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Příloha č. 1 Nejčastěji podomácky vyráběné výbušniny 

[7] 
 
Trubková bomba (pipe bomb)  

Tento typ výbušného zařízení je v širokém měřítku používán v řadě zemí. Vyznačuje 

se dostupností komponent, snadnou přípravou a značnou variabilitou použití. Základem 

tohoto systému je výbušná nálož umístěná v ocelové nebo litinové trubce, přičemž trubka má 

jeden konec zavařený, druhý konec je vybaven šroubovatelným víčkem s otvorem pro přívod 

roznětného impulsu. Rozměry trubky určují velikost výbušné nálože, typ použité výbušniny  

a tloušťka stěny trubky jsou významné pro účinek výbuchu (fragmentaci). Při použití 

brizantních výbušnin jako je RDX, PETN nebo TNT a vhodné geometrii vzniká při výbuchu 

velký počet střepin majících značnou energii a tedy zničující účinek na okolí, zejména osoby, 

dopravní prostředky, vybavení objektů a podobně. V případě, že výbušnou nálož tvoří 

výbušniny s nižší brizancí nebo výbušniny je účinek střepin na okolí nižší, přesto velmi 

nebezpečný.  

U trubkové bomby mohou být použity nejrůznější způsoby iniciace podle typu použité 

výbušniny, záměrů a možností osoby, která výbušné zařízení připravuje. Skutečností je,  

že v trubkových bombách, které jsou obvykle zbraní osob s menší invencí a možnostmi je 

často používán černý prach nebo drobnozrnný bezdýmný prach, který je možné ve většině 

zemí koupit v obchodech prodávajících komponenty pro perkusní zbraně a reloading lovecké 

munice.  

153/2008 Sb. - Vyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, 

nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin 

Výrobce, dovozce nebo distributor je dále podle povahy výrobků povinen zejména: 

� poskytnout uživatelům informace, které jim umožní posoudit obvyklé nebo rozumně 

předvídatelné nebezpečí spojené s užíváním výrobků, které by mohlo ohrozit 

oprávněný zájem po dobu předpokládané životnosti výrobku, pokud toto nebezpečí 

není zřejmé bez odpovídajícího upozornění. Tato informace nezbavuje žádnou osobu 

povinnosti dodržovat požadavky na bezpečnost výrobků stanovené v právních 

předpisech, 

� učinit opatření, aby jednotlivé výrobky nebo výrobní partie výrobků, které mohou 

představovat možné ohrožení oprávněného zájmu, byly snadno identifikovatelné 
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Improvizovaná usměrněná nálož  

Pro přípravu tohoto typu nálože se používají různé způsoby vytvoření kuželové dutiny 

zajišťující usměrňující účinek. Může být například použita skleněná láhev od vína s falešným 

kuželovým dnem, láhev od Coca Coly, kónická nálevka vložená do válcové plechovky. Jako 

výbušná náplň může být použita plastická trhavina, tritol nebo jiná tekutá výbušnina. Způsob 

roznětu může být různý, pro vlastní iniciaci je nezbytná rozbuška. Klasická rozbuška  

je dutinka do které se ke dnu zalisuje nejprve sekundární trhavinová. Nejvíce se používá 

Pentrit, Hexogen, Tetryl, TNT. Na tuto sekundární náplň se potom zalisuje primární 

třaskavinová náplň s pojistkou. Třaskavinou je nejčastěji fulminát rtuťnatý, fulminát stříbrný, 

azid olovnatý, dinol. Materiálem dutinek je měď nebo hliník, v menší míře ocel a dříve i papír 

(v současnosti se vyrábějí i plastové rozbušky).  Kumulativní (hromaděný) efekt dosažený 

tvarovanou náloží výrazně zvyšuje schopnost prorazit nejrůznější struktury. 

 

Miniaturní střepinová mina  

Postup přípravy nálože je takový, že se například polovina dělené krabičky na mýdlo 

se zaplní vhodnou výbušninou. Do horní poloviny krabičky se zalijí do pryskyřice ložiskové 

kuličky do jedné poloviny výšky krabičky a zbytek krabičky se doplní výbušninou. Obě 

poloviny krabičky se spojí, iniciace se provede rozbuškou ve spodní části krabičky. Krabička 

se fixuje k povrchu předmětu, který je cílem útoku magnety nebo dvoustranou lepící páskou. 

Existuje verze této miny, která místo ocelových kuliček obsahuje zápalné pyrotechnické 

směsi nebo hliník. Tato verze slouží k útokům na nádrže obsahující kapalná paliva, případně 

společně s kanistrem benzinu nebo nafty jako zápalná bomba. 

 

Improvizované horizontální miny  

Existují návrhy na přípravu horizontálních min, u kterých výbušná nálož svým výbušným 

účinkem formuje kovovou vložku na projektil s vysokou energií schopný průrazu cílů  

na vzdálenost až 50 metrů. Ještě na tuto vzdálenost je výbuchově zformovaný projektil 

schopen prorazit až 25 mm oceli. Nebezpečnost tohoto systému vyplývá ze schopnosti 

zaútočit přes různé překážky na značnou dálku. Technicky jde o využití principů uplatněných 

v horizontálních minách zavedených v různých armádách. V České armádě je například 

používána mina s označením HORIZONT. Improvizovaná příprava těchto systémů  

je poměrně náročná, protože účinnost je velmi závislá na přesné geometrii jednotlivých 

komponent nálože a jejího sestavení.  
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Příloha č. 2 Reprezentanti výbušných látek použitelných při konstrukci NVS 

[5] 

 

Třaskaviny:  
 

• jododusík - černočervená krystalická látka, extrémně citlivá  na mechanické podněty, 

teplota vzbuchu. 500 C 

• acetylit mědnatý - černá krystalická látka, mimořádně citlivá na mechanické podněty 

teplota vzbuchu. 1200 C 

• acetylit stříbrný - bílá krystalická látka, značně citlivá na mechanické podněty, teplota 

vzbuchu. 1200 C. 

• acetylit měďný - hnědočervená krystalická látka, značně citlivá na mechanické podněty, 

teplota vzbuchu 1200 C  

• HMTD - bílá krystalická látka, páchne po formaldehydu, značně  citlivá na mechanické 

podněty, teplota vzbuchu.1300 C, vysoká  brizance , 

• acetonperoxid - bílá krystalická látka, značně citlivý k mechanickým podnětům, teplota 

vzbuchu 2500 C, vysoká brizance,  

• fulminát rtuťnatý - hnědá nebo bílá krystalická látka, citlivá k mechanickým  podnětům, 

teplota vzbuchu 2100 C 

• azid olovnatý - bílá krystalická látka, citlivá k mechanickým podnětům, teplota vzbuchu 

3150C 

• dinol - žlutá krystalická látka, citlivá k mechanickým podnětům, teplota vzbuchu 1800C, 

velmi vysoká brizance 

• pikrát olovnatý - žlutá krystalická látka, velmi citlivá k mechanickým podnětům, teplota 

vzbuchu 2850C 
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Trhaviny: 
 

• dusičnan močovin - bílá krystalická látka, málo citlivá k mechanickým podnětům teplota 

vzbuchu 1600 C, vyžaduje silnou iniciaci 

• urotropin dinitrát - bílá krystalická látka, necitlivá k mechanickým podnětům vyžaduje 

silnou iniciaci 

• kyselina pikrová - žlutá krystalická látka,málo citlivá k mechanickým podnětům teplota 

vzbuchu 3000 C, citlivá k iniciaci detonační vlnou 

• nitromethan - bezbarvá kapalina konzistence vody, čirá, necitlivá k mechanickým 

podnětům nutný silný počin 

• nitrocelulóza  - bílá vláknitá látka, velmi citlivá k mechanickým podnětům teplota 

vzbuchu 1800C,  

• nitroglycerin - bezbarvá až nažloutlá olejovitá kapalina, velmi citlivá k mechanickým 

podnětům 

• nitroglykol - bezbarvá až nažloutlá olejovitá kapalina, velmi  citlivá k mechanickým 

podnětům, citlivá k iniciaci 

• R – sůl - žlutá krystalická látka, necitlivá k mechanickým podnětům, teplota vzbuchu 

1900 C 

• pikrát amonný - žlutá až červená krystalická látka, necitlivý k mechanickým .podnětům, 

teplota vzbuchu 300 0 C, málo citlivý k iniciaci 

• trinitrokresol - žlutohnědá krystalická látka, necitlivý k mechanickým podnětům, teplota 

vzbuchu 2900 C, málo citlivá k iniciaci 

• dusičnan amonný + nafta - minimálně citlivý k mechanickým podnětům, málo citlivý 

iniciaci, použití ve velkých objemech 

• dusičnan amonný + 25% Al - mírně citlivý k mechanickým podnětům, citlivý k iniciaci 

• dusičnan amonný + nitromethan - málo citlivý k mechanickým podnětům, velmi citlivý  

k iniciaci 

• dynamity - značně citlivé k mechanickým. podnětům, velmi citlivé k iniciaci 

• kapalné chlorované uhlovodíky - málo citlivé k mechanickým podnětům, riziko 

samovznícení, citlivé k iniciaci, 
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Plynné výbušné látky: 
 

• acetylén + vzduch - mez výbušnosti 2,5-80%, velmi citlivé na jiskru, explosivní hoření 

může přejít v detonaci, iniciace rozbuškou 

• vodík + vzduch - mez výbušnosti 9-71%, jako acetylén + vzduch 

• zemní plyn + vzduch - mez výbušnosti 15-15%, jako acetylén + vzduch 

• propan-butan + vzduch - mez výbušnosti 2-9%, jako acetylén + vzduch 

 

Pyrotechnické slože: 
 

• chlorečnan draselný - velmi citlivý k mechanickým podnětům, velmi citlivé k zážehu, 

vysoká rychlost hoření s přechodem do deflagrace, iniciace rozbuškou - detonace,  

v kombinaci se sírou, fosforem nebo  amonnými solemi -samozápalnost! 

• manganistan draselný  - velmi citlivý k mechanickým podnětům, vysoká  rychlost hoření - 

přechod do deflagrace, s amonnými solemi, samozápalnost, rozbuškou iniciovatelnost  

k výbuchu, 

• oxid olovnato – olovičitý - velmi citlivý k mechanickým podnětům, dobře zapalitelný, 

vysoká rychlost hoření 

• černý prach - velmi citlivý k mechanickým podnětům, vysoká rychlost hoření přechází  

v deflagraci, iniciovatelný rozbuškou k detonaci 

• bezdýmný prach (Lovex) - citlivý na mechanické podněty, velmi dobře  zapalitelný, 

přechod hoření v detonaci, iniciovatelnost rozbuškou k detonaci. 
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Příloha č. 3 Půdorys odletové haly 

[17] 
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Příloha č. 4 Tabulka možných příčin poruch a jejich následků (FMEA) 

 

Tabulka možných příčin poruch a jejich následků z hlediska STRUKTURÁLNÍHO 
Objekt Subsystém Identifikace nebezpečí  Současný stav  Nový stav Kontrola Příčiny Následky 

1. Možnost iniciace NVS 
rentgenovým paprskem 

100 Rentgeny se 
stálou vlnou, HI-
SCAN 6040i 

24 Rentgeny v režimu 
jednoho pulsu, 
FOX RAY 

Kontrola 
obsahu 
zavazadla na 
monitoru 

Přehlédnutí 
NVS 

Ohrožení 
osob, majetku 
letiště 

2. Výbuch, fragmentární účinek 75  27 Paravány 
z protistřepinových 
přikrývek 

Kontrola 
obsluhy RTG 

Přehlédnutí 
NVS 

Usmrcení, 
zranění 
obsluhy RTG 

3. Fragmentace skleněných tabulí  75  24 Zesílená čirá fólie 
typu SC7 

 Výbuch NVS 
v bezpečnost
ním rentgenu 

Zasažení 
osob 
střepinami ze 
skleněných 
tabulí 

4. Požár lehce zápalných látek 45 EPS 20 Protipožární nátěry Pravidelné 
kontroly a 
revize EPS 

Výbuch NVS 
v bezpečnost
ním rentgenu 

Požár 

5. Podezřelý člověk na vstupu 40 Kamerový 
systém 

24 Tři kamery ke 
vstupu do odletové 
haly 

Kontrola 
podezřelých 
osob 
pohybujících 
se v hale 

Zjištění 
potenciálního 
pachatele 

Ohrožení 
osob, majetku 
letiště 

6.Uvolnění a pád předmětů v hale 40  24 paravány 
z protistřepinových 
přikrývek 

 Výbuch NVS 
v bezpečnost
ním rentgenu 

Narušení 
statika 
odletové haly 

7. Podezřelý předmět v hale 40 Kamerový 
systém, ostraha 
letiště 

15 Zvýšená pozornost 
personálu letiště 

Pravidelné 
obchůzky 
ostrahy letiště 

Přehlédnutí 
podezřelého 
předmětu 

Ohrožení 
osob, majetku 
letiště 

  

8. Ohlášení hrozby výbuchu NVS 
v RTG 

30 Sekretářky, 
spojovatelky 
ústředny, 
bezpečnostní 
služba 

15 Důkladná příprava 
personálu na danou 
situaci 

Pravidelná 
školení, 
výcvik, 
psychotesty 

Nesprávná 
konverzace s 
pachatelem 

Podniknutí 
útoku 
pachatelem 



  

9. Poškození statiky odletové haly 25 Ocelová 
konstrukce 

25  Kontrola 
prasklin a 
netěsností 

Extremně 
silný výbuch 

Zřícení celé 
odletové haly 

10. Úmyslné podcenění obsluhy 
RTG 

24 Výcvik a školení 
personálu 

24 Psychotesty, 
kamerový systém 

Pravidelná 
školení, 
výcvik, 
psychotesty 

Úmysl 
ublížení na 
životech, 
zdraví a 
majetku 
letiště 

Ohrožení 
osob, majetku 
letiště 
výbuchem 
NVS 

11. Podstrčení NVS obsluhou RTG 20 Pozornost 
přítomného 
personálu 

20 Psychotesty, 
kamerový systém 

Sledování 
ostatním 
personálem 

Porušení 
předpisů 

Ohrožení 
osob, majetku 
letiště 
výbuchem 
NVS 

12. Odhalení imitace NVS v RTG, 
nebo v odbavovací hale letiště 

6 Pozornost 
přítomného 
personálu 

6 Častější a kratší 
přestávky, měnění 
pracovních pozic 
obsluhy 

Pozorná 
kontrola 
monitoru a 
prostoru 
odletové haly 
na NVS 

Správná 
motivace a 
čilost 
obsluhy 

Potvrzení 
správné 
funkce 
bezpečnostníc
h opatření 

13. Odhalení NVS v zavazadle při 
kontrole v RTG 

6 Pozornost 
obsluhy RTG 

6 Častější zařazovaní 
falešných NVS 

Pozorná 
kontrola 
monitoru 

Správná 
motivace a 
čilost 
obsluhy 

Potvrzení 
správné 
funkce 
bezpečnostníc
h opatření 

14. Napadení obsluhy RTG 5  5 Vybavení obsluhy 
RTG obuškem 

Pravidelná 
školení, 
výcvik 

Zavedení 
NVS do 
bezpečnostní
ho rentgenu 

Výbuch NVS 
v bezpečnost
ním rentgenu 

15. Prolomení ostrahy letiště 4 Důkladné 
vybavení ostrahy 
letiště  

4  Pravidelná 
školení, 
výcvik 

Zavedení 
NVS do 
bezpečnostní
ho rentgenu 

Výbuch NVS 
v bezpečnost
ním rentgenu 
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Tabulka možných příčin poruch a jejich následků z hlediska PROCESNÍHO 
Objekt Subsystém Identifikace nebezpečí  Současný stav  Nový stav Kontrola Příčiny Následky 

1. Panika lidí při odhalení NVS 100 Informační 
rozhlasový 
systém 

24 Informační sytém 
ve více jazycích, 
poučený personál. 
Zamezení velké 
kumulaci lidí 
v odletové hale 

Pravidelné 
kontroly a 
revize 
rozhlasu 

Neukáznění 
cestující 

Ušlapání lidí, 
poničení 
vybavení 
letiště 

2. Usmrcení nebo zranění osob 
střepinami, fragmenty 

75  27 Paravány 
z protistřepinových 
přikrývek 

Kontrola 
obsluhy RTG 

Přehlédnutí 
NVS 

Usmrcení, 
zranění 
přítomných 
cestujících 

3. Odpálení NVS na dálku, nebo 
jiným způsobem 

75  24 Použití rušičky 
iniciačního 
systému NVS 

Pravidelné 
kontroly a 
revize rušičky 

Porucha 
rušičky, 
iniciace 
přímo 
rušičkou 

Výbuch NVS 
odpáleného 
na dálku 

4. Časový stres obsluhy v provozní 
špičce 

60 Přestávky 24 Kratší, ale častější 
přestávky. Střídání 
pracovních pozic 

Pravidelná 
školení, 
psychotesty 

Přehlédnutí 
NVS 

Výbuch NVS 
v bezpečnost
ním rentgenu 

5. Ztráta důvěryhodnosti letiště 50  25 Nepodcenění 
žádného z rizik  

Kontrola 
dodržování 
všech 
bezpečnostní
ch opatření 

Výbuch, 
nález NVS 

Špatné jméno 
letiště, ztráta 
zisků a 
kapacit pro 
odbavování  

6. Usmrcení nebo zranění obsluhy 
RTG střepinami, fragmenty 

45  18 Vybavení obsluhy 
RTG ochranou 
vestou a přilbou 

Kontrola 
obsluhy RTG 

Přehlédnutí 
NVS 

Výbuch NVS 
v bezpečnost
ním rentgenu 

7. Podezřelá osoba se zavazadlem 30 Kamerový 
systém 
v odletové hale 

24 Tři kamery ke 
vstupu do odletové 
haly 

Zvýšená 
kontrola 
monitoringu 
na vstupu  

Zjištění 
potenciálního 
pachatele 

Ohrožení 
osob, majetku 
letiště NVS v 
zavazadle 

  

8. Monotónnost kontroly zavazadel 30 Zařazování 
falešných 
zakázaných 
předmětů 

20 Častější zařazování 
falešných 
zakázaných 
předmětů, střídání 
pracovních pozic 

Pečlivé 
sledování 
monitoru 

Stále stejná 
pracovní 
činnost 

Přehlednutí 
sebemenšího 
detailu 
způsobující 
výbuch NVS 



  

9. Podstrčení NVS obsluhou RTG 25 Pozornost 
přítomného 
personálu 

25 Psychotesty, 
kamerový systém 

Sledování 
ostatním 
personálem 

Porušení 
předpisů a 
následné 
neodhalení 
předmětu 

Ohrožení 
osob, majetku 
letiště 
výbuchem 
NVS 

10. Selhání lidského faktoru 15 Výcvik a školení 
personálu 

15  Kontrola 
správné 
činnosti 

Únava, stres Ohrožení 
letiště 

11. Zakázaný předmět v kabinovém 
zavazadle 

15 Důkladná 
detekční 
prohlídka 

15  Správný 
postup 
kontroly 

Porušení 
předpisů a 
následné 
neodhalení 
předmětu 

Ohrožení 
osob, majetku 
letiště 
výbuchem 
NVS 

12. Hrozba útokem pomocí 
výbušniny, bez odhalení NVS 

12 Důkladná 
detekční 
prohlídka 

12 Správný postup při 
vyjednávání 

Kontrola 
správné 
činnosti 

Nepozornost, 
podcenění 
situace 

Ohrožení 
osob, majetku 
letiště 
výbuchem 
NVS 

13. Úmyslné poškození RTG 
obsluhou 

10 Výcvik a školení 
personálu 

10 Psychotesty, 
kamerový systém 

Pravidelné 
školení, 
výcvik,  
psychotesty 

Úmysl 
poškodit 
RTG 

Ohrožení 
osob, škody 
na majetku 
letiště 

14. Úmyslné podcenění obsluhy 
RTG 

10 Výcvik a školení 
personálu 

10 Psychotesty, 
kamerový systém 

Pravidelná 
školení, 
výcvik, 
psychotesty 

Úmysl 
ublížení na 
životech, 
zdraví a 
majetku 
letiště 

Ohrožení 
osob, škody 
na majetku 
letiště 

15. Hrozba útokem pomocí 
výbušniny a následné odhalení 
imitace NVS 

6 Důkladná 
detekční 
prohlídka 

6 Správný postup při 
vyjednávání 

Pravidelná 
školení, 
výcvik 

Porušení 
předpisů a 
následné 
odhalení 
předmětu 

Provést 
bezpečnostní 
opatření 

 
 
 


