ČR (%) 
Imitace 58 17 29,3 

Skutečné 20 6 30,0 
Skut.zápalné 12 3 25,0 

Skut. prům. trhavina 8 3 37,5 

NVS 

Celkem 78 23 29,5 

Celkem výjezdů 349 112 32,1 

 

Z tabulky vyplívá, že skupina Morava se podílí na celkovém počtu výjezdů cca třiceti 

procenty. 
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Obrázek 6 – Graf podílu skupiny Morava na počtu NVS v ČR 

Z předchozího grafu zjišťujeme, že v kategorii „Skutečné – průmyslová trhavina“ 

skupina Morava vyjíždí k necelým čtyřiceti procentům všech případů v ČR.  

Nemyslím si, že na základě těchto statistických informací, můžeme jednoznačně určit 

území v působnosti skupiny Morava za něčím výjimečné ve výskytu NVS. 
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6. Výbušné systémy 

Pro přiblížení a pochopení problematiky NVS, je nutné seznámit se s kategoriemi a 

vlastnostmi výbušnin. A také se seznámit s komponenty nutnými pro konstrukci.  

6.1. Základní dělení výbušnin 

Výbušniny můžeme rozdělit podle několika různých hledisek: 

 

Obrázek 7 -Rozdělení výbušnin 
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a) Způsob vyvolání výbušné přeměny 

Způsoby máme dva a to přímý způsob, kdy iniciace je provedena jednoduchým 

podmětem jako je nápich, náraz, tření, plamen atd. Zde jsou zastoupeny třaskaviny a 

střeliviny. Druhým způsobem je nepřímý způsob. U tohoto způsobu je potřeba většího 

množství energie. Zpravidla se jedná o podnět přímou trhavinou. V této skupině jsou téměř 

všechny průmyslové trhaviny. 

b) Podle uživatele 

Toto hledisko zohledňuje pouze legální užití. Použití vojenské a průmyslové (tovární), 

které se dále dělí do tří kategorií. Povrchové, důlní - u těchto název napovídá jejich použití. 

Třetí kategorií je pro zvláštní použití. Tyto výbušniny se používají pro trhací práce pod 

vodou, pod tlakem, pro těžbu plynu, ropy a jiné speciální trhací práce. 

Výbušniny ve velké míře používá i armáda ČR proto označení výbušniny pro vojenské 

použití, podrobnější dělení této skupiny není pro potřeby této bakalářské práce nutné. 

c) Rychlosti detonace 

Jak už název napovídá výbušniny mohou být rychlé nebo pomalé. Rychlé výbušniny 

dosahující detonační rychlosti až 9000 m/s. Tato rychlost je vyšší než rychlost zvuku. Zde 

patří trhaviny a třaskaviny. Pomalé výbušniny nedosahují rychlosti zvuku. Zde zpravidla patří 

střeliviny a pyrotechnické slože. Rychlost detonace je nejdůležitější aspekt při výběru 

výbušnin vzhledem k jejich práci. Například pomalá výbušnina při správném uložení 

v mramorovém lomu ulomí požadovaný kus. Naopak rychlá rozdrtí mramor na prášek. 

d) Vlastnosti 

Toto dělení rozlišuje výbušniny na: 

Trhaviny 

U těchto výbušnin dochází především k detonaci, které dosáhneme silným podnětem, 

např. detonací jiné výbušniny. Podrobněji dělíme trhaviny podle konzistence a obsahu 

výbušných složí. 
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Obrázek 8 - Rozdělení trhavin[8] 

Rozdělení do kategorie podle obsahu výbušných složí je dvojí klasické a neklasické 

někdy označovány jako moderní. 

Klasické trhaviny – v těchto výbušninách (trhavinách) je vždy obsažena jedna nebo 

více výbušných látek. Nevýhodou klasických trhavin je nepříznivý dopad na člověka a 

nebezpečí při manipulaci jako je přeprava, skladování, výroba i vlastní manipulace. Právě 

z těchto důvodů se od klasických trhavin odpouští a přechází se na neklasické (moderní) 

trhaviny. 

Neklasické (moderní) trhaviny – u klasických trhavin nám nastávají problémy 

hygienické a také technologické. Hygienické jsou spojeny s těkavostí nitroesterů a hygienická 

závadnost tritolových prachů. Co se týče technologických problémů, jedná se především o 

nabíjení velkého množství trhavin například u hromadných povrchových odstřelů. Oba tyto 

nedostatky řeší právě neklasické trhaviny. Ty ve většině případů neobsahují výbušné složky a 

jejich výbušnost je výsledkem fyzikální senzibilace. Pro potřeby této bakalářské práce není 

nutné tyto látky rozebírat podrobněji. Látky dělené podle konzistence: emulzní a SLURRY, 

jsem uvedl jen pro zajímavost. 

Kategorie konzistence má několik forem zastoupení. Konzistence plastická, kdy jejich 

hlavní výbušnou složkou je nitroglycerin a nitroglykol. Obvykle se jedná o směs obou látek, 

které jsou obsaženy více jak 15%, obvykle od 18% do 60%. Podle obsahu kapalných 
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nitroesterů stoupá voduvzdornost, ale také nebezpečí pro lidský organizmus. Při přímém 

kontaktu člověka s větším množstvím trhaviny dochází k prudkým bolestem hlavy, zde patří i 

TNT. Dalšími typy podle konzistence jsou trhaviny poloplastické, sypké, kapalné, pevné. 

Všechny tyto zmíněné trhaviny řadíme do trhavin klasických.  

Do neklasických trhavin podle konzistence řadíme i moderní typy trhavin jako jsou 

SLURRY, látka zpravidla vytvořena pouze z nevýbušnýh komponentů a emulzní trhaviny, 

kdy se jedná o směs nenasyceného organického roztoku s olejem, kde je jako senzibilizátor 

většinou použito dutých (skleněných) mikrokuliček. Jde o trhavinu manipulačně bezpečnou, 

odolnou proti vodě, citlivou k iniciaci rozbuškou s vysokou detonační rychlostí. Pro potřeby 

této bakalářské práce není nutné tyto látky rozebírat podrobněji. 

Třaskaviny  

Jsou to (látky iniciační) výbušniny přímé a množství energie uvolněné při výbuchu 

neodpovídá energii výbuchu samotného. Z pravidla se používají jako iniciační rozbušky. Řadí 

se zde azid olovnatý, tetrazen, třaskavá rtuť (ve formě bílého prášku).  

Střeliviny 

Tyto látky jsou schopny po iniciaci uvolnit velké množství plynů a par o vysoké 

teplotě. Hlavní látkou střelivin je okysličovadlo, které vyvolá vytvoření plamene, a proto se 

používá především jako palivo. V některých podmínkách se střelivina může chovat jako 

trhavina. Střeliviny dále dělíme na dvě skupiny. Pevné pohonné hmoty a střelné prachy. 

Pevné pohonné hmoty jsou látky používané jako pohon raket. Jedná se o skupenství kapalné, 

plynné nebo hybridní. Střelný prach se využívá jako výplň složí střelných zbraní. 

Nejznámějšími zástupci jsou bezdýmné prachy a černý prach. Ten má vlastnost velmi 

rychlého hoření, který se blíží rychlosti detonace. 

Pyrotechnické slože  

Jsou to mechanické směsi chemických látek, které mají charakter oxidovadel, 

hořlavin, pojidel a dalších přídavných látek. Z nichž se chemickou přeměnou ve formě různě 

rychlého hoření vyvolávají barevné, dýmové světelné, zvukové, a pohybové účinky, k získání 

pyrotechnických efektů. Jejich využití je široké a to jak ve vojenské, policejní i civilní praxi. 

Využíváme především jejich efektů světelných, dýmových, zápalných, zvukových a 

výbušných. 
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Ženijní náloživa a nálože 

Výbušniny tohoto typu jsou určeny k vojenským pracím. Pro potřeby této bakalářské 

práce není nutné tyto látky rozebírat podrobněji. 

Doma vyrobené výbušniny 

Tyto výbušniny lze teoreticky zařadit do předchozích skupin. Jedná se však o 

výbušniny, u kterých není zaručeno charakteristické složení, proto jejich vlastnosti mohou být 

nepředvídatelné.  

6.2. Roznět náloží 

Tuto kategorii je nutné rozdělena na dvě skupiny. A to, jak roznítit a čím roznítit? 

6.2.1. Způsoby roznětu  

Každá výbušnina pro splnění své práce musí být roznícena podle svých vlastností 

a) Roznět ohněm  

„Roznětu ohněm se používá k odpálení jedné nálože nebo k časově odstupňovanému 

odpálení několika náloží, pokud výbuch z jedné z náloží může poškodit další nálože.“ [24]  

b) Roznět ohněm s použitím bleskovice 

„Roznět ohněm s použitím bleskovice se používá samostatně nebo ve spojení 

s elektrickým roznětem k současnému roznětu více náloží při ničení mostů, budov, při trhání 

hornin a podob.“ [24]  

c) Elektrický rozn ět 

„Elektrický roznět se používá k současnému roznětu více náloží nebo k roznětu těch 

náloží, které mají být odpáleny v přesně stanoveném okamžiku najednou nebo ve stanovených 

intervalech za sebou (časování).“ [24]  

d) Kombinovaný roznět 

„Základem kombinovaného roznětu je elektrická roznětná síť, která bývá zpravidla 

zapojena do série a doplněna bleskovicovou roznětnou sítí.“ [24]  
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e) Zdvojený roznět 

U tohoto roznětu se používají dvě stejné sítě, kdy jedna ze sítí složí jako záloha. Při 

tomto roznětu se používá elektrická nebo bleskovicová síť. 

f) Roznět přenosem detonace 

„Roznět přenosem detonace se používá výjimečně. Výbuchem jedné nálože se přivádí 

k výbuchu druhá nálož (sekundární, pasivní), která je umístěna ve vzdálenosti závislé od 

velikosti aktivní nálože. Mezi aktivní a pasivní náloži nesmí být žádný předmět. Do všech 

sekundárních – pasivních – náloží se vkládají rozbušky a jejich otevřené konce musí směřovat 

proti aktivním náložím.“ [24] 

 

Obrázek 9 – Zábavní pyrotechnika při roznětu ohněm[1] 

Pro potřeby této bakalářské práce není nutné toto rozdělení rozebírat podrobněji. 

6.2.2. Prostředky roznětu 

Rozdělení této kategorie se týká všech uživatelů výbušnin, bez ohledu použití. 

a) Rozněcovadla  

Rozbuška Ž (ženijní), zápalnice PVC, elektrický palník P-1 a P-2, časový rozněcovač 

Ča Ro Z- 60, bleskovice Np V a další. 

b) Zdroje proudu 

Zdroje proudu, kondenzátorová roznětnice a tranzistorová roznětnice. 

c) Měřící přístroje 

Voltmetr, ampérmetr a ohmmetr (multimetr) 
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d) Pomocný materiál 

Prostředky pro zapálení zápalnice (zápalky), prostředky pro měření a řezání zápalnice 

(metr, ostrý nůž, dřevěná podložka), kleště na rozbušky, technická páska, rychlospojky -

prostředky pro spojování a navazování odnoží (izolační páska, motouz apod.). 

 

Obrázek 10 - Třecí zapalovače TZ-3M [2] 

Pro potřeby této bakalářské práce není nutné toto rozdělení rozebírat podrobněji. 

6.3. Vybrané účinky výbušnin 

Pro zneužití k útoku by se samozřejmě daly použít všechny typy výbuchů. Tato 

bakalářská práce se ovšem zabývá útoky pomocí výbušnin, a jak už bylo uvedeno výše, 

všechny výbušniny jsou charakteristické chemickým výbuchem. Dojde-li k detonaci 

výbušniny, rozdělujeme účinky na primární a sekundární. 

6.3.1. Výbuchové účinky primární 

V případě výbuchu se změní hmota chemického materiálu, v masu plynů, která se 

rychle rozpíná a vytváří tyto účinky. 

a) Tlaková vlna  

Vlivem odpálení nálože dojde přibližně během jedné desetitisíciny vteřiny k uvolnění 

velmi horkých rozpínavých plynů, které vykonají tlak asi 100 tun na čtvereční centimetr 

atmosféry, pohybující se rychlostí 1500 – 9000 m/s (dle typu výbušniny), přičemž dochází 

ke stlačení okolního vzduchu a vytvoření kruhových vln šířících se směrem od epicentra. Tato 

energie klesá postupným vzdalováním od epicentra výbuchu. Tlaková vlna má dvě fáze, 

pozitivní (rozpínavá) a negativní (sací) fáze. Průběh tlakové fáze viz příloha 7.  
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Rozpínavá fáze tlačí plyny před sebou (rázovou vlnu), někdy je viditelná jako bílý 

rychle rostoucí kruh (tlaková fronta). Je jen zlomek milimetru tenká a jedná se o část 

atmosféry, která je stlačena těsně před tím, než se sama stane součástí tlakové vlny. Tato fáze 

trvá jen zlomek vteřiny. V případě silné tlakové vlny, která narazí na překážku, jakou je 

například cihlová zídka, dojde k narušení zídky a další část pozitivní tlakové vlny ji může 

zbortit směrem ven od epicentra výbuchu. Vlna poté dále postupuje prostorem, dokud neztratí 

svou sílu. 

Vlivem pozitivní tlakové fáze dojde v epicentru výbuchu k částečnému vakuu. Při 

ztrátě energie vzduchu rozpínavé fáze dojde ke změně směru a vzduch začne proudit (sát) 

zpět, nastane negativní fáze. Ta trvá asi třikrát déle, není tak silná, ani tak rychlá jako fáze 

pozitivní. 

Všechny tyto fáze jsou přiloženy v příloze 8. 

b) Fragmentační (střepinový) účinek  

Detonace výbušniny v pevném obalu způsobí zpravidla jeho roztržení a rozlet 

fragmentů. Ty mohou mít na vzdálenost několika metrů od epicentra výbuchu zraňující i 

smrtelný účinek, jelikož dosahují rychlosti kolem 750 m/s. Tyto fragmenty letí přímým 

směrem od epicentra, až do doby odražení, vniku, proražení, průniku, nebo dokud jim nedojde 

rychlost, pak dopadají k zemi.  

Podle typu použité výbušniny například SEMTEX 1A, který má velkou detonační 

rychlost, kovový obal trhá a vytváří pokroucené, deformované a ostré úlomky. Výbušniny 

s menší detonační rychlostí, jako je střelný prach, nevytváří tak ostré a deformované úlomky. 

Je-li pouzdro obsahující trhavinu rychlou nebo pomalou naříznuto, nebo opatřeno 

zářezy, fragmenty budou mít požadovaný tvar (viz Obrázek 11 vlevo Ruční obranný granát; 

F1). Přibližně polovina celkové energie výbuchu je spotřebována na roztržení kovového 

pouzdra. Bude-li předmět tvořen výbušninou s přimíchanými drobnými kovovými předměty, 

nebo budou-li tyto předměty umístěné na jejím povrchu, jako například kuličky z ložisek, 

kancelářské sponky, či malé jehličky ( viz obrázek 2 vpravo - univerzální ruční granát; URG-

86), dosáhneme značného střepinového účinku, tzv. šrapnelového efektu. 
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Obrázek 11 - Ruční granáty (vlevo F1)[3](vpravo URG-86)[4] 

c) Tepelný (zápalný) účinek 

Tento účinek je pozorovatelný jako jasný záblesk nebo plamenná koule. Je velni 

závislý na druhu použité trhaviny. Pomalá výbušnina způsobí menší tepelný účinek, který 

probíhá delší dobu, než u rychlé výbušniny. Rychlá výbušnina naopak má tepelný účinek 

vyšší.  

Provedeme-li pokus na suché trávě, pomalá výbušnina trávu zapálí, ale rychlá 

zpravidla za sebou zanechá jen spálenou zem a dále nehoří. 

 

Obrázek 12 - Účinky výbuchu 
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6.3.2. Výbuchové účinky sekundární 

Velké množství zranění při explozi mají na svědomí i účinky sekundární. Máme jich 

několik: 

a) Zvukový efekt 

Exploze má i další fyzikální projevy při velmi rychlém stlačením vzduchu a to 

zvukové efekty ve formě třesku. Tento efekt můře být velmi nebezpečný, jelikož při něm 

může dojít k poškození zvukových orgánů i jiným následkům, jako je šok a to nejen u lidí. 

b) Seismický účinek 

Uložíme-li nálož pod zem nebo pod vodní hladinu, nesnížíme energii výbuchu, jen se 

nám její projevy nebudou zdát tak silné. Z důvodu horší stlačitelnosti půdy a nestlačitelnosti 

vody. Ovšem energie uvolněná v těchto podmínkách se nám projeví jiným způsobem a to 

otřesy podobnými krátkému silnému zemětřesení. To může poškodit základy budov, narušit 

stěny či popraskání trubek. 

c) Odraz, směřování a blokování tlakové vlny 

Vzniklé tlakové vlny ztrácí ve volném prostoru svou sílu. Umístíme-li výbušninu do 

dlouhé, úzké chodby, po odpálení se mám tlaková vlna může zdvojnásobit. To je způsobeno 

odrazem tlakové vlny od okolních povrchů, kdy odražená vlna může podpořit nebo 

přesáhnout původní tlakovou vlnu. Jako překážka může působit betonová zeď, která tlakovou 

vlnu nepropustí. 

Při „příznivých“ podmínkách, kdy se nám vlna odráží od přírodních překážek, jako 

jsou kopce, nízko letící mraky či zatažené oblohy, může tlaková vlna rozbít okna na 

vzdálenost až 8 km od epicentra výbuchu.  

d) Požáry 

Při výbuchu se uvolňuje velmi vysoká teplota, ta může v budovách s hořlavými nebo 

snadno zapalitelnými látkami snadno začít hořet. Nebezpečné mohou být hlavně úlomky 

kovového obalu s rychlou výbušninou. Ty mohou prorazit do obalů s hořlavými materiály, 

nebo je zapálit při jejich úniku.  

U budov nehrozí riziko zapálení úlomky. Zde spíš dochází k požárům na 

elektroinstalaci nebo při porušení produktovodu (například plynovodu).  
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7. Základní informace o nástražných výbušných 

systémech 

Touto kapitolou popíšu základní vlastnosti a konstrukci nástražného výbušného 

systému. 

Nástražný výbušný systém 

„Je to systém, tvořený výbušným podmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo 

pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace. Tento systém je schopen vyvolat za 

určitých, uživatelem (výrobcem) předem stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo 

ložisko požáru. Nástražný výbušný systém bývá zpravidla uložen v obalu, nebo má takovou 

vnější formu, která skrývá pravý účel předmětu“.  [15] 

Účelem NVS je způsobení účinku, pro který byl zkonstruován. Jako nejméně 

nebezpečný účel lze považovat pohrůžku, kdy se nejedná o vznik větších škod a útočník se 

snaží ukázat, že může a umí pracovat s NVS. Daleko nebezpečnější účely jsou způsobit 

materiální škodu, zranit nebo dokonce zabít osobu či skupinu obyvatel. 

7.1. Účinky  

Účinky NVS na lidi, jiné živočichy a předměty jsou různé. Záleží hlavně na 

konstrukci. Účinky rozdělujeme na:  

7.1.1. Prvotní účinky  

„Tyto účinky vznikají jako přímé působení výbuchu (tlaková vlna, rázová vlna a teplo) 

na předměty a osoby. Na lidský organizmus i na předměty působí tlaková i rázová vlna 

přibližně stejně. V případě kdy NVS obsahoval velké množství výbušné látky (několik desítek 

kg) je nutno brát v úvahu ještě seismickou vlnu (otřesy půdy), které může poškodit budovy.“ 

[24]  

7.1.2. Druhotné účinky 

a) Střepinový účinek  

- „vzniká působením tlakové vlny výbuchu na obal NVS a na předměty v okolí 

výbuchu. Dochází k rozdělení obalu a dalších předmětů na drobné díly (střepiny - fragmenty), 
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které jsou tlakovou vlnou urychleny a při nárazu na lidský organismus jsou schopny zranit, 

případně i zabít.“ [17]  

b) Zvukový efekt  

- „ jsou fyzikální projevy doprovázející průběh výbuchu, při nichž se částice vzduchu 

pohybují značnou rychlostí, vyvolávají i charakteristické zvukové efekty ve formě třesku. Ty 

jsou nebezpečné pro živé organizmy, především z fyziologického hlediska. Pokud se jedná o 

výraznější výbuch, může dojít ke značnému poškození sluchových orgánů, případně i k dalším 

poruchám na zdraví, především člověka.“ [17] 

c) Pád uvolněných předmětů  

- „působením tlakové případně seismické vlny výbuchu NVS na předměty v okolí 

výbuchu. Vzhledem k tomu, že tlaková vlna se šíří všemi směry, je schopna shodit předměty 

nedostatečně upevněné, nacházející se ve výšce. Tyto předměty potom volným pádem získají 

značnou energii a při dopadu na člověka mohou zranit, případně i zabít. Zvláště nebezpečné 

jsou předměty ve tvaru desky například skleněné tabule z obkladu fasád, které nemusí padat 

svisle dolů, ale mohou plachtit a místo dopadu potom není pod místem původního upevnění 

předmětu.“  [17] Nebezpečné mohou být i jejich ostré zbytky padající z výšky. 

d) Poškození vedení nebo zásobníků 

- „elektrického proudu, vody, páry, plynu, topného oleje, nafty, benzínu, barev, ředidel 

atd., vzniká působením tepla tlakové a seismické vlny výbuchu na tato vedení a zásobníky. 

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

být poškozeny i v případě, že jsou umístěny pod zemí, kdy na ně působí zejména seismická 

vlna. Proto v případě většího výbuchu musí být provedena kontrola všech vedení a zásobníků 

uložených pod zemí, aby následně nevznikly rozsáhlé škody, zejména ekologické.“ [17] 

e) Požár  

- „vzniká působením tepla uvolněného při výbuchu na lehce zápalné látky. V případě 

vzniku požáru jsou škody na majetku podstatně vyšší než v případě, kdy dojde jenom k 

výbuchu.“ [17]  

f) Panika 

- „vzniká působením výbuchu na psychiku člověka. Člověk pod vlivem paniky není 

schopen rozumného myšlení a veškerou jeho činnost ovládá pud sebezáchovy. V takovém 
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případě jedná bez ohledu na ostatní. Při panice může dojít ke zranění, případně usmrcení 

osob, například ušlapáním.“ [17]  

7.2. Klasifikace  

Pro jednotky IZS je důležité, aby mohli řadit NVS do určitých skupin se shodnými 

vlastnostmi a zvláštnostmi. Kromě možnosti posouzení nám taky klasifikace umožňuje 

stanovit stupeň společenské nebezpečnosti podle druhu VNS: možného destruktivního účinku 

proti lidem a objektu, proti komu byl směřován a jaké se museli provést opatření na místě 

předpokládaného výskytu případně nálezu. Výbušné systémy můžeme rozdělit podle způsobu 

iniciace systému, cílů sledovaných pachatelem, možnosti rozpoznatelnosti, způsobů umístění, 

subjektů umístění, subjektu iniciování výbušného systému, výrobce výbušného systému, 

místa výroby výbušných systémů a výbušinářského charakteru.  

7.3. Konstrukce 

V praxi se jednotky IZS setkávají s různými druhy NVS. Mohou být velmi jednoduše 

konstrukčně řešené, až po složitější vykonstruované komplexy. S rozšiřujícím se internetem 

můžeme očekávat stoupající kvalitu těchto systémů. NVS už svým názvem napovídá své 

složení.  

a) Obal  

„Drží jednotlivé části NVS pohromadě a většinou maskuje (zakrývá) jeho typické, 

hlavně vizuální znaky. NVS pak může získat vzhled běžných balíků, zavazadel nebo předmětů, 

které se ve vytypovaném prostředí běžně vyskytují. V případě že obal je vyroben z materiálu, 

který působením výbuchu vytváří střepiny, může obal podstatným způsobem zvýšit množství 

fragmentů vznikajících při výbuchu NVS a tím zvětšit účinek i ohrožený prostor“. [16] 

 

Obrázek 13 - NVS ukrytý v kufru[5] 
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b) Výbušná (zápalná) látka  

„Výbušná látka svými účinky působí na okolí prostředí s cílem poškodit, ničit 

materiální hodnoty, případně zranit nebo zabít oběť. Výbušnina bývá většinou umístěna 

v jedné náloži v bezprostřední blízkosti iniciačního systému. Tato sestava má pro pachatele 

poměrně velkou výhodu, protože je předpoklad, že výbuchem bude zničena převážná většina 

stop, které by mohly být využity při pátrání po pachateli. V NVS je výbušnina koncovým 

stupněm“  [16] 

Výbušnou látkou může být trhaviny, třaskaviny, střeliviny, pyrotechnické slože, 

domácky vyráběná výbušnina. 

c) Iniciační systém včetně iniciátoru 

„Hlavní funkcí iniciačního systému je uvést iniciátor a následně i NVS v činnost. To 

znamená způsobit výbuch nebo zahoření NVS ve stanovený okamžik nebo při nedovolené 

manipulaci. Jako koncový prvek je použit iniciátor k vytvoření prvotní detonační vlny nebo 

plamene, je nedílnou součástí iniciačního systému. V NVS jsou používány, jak průmyslově 

vyráběné iniciátory (rozbušky, palníky, iniciátory imitačních prostředků), tak i iniciátory 

improvizované.“ [16] 

 

Obrázek 14 - Základní konstrukce NVS 

Na Obrázek 14 můžeme vidět základní schéma NVS, který se skládá z obalu (a), 

výbušniny (b) a iniciačního systému (c). 

7.3.1. Jednoduché nástražné výbušné systémy 

Předchozí popsání konstrukce NVS odpovídá jen velmi malému počtu zařízení 

schopných výbuchu, které navíc lze jen těžko vyrobit v domácích podmínkách. Toto zařízení 

se vyrábí především pro potřebu armády, proto je její obstarání legální cestou nemožné. 

Ovšem v případě získá-li takovýto materiál útočník, může napáchat obrovské škody. 
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Jako příklad bych uvedl ruční obraný granát F1 sovětské (ruské) konstrukce, který se 

používal ve výzbroji od roku 1939 a dodnes se používá ve výzbroji některých armád, 

bývalého sovětského bloku. 

 

Obrázek 15 - Ruční granát F1[25] 

Na Obrázek 15 - Ruční granát F1je popsána konstrukce: tělo granátu (1), výbušnina 

TNT (2), rozbušková jímka(3), zapalovač (4), pojistná závlačka dopravní pojistky (5), vrhová 

pojistka (6).  

Zneužití takového granátu je velmi jednoduché. Jelikož po odstranění závlačky 

dopravní pojistky, je spouštěcí mechanizmus závislý na vrhové pojistce. Po uvolnění této 

pojistky dojde v rozmezí tří až čtyř sekund k výbuchu. Smrtící účinek je v okruhu 30 m a 

zraňující v okruhu až 200 m.  

7.3.2. Složité nástražné výbušné systémy 

Pro popsání složitější konstrukce je základní dělení nedostačující. NVS svou 

konstrukcí může obsahovat velké množství součástí. Některé součásti jsou zásadní pro 

funkčnost vyvolání výbuchu. Jiné naopak výbuch samotný ničím neovlivňují, jejich absence 

by ale mohla způsobit neúspěch zamýšleného činu. 
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Obrázek 16 - Možná konstrukce NVS 

Jak je zřejmé z Obrázek 16, NVS může obsahovat větší počet součástí. Obal (a) s 

výbušninou (b) popisovala předchozí kapitola. Iniciační sytém obsahuje tři základní 

komponenty. Baterii (c) ta po sepnutí spínačem (d), roznítí rozbušku (e), která způsobí 

výbuch. Baterie by měla mít takové napětí, které vytvoří dostatečný proud pro roznět 

rozbušky ve výbušnině. Výroba spínače je velmi jednoduchá. Může se jednat o spínač 

mechanický, (aktivovaný po manipulaci s NVS), elektronický (téměř jakákoli elektronika). 

Všechny tyto součásti jsou nezbytné pro tvorbu NVS.  

Podle záměru útočníka může NVS obsahovat přídavný materiál ve formě šrapnelů (f). 

Ty mohou být z jakékoli materiálu, který ihned nespálí teplota výbuchu. Nejčastěji se jedná o 

kovové předměty, jako jsou například: kuličky ložisek, hřebíky, či dokonce kancelářské 

sponky. Ve většině případů útočník umístí šrapnely přímo do výbušniny, případně na ní. Obal 

může také sloužit jako zdroj šrapnelů, viz níže.  

Poslední popsanou součástí je dálkové ovládání spínače (g), které ovládá už 

zmiňovaný spínač (d). Opět záleží na úmyslu útočníka, zda chce odpálit NVS kdykoli dle své 

vůle, nebo z dostatečné vzdálenosti od účinků výbuchu. Velmi často slouží dálkové spínání, 

jako záloha pro předčasné odpálení výbušniny.  

7.4. Pyrotechnická technika 

Pyrotechnici mají k dispozici velké množství moderní techniky, které můžeme rozdělit 

do několika kategorií. Tyto kategorie jsou: pomůcky k bezpečnostní prohlídce objektu 

(endoskop, mobilní rentgenový přístroj), prostředky pro destrukci NVS a předmětů (vodní 

paprsek s vysokou kinetickou energií), prostředky pro dočasné uložení nebo přepravu NVS 

(kontejner pro přepravu NVS), ochranné kontejnery s usměrněným účinkem výbuchu 
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(hluboko zapuštěný tlustostěnný válcový kontejner), bariéry snižující účinek výbuchu 

(pyrotechnická přikrývka, ochranný oděv), prostředky pro manipulaci (tyč pro odstupnou 

manipulaci, pyrotechnický robot, rušič radiového roznětu) [17] 

 

Obrázek 17 - Pyrotechnický robot[25] 

Pro potřeby této bakalářské práci si dále rozeberme, jen toto technické vybavení:  

a) Rušič radiového roznětu 

Je používán k zamezení možného dálkového odpálení. Toto zařízení chrání svou 

funkcí životy zasahujících pyrotechniků. Jedinou nevýhodou, je možné poškození jiných 

zařízení citlivých na rádiové vlny. 

 

Obrázek 18 - Rušič radiového roznětu 
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b) Ochranný oděv  

Hlavním úkolem ochranného oděvu je ochrana pyrotechnika před střepinovým 

účinkem, tlakovou vlnou a žárem výbuchu. Jejich konstrukce se liší podle pole použití, kdy 

ochranný oblek na práci s proti pěchotními minami má zesílené spodní partie. Oblek proti 

NVS zajišťuje ochranu celé postavy viz Obrázek 19. Oblek pro práci s NVS váží kolem 

dvaceti kilogramů a přilbu má opatřenu větracím zařízením. 

 

Obrázek 19 - Ochranný oděv[25] 

c) Mobilní rentgenový přístroj  

Toto zařízení umožňuje pyrotechnikům zobrazit vnitřní prostory NVS na počítačovém 

monitoru, nebo si ji můžou rovnou vytisknout. Výhodou u rentgenového přístroje je to, že 

pyrotechnik nemusí manipulovat s NVS. Vyhodnocení obrazu značně pomáhá pyrotechnikovi 

k rozhodnutí, jakým způsobem má NVS zneškodnit. 

 

Obrázek 20 - Rentgenové zařízení[25] 
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d) Tyč pro odstupnou manipulaci 

Jedná se o mechanickou tyč, která se používá v kombinaci s ochranným oděvem. 

Délka tyče společně s ochranným oděvem značně snižují riziko poranění pyrotechnika při 

manipulaci s NVS. Pyrotechnik může manipulovat s předmětem na vzdálenost až tří metrů o 

hmotnosti kolem čtyř kilogramů. 

 

Obrázek 21 - Tyč pro odstupnou manipulaci[25] 

e) Kontejner pro přepravu nástražných výbušných systémů 

Toto zařízení je taky nazýváno výbuchová komora. Slouží především k přepravě NVS 

z ohrožených prostor, jako je zalidněná část města, nebo z míst kde může hrozit další útok. 

NVS je poté přepraven na místo, kde bude možno dále s ním manipulovat. Kontejner by měl 

za dodržení technických postupů odolat i výbuchu NVS. Po odvětrání a vychladnutí je možné 

kontejner opět použít. Kontejner je vyráběn ve Spojených státech amerických firmou NSBCO 

a jeho transport je řešen jako vozík za zásahovým vozidlem. 

 

Obrázek 22 - Kontejner pro přepravu NVS[25] 
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8. Popis skutečné události 

Skutečná událost kterou jsem si vybral, nemá s popisovaným cvičením společné 

prvky, jako jsou použité výbušniny či motiv, ale odpovídá svou nebezpečností situaci, která 

může kdykoli nastat. Jedná se o jednoduchost obstarat si potřebný materiál, prostory pro 

výrobu a hlavně návody k přípravě.  

Bylo chladné ostravské pondělní ráno 27.dubna 1998. Na zastávce městské hromadné 

dopravy „Frýdlantské mosty“ dnes „Náměstí Republiky“, čekal dav lidí na tramvajové spojení 

do práce. V 5:15 když zrovna odjížděli přeplněné tramvaje, vybuchla trubková bomba 

v odpadkovém koši. Dalo by se mluvit o štěstí v neštěstí. Kdyby bomba vybuchla jen o 

minutu dřív, kdy nástupiště bylo ještě plné lidí, došlo by jistě k masakru. I přesto utrpěli 

cestující zranění. Nejhůře dopadli tři Ostravané, kteří mají trvalé následky dodnes. Všechny 

tyto zranění byly způsobeny střepinovým účinkem bomby, kdy střepiny lámaly kosti a trhaly 

maso. 

 

Obrázek 23 - Místo po výbuchu Ostrava[12] 

„ Čau kluci policajcký!“ [12] Toto byl úvod dopisu doručený 7.května poštou na SM 

krajskou policejní správu v Ostravě. Ihned bylo jasné, že dopis psal buď pachatel nebo osoba, 

která byla s případem dobře obeznámena, jelikož v dopise popisovala podrobnosti konstrukce, 

které znali pouze kriminalisté. Dopis zkoumali daktyloskopové i grafologové, bohužel 

objevili pouze to, že pisatel psal přes přepisovací papír a ještě v gumových rukavicích. 

V dopise také byla přiložena část papírové dvacetikoruny, která spojovala všechny pozdější 

dopisy. Způsob provedení exploze se podobal dřívějším útokům v Praze z 2.června a 2.srpna 

1990, proto policisté brali v potaz i tuto souvislost. Pozdější vyšetřování ovšem potvrdilo, že 

se jednalo o jiného útočníka, jelikož pachatel útoku z Ostravy byl v té době ve vězení.  

Po několika měsíční odmlce došlo ve středu 6.září 1998 deset minut po dvanácté 

k dalšímu útoku a to v Praze na Jilské ulici. Jednalo se znova o trubkovou bombu umístěnou 
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v koši. Opět bylo štěstí, že bomba nezabíjela, „jen“ ošklivě poškrábala dva zahraniční turisty. 

Náhodou se v okolí nepohybovalo větší množství osob, i přestože v Praze probíhala stále 

turistická sezóna.  

Útok v Praze nebyl s Ostravským vůbec spojován, i když se jednalo o stejný princip 

bomby. Jediný rozdíl byl v tom, že útočník pro zvýšení ničivého efektu přidal do bomby 

plynové bombičky. Tento výbuch byl do spojitosti s Ostravským výbuchem dán, až po 

poštovním doručení anonymního dopisu, který byl adresován už přímo kriminalistům. Ten 

opět začínal oslovením: „ Čau kluci policajcký.“[12] V dopise byla opět nalezena část stejné 

papírové dvacetikoruny, ovšem obsah tohoto dopisu byl hrozivý. Motiv byl konečně znám, 

150 000 amerických dolarů a 300 000 Kč. V případě neuposlechnutí chtěl útočník odpálit 

bomby a napáchat tím větší škodu, než by byly jeho požadavky. Útočník udal i telefonní číslo, 

na které měli kriminalisté zavolat. V dopise použil i dvě jména, kdy volaný člověk se měl 

jmenovat Pepa Vodička a pisatel Ferda Novák.  

Zjištění motivu zcela měnilo situaci. Do Prahy byla policejním prezidentem svolána 

porada, na níž byly stanoveny celkem tři týmy vyšetřovatelů a to Pražské kriminálky, SM 

kriminálky, třetí tým byl složen z pracovníků Bezpečnostní informační služby a detektivů 

z Útvaru boje proti organizovaného zločinu. Útočník byl velmi vydatný dopisovatel a celkem 

poslal dvanáct dopisů, u každého si dával velký pozor, aby neprozradil svou identitu. 

V žádném z dopisů nechyběl kousek pořád stejné dvacetikoruny. Požadavky časem vyšplhaly 

na 200 000 amerických dolarů a 500 000Kč. Poslední nejvážnější hrozbou byl možný útok na 

obyvatele v předvánočním období. 

Jelikož policie neměla žádný důkazní materiál spojující pachatele s bombami, vytyčila 

si úkol, pachatele vypátrat a poté sledovat. Předpoklad SM kriminalistů byl ten, že pachatel je 

místní občan. Celkem bylo prověřeno 195 000 osob. Pachatel ovšem prvotním sítem propadl 

a pozornost mu byla věnována až později. Policisté se zaměřili především na veřejné telefonní 

automaty, poštovní schránky, novinové inzeráty a také na teletext televize. Vytipovaná místa 

byla pod trvalou kontrolou videokamer, fotoaparátů a průmyslové televize. Místa, kde bylo 

problematické umístit techniku, procházela uniformovaná policie. Ta měla za úkol 

psychologicky působit na pachatele. Předpoklad byl ten, že pachatel ze strachu z odhalení 

nebude riskovat volání či odesílání pošty v blízkosti policistů. 

Odhad se potvrdil. 12.května 1999 přesněji minutu po čtvrt na dvanáct, nenápadného 

muže okolo čtyřiceti let s pleší zachytila skrytá kamera, jak vhazuje dopis do poštovní 
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schránky na nádraží Ostrava-střed. Jednalo se opět o anonym adresovaný SM policii. Podoba 

pachatele tedy byla odhalena, stačilo jen přiřadit k tváři jméno. Důraz byl kladen na to, ať 

pachatel nepojme jakékoli podezření. Dne 11.června byl pachatel jednoznačně ztotožněn a to 

srovnáním s dříve vytypovanými možnými pachateli. Jmenoval se M. Monczka, bylo mu 

jednačtyřicet let a bydlel v Karviné, což odpovídalo typované charakteristice. Nemilým 

překvapením byla Monczkova trestní minulost. Krajský soud 10.září 1987 v Ostravě odsoudil 

Monczku souhrnným trestem k patnácti letům odnětí svobody za násilné trestné činy, 

především za brutální vraždu svého společníka. Monczka si odbyl dvě třetiny trestu, 

prezidentská amnestie mu umazala dvanáct měsíců a roku 1996 byl propuštěn za dobré 

chování na svobodu. 

 

Obrázek 24 – M. Monczka při vhazování anonymu do schránky[12] 

Důležité bylo ujistit se zda Monczka nemá komplice. Během následujících dvou týdnů 

bylo potvrzeno, že komplic neexistuje. Vyšetřovatel po konzultaci se stáním zástupcem dostal 

svolení k jeho zatčení. Monczka byl nepřetržitě pod dohledem kriminálky a 30.června byl 

zatčen na vlakové nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí. „Zdravím vás, Ferdo Nováku! Jsem 

Pepa Vodička,“  [12] pravil ironicky vyšetřující podplukovník při prvním setkání tváří v tvář s 

Monczkou. Zprvu Monczka zapíral a mlžil, což mu nebylo nic platné, jelikož si kriminalisté 

byli jisti jeho vinou. Asi po třech hodinách zapírání to Monczka vzdal se slovy „Pánové jste 

dobří. Přiznávám, podcenil jsem vás…“[12]. 

Při soudním líčení se Monczka například obhajoval tím, že nechtěl nikoho zabít. Chtěl 

jen ať mu stát vyplatí požadované peníze. Považoval to jako mstu za nespravedlivé odsouzení 

z roku 1987 [12]. Další pokusem o obhajobu byla snaha přesvědčit soud, že k tomu byl 

Monczka donucen jinou osobou pod hrozbou zabití [13]. Soud Monczkovi neuvěřil a 

s přihlédnutím k jeho trestní minulosti 27.prosince 1999 ho odsoudil k patnácti letům odnětí 

svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou. Monczka se chvíli před vynesením rozsudku 
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doznal a projevil lítost nad svými skutky. I přesto se odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, ten 

však trest potvrdil. Náklady na dopadení Monczky se vyšplhaly na částku čtyř miliónů korun 

a podílelo se na něm až dvě stovky kriminalistů. 

Tento příběh se stal i námětem pro dokumentárně-dramatickou rekonstrukci případů, 

s názvem: Výbuch. Režie se ujal Jiří Svoboda. Tento film jsem bohužel neviděl. 

Konstrukce bomby byla velmi jednoduchá, jednalo se o lešenářskou trubku, ve které 

byla trubka s menším průměrem, která měla sloužit pro zvětšení střepinového účinku. Obě 

byly zavařeny tak, aby trubka tvořila celistvý plášť. Bomba byla naplněna byla černým 

prachem a použita adekvátní rozbuška. Jako časový rozněcovač výbuchu použil v Ostravě 

digitální a v Praze analogový rádiobudík. Bomby Monczka vytvářel ve svém volnu v práci 

místo svačin a obědů, v dnes už zaniklé firmě VOKD - půjčovna strojů Darkov. Černý prach 

kupoval v prodejnách loveckých potřeb po kilogramech na občanský průkaz. Při domovní 

prohlídce bylo objeveno velké množství propagačních plakátů a výstřižků s tématy 

zabezpečovací techniky, pyrotechniky. 

Podle kriminalistů se jednalo o průměrně inteligentního, samotářského, zručného 

muže s přehnaně velkým sebevědomím, byl označen jako typický egoista. Podle mého, 

Monczka už svými pseudonymy chtěl mást policii a to tím, že měl komplice, což následné 

vyšetřování a sledování vyloučilo. Pachatelovo neustálé měnění motivů u soudu, 

promyšlenost jednání, ať už to byly anonymní dopisy, způsob výroby, či doba odpálení 

bomby, společně s trestní minulost, dle mého odpovídají úmyslu ublížit či zabít větší počet 

lidí s myšlenkou následovaného peněžního zisku. 

 

Obrázek 25 - Místo bombového útoku - duben 2009 
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9. Popis cvičení 

Rozbor taktického cvičení VNS pod názvem „Bomba“, mi bylo nabídnuto 

k zpracování Policií ČR. Po konzultaci s vedoucím mé práce doc. Ing. Markem Smetanovu, 

Ph.D, jsem toto téma přijal pod názvem: Případová studie Taktického cvičení nástražného 

výbušného systému. Obsahově se mi téma zdá velmi zajímavé a pestré. Celé cvičení se 

odehrávalo na půdě Karvinské hornické nemocnice, a.s. (dále jen „nemocnice“), městě 

Karviná. 

Cvičení mělo za úkol, ověřit akceschopnost jednotek IZS a spolupráci s už 

zmiňovanou nemocnicí. V případě tohoto cvičení nebyly hosté ani personál evakuováni 

z budovy, byli pouze vytlačeni z prostor zásahu. Pro nácvik evakuace pořádala nemocnice 

samostatné cvičení s jednotkami HZS MSK. 

9.1. Objekt Karvinské hornické nemocnice a.s. 

Historie nemocnice začíná rokem 1950 a to jako vojenská nemocnice. K 1.listopadu 

1958 je předána pro potřeby Závodního ústavu národního zdraví Ostravsko Karvinských Dolů 

(dále jen „OKD“) Karviná. V roce 1996 došlo k privatizaci a změně na současný název 

„Karvinská hornická nemocnice a.s.“ 

 

Obrázek 26 – Lokalizace Karvinské hornické nemocnice, a.s. [7] 
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Jak je vidět na Obrázek 26, nemocnice leží v severní části města Karviné (Karviná – 

Nové Město), v blízkosti pobočky Magistrátu města Karviné na ulici Zakladatelská. Ve 

vzdálenosti cca 250m jihovýchodně od nemocnice se nachází letní fotbalový stadion Kovona. 

Na severu ve vzdálenosti 200m je areál firmy Panelárna St. Město, a.s.. Pojedeme-li jižně 

(zelená čára viz Obrázek 26) po ulici Zakladatelské, která se napojuje na ulici Havířskou a 

dále se vydáme západně po cca 700m (celkové vzdálenosti) dojedeme k budově Policie ČR - 

Územní odbor Karviná. Celá mapa viz Příloha 9  

Tabulka 6 - Výpis dat Obchodního rejstříku 

Karvinská hornická nemocnice a.s. 
Zakladatelská 975/22 
735 06 Karviná 
Karviná - Nové Město 
Moravskoslezský kraj 
datum zápisu do obchodního rejstříku:2.8.1995 
IČO (identifikační číslo organizace):60793490 

9.2. Časová osa 

Pro potřeby časové osy je nutné uvést tyto zkratky těchto názvů: Obvodního oddělení 

Policie (dále jen „OOP“) ČR a Oddělení hlídkové služby (dále jen „OHS“) PČR. 

15.10.2008 
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10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:07 10:08 10:09 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:15 10:16 10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:23 10:24    

Zbělení výhružky pachatelem             Příjezd čtyř policistů OHS Karviná              

   Oznámení výhružky na lince 158                Opětovná výhružka volajícího     

     Předání oznámení operačním důstojníkem, stálé službě OOP ČR Karviná 1       Příjezd velitele zásahu s jednočlenným doprovodem 

         Příchod dvou policistů OOP PČR Karviná 1              

            Příjezd dvou policistů MP             

                            

10:25 10:26 10:27 10:28 10:29 10:30 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:40 10:41 10:42 10:43 10:44 10:45 10:46 10:47 10:48 10:49    

   Seznámení Policistů s podrobnostmi velitelem zásahu   Příjezd psovodů služební kynologie SmK Ostrava             

     Vyžádání spolupráce psovoda služební kynologie SmK         Žádost PČR o vyklizení možného místa nálezu civilisty a personálem 

      Oznámení vrchní sestrou o údajném nalezení NVS         Vyžádání příjezdu pyrotechnika Správy SmK   

        Začátek průzkumu objektu            Označení možného nálezu NVS 

         Částečné uzavření objektu                

                            

10:50 10:51 10:52 10:53 10:54 10:55 10:56 10:57 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:06 11:07 11:08 11:09 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14    

          Příjezd pyrotechniků SmK               

                            

11:15 11:16 11:17 11:18 11:19 11:20 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:27 11:28 11:29 11:30 11:31 11:32 11:33 11:34 11:35 11:36 11:37 11:38 11:39    

       Ohledání NVS Vyžádání příjezdu HZS       Příjezd dvou jednotek HZS      

         Potvrzení NVS      Konzultace o zneškodnění,  za pomoci rentgenu     

                            

                            

11:40 11:41 11:42 11:43 11:44 11:45 11:46 11:47 11:48 11:49 11:50 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:56 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04    

       Hasiči připraven k případnému zásahu   Zneškodnění NVS         Přistavení vozidla s NABCO 

         Pokus o zneškodnění NVS                

                            

12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:14 12:15 12:16 12:17 12:18 12:19 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29    

    Zajištění NVS v Kontejneru    Odvezení NVS k zneškodnění               

                            

                            

12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:40 12:41 12:42 12:43 12:44 12:45             

               Ukončení opatření           
                            

  činnost HZS    činnost PČR vyjma pyrotechniků a velitele    činnost Městské policie      

  činnost zaměatnanců    činnost Velitele zásahu    činost pyrotechniků      
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9.3. Popis situace 

Dne 15.10.2008 jsem se zúčastnil jako pozorovatel taktického cvičení jednotek IZS a 

to PČR - Okresního ředitelství Karviná SmK s HZS MSK. Před zahájením cvičení, které bylo 

utajované, jsem se dostavil s mluvčí PČR okresu Karviná k Karvinské hornické nemocnici.  

Recepční nemocnice, obdržela v 10:00 výhružný telefonát. Pachatel v něm vyhrožoval 

výbuchem bomby v objektu nemocnice, ke kterému mělo dojít ve 12:00. Jako motiv uvedl 

smrt manželky, která umřela v této nemocnici. Recepční neprodleně tuto skutečnost oznámila 

na linku 158. Informace byla přijata a dále předána stálé službě OOP ČR Karviná 1. 

Jako první na místo dorazili pěšky dva uniformovaní policisté Obvodního oddělení 

Policie ČR Karviná 1, kteří vyčkávali na příjezd posil. Během pěti minut se na místo sjeli dva 

policisté Městské Policie a čtyři policisté OHS PČR Karviná1. 

V 10:20 pachatel znova volal na recepci a svůj záměr potvrdil. Snaha recepční zdržet 

volajícího na lince byla marná. Chvíli poté přijel na místo velitel zásahu. Ten se šel ihned 

seznámit se situací. Poté informoval ředitele nemocnice o výhružce. V případě nálezu bomby 

bude dále informován o učiněných opatřeních. Chod nemocnice nebyl zastaven a personál ani 

pacienti nebyly evakuováni, jelikož se jednalo o cvičení. V 10:24 dorazil psovod služební 

kynologie Karviná. Ten ovšem nemohl být využit pro hledání NVS, jelikož neměl patřičný 

výcvik. Velitel zásahu rozdělil přítomné policisty do čtyř skupin a seznámil je situací, poté 

rozdal úkoly, kdy jedna skupina měla zajistit prostranství před nemocnicí a další tři skupiny 

měly zahájit prohledávání s podporou psovodů. Jako doprovod byl přítomen správce budovy 

(dále jen „správce“). 

Ještě před začátkem prohledávání byl nahlášen možný nález NVS a to primářem 

oddělení, tomu to sdělila hlavní sestra tohoto oddělení. To ovšem nemělo žádný vliv na už 

stanovený harmonogram prohlídky. Jako první byl prohledán suterén budovy, který sloužil 

jako boční vstup do oddělaní ambulantní rehabilitace. Zde nebylo nic nalezeno a tento vstup 

byl následovně uzavřen. Dále prohlídka pokračovala do přízemí. První podezření nálezu byly 

plastové pytle u vstupu stravovacího provozu. Po konzultaci s personálem bylo zjištěno, že se 

jedná o odpad z výroby. Mezi tím dorazili i psovodi služební kynologie SmK Ostrava. Další 

nebezpečný předmět se mohl nacházet u osoby nesoucí přikrývky v těch samých místech 

budovy. Zde už bylo využito přítomného psovoda na ohledání předmětu. Ohledání bylo 

negativní a dále se postupovalo spojovací chodbou do čekárny magnetografe, kde nález také 
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nebyl potvrzen. Zde byli požádáni pacienti, aby opustily prostor čekárny na nezbytně dlouhou 

dobu. 

Příchodem do čekárny rentgenového oddělení kde byl hlášen možný nález NVS viz 

příloha 10, byli také všichni pacienti a personál vyzváni k opuštění prostor. Po prvním 

ohledání předmětu igelitové tašky s nápisem „BILLA“ kdy z ní údajně trčely dráty, tento údaj 

nemám vizuálně potvrzen, jelikož bylo vydáno nařízení zákazu přibližování k předmětu 

osobami nepověřenými. V čase 10:46 vyhodnotil psovod situaci za vážnou a přes velitele si 

vyžádal podporu pyrotechnika a to k určení zda se opravdu jedná o NVS či nikoli. Během této 

doby se dostavili další dva policisté OOP ČR Karviná 1 v civilu, jejich úkolem bylo zajištění 

vnějšku budovy, kdy se měli vmísit do davu a typovat možného pachatele. Zbývající dva 

týmy policistů podaly veliteli hlášení o nenalezení jiného podezřelého předmětu. Hlavní vstup 

budovy byl uzavřen, prostor mezi vstupem a příjezdní rampou pro vozidla byl také uzavřen a 

ohraničen policejní páskou. V tomto prostoru se nesměly pohybovat žádné civilní osoby.  

V 11:00 dorazili na místo pyrotechnici správy SmK Ostrava. Ti po konzultovali 

s velitelem a správcem, zda se nenachází v místech možného výbuchu jiné riziko spojené s 

výbuchem, například tlakové nádoby, rozhodli o postupu. Postup spočíval ve vyklizení místa 

nálezu od přítomných židlí a umožnění identifikace NVS psem. Po vybavení pyrotechnika a 

psovoda ochrannými obleky tak bylo i provedeno, pes potvrdil přítomnost NVS (1kg 

SEMTEX 1A). Na základě tohoto zjištění si vyžádal pyrotechnik přes velitele příjezd HZS.  

Aby nedošlo k dálkového odpálení NVS byla na místo nálezu přinesena rušička 

rádiových vln. Pro zjištění způsobu zneškodnění bylo použito mobilního rentgenového 

přístroje, který byl nasměrován na NVS a to přímo v čekárně. Zde bylo zjištěno že se jedná o 

kufřík a odjištěný ruční granát F1, jako iniciačního systému bylo využito mobilu. Ruční 

granát měl plnit funkci pojistky proti nechtěné manipulaci. V 11:34 dorazili dvě jednotky 

HZS. Ty posléze byly vyzvány k přípravě na možný výbuch a k uhašení případného požáru. 

Poté co tak učinily, byl prostor vymezený páskou vyklizen všemi zúčastněnými osobami, 

vyjma pyrotechnika s psovodem a hasiči připravenými k okamžité reakci v případě výbuchu.  

Až byly všechny osoby v dostatečné vzdálenosti a hasiči připraveni, pyrotechnik se 

pokusil zajistit ruční granát. Což se mu asi po pěti minutách povedlo. Poté byla jednotka 

hasičů odvolána a chvíli poté přistaveno vozidlo pyrotechnické služby. NVS byl přemístěn do 

kontejneru pro přepravu NVS (dále jen „kontejneru“) za pomoci tyče pro odstupnou 

manipulaci, zvlášť taška „BILLA“ a zvlášť ruční granát. Po zajištění v kontejneru byl NVS 
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v 12:15 převezen k zneškodnění Vojenského újezdu Libavá. V 12:45 byla všechna opatření 

ukončena. O této situaci byl vyrozuměn i ředitel nemocnice ing. Ivan Stejskal. Součástí tohoto 

cvičení nebylo dopadení možného pachatele plánovaného útoku. 

9.4. Přístupové cesty  

Součástí tohoto cvičení nebyl nácvik evakuace. Policie ČR se na místo dostavila po 

třech minutách od oznámení výhružky na lince. Proto nebyla pro tuto složku IZS [27] 

vytvořena přístupová cesta. PČR by v případě nutnosti zprovoznění přístupových cest, měla 

za úkol řídit dopravu na křižovatkách a ulicích, které by je protínali. 

 

Obrázek 27 - Přístupové cesty 
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Pro jednotky HZS MSK jsem volil 2,3km dlouhou přístupovou cestu z stanice na ulici 

Ostravské. Celá trasa začínala již zmiňovanou ulicí Ostravskou na Třídu osvobození, dále pak 

přes ulici Havířská a Zakladatelská. Sanitky odvážející pacienty potřebující neodkladnou péči, 

by využívaly stejnou cestu jak pro dovoz tak i pro zpáteční cestu v celkové délce tam i zpátky 

6,4km. Trasa od Karvinské hornické nemocnice, by začínala ulicí U Bažantnice a pokračovala 

přes Třídu Osvobození na Třídu 17. Listopadu a tou až k ulici Vydmuchov. Na mapě je taky 

uveden Sbor dobrovolných hasičů Karviná - Ráj. U této jednotky není potřeba vytvářet 

přístupovou cestu. Město Karviná by mělo disponovat ještě dalšími třemi sbory dobrovolných 

hasičů v lokalitách: Karviná - Hranice, Karviná - Staré město, Karviná Louky. Tyto sbory na 

mapě nejsou ozbačeny. 

Z mapky je patrné, že pyrotechnici z Olomouce by dorazili do města po ulici Třída 17. 

Listopadu. Touto třídou by se napojili na přístupovou cestu HZS a to na ulici Třída 

osvobození. Celá trasa mezi Karvinou a Olomoucí měří cca 128km. Tuto trasu ujede auto 

předepsanou rychlostí přibližně za dvě hodiny. V případě příjezdu na „majáky“ by cesta trvala 

něco kolem jedné hodiny. V případě tohoto cvičení ovšem pyrotechnici byly vyrozuměni o 

cvičení již dříve, proto se již nacházeli na území města Karviná. 

9.5. Možné následky reálného uložení 

V případě že by je nejednalo o cvičení, ale skutečnou událost, byla by celá nemocnice 

evakuována. Nejproblematičtější by byla evakuace sedmnácti pacientů (maximální kapacita) 

oddělení Jednotky intenzivní péče [34]., toto oddělení se nachází přímo nad místem uložení 

NVS. Pokud by NVS detonoval za běžného provozu, tlaková vlna by zabila všechny 

návštěvníky nemocnice pohybujících se v čekárně rentgenového oddělení a přilehlých 

ordinací viz příloha 10. Dně těmito prostory mezi sedmou hodinou ranní a třetí hodinou 

odpolední projde cca 700 lidí. [34].V případě detonace NVS v objektu, by musel stavbu 

posoudit statik. 
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10. Zhodnocení 

Při zásazích spojených s NVS je velmi těžké odhadnout síly a prostředky (dále jen 

„SaP“) [30] potřebné k zásahu. Velitelem zásahu je příslušník PČR [27]. Je-li na místě zásahu 

dřív HZS je velitelem člen HZS, do doby příjezdu PČR. Funkce velitele může být předána 

příslušníkovi HZS, pokud činnosti HZS převažují nad činnostmi PČR a naopak. To například 

znamená, jsou-li prováděna opatření k zajištění NVS, velitelem zásahu je příslušník PČR, 

dojde-li ovšem k výbuchu a k hasebnímu zásahu, velení přebírá příslušník HZS. Po ukončení 

akcí HZS, jakou je hoření či evakuace, se může na místo dostavit skupina kriminalistů PČR. 

V tomto případě přebírá velení opět příslušník PČR. V případě potřeby může velitel povolat i 

ostatní složky IZS [30]. Tyto složky jsou poté povinny poskytnout veliteli zásahu SaP 

případnou odbornou pomoc. 

V případě skutečné události se místo předpokládaného výskytu NVS rozdělí na dva 

sektory, kdy velitelem sektoru 1 (vnitřního) je příslušník PČR, Velitelem sektoru 2 (vnějšího) 

je příslušník HZS. Příslušník HZS může být i velitelem sektoru 1. 

10.1.1. Postup PČR 

Hlavním úkolem PČR je chránit bezpečnost osob a majetku, dále se spolupodílí na 

zajišťování veřejného pořádku. Při tomto cvičení nebyl prostor rozdělen do sektorů [27], 

jelikož se jednalo o cvičení menšího rozsahu.  

Další posouzení situace budu provádět na základě dokumentu označeného jako 

„Postup velitele zásahu (cheack-list)“[29]. Po příjezdu na místo se stal velitelem zásahu 

příslušník PČR, jím byly SaP vyhodnoceny v místě zásahu za nedostačující a na místo byl 

povolám pyrotechnik – psovod a později i pyrotechnik a jednotky HZS. Následně byl 

organizován průzkum celého objektu s cílem odhalení uloženého NVS dle anonymního 

telefonátu. Po jeho objevení byl prostor postupně uzavřen a zamezen vstup dalším osobám. 

Z předchozí domluvy vedení nemocnice a PČR, nebyla součástí cvičení evakuace osob. 

Rozsah činností podle „cheack-list“ [29], je vzhledem k faktu, že se jedná o cvičení velmi 

redukován, především o oblast evakuace osob, zřizování štábu velitele [30], určování sektorů, 

atd. Pro potřeby cvičení ovšem bylo podstatné zjištění umístění inženýrských sítí. Tyto sítě 

nebyly žádným způsobem omezeny, jelikož by tato činnost neměla vzhledem k rozsahu 

cvičení žádný smysl. Na místo zásahu byl dopraven kontejner pro přepravu NVS, proto velitel 

nemusel rozhodnout o náhradním způsobu přepravy. Jedna z mála rozhodnutí, které veliteli 
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nepřísluší je technologický postup zneškodnění NVS. O tomto rozhoduje zasahující 

pyrotechnik, který je přítomen na místě a podá k této věci veliteli doporučení, jakým 

způsobem se bude postupovat. Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení nebyla v tomto 

případě předmětem cvičení. Místo zásahu po ukončení cvičení bylo předáno zpět 

provozovateli.  

10.1.2. Postup HZS 

Na žádost velitele přijeli dvě vozidla HZS. Při tomto cvičení nebylo vyžadováno 

komplexní nasazení HZS, navíc domluva mezi Karvinskou hornickou nemocnicí a PČR, byla 

taková, že cvičení IZS nebude velkou měrou ovlivňovat chod nemocnice. Proto bylo jedno 

vozidlo odveleno na přilehlé parkoviště jako záloha. Na místě setrvalo 6 příslušníků HZS.  

Odborná podpora v otázce působení výbuchu na inženýrské sítě nebyla nutná, jelikož 

byl přítomen správce budovy, který informoval velitele o umístění těchto sítí. Ostatní odborná 

podpora v otázce působení výbuchu nebyla v rámci cvičení potřebná. 

Po příjezdu na místo byl jednotkám HZS vydán příkaz k přípravě na možný zásah při 

případném výbuchu objeveného NVS. Dva příslušníci HZS v plné zbroji byli připraveni na 

zásah u vchodu do čekárny radiologie, v bezpečné vzdálenosti od okenních a dveřních otvorů 

viz příloha 10, aby mohli při případném výbuchu uhasit zasahujícího pyrotechnika, který 

prováděl manipulaci s NVS v pyrotechnickém obleku, při jeho identifikaci a výnosu z budovy 

do přistaveného výbuchového kontejneru. 

Při skutečném zásahu by měli ostatní příslušníci HZS dle bojového řádu jednotek 

požární ochrany [28], vyčkávat ve vozidle, plně vyzbrojeni na případný zásah. Vozidlo by 

mělo být v poloze směrem od místa možného výbuchu. V případě tohoto cvičení tato 

připravenost byla redukována na potřebnou míru.  

10.1.3. Reálné riziko – „Trubková bomba“ 

V dnešní době pro sestavení bomby – nástražného výbušného systému stačí přístup na 

internet a trochu manuální zručnosti. Internet nabízí nepřeberné množství informací, jak pro 

výrobu, tak i pro konstrukci těchto NVS.  

Existuje celá řada způsobu možných konstrukcí NVS. Jako nejjednodušší se mi zdá 

vyrobení tzv. „trubkové bomby“. Ta je složena z tlustostěnné kovové trubky, která je na 

koncích opatřena záslepkami, ať zavařenými, nebo našroubovanými. Jako výbušninu lze 
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použít jakoukoliv pyrotechnickou výbušnou slož, například i černý prach pro své výbušné 

vlastnosti. Pro jeho roznět lze použít elektrickou rozbušku, nebo palník, který je napojen do 

elektrického okruhu, například z mobilním telefonem.  

Problém není jen v samotné triviální konstrukci této trubkové bomby, ale také 

v jednoduchosti, jak lehce si lze obstarat černý prach. Ten lze získat hned třemi způsoby. 

Nejpracnější je si ho sám vyrobit a to smícháním práškové formy síry, dřevěného uhlí a 

dusičnanu draselného v určitém poměru. Jiný poněkud pohodlnější způsob obstarání, je nákup 

zábavné pyrotechniky. Tato samotná, ve své konstrukci obsahuje v menší míře i černý prach, 

který slouží například pro vymet dalších, například světelných složí. Nejsnazším způsobem je 

ovšem zakoupit si černý prach přímo ve specializovaném obchodě na zbraně a střelivo, kde 

stačí předložit občanský průkaz. Takovým to způsobem si lze zakoupit až tři kila černého 

prachu, například pro použití v křesadlových puškách a různých replikách historických zbraní. 

Po konstrukci této trubkové bomby, jejím nastražení a výbuchu hrozí velká 

fragmentace kovového obalu a tím i velká zranitelnost osob v okruhu min.100 metrů. Proto 

tuto formu NVS uvádím jako nejrizikovější. 
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11. Závěr 

Celá práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, které tvoří celek utříděných informací, 

vedoucích k pochopení problematiky NVS. Tato problematika se převážně zaměřuje na NVS, 

umísťovaných na veřejných místech s možností zasažení velkého počtu lidí. NVS zaměřené 

proti konkrétním osobám, nejsou předmětem rozboru. 

Jednotky IZS musí všechna hlášení o NVS brát zcela vážně a pokaždé prostor 

možného výskytu prozkoumat. Pyrotechnická služba PČR je povolána, až v případě nalezení 

možného NVS. Vždy se postupuje stejně i v případě, jedná-li se o falešný NVS. Osoba se 

dopouští trestného činu i v případě telefonické výhružky a o trestný čin se jedná i v případě 

falešného NVS. 

Prvním cílem práce bylo zhodnotit náročnost výroby NVS. Tato otázka byla 

zodpovězena a sestavení NVS označeno za snadné. Navrhnout účinné opatření proti výrobě 

NVS, je však velmi problematické. Černý prach, který je hlavní součástí popisované NVS je 

totiž velmi jednoduché si obstarat. Opatření, jako dohled nad prodejem všech předmětů 

obsahující černý prach, je v dnešních podmínkách nemožné. Vezmeme-li v potaz druhy 

výbušin, které se při trestné činnosti s NVS používají, ve velké míře průmyslové trhaviny, je 

dohled nad černým prachem zbytečný. 

Práce zasahujících jednotek byla zcela profesionální a v souladu s předpisy, které jsem 

měl k dispozici. Jediná věc na kterou poukazovali příslušníci PČR, byla nedostatečná 

vybavenost spojovací technikou. Z pohledu mého, bych jako největší nedostatek viděl dobu 

příjezdu pyrotechniků, kteří by v reální situaci museli ujet cca 128km. S použitím výstražných 

majáků je jednotka pyrotechniků schopna dorazit na místo v čase přibližně jedné hodiny. 

Vezmeme-li v potaz technickou závadu pyrotechnického vozidla či dopravní nehodu na 

příjezdové komunikaci, může dojít k pozdnímu příjezdu na místo. Jako jediné účinné opatření 

proti této situaci, vidím vždy probíhající evakuaci objektu, při potvrzení možného NVS.  

U skutečného zásahu by činnosti HZS byla převážně směřována k zajištění případného 

hasebního zásahu a k evakuaci pacientů z nemocnice. PČR by zajišťovala uzavření oblasti a 

likvidaci NVS. Proto bych navrhoval, uskutečnit taktické cvičení většího rozsahu, které by 

prověřilo všechny složky IZS najednou. Námětem by opět mohlo být NVS v areálu 

nemocnice. Rozdíl by byl v úplném provedení všech potřebných úkonů, jakými jsou průzkum 

objektu, následná evakuace, pokus o zneškodnění NVS, případné hašení po výbuchu, ošetření 
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raněných. Toto cvičení bych navrhoval uskutečnit v nepracovních dnech, za využití 

komparsistů, pro snížení možných ekonomických dopadů na nemocnici. 
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Příloha 1 – Právní rámec 

 

Zákon 140/1961 Sb., Trestní zákon, a ve znění pozdějších předpisů 
 

Teror 
 

§ 93 
Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení republiky jiného úmyslně usmrtí nebo se o to 

pokusí, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem. 
 

Záškodnictví 
 

§ 95 Teroristický útok 
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky, narušit 

nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu republiky nebo 
mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit 
vládu nebo jiný státní orgán nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo 

trpěla, 
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo 

těžkou újmu na zdraví, 
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos, 

c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, 
včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, 
zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s cílem ohrozit tím 
lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému nebo prostranství anebo vydat majetek 

v nebezpečí škody velkého rozsahu, 
d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního 

zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého 
rozsahu, 

e) zmocní se letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad ním 
vykonává kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším 

rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí 
život nebo zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku anebo vydá majetek v 

nebezpečí škody velkého rozsahu, 
f) nedovoleně vyrobí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává 
nebo užije výbušninu, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou hromadně účinnou zbraň, 

anebo provádí nedovolený výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně 
nebo bojového prostředku nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou, 

nebo 
g) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody 
velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, 

elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného 
nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo 

zmírnění, 
bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 

propadnutím majetku. 
(2) Stejně bude potrestán, kdo 

a) jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, nebo 
b) kdo takové jednání finančně, materiálně nebo jinak podporuje. 

(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, 
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a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt, 

c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší, 
d) způsobí-li takovým činem značné potíže ve výrobě zboží základní potřeby nebo při 

zásobování takovým zbožím, 
e) způsobí-li takovým činem ve větším rozsahu přerušení dopravy, 

f) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, 
g) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, 

h) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení republiky nebo postavení 
mezinárodní organizace, v níž je Česká republika členem, nebo 

i) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 
(4) Ochrana podle odstavců 1 až 3 se poskytuje též cizímu státu. 

 
§ 96 Záškodnictví 

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky cizí nebo 
vlastní věc zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou, bude potrestán odnětím svobody na tři 

léta až deset let. 
(2) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 
 

Obecné ohrožení 
 

§ 179 
(1) Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí 

majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo 
škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil 

nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), nebo kdo 
obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,bude potrestán odnětím 

svobody na tři léta až osm let. 
(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době, nebo 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, škodu velkého 
rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek. 

(3) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude 
pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo 
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

 
Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního 

plavidla 
 

§ 180a 
(1) Kdo na palubě vzdušného dopravního prostředku nebo civilního plavidla v úmyslu 

získat nebo vykonávat kontrolu nad takovým prostředkem 
a) užije proti jinému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, 

b) vyhrožuje jinému usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého 
rozsahu, nebo 

c) zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let 
nebo propadnutím majetku. 
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(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem, 
popřípadě vedle těchto trestů též propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

 
§ 180b 

Kdo sdělí nepravdivou informaci, která může ohrozit bezpečnost nebo provoz 
vzdušného dopravního prostředku za letu nebo civilního plavidla za plavby, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem. 
 

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 
 

§ 196 
(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo 

způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 
(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, 

ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich politické přesvědčení, 
národnost, příslušnost k etnické skupině, rasu, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání takového čin. 

 
§ 197a 

(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou 
újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. 
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 

1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti. 
 

Šíření poplašné zprávy 
§ 199 

(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva 
nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán 

odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. 
(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1, ač ví, že je nepravdivá a může vyvolat opatření 

vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa, sdělí 
podniku nebo organizaci nebo policejnímu nebo jinému státnímu orgánu anebo hromadnému 

informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo 
peněžitým trestem. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 opětovně, nebo 

b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v hospodářském provozu nebo 
hospodářské činnosti podniku nebo organizace nebo v činnosti státního orgánu anebo jiný 

zvlášť závažný následek. 
 

§ 216 Únos 
(1) Kdo dítě nebo osobu stiženou duševní poruchou nebo duševně nedostatečně 

vyvinutou odejme z opatrování toho, kdo má podle zákona nebo podle úředního rozhodnutí 
povinnost o ně pečovat, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým 

trestem. 
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 



Příloha 1 – Právní rámec 

 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému majetkový 
prospěch, nebo 

b) ohrozí-li takovým činem mravní vývoj unesené osoby. 
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek. 
 

§ 219 Vražda 
(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct 

let. 
(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) na dvou nebo více osobách, 

b) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, 
c) opětovně, 

d) na těhotné ženě, 
e) na osobě mladší než patnáct let, 

f) na veřejném činiteli při výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci, 
g) na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, 

vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo 
h) v úmyslu získat majetkový prospěch nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin, 

anebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky. 
 

§ 235 Vydírání 
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby 

něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, 

c) spáchá-li takový čin se zbraní, 
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu, 

e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich 
povinnosti, nebo 

f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, 
politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 

(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 
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      Škody HL. M. PRAHA 
Zjištěno Objasněno v tis. Kč 

Název   Počet %   
Vraždy ostatní 4 2 50,00 0 

Únos 0 0 0,00 0 
Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 4 0 0,00 0 

Vydírání 64 37 57,81 3 917 
Šíření poplašné zprávy 12 2 16,67 0 

Celkem 84 41 48,81 3 917  

 

 

      Škody SEVEROMORAVSKÝ 
Zjištěno Objasněno v tis. Kč 

Název   Počet %   
Vraždy ostatní 0 0 0,00 0 

Únos 1 0 0,00 0 
Násilí a vyhrož. proti skup. 

ob. 8 5 62,50 0 
Vydírání 88 56 63,64 111 

Šíření poplašné zprávy 16 4 25,00 0 
Celkem 113 65 57,52 111  

 

 

      Škody JIHOMORAVSKÝ 
Zjištěno Objasněno v tis. Kč 

Název   Počet %   
Vraždy ostatní 3 2 66,67 0 

Únos 0 0 0,00 0 
Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 4 1 25,00 0 

Vydírání 67 20 29,85 658 
Šíření poplašné zprávy 15 3 20,00 0 

Celkem 89 26 29,21 658 
 

 

 

 

      Škody VÝCHODOČESKÝ 
Zjištěno Objasněno v tis. Kč 

Název   Počet %   
Vraždy ostatní 3 2 66,67 250 

Únos 0 0 0,00 0 
Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 2 2 100,00 0 

Vydírání 44 28 63,64 22 
Šíření poplašné zprávy 4 4 100,00 0 

Celkem 53 36 67,92 272  
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      Škody SEVEROČESKÝ 
Zjištěno Objasněno v tis. Kč 

Název   Počet %   
Vraždy ostatní 2 1 50,00 0 

Únos 1 0 000,00 0 
Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 6 5 83,33 0 

Vydírání 100 63 63,00 1 140 
Šíření poplašné zprávy 11 3 27,27 0 

Celkem 120 72 60,00 1 140  

 

 

      Škody ZÁPADOČESKÝ 
Zjištěno Objasněno v tis. Kč 

Název   Počet %   
Vraždy ostatní 1 1 100,00 0 

Únos 0 0 0,00 0 
Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 1 0 0,00 0 

Vydírání 57 45 78,95 1 154 
Šíření poplašné zprávy 16 1 6,25 0 

Celkem 75 47 62,67 1 154  
 

 

      Škody JIHOČESKÝ 
Zjištěno Objasněno v tis. Kč 

Název   Počet %   
Vraždy ostatní 3 2 66,67 0 

Únos 1 1 100,00 0 
Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 1 1 100,00 0 

Vydírání 25 20 80,00 1 
Šíření poplašné zprávy 6 3 50,00 0 

Celkem 36 27 75,00 1  

 

 

      Škody STŘEDOČESKÝ 
Zjištěno Objasněno v tis. Kč 

Název   Počet %   
Vraždy ostatní 6 5 83,33 0 

Únos 0 0 0,00 0 
Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 5 5 100,00 62 

Vydírání 51 18 35,29 2 081 
Šíření poplašné zprávy 7 1 14,29 0 

Celkem 69 29 42,03 2 143  
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Příloha 6 – Dělení České republiky podle Policie ČR 

 

Dělení České republiky podle Policie ČR 

Česká republika je z pohledu policie je dělená do Krajských ředitelství. Nejedná se o 

stejné dělení krajů jako u samosprávy, nýbrž republika je rozdělena na: 

a) Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 

b) Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 

c) Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

d) Krajské ředitelství policie Severočeského kraje 

e) Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje 

f) Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

g) Krajské ředitelství policie Východočeského kraje 

h) Krajské ředitelství policie Západočeského kraje 

 

 

Obrázek  - Rozdělení republiky podle Krajských ředitelstvích PČR2 

 

 

 

                                                 

2 Bruntál.net [online]. 2004 [cit. 2009-04-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.bruntal.net/image/200404122133_kraje-1960.jpg>.  



 

Příloha 7 – Průběh tlakové vlny 

 

 

Obrázek BB Průběh tlakové vlnyαααα 

                                                 

α FBI - VŠB - Studium a výuka [online]. 2008 [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/letiste.pdf>. 
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Obrázek cc - Situace před výbuchem 

 

Obrázek dd - Pozitivní (rozpínavá) tlaková fáze výbuchu 

 

Obrázek ee - Negativní (sací) tlaková fáze výbuchu 

 

Obrázek ff - Situace po situaci po přechodu všech výbušných tlaků 



Příloha 9 – Mapa Karviné 
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