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Úvod

Prostředků pro zabezpečení objektů a prostorů je velké množství. Jednu skupinu tvoří 

i  tzv.  zakázané prostředky,  tedy ty,  jejichž využití  je za  hranicí  zákona.  Přestože existuje 

všeobecné povědomí o jejich nelegálnosti, i v současnosti se najdou jedinci, kteří jsou schopni 

si takové zařízení opatřit a instalovat. Že se dopouštějí trestného činu se často dozví až když 

jejich prostředek někoho zraní.

Protože dodnes nebyla vydána nebo zpracována publikace komplexně se zabývající 

touto  problematikou,  nelze  si  vytvořit  ucelený  obraz  o  množství,  historii  a  vývoji  těchto 

prostředků.  V  odborné  literatuře  se  lze  setkat  pouze  s  dílčími  zmínkami  nebo  příklady 

zařízení, která byla nebo jsou řazena do kategorie zakázaných prostředků. Problematický je 

mnohdy také „právní pohled“.

 Snahou autora předkládané práce je přínést základní rozdělení zakázaných prostředků 

ochrany prostorů a objektů s uvedením nejznámnějších a nejpoužívanějších příkladů, jejich 

historii  a  vývoj,  a  také  přehled  právních  předpisů  České  republiky,  které  se  této  oblasti 

dotýkají. Cílem není vytvořit „encyklopedii“, ale na základě literární rešerše spojit dohromady 

rozstříštěné informace a poskytnout i laikovi základní informace k dané problematice. Že se 

jedná o aktuální téma dokládá několik níže zmíněných případů a to i z 21. století.
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 1 Rešerše literatury

Problematice vývoje a využití zakázaných prostředků ochrany prostorů a objektů jsou 

věnovány především následující publikace:

JANÍČEK, Miroslav, DRAHOVZAL, Petr. Pyrotechnik v boji proti terorismu. 1. vyd. 

Praha: Deus, 2001. 175 s., 8 s. obr. příl.: il. ISBN  80–86215-17–2.

Publikace  řeší  problematiku  nástražných  výbušných  systémů,  jejich  konstrukci 

a ochranu před nimi, zejména ve spojení s terorismem a kriminální činností. 

 KOMENDA, Jan, MALÁNÍK, Zdeněk. Zákeřné zbraně. 1. vyd.  Brno: Josef Tůma, 

2002. 176 s., 32 s. obr. příl., EAN: 9788090256590. ISBN 80–902565–9–7.

Publikace se zabývá druhy a historií zákeřných zbraní a poskytuje i zevrubný právní 

rozbor  této  problematiky.  V  knize  je  také  věnován  prostor  zákeřným  prostředkům 

používaných k ochraně prostorů a objektů. 

 PROFESSIONAL KNOWLEDGE GAINED FROM OPERATIONAL EXPERIENCE 

IN VIETNAM : SPECIAL ISSUE „MINES AND BOOBY TRAPS“. Department of the Navy 

-United States Marine Corps, 1969. 67 s.

Příručka  pro  Námořní  pěchotu  vydaná  námořnictvem  Spojených  států,  rozebírá 

prostředky používané při bojích ve Vietnamu příslušníky Vietcongu – jejich popis doplněný 

o zobrazení prostředku.  

HRAZDÍRA, Ivo, KOLLÁR, Milan. Policejní pyrotechnika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 

205 s., 24 s. obr. příl., ISBN 80-86898-87-3.

Publikace  poskytuje  základní  informace  o  práci  policejního  pyrotechnika,  uvádí 

základní  pojmy  z  oblasti  výbušnin.  Krátce  se  též  zmiňuje  o  protipěchotních  nášlapných 

a střepinových minách.
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 2 Základní pojmy a definice

Aktiva – vše co je považováno za cenné [3].

Bezpečnost – stav, kdy ztráty aktiv nepřekračují stanovenou míru [3].

Bicí mechanismus – část střelné zbraně zajišťující odpálení náboje.

Časovací zapalovač -  zapalovač,  který obsahuje odstupňovaný časovaci prvek,  kterým se 

reguluje doba, po jejímž uplynutí je zapalovač iniciován [32].

Dopravní pojistka – součást ručního granátu blokující vrhovou pojistku.

Expanzní přístroj – pracovní zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie výbušná látka 

obsažená ve střelivu pro expanzní přístroje [35].

Historická zbraň – střelná zbraň, jejíž model byl vyvinut nebo vyroben, kromě výjimek, před 

31. prosincem 1890, pokud ji nelze nabíjet střelivem určeným pro zbraně, které jsou zakázány 

nebo podléhají povolení [36].  

Nárazový zapalovač – zapalovač, který je uveden do chodu nárazem [32].

Nástražný výbušný systém (NVS) – systém tvořený výbušným předmětem, 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 [8].

Ochrana – jakékoli opatření, které snižuje četnost a velikost ztrát aktiv [3].

Palná zbraň – střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické 

energie [35].
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Past, nástraha – obecné označení technického zařízení, které je určeno k odchytu nebo lovu 

živých organismů, a z něhož nelze uniknout buďto vůbec nebo jen krajně obtížně.

Rozbuška  – součástka,  která  obsahuje  malé  množství  třaskaviny  a  určená  pro  vytvoření 

detonační vlny [32].

Roznětný  systém  –  systém  určený  iniciací  výbušného,  elektrického  nebo  jiného  řetězce 

k odpálení nálože [32].

Spoušť – součást zařízení uvádějící v činnost spoušťový nebo bicí mechanismum.

Spoušťový mechanismus –  skupina součástí ovládaných spouští a uvádějící v činnost bicí 

mechanismus.

Střelná  zbraň  –  zbraň,  u  které  je  funkce  odvozena  od  okamžitého  uvolnění  energie  při 

výstřelu, konstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost [35].

Střelné  nástrahové  zařízení  (střelná  nástraha)  –  systém  tvořený  střelnou  zbraní  nebo 

expanzním přístrojem a  ovládacím mechanismem napojeným na spoušťový mechanismus, 

přičemž pro uvedení v činnost není zapotřebí zásahu obsluhy.

Vrhová pojistka –  součást ručního granátu zamezující předčasné iniciaci časovacího nebo 

nárazového zapalovače. 

Zabezpečení –  systém ochran určený ke komplexní, systematické a efektivní ochraně aktiv 

[3].  

Zapalovač – zařízení, které uvádí v činnost roznětný systém nebo rozbušku [32].
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 3 Zakázané prostředky ochrany prostorů a objektů

Zabezpečovací systémy, jak název napovídá, slouží k zajištění bezpečnosti, v tomto 

případě objektu nebo prostoru. Dnes je k dostání nepřeberné množství různých druhů zařízení, 

která za rozdílnou cenu a s různým výsledkem dokáží splnit  daný  účel.  Přesto se najdou 

občané, kteří nabízený prostředek odmítnou a rozhodnou se problém zvýšení bezpečnosti řešit 

„po svém“. Využivají k tomu zařízení,  která mohou způsobit újmu na zdraví nebo i smrt. 

Takové prostředky by se vyskytovat neměly.  Lidově se nazývají pasti a nástrahy,  ale toto 

pojmenování je v některých případech zavádějící – označení past nebo nástraha se používá 

pouze pro určitou skupinu těchto zařízení (viz níže).  

Aby bylo možné provést popis a rozbor zakázaných prostředků je v prvé řadě nutné je 

rozdělit podle některého z charakteristických rysů. V případě zakázaných prostředků je jeden 

z velmi významných především funkční princip, na kterém je založena jejich činnost – tedy 

nástražné  výbušné  systémy  (dále  jen  NVS),  střelné  nástrahy  a  mechanické  prostředky. 

Představu o jednotlivých kategoriích dává Obr. 1.
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Obr. 1  Rozdělení zakázaných prostředků ochrany objektů a prostorů



NVS  tvoří  výbušnina,  iniciační  systém  a  obal.  Tento  druh  nástrah  se  využíval 

a využívá zejména v ozbrojených silách (nášlepné miny apod.). Ovšem jako v každé oblasti 

existují výjimky (viz kap. 6  Použití zakázaných prostředků v ČR).

Střelné  nástrahy  obsahují  střelnou  zbraň  nebo  expanzní  přístroj  a  součásti,  které 

zabezpečí výstřel. Střelnou zbraní může být zbraň:

− palná, tedy ta, která k výstřelu využívá chemické přeměny látky – hoření střelného 

prachu,

− expanzní přístroj – zařízení, které má jiný účel, avšak po úpravách je použitelné jako 

nástraha,  

− plynová, kdy k výstřelu dochází v důsledku expanze stlačeného plynu – tzv. větrovka,

− mechanická, výstřel uvolněním nahromaděné mechanické energie – např. kuše.

Mechanické  pasti  (zkráceně  pasti)  jsou  jednoduché  prostředky  založené  na 

mechanickém principu, které při své činnosti nevykonávají žádnou práci. Příkladem může být 

drát natažený přes cestu. 

Mechanické  nástrahy  (zkráceně  nástrahy)  při  své  činnosti  vykonávají  práci.  Aby 

k tomu mohlo dojít, musejí obsahovat funkční celek, který je schopen akumulovat energii. 

Jednoduchým příkladem je  pružina, guma apod. 

Krátce  je  třeba  se  také  zmínit  o  zabezpečení  prostředky  na  bázi  „elektrického 

ohradníků“. Tento princip nemusí být nutně „zakázaný“, běžně se ho využívá na pastvinách 

pro zajištění  hospodářských zvířat.  Pokud je  využito  impulzního  zdroje,  který  dodává  do 

obvodu dostatečně vysoké napětí (řádově tisíce voltů), ale s nízkými proudovými hodnotami 

(maximálně desítky miliampér), výsledkem kontaktu s vodičem je pouze úlek nad „ránou“. 

Jestliže je ovšem použito zdroje, který je proudovými hodnotami schopen ohrozit život – stačí 

i  230V „ze zásuvky“ -  jedná se již o zakázaný prostředek a majitel  takového zařízení  se 

vystavuje hrozbě trestního stíhání (viz kap. 6 Použití zakázaných prostředků v ČR).
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 4 Historie a vývoj zakázaných prostředků ochrany prostorů a objektů

Dějiny  dnes  nelegálních  zařízení,  určených  k  zajištění  bezpečnosti  objektu  nebo 

prostoru, jsou úzce spjaty s vývojem zbrojní vědy a techniky. Ozbrojené síly vždy hledaly 

účinnější zbraně než má protivník a válka se stávala katalyzátorem vědecko – technického 

pokroku. Některá zařízení používaná v ozbrojených silách našla uplatnění i v civilním sektoru 

a naopak. Mezi takováto zařízení patří i zabezpečovací prostředky. Je tedy důležité oddělit 

„civilní“ a „vojenské“ použití těchto prostředků, ačkoli je jejich funkční princip shodný. 

Přestože je považován za počátek používání pastí lov mamuta pračlověkem (Obr. 2), 

novější  výzkumy  tento  všeobecný  dohad  vyvracejí.  Není  ani  znám  nástroj,  kterým  by 

v tehdejší době bylo možno takovou jámu vyhloubit,  ani způsob, jak donutit mamuta, aby 

přes ni přešel [13, 20]. 

 4.1 Historie a vývoj „vojenských“ prostředků ochrany prostor a objektů

Zahrnout do zakázaných prostředků zařízení používaná ozbrojenými silami se může 

zdát zbytečné. Avšak jak již bylo zmíněno, „civilní“ a  „vojenské“ prostředky jsou mezi sebou 

provázané  a  navíc  některá  zařízení  dříve  se  běžně  v  armádě  vyskytující,  jsou  dnes 

mezinárodními dohodami zakázána.

7

Obr. 2 Lov mamuta pomocí pasti [1]



 4.1.1 Mechanické nástrahy a pasti

První pasti, které se začaly používat pro zabezpečení vojenských táborů, byly prosté 

jámy. Ty bývaly „vylepšeny“ do dna zaraženými ostrými kůly. Například Římané chránili své 

tábory poměrně propracovaným a „do hloubky“ členěným systémem jam, palisád a příkopů. 

Tento  způsob  zabezpečení  přečkal  celé  věky  a  lze  se  s  ním  setkat  ještě  ve  20.  století.

Nástrahy se ve vojenství objevují až mnohem později. Za první světové války se pro 

zabezpečení  prostoru před zákopy používaly speciálně vyrobené nášlapné nástrahy,  známé 

jako „železa“. Jednalo se o zvětšenou kopii tehdy běžného prostředku určeného pro lov zvěře. 

Poslední  rozsáhlé  a  známé využití  mechanických  pastí  a  nástrah  bylo  ve válce  ve 

Vietnamu (1964-1975). Tento konflikt by se dal nazvat labutí písní nástrah a pastí. Vietnamci 

bojovali proti Japoncům za druhé světové války. Po jejich porážce pokračovali v partyzánské 

válce  proti  Francouzům.  Když  se  i  oni  museli  stáhnout  a  země  byla  rozdělena  na  Jižní 

a Severní Vietnam, příslušníci Vietcongu bojovali dál za jeho sjednocení – samozřejmě pod 

vládou jediné strany, komunistické Viet-Minh. Za téměř čtyřicet let bojů se stali mistry ve 

výrobě nástrah a pastí. Používali k tomu běžně dostupné materiály – zejména bambus. Právě 

bambusové nástrahy a pasti se staly „symbolem“ této války. Nejjednodušími prostředky byly 

destičky s hřeby volně rozmístěné v terénu (viz Obr. 3). 

Nebezpečnější  však  byly  jámy  s  ostrými  bambusovými  tyčemi  (Obr.  4).   Pokud 

do nich voják spadl, velice často zemřel [13, 25].
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Obr. 3 Pasti používané ve Vietnamu [25]



Vietnamci se nevyhýbali  ani výrobě důmyslných nástrah, jak je vidět na Obr. 5. Zde 

je vyobrazena jedna z variant švihací nástrahy zvaná „punji“. Jednalo se o předepjatou větev s 

bodci a v napnuté pozici drženou nejčastěji drátem nebo provázkem. V okamžiku, kdy oběť 

zakopla  o  drát,  větev  se  proti  ní  vymrštila  a  ostré  bambusové  hroty  způsobovaly  často 

smrtelná zranění [18, 30].
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Obr. 4 Past - jáma používaná ve Vietnamu [25]

Obr. 5 Švihací nástraha - "punji" [25]



Pro  podporu  svých  operací  zbudovali  množství  tunelů  a  k  jejich  zajištění  použili 

samozřejmě  i  nástrahy.  Unikátem bylo  využití  hada  chřestýšovce.  Ve  stropu  tunelu  byla 

zaražena bambusová trubka uzavřená zátkou. Na ní byl navázán provázek, který vedl napříč 

tunelem. V dutině bambusu byl ukryt had a pokud někdo zakopl o provázek, zátka vypadla 

a had skončil nešťastníkovi za krkem [7].

Obdobnou  konstrukci  a  použití  měly  i  různé  modifikace  padacích  nástrah  – 

zavěšených těžkých břemen, často opět doplněných hroty [13].

 4.1.2 Střelné nástrahy

Palné zbraně bezesporu znamenaly revoluci ve válčení, ale střelné nástrahy se spíš než 

ve vojenství používaly v civilní sféře. Přesto je nutné zde zmínit jejich historii. 

Ačkoliv byl střelný prach vynalezen mezi sedmým až devátým stoletím v Číně a do 

Evropy se dostal okolo třináctého století, palné nástrahy se objevily později. Důvodem byl 

nedostatečně  spolehlivý  zážeh  prachové  náplně  v  hlavni.  Tehdy  používané  doutnákové 

a  kolečkové  zámky často  selhávaly.  Rozvoj  nastává  až  s  příchodem křesadlového zámku 

(zejména pak tzv.  francouzského typu,  který kombinuje krytku pánvičky a ocílku v jeden 

celek) v polovině sedmnáctého století (viz Obr. 6)  [4, 5, 23].

Křesadlový  zámek  měl  ale  také  nevýhody.  Zejména  nízkou  spolehlivost  za 

nepříznivých povětrnostních podmínek, umocněnou navíc hygroskopičností černého prachu. 

Pokud  prach  na  pánvičce  zvlhl,  stala  se  zbraň  nepoužitelnou.  Tento  fakt  vedl  ke  snaze 

o uzavření zámku do pouzdra a zajištění jeho ochrany. Problém se podařilo uspokojivě vyřešit 
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Obr. 6 Křesadlový zámek [23]



až  počátkem devatenáctého  století,  kdy je  vynalezen  nový typ  zámku  –  perkusní  (1804). 

U něho nedochází k zážehu prachu vykřesanými jiskrami, ale výbuchem malého množství 

třaskaviny.  Ta  je  umístěna  v   „kloboučku“  –  perkusní  zápalce  –  a  k  její  iniciaci  dojde 

v  okamžiku  nárazu  kohoutu  (odtud  název  perkusní).  Nový  systém  měl  další  výhodu  – 

umožňoval jednoduchou  transformaci starších zbraní vybavených křesadlovým zámkem na 

perkusní. 

Krátce  na  to  (1835)  si  francouzský  puškař  Casimir  Lefaucheux  nechal  patentovat 

jeden z prvních jednotných nábojů (ten kombinuje zápalku, prachovou náplň a střelu v jeden 

celek držený pohromadě nábojnicí). Ačkoli se jednalo o značný pokrok, samotný náboj byl 

slepou  uličkou  –  k  nápichu  zápalky  uložené  uvnitř  nábojnice  docházelo  prostřednictvím 

kolíčku umístěného kolmo na osu náboje (Obr. 7).  Širšího vojenského využití se nedočkal 

a záhy byl vytlačen náboji s okrajovým (1849) a především středovým (1861) zápalem [4, 5].

Vojenského  využití  se  palné  nástrahy  dočkaly  ve  dvacátém  století  při  ostraze  určeného 

prostoru – u nás především státní hranice, tedy „železné opony“. Jednalo se o zařízení určená 

nikoli  k likvidaci  „narušitele“,  ale k jeho detekci.  Nástraha se skládala  ze signální rakety, 

výmetnice (odpalovacího zařízení) a nástražného drátu. Pokud někdo zakopl o drát natažený 

v zájmovém prostoru, došlo k vypuštění rakety a tím k upozorněni vojenské hlídky.

Jednou  z  nejmodernějších  „nástrah“  je  střelecká  věž  jihokorejské  firmy  Samsung 

s označením SGR-A1 (viz  Obr. 8). I další státy vyvíjejí podobné prostředky, ale tento patří 

k  těm  známějším.  Jedná  se  o  bezosádkovou  střeleckou věž s variabilní výzbrojí (na Obr.8 
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Obr. 7 Jednotný náboj Lefaucheux [11]



Weapon Interface). Jejím základem je mikrorážový kulomet Daewoo K3, 5,56x45mm NATO, 

900 ran/min, jedná se o korejskou kopii známého belgického kulometu FN Minimi. Ten je 

možno nahradit automatickým granátometem ráže 40 mm. Jeho přínosem je možnost kromě 

běžných  tříštivých  a  tříštivo-trhavých  granátů  používat  i  neletální  (nesmrtící)  střelivo  – 

jednotné gumové projektily nebo brokové náboje, granáty s náplní dráždivé látky atd. Zbraň 

je umístěna na podstavci s trojicí kamer (včetně noktovizorních) a laserovým ozařovačem cíle 

(kombinovaným  s  dálkoměrem).  Jedna  kamera  s  ozařovačem  cíle  je  hned  vedle  zbraně 

a  slouží  k  „řízení  palby“  (Tracking  Device).  Zbývající  dvě  jsou  namontovány  ve  spodní 

třetině  prostředku  a  mohou  se  otáčet  nezávisle  na  zbytku  kompletu,  ty  slouží  jako 

„pozorovací“  (Surveillance  Device).  Samotná  věž může být  plně automatická  nebo řízená 

operátorem. Schopnost detekce několika cílů zároveň se udává až na vzdálenost 4 km, jejich 

sledování až na 2 km, to je mimo dosah zbraně, kulomet ráže 5,56x45 mm má účinný dostřel 

cca  800 m. V noci jsou vzdálenosti poloviční (mimo dostřelu, samozřejmě). Software dokáže 

rozpoznat člověka a zvíře, aby náhodou nedošlo k záměně a zahájení palby na nesprávný cíl. 

Tyto systémy by měly být instalovány na hranici mezi Severní a Jižní Koreou. Korejští vojáci 

je také používají v Iráku k ochraně základen. Jak již bylo uvedeno, Jižní Korea není jediným 

státem, který se zabývá vývojem a výrobou těchto prostředků. Hranice Izraele a pásma Gazy 

střeží podobné věže od společnosti Rafael (označení Samson) [14, 28, 31]. 
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Obr. 8 Střelecká věž Samsung SGR-A1 [31]



 4.1.3 Nástražné výbušné systémy

Nejširšího  a  nejznámějšího  vojenského využití  se  dočkaly NVS. Pokud pomineme 

různé  výbušné  příkopy,  tzv.  fugasy,  pak  k  prvnímu  rozsáhlejšímu  uplatnění  NVS  došlo 

v  americké  občanské  válce  (1861  –  1865).  Jednalo  se  o  zabezpečení  vodních  toků 

„zaminováním“ - sudy střelného prachu byly umístěny v řece a odpal byl zajištěn drátem. Ten 

byl navázán na větve popadané do koryta. Jakmile do nich najela loď, došlo k vytržení drátu 

a odpálení náloží [9, 12].

Ačkoli se námořní miny již běžně používaly za rusko – japonské války (1904 – 1905), 

moderní pozemní miny se objevují později. Její prototyp byl zkonstruován okolo roku 1912 

v Německu a odtud se rozšířil dál. Jednalo se o protipěchotní nášlapnou minu (úplně první 

nášlapná mina se objevila v občanské válce, ale nedoznala významnějšího rozšíření). K jejich 

prvnímu plošnému nasazení došlo za první světové války (1914 – 1918).  Potom se používaly 

po celé 20. století a dodnes jich jsou milióny rozesety po oblastech bojů. Jejich konstrukce 

byla jednoduchá a produkce vysoká. Poslední hromadné „nasazení“ bylo ve válce v bývalé 

Jugoslávii. I zde některé oblasti stále čekají na odminování [9, 15]. 

Základem nášlapné miny je malá nálož (řádově desítky gramů trhaviny – TNT, dnes 

i  plastické  výbušniny)  a  zapalovač,  celek  je  samozřejmě  uzavřen  v  obalu  (nejčastěji 

kovovém). V průběhu druhé světové války se začaly vyrábět i miny nekovové – z bakelitu 

nebo i  dřeva – důvodem byla  snaha o ztížení  detekce  minohledačkami.  Zapalovač,  podle 

konstrukce,  reaguje  na  tlak  způsobený  vahou  vojáka.  Existují  dva  principy  tlakových 

zapalovačů:

− reagující  na sešlápnutí,  tedy k iniciaci  roznětného systému dochází  při  stlačení 

(sešlápnutí) zapalovače,

− reagující na odlehčení, kdy k odpálení výbušniny dojde až po snížení tlaku, který 

působí na zapalovač.

Některé německé protitankové „Talířové miny“  (Tellermine) byly opatřeny namísto 

obvyklého pouze tlakového zapalovače (T.Mi.Z. 42) zapalovačem kombinovaným (T.Mi.Z.  

43).  Ten  reagoval  jednak  na  tlak  způsobený  vahou  vozidla  (>210kg),  ale  také  na  snahu 

o zneškodnění. Pokud se tedy pokusil ženista zapalovač vyšroubovat, mina vybuchla. Navíc 

některé německé miny měly více zapalovačů. Mimo tlakového na vrchní straně miny, také 

„sekundární“  na  boku  a  ve  dně.  Ty  měly  opět  zabránit  snaze  o  manipulaci.  Na ně byly
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navázány nástražné dráty a při nadzvednutí miny došlo k jejich vytržení a výbuchu [8, 10, 15, 

21, 26].

Protože  má  nášlapná  mina  pouze  omezený  účinek  –  ohrozí  bezprostřední  okolí  – 

vznikly dokonalejší „skákací“ šrapnelové a střepinové miny. 

„Skákací“  šrapnelové  miny  se  objevily  těsně  před  druhou  světovou  válkou. 

Nejkopírovanější  se  stala  úspěšná  německá  „Mina  S  vz.  35“  (S-mine 35  zkratka  od 

Schrapnellmine, 35 značí rok zavedení do výzbroje) (Obr. 9). Mina se skládá ze zapalovače 

(na Obr. 9 vpravo), kontejneru (výmetnice) a samotné miny. Celek je zahrabán v zemi tak, že 

nad terén vyčnívá pouze zapalovač s „tykadly“ - nášlapnými hroty (prongs). Pokud oběť na 

„tykadlo“ zapalovače šlápne, pouzdro úderníku sjede dolů a v okamžiku, kdy pojistné kuličky 

vyjedou  ze  záběru,  dojde  k  uvolnění  úderníku  a  ten  napíchne  roznětku.  Vzniklý  plamen 

zapálý 4,5s zpožďovač.  Po jeho prohoření dojde k odpálení výmetné slože a „vyskočení“ 

samotné  miny  cca  1,5  m  vysoko  (odtud  označení  „skákací“),  přitom  se  zapálý  krátký 

zpožďovač.  Po jeho odhoření exploduje samotná nálož,  a protože k výbuchu dochází  nad 

úrovní terénu, její účinky jsou daleko vyšší. Tyto miny se v některých armádách využívají 

dodnes. V Tabulce 1 jsou uvedeny stručné charakteristiky některých šrapnelových min  [18, 

21, 27]. 

Tabulka 1 Technická data vybraných šrapnelových min [18, 21, 27]

Označení S-mine 35 M16A2 PROM-1
Země původu Německo USA Jugoslávie
Ve výzbroji 1935-1945 od 50. let do 

současnosti
do roku 1997

Produkce celkem 1,93 mil. miliony ?
Hmotnost 4,1 kg 3,75 kg 3 kg

Výška 242 mm 190 mm 271 mm
Průměr 102 mm 103 mm 75 mm

Výbušnina TNT TNT TNT
Hmotnost výbušniny cca 0,5 kg 0,575 kg 0,439 kg
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Vysvětlivky:
4½ SEC. DELAY PELLET- 4,5s zpožďovač INNER CASE- Vnitřní pouzdro

BASE OF FUZE- Základna zapalovače LOCKING BALL- Pojistná kulička

CANNISTER- Výmetnice OUTER SPRING- Vnější pružina
CAVITY FOR 

PROPELLING CHARGE- Prostor pro výmetnou slož
PERCUSSION CAP- Perkusní zápalka (roznětka)

PLUNGER- Posuvné pouzdro úderníku

CHARGE CAVITY- Prostor pro výbušninu PRONGS- Tykadla (nášlapné hroty)

DETONATOR- Rozbuška SAFETY PIN- Pojistný čep

DETONATOR WELLS- Prostor rozbušek SHORT DELAY PELLET- Krátký zpožďovač

DETONATOR WELL 
PLUGS- Zátky prostoru rozbušek

STEEL BALLS- Ocelové kuličky

STRIKER- Úderník

FILLER PLUG- Plnící zátka STRIKER SPRING- Bicí pružina

FUZE WELL- Prostor zapalovače WATERPROOF SEAL- Vodotěsné těsnění
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Obr. 9 Německá S-mine 35 [27]



Dalším zmíněným typem jsou střepinové miny („kukuřice“). Ty se objevily za druhé 

světové války a hojně je využívala německá a sovětská armáda. Jejich základem je válcové 

duté tělo z litiny nebo jiného materiálu (německá  Stockmine je betonová), nálož výbušniny, 

zapalovač ovládaný nástražným drátem a kolík zaražený do země, na který se mina umístí. 

Tento typ je méně účinný než „skákací“ šrapnelová mina, ale jeho výhodou je jednoduchost 

konstrukce. Údaje o některých střepinových minách jsou shrnuty v Tabulce 2 [15, 22].

Tabulka 2 Technická data vybraných střepinových min [15, 22]

Označení Stockmine POMZ-2 PP-Mi-Sb
Země původu Německo SSSR Československo

Materiál těla miny železobeton litina železobeton
Hmotnost 2 kg 2,3 kg 2,1 kg

Výška 165 mm 130 mm 140 mm
Průměr 70 mm 60 mm 75 mm

Výbušnina TNT TNT TNT
Hmotnost výbušniny 0,1 kg 0,075 kg 0,075 kg

V roce 1960 byl ve Spojených státech vynalezen nový druh protipěchotní miny – tzv. 

směrová mina. Prvním a „nejpopulárnějším“ představitelem je M18A1 Claymore. Výhodou 

této  kategorie  je  nasměrování  střepin  do  prostoru  před  minou.  Proto  se  hojně  používaly 

a používají pro bezprostřední zabezpečení prostoru okolo vojenské základny.  Data o dvou 

nejznámějších zástupcích této skupiny jsou v Tabulce 3 [13, 19].

Tabulka 3 Technická data vybraných směrových min [13, 19]

Označení M18A1 MON-50
Země původu USA SSSR

Úhel rozletu střepin 60° 54°
Hmotnost 1,1 kg 2 kg

Výška 124 mm 155 mm
Délka 216 mm 226 mm

Výbušnina C4 RDX
Hmotnost výbušniny 0,68 kg 0,7 kg
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Na tomto  místě  je  třeba  uvést  na  pravou  míru  rozšířenou  a  nepřesnou  informaci 

o  zajištění  hranic  NDR  střílejícími  nástrahami.  Mezi  lety  1970-1984  byly  hranice  NDR 

zabezpečeny  nikoli  střílející  nástrahou,  ale  NVS.  Zařízení  neslo  označení  SM-70 

(Splittermine Modell 1970 – Obr. 11), avšak v důsledku utajení bylo v předpisech uváděno 

jako  Selbstschußapparat  (anglicky  překládáno  jako  Automatic  Firing  Device),  tedy 

„automatické střílející zařízení“. Šlo o směrovou minu umístěnou na plotě hraničního pásma. 

Ovládána byla nástražným drátem nataženým podél plotu. Pokud za něj někdo zatáhl nebo ho 

přestřihl,  došlo  k  odpálení  výbušniny  a  vymetení  šrapnelů  jeho  směrem.  Celkem  bylo 

vyrobeno asi 60 000 kusů SM-70, zabezpečení jednoho kilometru hranice těmito prostředky 

přišlo na 100 000 východoněmeckých marek [14, 30].

17

Obr. 10 Východoněmecké zařízení SM-70 [30]



Vysvětlivky:

„Bird“-Wires- „Ptačí“ drát Muzzle Device- Úsťové zařizení

„Bird“-Wire Support- Podpěra „Ptačího“ drátu Pressure-Pull 
Mechanism-

Tlakově-tažný 
mechanismusCable Pipe & Support- Kabelové potrubí - podpěra 

Connection Rod- Přípojná tyč Trip Wire- Nástražný drát

Detonation Cable- Roznětný kabel Trip Wire from 
neighboring SM-70-

Nástražný drát od 
sousední SM-70Detonation Mechanism- Roznětný mechanismus

Half of Two Part Plastic 
Cover-

Polovina ze dvou částí 
plastového krytí

Od roku 1997 je ve většině zemí světa používání, výroba a skladování min (především 

nášlapných) zakázána Ottawskou úmluvou o zákazu použití, skladování, výroby a převodu 

protipěchotních min a o jejich zničení. Tato dohoda by měla zajistit, že již nadále nebudou ve 

výzbroji  armád  protipěchotní  miny.  Signatáři  se  rovněž  zavázali  vyčistit  svá  území  od 

minových polí. Tato úmluva ovšem zahrnuje pouze protipěchotní miny, nevztahuje se tedy na 

protitankové  miny  a  „výjimku“  dostali  také  směrové  a  dálkově  odpalované  miny.  Tuto 

úmluvu ratifikovala i Česká republika, bohužel některé státy, např. Čína, Rusko, USA, Izrael, 

se k ní nepřipojily. Podle odhadů je ve výzbroji armád asi 240 milionů min, poslední nášlapná 

mina v naší armádě byla zničena v roce 2001 [8].

Mimo tyto továrně vyráběné miny se používaly a používají i improvizované nástrahy. 

Jejich konstrukce a nasazení nejsou výrazněji řízeny a pro výrobu se využívají dostupné části 

výzbroje – ruční granáty, náboje atd.

Nejjednodušší a střepinovým minám podobné jsou nástrahy s ručním granátem. Běžný 

obranný granát je připevněn na kolík zaražený do země. Na kroužek jeho dopravní pojistky je 

navázán nástražný drát. Při zakopnutí o něj dojde k vytržení této pojistky a uvolnění vrhové 

pojistky. Po cca 3,5 – 4,5 s dojde k výbuchu granátu. Tyto nástrahy se vyskytovaly po celé 

dvacáté století s různými drobnými modifikacemi podle oblastí výskytu [12, 13, 25].  

Ve Vietnamu se také  často používala  tzv.  nástraha  s  nábojem (Obr.  10).  Puškový 

náboj byl umístěn v bambusové trubičce s hrotem pod zápalkou. Pokud voják na nástrahu 

šlápl, došlo k napíchnutí zápalky, zapálení střelného prachu a vymetení střely proti chodidlu. 

Výsledkem  bylo  zranění,  které  se,  vzhledem  k  nečistotám,  spálenému  i  nespálenému 

střelnému prachu, špatně hojilo. Mimo puškového náboje se také, pokud byly k „dostání“, 

používaly náboje do 40mm granátometu M79. Pak byla zranění samozřejmě těžší a to i bez 

výbuchu granátu [13, 25].
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Vysvětlivky:

CAMOUFLAGED BAMBOO SLAT- Maskovací bambusová lišta

CARTRIDGE- Náboj

NAIL OR FIRING PIN (5mm)- Hřebík nebo zápalník (5mm)

PIECE OF BAMBOO- Kousek bambusu

WOODEN BOARD- Dřevěná základna

Mimo ručních granátů a nábojů se jako NVS používala i těžší munice. Při ústupu ve 

Francii v roce 1940 za sebou nechávali britští vojáci nastražené minometné a dělostřelecké 

granáty. Ty byly zavěšeny na stromě, okolo kterého byl v trávě natažen drát. Při příchodu ke 

stromu a zakopnutí o něj došlo k uvolnění střely a ta při dopadu na zem vybuchla [15]. 

Používání improvizovaných výbušných nástrah je dnes doménou hlavně různých hnutí 

odporu a teroristických organizací,  přesto je ale důležité se o nich zmínit.  Veliký problém 

představují  NVS  především  v  Iráku  a  Afghánistánu.  Zejména  v  Iráku  začali  povstalci 

používat  novou konstrukci  NVS.  Princip  se  označuje  jako  EFP,  tedy  Explosively  formed 

penetrator, do češtiny překládáno jako výbuchem zformovaný projektil. Základem je ocelové 

kruhové pouzdro naplněné výbušninou a uzavřené „pokličkou“ z tažného kovu. Na použité 

výbušnině  a  materiálu  „pokličky“  závisý  výkon  nálože.  Při  iniciaci  dojde  k  odpálení 

výbušniny a zformování „pokličky“ do podlouhlého průbojného jádra (viz  Obr.12). Protože 

tento  projektil  získá  vysokou  rychlost, blízkou detonační rychlosti použité výbušniny, a tím
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Obr. 11 Nástraha s nábojem - Vietnam [25]



i  značnou  kinetickou  energii,  navíc  soustředěnou  na  malou  plochu,  vykazuje  vysokou 

průbojnost.  Ta  je  přibližně  rovna  polovině  původního  průměru  „pokličky“  u  měděného 

a železného materiálu. U „pokličky“ vyrobené z tantalu průbojnost roste až na hodnotu jejího 

průměru.  Přestože  je  účinnost  nižší  než  u  klasické  kumulativní  nálože  –  průbojnost  až 

šestinásobku průměru – její nebezpečnost je vyšší. Jestliže jsou již od druhé světové války 

používány prostředky, které snižují účinek kumulativních hlavic raket a granátů (představný, 

dynamický pancíř), proti EFP se zatím žádná spolehlivá ochrana nevyvinula. Další problém 

je, že kumulativní hlavice se musí dostat do kontaktu s cílem, kdežto EFP lze odpálit i několik 

desítek metrů daleko od cíle se spolehlivým výsledkem. Povstalci tyto NVS umisťují podél 

cest, na křižovatkách a podobných místech, kudy projíždějí alianční konvoje. Odpal je řešen 

elektricky  a  to  bezdrátově  nebo  po  „drátu“,  avšak  není  vyloučena  ani  iniciace  tlakovým 

spínačem [6].

 4.2 Historie a vývoj „civilních“ zakázaných prostředků ochrany prostor a objektů

„Civilních“ prostředků ochrany prostor a objektů je méně než „vojenských“, protože 

byly až na výjimky vyráběny jednotlivci, kusově a neorganizovaně. Zatímco „vojenské“ byly 

továrnami doslova „chrleny po tisících“.  

20

Obr. 12 Výbuchem zformovaný projektil [6]



 4.2.1 Mechanické nástrahy a pasti

Mechanických  nástrah  a  pastí  pro  zabezpečení  „civilního“  objektu  existovalo, 

v poměru k „vojenským“, méně. Širšího uplatnění se v devatenáctém století dočkaly pouze 

čelisťové nášlapné nástrahy – tzv. „železa“ (Obr. 13) [13].

„Železa“ se vyráběla továrně pro lov nebo odchyt zvěře. Typů bylo několik, stejně 

jako velikostí – od malých na lišku nebo zajíce až po mohutná na medvědy. Dnes je použití 

takového prostředku pro lov zakázáno (§45 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) – vzhledem 

ke značné nehumánnosti vůči lapené zvěři - a ani výroba nepokračuje. Konstrukce je velice 

jednoduchá – dvě čelisti jsou tlačeny proti sobě pružinou nebo pružinami, v otevřeném stavu 

je drží součástky spoušťového mechanismu. V případě došlápnutí na středovou desku nebo 

při dotknutí se spouště, dojde k uvolnění čelistí a jejich sevření. Výsledkem jsou těžká zranění 

a mnohdy i amputace končetiny [11].
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Obr. 13 Nášlapná čelisťová nástraha - „železa“ [11]



 4.2.2 Střelné nástrahy

Střelné  nástrahy  se  objevují  až  po  zkonstruování  spolehlivé  palné  zbraně 

s  křesadlovým  zámkem.  V  osmnáctém  století  se  běžně  upravují  pistole  na  nástrahy. 

Doplněním rukojeti  o  svěrku,  kterou bylo  možné  zbraň připevnit  k  podložce,  a   úpravou 

spoušťového mechanismu tak, aby mohl být ovládán nástražným drátem nebo táhlem. Protože 

však taková nástraha střežila pouze omezený prostor, vznikly dokonalejší modely. Na Obr. 14 

je otočná střelná nástraha, která byla používána ještě v devatenáctém století. Jejím základem 

je palná zbraň s francouzským křesadlovým zámkem otočně umístěná na čepu. Na spoušťové 

táhlo  byly  navázány zpravidla  dva  provázky,  natažené  do různých směrů.  Pokud o jeden 

z nich zloděj zakopl, zbraň po natočení do jeho směru vystřelila. Pro větší pravděpodobnost 

zásahu se nabíjela hromadnou střelou – broky. Protože tato nástraha byla určena pro ochranu 

především  hrobek,  bylo  její  provedení  „vlhkuvzdorné“.  Křesadlový  zámek  byl  ukryt  do 

pouzdra a na celou zbraň je použito množství dřeva [13, 14].
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Obr. 14 Otočná střelná nástraha [14]



Vynález  perkusního  zámku  na  počátku  devatenáctého  století  zjednodušil  palné  zbraně 

a  umožnil  jejich  miniaturizaci.  Z  tohoto  století  také  pochází  zajímavá  střelná  nástraha  – 

střílející nůž Delvaux (Obr. 15). Zbraň je vybavena právě perkusním zámkem s hlavní na 

horní  ploše nože.  Vývrtka,  která  se  skutečně dá použít  jako vývrtka,  zároveň slouží  jako 

spoušť. Pomocí ní se nůž/pistole zavrtal do dveřního křídla nebo zárubně, a to podle umístění 

dveřních závěsů. Při otevření došlo k vyklonění nástrahy a výstřelu. Nutno podotknout, že 

výstřel sloužil pouze jako poplachový signál upozorňující na vloupání [14].

V polovině devatenáctého století také vznikla nástraha zobrazená na Obr. 16. Původní 

dvouhlavňová perkusní pistole byla odstraněním pažby upravena na střelnou nástrahu. Jejím 

účelem bylo zabránit manipulaci s krabicí, ve které byla uložena. Od spouští byly nataženy 

provázky k víku a madlu. Při pokusu o její odnesení nebo otevření, došlo k výstřelu. 

Ve druhé polovině devatenáctého století se vyráběla střelná nástraha na jednotný náboj 

Lefaucheux nazývaná „psí  hlava“.  Její  výhodou byla  naprosto jednoduchá konstrukce bez 

jakékoli pružiny. Odpálení brokového náboje zajistilo otočné rameno, které udeřilo na kolíček 

náboje a tím přivedlo zbraň k výstřelu. Název byl odvozen od tvaru ramene stylizovaného do 

podoby hlídacího psa. Brokový náboj byl použit pro zvýšení pravděpodobnosti zásahu, avšak 

často býval nahrazen slepým, aby náhodou nedošlo k postřelení nespráné osoby [18].  
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Obr. 15 Střílející nůž Delvaux [14]



Ve dvacátém století se používání střelných nástrah stává naprostou raritou. To souvisí 

s rozvojem jiných (legálních) prostředků určených ke zvýšení bezpečnosti, a také se zákony, 

které již na střelné zbraně pamatovaly. 

Byly  zde rozebírány především palné nástrahy,  ostatní  střelné  zbraně se totiž  jako 

nástrahy nevyužívaly buďto vůbec, nebo natolik řídce, že o tom není dostatek věrohodných 

informací. Oproti palným zbraním mají totiž velkou nevýhodu – připravené k výstřelu, časem 

ztrácejí  svůj  výkon.  U  mechanických  zbraní  vlivem  únavy  pružin  a  u  plynové  únikem 

a ztrátou tlaku hnacího plynu.  Na druhou stranu se ale  mohou stát  „atraktivní“  pro různé 

domácí kutily a zlepšovatele pro jejich dostupnost. 
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Obr. 16: Střelná nástraha s upravenou perkusní pistolí [11]



 4.2.3 Nástražné výbušné systémy

 Použití NVS pro zabezpečení objektu nebo prostoru v civilním sektoru je naprosto 

vyjímečné a v přesném opaku k „vojenským“ zařízením. Důvodů je více, jednak je to relativní 

nedostupnost vhodných komponent, ohrožení i zabezpečovaného objektu, a také v současné 

době zbytečnost, protože jsou k dostání jiné, legální a spolehlivější prostředky. Pokud by se 

dalo  kdysi  uvažovat  o  použití  NVS  jako  bezpečnostního  zařízení,  chyběly  zase  vhodné 

výbušniny.

Jestliže  pomineme nálezy munice  především z druhé světové války,  pak je výskyt 

NVS  na  našem  území  spojen  s  vydíráním,  vyřizováním  účtů  mezi  „mafiány“  a  jinou 

kriminální činností. Tyto prostředky ale v žádném případě neslouží k zabezpečení prostoru 

nebo objektu, jejich cílem je způsobit zranění nebo i smrt vybrané osoby nebo skupiny osob. 

Teoretické  využití  NVS  pro  zabezpečení  zejména  objektů  by  bylo  asi  realizováno 

improvizovanými nástrahami na bázi ručního granátu. Ten samozřejmě nelze běžně koupit, 

a tak by byl  nahrazen nějakou „domácí  variantou“.  Ovšem takto se dostáváme do oblasti 

spekulací a domněnek a tím i mimo rozsah této práce [8]. 
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 5 Problematika použití zakázaných prostředků v České republice

Použití zakázaných prostředků ochrany prostoru a objektu je v České republice (dále 

jen ČR) za hranicí zákona. Přestože  majetek je jeden ze zájmů chráněných zákonem, nelze 

k  jeho  zabezpečení  použít  veškerých  dostupných  prostředků.  Důvodů  je  více:  především 

žijeme v civilizovaném právním státě a i osoby porušující zákon mají svá práva. Nelze přece 

někoho zmrzačit jenom proto, že chodí po našem pozemku (byť s úmyslem spáchat přestupek 

nebo trestný  čin).  Dalším problémem nástrah  je  jejich  nevybíravost  –  obětí  se  může  stát 

zloděj, který chtěl danou nemovitost vyloupit, stejně jako například hasič, který naopak chce 

objekt  zachránit.  Právě  možnost  zranění  „nezúčastněných“  je  největší  nevýhodou  těchto 

prostředků.  Nezřídka  se  obětí  nástrahy  stanou  sami  majitelé  –  instalatéři  nebo  jejich 

nezasvěcení  příbuzní.  Protože  neexistuje  zákon,  který  by  přímo  řešil  problematiku 

zabezpečení objektu těmito prostředky,  vychází se z několika právních předpisů. Zejména se 

jedná o: zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu a vyhlášku č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin. Stručné rozdělení je na Obr. 17.
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Obr. 17  Právní předpisy ČR s vazbou na řešenou problematiku



Od 1. ledna 2010 platí nový trestní zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ten nahradil 

téměř padesát let starý (a mnohokrát novelizovaný) zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákoník. 

Vzhledem ke zkoumané oblasti jsou nejdůležitější:

− §28 krajní nouze,

− §29 nutná obrana, 

− §279 nedovolené ozbrojování.

U nutné obrany a krajní  nouze zůstává vše při starém (pouze došlo k přečíslování 

paragrafů  a  změně  pořadí).  V případě  nedovoleného  ozbrojování,  které  se  tématu  dotýká 

přímo bytostně, je změn více. Především se zvyšuje trestní sazba z až jednoho roku odnětí 

svobody na dva. Nově je také za nedovolené ozbrojování považována i výroba, opatřování 

nebo  přechovávání  výbušniny  v  „množství  větším  než  malém“  (starý  zákon  počítal 

s výbušninami v nespecifikovaném množství) – zde je sazba šest měsíců až pět let (podle 

starého zákona „jen“ tři roky). Otázkou zůstává, jak bude soud (nebo spíše soudní znalec) 

definovat hranici pro malé množství výbušniny. 

Kdo  a  za  jakým  účelem  je  oprávněn  manipulovat  s  výbušninami  mimo  jiné  řeší 

vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin. Přes řadu novel a změn je v ní stále uvedeno, 

že s výbušninami smí pracovat pouze odborně způsobilá osoba – tedy střelmistr.  Nedá se 

předpokládat, že zabezpečení objektu pomocí NVS by bylo možno klasifikovat jako trhací 

práce a taktéž že majitel takového zařízení bude mít potřebnou kvalifikaci. 

S nedovoleným ozbrojováním souvisí i zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 

a  střelivu.  Podle  tohoto  zákona  se  střelné  zbraně  rozdělují  do  4  kategorií,  dle  možnosti 

a způsobu jejich nabývání do vlastnictví občanů:

Zbraně kategorie A – „zakázané“ zbraně – tyto lze nabývat do vlastnictví pouze na 

základě výjimky Policie České republiky (dále jen Policie ČR). Sem patří např.: samočinné 

zbraně,  zbraně  s  pevně  vestavěnými  tlumiči  hluku,  vojenské  zbraně...   a  také  střelná 

nástrahová zařízení.

Zbraně  kategorie  B  –  tyto  lze  nabývat  do  vlastnictví  na  základě  povolení  opět 

vydaného Policií ČR. Tato kategorie se týká mimo jiné krátkých a dlouhých samonabíjecích 

zbraní, signální zbraně, krátké jednoranové...
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Zbraně  kategorie  C –  podléhající  ohlášení.  Například  dlouhé  opakovací  a  plynové 

zbraně s energií střely vyšší než 16 J, více než dvouranné perkusní zbraně...

Zbraně kategorie D – ostatní zbraně. Plynové s energií střely nižší než 16 J, zbraně 

jedno  a  dvouranné  konstruované  na  principu  doutnákových,  kolečkových,  křesadlových 

a perkusních zámků, expanzní zbraně a expanzní přístroje, mechanické a historické zbraně 

a další.

Pro vlastnictví zbraní kategorie A, B, C je nutné (mimo výjimky nebo povolení) být 

držitelem platného zbrojního průkazu. Pro nákup zbraní kategorie D je nutné pouze předložit 

platný občanský průkaz (stejné pravidlo platí i pro nákup střeliva).

Tím, že jsou v kategorii A uvedena i střelné nástrahové zařízení  vyplývá, že zákon 

nerozlišuje jaká zbraň je jako nástraha použita. Protože jako střelné zbraně se označuje celá 

skupina  zbraní  –  palné,  mechanické,  plynové  atd.  Problém by mohl  nastat  u  expanzního 

přístroje. Sám o sobě není střelnou zbraní, ale po úpravách se z něho může zbraň stát. Český 

právní řád na takovou situaci také pamatuje, a proto každý, kdo uvádí na trh novou střelnou 

zbraň  nebo  expanzní  přístroj,  musí  je  nechat  ověřit  ve  „zkušebně“  Českého  úřadu  pro 

zkoušení  zbraní  a  střeliva.  Tato  státní  organizace  vydá  povolení  k  prodeji  předloženého 

zařízení  a  taktéž  rozhodne  o  jeho  kategorizaci.  V  případě  úprav  střelné  zbraně  nebo 

expanzního přístroje se ovšem již nejedná o schválené výrobní provedení přístroje. Pokud si 

tedy dospělý občan ČR koupí třeba mechanickou střelnou zbraň (kuši, harpunu), nedopustí se 

protiprávního  jednání,  protože  se  jedná  o  zbraň  kategorie  D.  Avšak  v  okamžiku,  kdy  ji 

připevní  např.  proti  dveřím  a  od  spouště  natáhne  provázek  ke  klice,  rázem  se  stává 

pachatelem trestného činu nedovoleného ozbrojování. Důvodem je změna zatřídění, ze zbraně 

kategorie D se stala střelná nástraha,  tedy zbraň kategorie  A, pro jejíž vlastnictví  je třeba 

zbrojní průkaz a výjimka Policie ČR (a na střelnou nástrahu ji nikdo nedostane).  Bohužel 

stejné je to i v případě nástrah vyrobených před 31. prosincem 1890. Jakákoli jiná takto stará 

zbraň (myšleno palná) je zařazena, co by historická, do kategorie D. Ale protože se jedná o 

nástrahu, opět se přesouvá do kategorie A, co naplat, že jde o krásný historický kousek, který 

by obohatil nejednu sbírku. V §29 se mezi povinnostmi držitele zbrojního průkazu mimo jíné 

uvádí i nutnost zabezpečení zbraní kategorie A, B a C proti zneužití,  ztrátě nebo odcizení. 

Zbraň, spadající do jedné z těchto skupin, použitá jako nástraha, není zabezpečená, takže se 

vlastník zbraně dopouští dalšího protiprávního jednání – přestupku. A i kdyby např. pušku 

„přivázal řetězem“, aby nemohla být odcizena, nesmí být uložená zbraň nabita.
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V ČR žádný právní předpis neřeší použití mechanických nástrah a pastí (vyjma použití 

k lovu,  kde jsou zakázány).  Pokud tedy dojde ke zranění mechanickou pastí,  je nejčastěji 

majitel takového zařízení obžalován z ublížení na zdraví (§146 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník).  A protože  české  soudy postupovaly  při  posuzování  této  problematiky  rozdílně, 

vydal Nejvyšší soud na konci září roku 2009 stanovisko, kterým se sjednocuje rozhodování 

soudů nižších. Podle tohoto „zásadního“ stanoviska (jak ho pojmenoval český tisk) smí být 

k ochraně zájmů chráněných zákonem použito  „automatického obranného zařízení“  -  tedy 

nástrahy bez rozdílu funkčního principu. Avšak aby mohlo být toto konání považováno za 

nutnou obranu, musí být zařízení spuštěno až v krajním případě, kdy selžou ostatní možnosti 

obrany (tedy v podstatě „na dálkové ovládání“). Ovšem použití takového zařízení nezbavuje 

jeho majitele trestní odpovědnosti za nedovolené ozbrojování. Protože po vydání stanoviska 

a vstoupení v platnost nového trestního zákona nemusel soud řešit případ použití nástrahy, 

není zatím jasno, jak bude postupovat a jaký bude výsledek – zproštění obvinění z úmyslného 

ublížení na zdraví nebo odsouzení za pokus o zabití nebo dokonce vraždu [16, 24, 33, 34, 35, 

36, 37, 39]. 
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 6 Použití zakázaných prostředků v ČR

Jak  bylo  naznačeno  v  předcházející  kapitole,  je  použití  NVS  a  střelných  nástrah 

v podmínkách ČR nezákonné. Přesto se ojediněle objevují takové případy (bohužel neexistuje 

statistika, která by dávala představu o počtu použití nástrah jakéhokoli druhu). Dva nejnovější 

a nejznámější případy se odehrály v letech 2004/2005. 

V prosinci 2004 si na pardubicku majitel zabezpečil chatu pomocí NVS – výbuškou 

v  kovové  trubce,  zřejmě  pokus  o  usměrnění  výbuchu.  Celek  pak  umístil  pod  podlahu 

dřevníku.  V  okamžiku,  kdy  zloděj  otevřel  dveře,  došlo  k  výbuchu  a  téměř  traumatické 

amputaci  levé  nohy  (ta  již  nemohla  být  zachráněna  a  pod  kolenem  byla  v  nemocnici 

amputována). Výsledkem bylo trestní stíhání za ublížení na zdraví, které však bylo nakonec 

z rozhodnutí soudu zastaveno. Přesto soudce konstatoval, že nešlo o nutnou obranu, protože 

újma na zdraví byla výrazně vyšší než hodnota chráněného majetku (nejméně šestkrát předtím 

vykradené chaty). Pokud by k případu došlo nyní (tedy po 1. 1. 2010, kdy platí nový trestní 

zákon a stanovisko Nejvyššího soudu), zřejmě by majitel ještě byl obžalován z nedovoleného 

ozbrojování, avšak záleží na typu výbušky jakou použil a jistě by si soud vyžádal i znalecký 

posudek na uvedené NVS [29].

Druhý případ se odehrál na plzeňsku v listopadu 2005. Tehdy podomácku vyrobená 

střelná  nástraha  (na  bázi  expanzního  přístroje  –  jateční  pistole)  instalovaná  majitelem do 

chaty,  zranila zloděje. Ten se pokoušel dostat do objektu, kde chtěl získat železo, které by 

mohl zpeněžit. Soud uznal, že se jednalo o nutnou obranu a majitele chaty, sedmdesátiletého 

invalidního   důchodce,  odsoudil  „pouze“  za  nedovolené  ozbrojování  (původně  byl  také 

obviněn z ublížení na zdraví). Vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a bezúhonnosti však bylo 

upuštěno od potrestání. Zde je třeba podotknout, že zmíněná chata byla již předtím minimálně 

šestnáctkrát  vykradena a majitel  jednal „ze zoufalství“. Jako bývalý soustružník si vyrobil 

hned čtyři (!) střelné nástrahy a umístil je v objektu. Poprvé je nabil pouze slepými náboji (ale 

i to je již nedovolené ozbrojování), a protože ani to zloděje neodradilo, do dvou z nich umístil 

před nábojku ještě kovový projektil – šíp [2].

Oba případy mají několik rysů společných. Nástraha se ukázala vysoce účinná (poprvé 

amputace nohy, podruhé  vážné zranění). V obou případech zařízení splnila svůj účel a zranila 

ty, proti kterým byla určena, naštěstí, protože také mohlo dojít k požáru chaty a o vniknutí do 

objektů se mohli pokoušet hasiči nebo policisté, nebo si lze představit situaci, kdy se dovnitř 

bude  „dobývat“  dítě,  aby  zjistilo, jestli uvnitř není jeho zaběhnuté kotě, atd. Ačkoli majitelé
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litovali  způsobených zranění  a soud v prvním případě  zastavil  trestní  řízení  a ve druhém 

upustil  od potrestání,  není to totéž jako osvobozující rozsudek – oba budou muset uhradit 

náklady na soudní řízení a především budou žít  s vědomím, že někomu ublížili,  ačkoli  se 

jednalo o několikrát trestané recidivisty [2, 29, 16]. 

Že to může dopadnout i hůře dokládá nejeden případ. Za první republiky se v době 

krize  množily  případy  krádeže  hospodářských  zvířat.  A  tak  si  ve  třicátých  letech  statkář 

zabezpečil  chlívek perkusní střelnou nástrahou. Ta na druhý den zastřelila  jeho manželku, 

která šla ráno krmit vepře. V Německu si zase majitel chránil objekt ostře nabitou a na dveře 

namířenou brokovnicí. Když se jednoho večera vracel domů (ve značně podroušeném stavu), 

zapomněl na nástrahu a v okamžiku, kdy vstoupil do místnosti, došlo k výstřelu a jeho vlastní 

zbraň ho zabila [17].

Zřejmě poslední  případ,  kdy bezpečnostní  zařízení  usmrtilo  člověka,  se odehrál  na 

našem území na přelomu tisíciletí.  Zahrádkáři  se pravidelně ztrácela  ze záhonků zelenina. 

Rozhodl  se  proto,  že  zloději  „dá  za  vyučenou“  a  obehnal  záhonek  drátem,  který  na  noc 

připojil na fázi. 230V se ukázalo jako dostatečně účinných, když druhý den ráno nalezl „na 

drátě“ usmrcené desetileté dítě. U soudu byl uznán vinným z ublížení na zdraví s následkem 

smrti [11].  

Použití  nástrah v ČR nijak nevybočuje  z  „civilizovaných“  a  demokratických států. 

Ojedinělé případy se stávají i jinde. Z výše uvedených příkladů nelze dělat statistiku nebo 

závěry typu „použití nástrahy vychází v průměru jednou za pět let“. Je téměř jisté, že se v ČR 

nachází  více  objektů  zabezpečených  některou  z  nástrah,  avšak  k  jejich  objevení  dojde 

zpravidla náhodou (např. při domovní prohlídce) nebo pokud někoho zraní (usmrtí) – často to 

bývá právě majitel nemovitosti nebo jeho příbuzný.
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Závěr

Tak jako jiné předměty, i pasti a nástrahy mají za sebou dlouhý vývoj. Vždy odrážely 

soudobou  technickou  úroveň  společnosti,  stejně  jako  znalosti  a  schopnosti  svých  tvůrců. 

Samostatnou vývojovou linií budou nadále i „vojenské“ prostředky. Jejich další rozvoj bude 

záviset na přijímaných mezinárodních úmluvách, ale také na minimalizaci armád a upouštění 

od branné povinnosti. Tam, kde dříve hranice nebo vojenské objekty střežili lidé, tam dnes 

nastupují  kamerové  systémy  a  jiné  prostředky.  Je  to  modernější,  efektivnější  a  hlavně 

levnější.  Jedním z prvních  příkladů  je  výše zmíněná  střelecká  věž  Samsung.  Jižní  Korea 

nemůže udržovat tak rozsáhlou armádu jako její severní soused, a tak musí vsadit na techniku. 

Přetrvávajícím problémem jsou nášlapné miny,  podle odhadů jich je stále rozmístěno 85 – 

110 mil, mnoho z nich ještě funkčních.

V  civilním  sektoru  tvořily  pasti  a  nástrahy  kdysi  spolehlivá  a  často  jediná 

zabezpečovací  zařízení,  ale  dnes je  situace  naprosto odlišná.  Miniaturizace  elektronických 

součástek,  pokles  spotřeby  a  ceny  dovolují  jejich  masové  rozšíření  i  v  zabezpečovací 

technice.  Neméně  k  tomuto  faktu  přispívá  i  informovanost  obyvatelstva  a  mediální 

„přetřásání“  některých  případů.  Asi  se  budeme  s  nástrahami  a  pastmi  setkávat  s  různou 

četností i nadále, ale půjde o naprosto ojedinělé případy, celkem zanedbatelné v porovnání s 

ostatní kriminální činností. 
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