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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se zabývá možnosti dostupnosti vybraných chemických a výbušných 

látek pro jejich možné zákeřné použití.  

V první části této práce jsou uvedeny nástražné výbušné systémy a jednotlivé vybrané látky. 

Ve druhé části jsou shrnuty dostupnosti jednotlivých surovin, nebezpečí při výrobě  

a skladování těchto chemických a výbušných látek a jejich možné účinky působení na okolí.  

V závěru jsou shrnuty poznatky a vybrány možné nebezpečné kombinace těchto látek, právní 

důsledky výroby a skladováni, navrhovaná řešení ve formě omezení prodeje a zvýšení 

kontroly některých látek. 

 

Klíčová slova: Domácí výroba, improvizované výbušniny, nástražné výbušné systémy, 

acetonperoxid, střelný prach. 

 

Summary 

 

This thesis deals with the possibility of the availability of selected chemical and explosive 

substances for their possible insidious use. 

In the first part of this thesis are mentioned an explosive systems and selected individual 

substances.  

The second part summarizes the availability of raw materials, risks in production and storage 

of chemical and explosive substances and their possible effects on surrounding activities.  

The conclusion summarizes the findings and selected combinations of these potentially 

dangerous substances, the legal consequences of manufacture and storage, the proposed 

solutions in the form of restrictions on the sale and increase the control of certain substances. 

 

Keywords: Domestic production, improvised explosives, explosive systems, acetonperoxid, 

gunpowder. 
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1 Úvod 

 

V dnešní době se cíle teroristických a extrémistických skupin liší, ale způsoby útoků bývají 

podobné. Jsou to především činy s použitím násilí, brutality a zbraní s úmyslem usmrtit nebo 

zranit. Využívány jsou sečné a bodné zbraně, např. nože, mačety, častěji však střelné zbraně  

a výbušniny. Nejčastější a patrně i nejnebezpečnější formou je využití výbušnin, a to ať už jen 

s využitím výbuchu a jeho charakteristických vlastností, nebo použití různých malých 

pevných předmětů, např. matice, šrouby atd., nebo využití chemických, biologických 

a radioaktivních látek.  

Každý násilný akt většího rozsahu potřebuje řádné naplánování a především obstarání 

potřebných prostředků, mezi které patří střelné zbraně a výbušniny. Tyto prostředky lze získat 

dvojí cestou: ilegální – krádež, vloupání se do skladů s daným materiálem, nebo legální, kdy 

si pachatelé mohou koupit střelné zbraně na zbrojní průkaz, nebo různé chemické látky, které 

po smíchání mají vlastnosti výbušnin.  

Tato práce se zaměřuje na popis nástražných výbušných systémů, popisu vybraných 

chemických a výbušných látek, jejich legální dostupnosti a ilegální výroby se současným 

hodnocením jejich dostupností a nebezpečnosti pro jejich možné použití. 
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2 Pojmy 

[1], [2] 

Kapitola se zabývá základními pojmy  

 

2.1 Výbuch 

Výbuch je fyzikální nebo fyzikálně chemický děj, při kterém dochází k náhlému uvolnění 

velkého množství energie ve velmi krátkém časovém úseku. Jevy, ke kterým dochází,  

při výbuchu jsou:  

- otřeseni okolní půdy seismickou vlnou 

- tlaková a zvuková vlna 

- rozdrcení a vymrštění zeminy 

- rozlet střepin  

 

Výbuchy lze rozdělit podle druhu uvolněné energie na:   

- mechanický 

- elektrický 

- jaderný a termonukleární 

- chemický 

 

2.1.1 Mechanický výbuch 

Mechanický výbuch je způsobený uvolněním mechanické energie. Projevit se může jako 

exploze – uvolnění přetlaku, nebo jako imploze – uvolnění podtlaku.  

Příkladem může být výbuch tlakového hrnce, parního kotle, nádoba se stlačeným vzduchem 

atd. 

 

2.1.2 Elektrický výbuch 

Elektrický výbuch je založen na rychlé přeměně elektrické energie v energii mechanickou  

a tepelnou, např. blesk. 

 

2.1.3 Jaderný a termonukleární výbuch 

Zdrojem jaderného a termonukleárního výbuchu je nukleární reakce. V případě,  

kdy se energie uvolňuje štěpením jádra, jedná se o jaderný výbuch. Pokud se energie uvolňuje 

nukleární syntézou, pak se jedná o termonukleární výbuch. 
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 2.1.4 Chemický výbuch 

Chemický výbuch je velmi rychlá reakce, při které dochází k uvolnění energie a vytváří se 

velké množství plynných zplodin. Nejvýznamnější charakteristikou u chemického výbuchu je 

velmi vysoká rychlost děje.  

 

V případě jaderného a termonukleárního výbuchu jsou nároky na domácí výrobu velice 

nákladné a složité, proto lze s největší pravděpodobností počítat, že v případě použití 

podomácku vyrobené výbušniny se bude jednat o výbušninu jiného typu.  

 

2.2 Výbuchové (explozivní) hoření  

Výbuchové (explozivní) hoření je druh chemického výbuchu, kdy je výbuchová rychlost 

menší než rychlost zvuku. Tlak povýbuchových zplodin je posuvný, deflagrační s velkými 

kusy rozpojovaného materiálu. 

 

2.3 Detonace 

Detonace je chemický výbuch, kdy je výbuchová rychlost větší než rychlost zvuku. Tlak 

povýbuchových zplodin je doprovázen tzv. dynamickým rázem, což je soustava napěťových, 

rázových vln a materiál je roztrhán na drobné kousky.  
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3. Výbušniny 

[1], [2], [3], [4] 

Výbušniny jsou látky schopné chemického výbuchu. Lze je rozdělit podle způsobu vyvolání 

výbuchu na: 

- přímé, které lze přivést k výbuchu jednoduchým podnětem, např. plamenem, nárazem, 

třením, nápichem atd.  

- nepřímé, které lze přivést k výbuchu obvykle pomocí většího množství energie, obvykle 

výbuchem přímé trhaviny. 

Podle způsobu použití je dělíme na: 

- střeliviny 

- třaskaviny  

- trhaviny 

- pyrotechnické slože  

 

3.1 Střeliviny 

Střeliviny jsou látky, které mají charakteristiku výbuchového hoření, při kterém uvolňují 

plyny o vysokém tlaku a teplotě. Střeliviny vždy obsahují složky schopné okysličení (palivo) 

a složku okysličující (okysličovadlo). Tyto složky se vyskytují buď ve formě mechanických 

směsí, nebo mohou být obsaženy v jedné společné molekule. Typickým představitelem směsi 

paliva a okysličovadla je černý prach a představitelem „společné molekuly“ je bezdýmný 

nitrocelulózový prach. Nejčastější využití střelivin je k udělení pohybu střelám, a to jak 

v klasických hlavňových a výmetných složích, tak jako palivo raket.  

Za určitých podmínek může výbuchové hoření přejít k detonaci, např. v uzavřeném prostoru 

při překročení kritického množství atd., a střeliviny pak mají charakter trhavin. Příkladem 

může být černý prach, který se po dlouhou dobu využíval jako střelivina i jako trhavina.  

 

3.2 Třaskaviny 

Třaskaviny jsou přímé výbušniny. K jejich iniciaci postačuje poměrně malý podnět, snadno 

pak přecházejí od výbuchového hoření k detonaci. Využívají se k iniciaci trhavin. Nejčastěji 

používanou třaskavinou u nás je azid olovnatý, azid stříbrný, třaskavá rtuť, trinitrorezorcinát 

olovnatý, tetrazén a dinol.  
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3.3 Trhaviny 

Trhaviny jsou výbušniny, pro které je charakteristická detonace. K vyvolání detonace je 

potřeba silného podnětu, proto se trhaviny řadí k výbušninám nepřímým. Trhaviny lze 

rozdělit podle jejich využití na průmyslové a vojenské. Základními rozdíly jsou jejich ceny, 

záruční doba, brizance, detonační rychlost a množství povýbuchových zplodin.  

Průmyslové trhaviny jsou obvykle levnější, mají kratší záruční dobu, brizance bývá nižší  

a toxicita povýbuchových zplodin příznivější než u vojenských trhavin. Vojenské trhaviny 

jsou méně citlivé na vnější podněty a k detonaci jsou obvykle přivedeny rozbuškou nebo jinou 

brizantní výbušninou. Převážně jsou určeny k použití v armádě, využívají se i pro 

pyrotechnickou činnost Policie České republiky.  

Průmyslové trhaviny lze dále rozdělit na povrchové a důlní, kdy hlavními rozlišovacími 

parametry jsou: 

- kyslíková bilance 

- toxicita povýbuchových zplodin 

V důlním prostředí je nepříznivé odčerpávání kyslíku z okolí (záporná kyslíková bilance)  

a toxicita povýbuchových zplodin z důvodů nesnadného odstraňování těchto zplodin. 

 

Vojenské trhaviny lze rozdělit podle brizance na:  

- s velkou účinností   

- s normální účinností  

 

3.4 Pyrotechnické slože 

Pyrotechnické slože jsou chemické látky a jejich mechanické směsi s charakterem hořlavin, 

oxidovadel, pojidel a dalších chemických látek, ze kterých se chemickou přeměnou 

vyvolávají světelné, zvukové, barevné, dýmové a pohybové účinky pro získání 

pyrotechnických efektů. Využití mají v civilním, policejním i vojenském sektoru, např. pro 

ohňostroje, osvětlovače, dýmovnice, zábleskové prostředky, zvukové efekty, zpožďovače, 

zápalky, termitové směsi atd. Jsou citlivé na jiskru, mechanické a tepelné podněty.  

 

Pyrotechnické slože lze rozdělit podle účelu do skupin: 

- oxidovadla 

- hořlaviny 

- pojidla 

- látky barvící plamen 
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- barviva pro slože barevných dýmů 

- dýmotvorné látky pro dýmové směsi 

- látky zlepšující zvláštní účinek (svítivost, barvu, zvuk) 

- flegmatizátory 

- stabilizátory 

- látky urychlující nebo zpomalující hoření 

- rozpouštědla 

 

3.4.1 Oxidovadla  

Oxidovadla jsou látky, které při hoření uvolňují kyslík. V pyrotechnice jsou to obvykle 

sloučeniny s obsahem kyslíku, které ho uvolňují při termickém rozkladu. 

U pyrotechnických složí jsou požadované tyto vlastností oxidovadel: 

- co největší obsah kyslíku 

- snadné uvolňování kyslíku při hoření pyroslože 

- chemická a fyzikální stálost při teplotách od -60 °C do +60 °C 

- neměla by obsahovat krystalickou vodu 

- neměla by se rozkládat působením vody 

- neměla by být hydroskopická 

- měla by být dostupná v dostatečném množství 

- neměla by mít toxický účinek na lidský organismus 

Mezi další požadované vlastnosti, které jsou vyžadovány pro daný účel pyrotechnické slože 

patří , např. nesmí být samozápalná, nesmí vytvářet směsi citlivé na mechanické podněty atd. 

Svými vlastnostmi musí umožnit správnou rychlost hoření pyrotechnické slože. 

 

3.4.2 Hořlaviny 

V pyrotechnických složích se jako hořlaviny používají látky, které jsou schopny oxidovat 

s kyslíkem uvolněného rozkladem oxidovadla. Dělí se na dvě skupiny: 

- organické 

- anorganické 

Používaná pojidla a další přídavné látky se také chovají jako hořlaviny. Většinou se organické 

hořlaviny používají pro zápalné a dýmové slože. Anorganické hořlaviny se využívají  

pro osvětlovací, zábleskové, trasovací a signální slože, především se využívají hořčík, hliník  

a jejich vzájemné slitiny. Důležitý ukazatelem je množství uvolněného tepla, které se uvolní 

při hoření. 
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Základní požadavky na hořlaviny v pyrotechnických složích: 

- musí dostatečně oxidovat na úkor kyslíku v okysličovadle nebo na úkor vzdušného kyslíku 

- při hoření musí dávat produkty, které umožní získat optimální účinek slože 

- musí mít dostatečný tepelný účinek 

- k hoření musí spotřebovat co nejméně kyslíku  

- musí být chemicky a fyzikálně stálý v rozpětí teplot od -60 °C do +60 °C 

- nesmí být hydroskopické 

- nesmí reagovat se vzdušnou vlhkostí 

- nesmí působit toxicky na lidský organismus 

- nesmí být samozápalné 

- musí být snadno dostupné 

- musí se snadno rozemílat 

- musí být inertní k použitému oxidovadlu 

- musí být odolné proti slabým roztokům kyselin a zásad 

 

3.4.3 Pojidla 

Pojidla se chovají jako hořlaviny, ovlivňují vlastnosti slože, jako je rychlost hoření, tlakovou 

závislost rychlosti hoření a zvyšují citlivost slože na vzplanutí.  

Mezi pojidla patří, např. šelak v lihovém roztoku, iditol, nitrocelulóza, fermež, kalafuna, 

asfalt, guma a další podobné syntetické látky, oleje silikonové i minerální, vazelína, škrob, 

arabská guma atd.  

Úkolem pojidla je: 

- zvyšovat mechanickou pevnost výlisku pyroslože 

- snižovat potřebný lisovací tlak 

- zamezit přístupu vlhkosti 

 

3.4.4 Látky barvící plamen 

Používají se k dosažení různých barev, např. pro signalizaci a zábavnou pyrotechniku. 

Plamen zbarvuje:  

- do červena, např. dusičnan strotnatý, šťavelan 

- do zelena, např. chlorečnan, dusičnan, šťavelan sodný 

- do modra, např. zásaditý uhličitan měďnatý 
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3.4.5 Flegmatizátory 

Flegmatizátory jsou látky, které snižují citlivost složí na mechanické podněty. K tomuto se 

nejčastěji používají stearáty kovů – stearát hořečnatý, grafit, vazelína, oleje atd. 

 

3.4.6 Stabilizátory  

Stabilizátory zvyšují chemickou stabilitu pyrotechnické slože. Pro slože s obsahem hořčíku, 

hliníku a železa se používají chromany a boritany.   
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4 Nástražné výbušné systémy 

[2], [3], [4] 

Kapitola o nástražných výbušných systémech (dále jen NVS). 

 

4.1 Pojem  

Pojem NVS je v policejní praxi definován takto: 

Nástražný výbušný systém je systém tvořen 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. Nástražný výbušný systém bývá ukryt v obalu, nebo má takovou vnější 

formu, která skrývá pravý účel předmětu. [3] 

 

4.2 Účel nástražného výbušného systému 

Účel NVS lze rozdělit podle nebezpečnosti působení na okolí: 

a) zabití osob  

b) zranění osob 

c) způsobení materiální škody 

d) pohrožení bez vzniku větších škod, kdy pachatel představuje svou dovednost sestrojit  

a použít NVS 

 

Z tohoto rozdělení lze odvodit i nebezpečnost pro okolí. Například v případě kdy pachatel 

chce zabít, nebere ohledy na zasahující pyrotechniky nebo nezúčastěné osoby. V případě 

pohrožení chce pachatel na sebe pouze upozornit a zviditelnit se.  

Cíle útočníka jsou obvykle motivovány potřebou prosazení konkrétních zájmu a požadavků 

jednotlivce, skupiny nebo organizace.  

 

4.3 Konstrukce nástražného výbušného systému 

Základními konstrukčními prvky NVS jsou: 

- obal 

- výbušná (zápalná) látka 

- iniciační systém 
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4.3.1 Obal  

Obal NVS drží jednotlivé části pohromadě a zároveň maskuje jeho zákeřné použití. Výsledný 

systém potom může vypadat, např. jako běžný poštovní balík, kufr, batoh nebo jako předmět, 

se kterým se v daném prostředí běžně manipuluje nebo jehož výskyt je zcela běžný, např. 

hasicí přístroj, hračka, počítač, telefon atd.  

V případě, kdy je obal z materiálu, který tvoří střepiny tzv. fragmenty, může se zvýšit škoda 

v okolí těmito letícími fragmenty. Některé NVS mají z tohoto důvodu úmyslně ve své 

konstrukci přidány malé předměty, např. šrouby, matice, ocelové kuličky, hřebíky atd.  

 

4.3.2 Výbušné (zápalné) látky  

Výbušné látky jsou látky, které svým působením na okolí zabíjí nebo zraňují osoby  

a poškozují majetek. Tyto látky bývají v těsné blízkosti iniciačního systému. Výhodou  

pro pachatele je předpoklad, že při výbuchu dojde ke zničení většiny kriminalistických stop. 

Výbušnou látkou mohou být:  

a) trhaviny 

b) třaskaviny 

c) střeliviny 

d) pyrotechnické slože 

e) výbušné plyny  

f) hořlaviny 

 

Trhaviny mohou být standardní vojenské, průmyslové nebo domácí výroby. 

Střeliviny mohou být standardní nebo domácí výroby 

Pyrotechnické slože mohou být vojenské, veřejně prodávané nebo domácí výroby. 

Výbušné plyny mohou být propan butan, acetylén atd.  

Hořlaviny mohou být benzín, aceton, alkoholy atd.  

 

4.3.3 Iniciační systém  

Iniciační systémy uvádějí iniciátor a výbušninu v činnost. Ve výsledku dojde k výbuchu nebo 

zahoření NVS ve stanovený okamžik. Koncovým prvkem je rozbuška, nebo palník, který 

vytvoří prvotní detonační vlnu nebo plamen, a je nedílnou součástí iniciačního systému. 

V praxi jsou používány v NVS jak průmyslové iniciátory, např. rozbušky, palníky atd.,  

tak i improvizované iniciátory. 
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V některých případech se celý iniciační systém nemusí nacházet v obalu společně 

s výbušninou, ale některá část může být umístěn mimo obal a vyhodnocovat různé vnější 

podněty. 

 

4.4 Dělení nástražných výbušných systémů podle způsobu iniciace  

Rozdělení způsobů iniciace se odvíjí od toho, zda systém reaguje na předem stanovený čas,  

na určitý vnější podnět nebo zda je dálkově ovládaný. Zvláštní skupinou jsou potom 

kombinované systémy, které v sobě skrývají alespoň dva druhy iniciace různého druhu, např. 

časově nastavený a reagující na otevření NVS atd.  

Rozdělení iniciačních systémů podle způsobu iniciace viz obrázek č. 1 

 

 

Obrázek č. 1 Rozdělení iniciačních systémů podle způsobu iniciace 

  

4.4.1 Časové iniciační systémy  

Časové iniciační systémy jsou konstruovány pro potřeby časové prodlevy mezi odjištění 

systému a iniciací výbušné látky. Časové iniciační systémy lze dále rozdělit podle druhu, 

jakým způsobem je počítán čas na fyzikální, chemické a biologické.  

 

Fyzikální časové iniciační systémy sledují změnu fyzikálních vlastnosti látek, např. změnu 

velikosti, tvaru, elektrický odpor atd. Lze je rozdělit na mechanické, elektronické a ostatní.  

 

Mechanické časové systémy lze dále rozdělit na hodinové systémy a na systémy využívající 

mechanické vlastnosti materiálu. Hodinové systémy využívají mechanické hodinové strojky 

často kombinované s elektrickým iniciátorem, kde jako spínač slouží upravená ručička, nebo 

upravený mechanismus zvonění. Systémy využívající mechanické vlastnosti materiálu bývají 
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kombinovány s iniciátorem citlivým na mechanické podněty, kde po předpokládané 

deformaci jistícího prvku dojde k uvolnění pružiny nebo sepnutí elektrického obvodu.  

 

Elektrické časové systémy využívají elektronické časovací obvody a jsou kombinovány 

s elektrickým iniciátorem. Zapotřebí jsou zdroje elektrické energie, nejčastěji používaná je 

baterie. 

 

Chemické časové systémy využívají časové závislosti fyzikálních změn vlastnosti látek 

působením chemickou reakci těchto látek, např. prohoření, vznik tepla při reakci atd. 

 

Biologické časové systémy využívají růst rostlin nebo klíčící semena, kdy se mění jejich 

objem nebo tvar a v okamžiku, kdy je dosaženo předpokládané změny dojde k uvolnění 

pružiny nebo sepnutí elektrického obvodu.  

 

Ostatní časové systémy do těchto systémů lze zařadit systémy využívající rozpouštění 

pevných látek nebo bobtnání pevné látky. Příkladem pro první způsob může být využití 

nevodivé rozpustné látky mezi elektrickými kontakty, které se po rozpuštění látky sepnou. 

Příkladem pro druhý způsob může být bobtnající látka, která po dosažení určitého nabobtnání 

(zvětšení objemu) sepne elektrický obvod. 

 

4.4.2 Dálkově ovládané iniciační systémy 

Dálkově ovládané iniciační systémy dovolují útočníkovi zvolit okamžik iniciace. Útočník tak 

na základě vlastního vyhodnocení odpálí NVS. Pro zasahující pyrotechniky jsou dálkově 

ovládané systémy nebezpečné z důvodů, že při možném odhalení je NVS odpálen bez ohledu 

na přítomnost nezúčastněných osob. 

Dálkově ovládané iniciační systémy lze rozdělit podle způsobu ovládání na: 

- ovládané po elektrickém vedení  

- bezdrátově elektronicky ovládané. 

 

4.4.3 Iniciační systémy citlivé na vnější podněty  

Iniciační systémy citlivé na vnější podněty se spouštějí v případě, kdy dojde k předem 

stanovené změně vnějších podmínek.  

 



13 

 

Iniciační systémy reagující na manipulaci patří k nejnebezpečnějším z důvodů nesnadného 

zásahu pyrotechnikem. Mohou reagovat na: 

- změnu pohybu – zrychlení, zpoždění 

- dosažení určité rychlosti pohybu 

- vniknutí světla 

- snížení vnitřního přetlaku – podtlaku 

- přerušení, nebo spojení elektrického vodiče  

- elektrické propojení dvojitého obalu 

- zatížení, nebo odlehčení 

- změnu polohy 

 

Iniciační systémy reagující na změnu vnějšího prostředí jsou obvykle sestaveny 

z elektronických obvodů. Mohou reagovat na změnu: 

- barometrického tlaku 

- intenzity světla 

- intenzity a frekvence zvuku 

- RTG záření 

- vytažení z vody 

- vyschnutí – zvlhnutí 

- změnu teploty 

- akustiky 

- seismiky 

 

Iniciační systémy reagující na pohyb osob se spouštějí v okamžiku, kdy se ve sledovaném 

prostoru pohybuje osoba. Využívají se mechanické nástrahy, elektronická čidla a elektronické 

závory. Příkladem mechanických nástrah jsou dráty, nebo nášlapy reagující na zatížení nebo 

odlehčení. Elektronická čidla reagují na pohyb v hlídaném prostoru, lze je rozdělit podle toho, 

jaký princip využívají na pasivní infračervená, mikrovlnná, kapacitní a ultrazvuková. 

Elektronické závory reagují na přerušení paprsku mezi dvěma body, kdy jeden bod je vysílač 

a druhý přijímač.  
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4.5 Dělení nástražných výbušných systémů podle cílů sledovaných pachatelem 

Podle cílů sledovaných pachatelem lze NVS rozdělit na: 

- taktické 

- strategické 

 

4.5.1 Taktické cíle 

Taktické cíle jsou konkrétní osoby nebo objekty. 

NVS jsou směřovány k usmrcení osob, k poškození zdraví, poškození nebo úplné likvidaci 

zařízení nebo objektu. NVS použité proti osobám mohou být do činnosti uvedeny buď přímo 

konkrétní osobou, nebo jiným způsobem, např. dálkově, časově atd. Na poškození objektů 

jsou zpravidla používány systémy s větší účinností. 

 

4.5.2 Strategické cíle 

Strategické cíle nejsou konkrétní objekty. Tyto cíle jsou nejčastěji používány teroristy jako 

prostředek pro prosazování jejich záměrů. Někdy útoky na strategické cíle bývají 

signalizovány dopředu z toho důvodu, aby nedošlo ke ztrátám na lidských životech a byla 

uložena evakuace osob z daného prostoru nebo objektu. 

 

4.6 Dělení nástražných výbušných systémů podle možnosti rozpoznatelnosti 

Dělení NVS podle možnosti rozpoznatelnosti má význam pro provádění prohlídky místa 

uložení, odstraňování z místa nálezu a likvidace NVS.  

Dělí se na: 

- známé 

- neznámé 

- maskované 

 

4.6.1 Známé 

Jsou to NVS, u kterých jsou popisné znaky čitelné, systém činnosti je neměnný a typizace je 

dodržena. Jedná se např. o vojenské miny a nástrahy. 

 

4.6.2 Neznámé 

Jsou to NVS, kde není znám systém roznětu. Obvykle jde o domácí výrobu nebo o zásah  

do legálně vyrobených prostředků. 
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4.6.3 Maskované 

Maskované NVS jsou takové, u kterých je utajený způsob uložení obalovou technikou, 

vnějším tvarem a dalším konstrukčním uspořádáním. Maskování slouží, aby nebyl NVS 

odhalen během přepravy a po umístění.  

4.7 Dělení nástražných výbušných systémů podle subjektu umístění  

Podle subjektu umístění lze NVS rozdělit na 

- uložené v objektech, nebo prostorách 

- uložené v dopravních prostředcích 

- uložené v poštovních zásilkách 

- umístěné na osobách 

 

4.7.1 Nástražné výbušné systémy uložené v objektech nebo prostorách 

Nejčastějším místem útoků bývají místa, kde se vyskytuje větší množství osob, jako jsou 

nádraží, restaurace, školy, obchodní domy, kina. Může se jednat i o vnější prostory - obvykle 

frekventovaná místa, např. náměstí a kulturní památky.  

Dopravení NVS na místo může pachatel učinit sám nebo zneužít jinou osobu. V případě, kdy 

pachatel vnese NVS na místo sám, vytváří lepší podmínky pro pátrání po své osobě. 

V opačném případě jsou lepší podmínky pro zjištění svědků. 

 

4.7.2 Nástražné výbušné systémy uložené v dopravních prostředcích 

Systémy mohou být v prostředku jen volně položeny, případně zamaskovány nebo odborně 

zabudovány. Příkladem může být NVS kombinovaný s magnetem, kdy pachatel jen připne 

NVS na určitou část dopravního prostředku. Iniciace může být spuštěna, např. otevřením 

dveří, dosažením určité rychlosti nebo zrychlení, zapnutím zapalování atd.  

 

4.7.3 Nástražné výbušné systémy uložené v poštovních zásilkách  

NVS uložené v poštovních zásilkách jsou doručovány jako obyčejné balíky nebo dopisy 

konkrétním osobám. Většina poštovních zásilek s NVS nemá za účel usmrtit, ale obvykle 

vystrašit nebo zranit.  

 

4.7.4 Nástražné výbušné systémy umístěné na osobách 

Osoby, na kterých je umístěn NVS, mohou být samotní pachatelé nebo oběti, na které byl 

systém umístěn. Takto umístěné NVS jsou dopraveny a odpáleny na nejvhodnějším místě  

a v čase požadovaném pachatelem  
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4.8 Dělení nástražných výbušných systémů podle jejich výrobce 

NVS se dělí podle výrobce na výbušné systémy vyrobené: 

- průmyslovou (továrenskou) výrobou 

- domácí výrobou 

 

4.8.1 Výbušné systémy vyrobené průmyslovou (továrenskou) výrobou 

Tyto výbušné systémy jsou charakterizovány určitými znaky, které lze nalézt na jednotlivých 

částech výrobku. Konstrukce těchto systémů jsou dokonalejší a jsou na vojenské bezpečnostní 

úrovni. Možnost jejich skladování je několik let a funkčnost několik desítek let. Většina části 

je označována výrobními, zkušebními a dalšími značkami.  

 

4.8.2 Výbušné systémy vyrobené domácí výrobou 

Tyto výbušné systémy jsou charakterizovány značnou mírou improvizace, obvykle 

projevenou v použití výbušniny, iniciačním prostředku, materiálu, zdroji energie a obalové 

technice. Jejich účinnost je v porovnání s průmyslově vyráběnými nižší. Pro dosažení 

stejného účinku je zapotřebí větší množství výbušniny. Proto je charakteristickou vlastností 

podomácku vyrobených výbušných systémech velká hmotnost. 

Při domácí výrobě se projevují vnější a vnitřní podmínky výrobce. Mezi vnější podmínky se 

řadí, např. přístup k výbušnině a pomocným prostředkům. Vnitřní podmínky jsou znatelné 

v technické části, jedná se především o vědomosti a zručnost konstruktéra.  
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5 Dostupnosti  

[5], [6] 

V dnešní době se výbušniny využívají téměř kdekoliv, ať už v průmyslu nebo vojenství,  

tak i v běžném civilním životě. Příkladem může být zábavná pyrotechnika, která obsahuje 

pyrotechnické slože, nebo střelné zbraně, ve kterých se používají  náboje s obsahem střelivin, 

především bezdýmné prachy. 

Dostupnost výbušin lze rozdělit na: 

- dostupnost legálních výbušnin  

- dostupnost improvizovaných výbušnin:  a) dostupnost návodů pro výrobu 

      b) dostupnost materiálů pro výrobu 

 

5.1 Dostupnost legálních výbušnin 

Dostupnost legálních výbušnin je zpracována v: 

- Zákoně č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu  

- Vyhlášce Českého báňského úřadu č. 174/1992, o pyrotechnických výrobcích a zacházení 

s nimi 

 

Zákon č. 119/2002 Sb. § 29 odst. 4. Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C nesmí 

přechovávat větší množství bezdýmného prachu než 1 kilogram a více než 1 000 zápalek; 

zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce. 

 

Zákon č. 119/2002 Sb. § 29 odst. 5. Držitel zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím 

černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší množství tohoto prachu než 3 kilogramy  

a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce. 

 

Vyhláška č. 174/1992 Českého báňského úřadu § 8 odst. 3. Pyrotechnické předměty třídy I  

a podtřídy T0 mohou být prodávány osobám mladším 18 let, pokud to není v návodu k 

používání zakázáno. 

 

Vyhláška č. 174/1992 Českého báňského úřadu § 8 odst. 4. Pyrotechnické předměty třídy II  

a podtřídy T1 a T2 mohou být prodávány jen osobám starším 18 let. 

 

Vyhláška č. 174/1992 Českého báňského úřadu § 8 odst. 5. Pyrotechnické předměty třídy III 

mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů. 
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5.2 Dostupnost improvizovaných výbušnin 

Základním rozdělení dostupnosti pro improvizované výbušniny lze rozdělit na: 

- dostupnosti návodů pro výrobu 

- dostupnosti materiálu pro výrobu 

 

5.2.1 Dostupnost návodů pro výrobu improvizovaných výbušnin 

Dostupnost návodů pro výrobu improvizovaných výbušnin lze volně nalézt na internetu,  

kdy stačí do vyhledávače zadat buď konkrétní název výbušniny, nebo „výroba výbušnin“. 

Výsledkem vyhledávání jsou odkazy na různá fóra nebo webové stránky s konkrétními 

návody.  

Na fórech si jednotliví uživatelé vyměňují zkušenosti s určitou výbušninou, předávají rady jak 

zlepšit jednotlivé efekty a účinky, nebo se doptávají na nové návody, případně kladou otázky, 

proč jejich výroba selhala. 

Webové stránky s konkrétními návody často obsahují více druhů návodů na výbušniny.  

Od nejjednodušších, kdy postačuje pouze smíchat jednotlivé mechanické směsi až  

po složitější, kdy je vyžadovaná náročnost na aparaturu a prostředí, např. nitrace, udržování 

přesné teploty atd.  

 

5.2.2 Dostupnost materiálů pro výrobu improvizovaných výbušnin 

Dostupnost materiálů pro výrobu improvizovaných výbušnin je závislá od druhu výbušniny. 

Některé výbušniny se mohou skládat z jednoduchých běžně používaných materiálů, např. 

peroxidy vodíků, dřevěné uhlí, pevný líh atd. Tyto prostředky lze koupit v běžném obchodě 

s drogistickým zbožím nebo ve specializovaných prodejnách. Dalším možným získáním 

materiálu může být nákup pomocí internetu od jiných osob na fórech nebo na inzertních  

a aukčních webových serverech.  
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6 Peroxidové výbušniny 

[7], [8] 

Peroxidové výbušniny nejsou průmyslově vyráběné, důvodem je jejich nízká stabilita. V této 

kapitole jsou popsány dva zástupci z peroxidových výbušnin Hexamethylentriperoxidiamin  

a aceton peroxid.  

 

6.1 Hexamethylentriperoxidiamin 

Hexamethylentriperoxidiamin známy pod názvem HMTD je nejstabilnější z peroxidových 

výbušnin. 

 

6.1.1 Historie hexamethylentriperoxidiaminu  

HMTD byl poprvé vyroben v roce 1885 působením amoniaku na peroxid formaldehydu.  

V roce 1900 byl vyroben působením formaldehydu na roztok síranu amonného v peroxidu 

vodíku. V roce 1912 Dr. Conway baron von Girsewald objevil možný postup výroby 

působením peroxidu vodíku na hexamethylentetramin za přítomnosti organických kyselin.  

 

6.1.2 Výrobní postup dle Girsewalda 

14 g hexamethylentetraminu se rozpustí v 45 g 30% peroxidu vodíku.  

Do roztoku se vsype 21 g kyseliny citronové.  

Při teplotě 0 °C se směs míchá 3 hodiny, pak se 2 hodiny nechá v klidu za normální teploty.  

Bílý krystalický produkt se odsaje, promyje vodou, potom alkoholem a nechá se vysušit  

za normální teploty. 

 

6.1.3 Vlastnosti hexamethylentriperoxidiamin 

Chemické vlastnosti: 

- nerozpustný ve vodě a ve většině organických rozpouštědel 

- při vyšší než normální teplotě je těkavý 

- při teplotě 75 °C zřetelný rozklad za vzniku metylaminu 

- při teplotě 100 °C se po 24 hodinách úplně rozloží 

- při zahřívání ve vodě se rozkládá, vzniká kyslík, vodný roztok pak obsahuje amoniak, 

romaldehyd, etylenglykol, kyselinu mravenčí a hexamethylentetramin 

- sypná hustota 660 kg m
-3

 

- koroduje většinu kovů i v suchém stavu – Al, Cu, Zn, Fe, Sn, mosaz, Pb 

- nitrací lze vyrobit Hexogen  
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Pyrotechnické vlastnosti: 

- předmět zahřátý na 200 °C okamžitě vybuchuje, při 150 °C vybuchuje po 3 sekundách 

- teplota vzbuchu 125 – 140 °C 

- exploduje při styku s koncentrovanou kyselinou sírovou nebo bromem 

- detonační rychlost při hustotě 880 kg m
-3

 je 4510 ms
-1

 

- detonační rychlost při hustotě 1100 kg m
-3

 je 5100 ms
-1

 

- citlivost k nárazu 1 kg kladiva z výšky 0,02 m 

- vybuchuje za vysokého plamene 

- iniciační schopnost: HMTD lisovaný v rozbušce 0,005 g PETN, 0,06 g Tetryl, 0,08 g TNT  

 

6.2 Aceton peroxid 

Aceton peroxid též známý jako ACP  

 

6.2.1 Historie aceton peroxidu 

Německý chemik Richard Wolffenstein roku 1895 objevil aceton peroxid (dále jen ACP). 

Poté byl ACP intenzivně studován. Pro nevyhovující stabilitu bylo od jeho použití upuštěno. 

 

6.2.2 Výroba aceton peroxidu 

Roztok vytvořený z 30 ml acetonu a 50 ml peroxidem vodíku se ochladí na 5 °C. 

Přidá se 7 ml 30% kyseliny chlorovodíkové a teplota se udržuje pod 10 °C. 

Nechá se reagovat v chladu a klidu 12 – 24 hodin. 

Vysrážená směs se přefiltruje a promyje do neutrality. 

Směs se vysuší za pokojové teploty. 

 

Výtěžek ACP z uvedeného návodu je přibližně 24g  

 

6.2.3 Vlastnosti aceton peroxidu 

Chemické vlastnosti: 

- nehydroskopický 

- vysoká těkavost, po 14 dnech vytěká 68 %  

- sypná hustota 680 kg m
-3

 

- nerozpustný ve vodě, kyselinách, louhu metanolu atd. 

- rozkládá se varem ve zředěné kyselině sírové 
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- při pomalém ohřevu se začne při teplotě 80 °C rozkládat, u nepromytých vzorků již  

při teplotě 35 °C 

- nekoroduje měď, hliník, zinek, železo, mosaz 

 

Pyrotechnické vlastnosti: 

- teplota vzbuchu: 196 – 220 °C 

- rychle hoří, ve větším množství vybuchuje 

- citlivost k nárazu 1 kg kladiva z výšky 0,02 m 

- brizance 71% TNT, 174% azidu olovnatého, 153% třaskavé rtuti 

- pracovní schopnost 88% TNT 

- detonační rychlost při hustotě 680 kg m
-3

 je 3065 m s
-1

  

- detonační rychlost při hustotě 1180 kg m
-3

 je 5300 m s
-1 
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7 Jednoduché trhaviny typu DAP 

[1] 

Trhaviny typu DAP jsou používány při povrchových trhacích pracích. Jsou to směsi 

dusičnanu amonného a paliva. Nejčastějším palivem je topný olej nebo motorová nafta. 

Ideálním poměrem je 94,5 % dusičnanu amonného a 5,5 % paliva. Při tomto složení je nulová 

kyslíková bilance a maximální výbuchové teplo. 

 

7.1 Průmyslové použití 

Suroviny pro výrobu trhaviny typu DAP jsou nevýbušnými látkami. Je dovoleno připravovat 

směs přímo na místě spotřeby. Trhaviny typu DAP se používají při hromadných odstřelech  

na povrchu, ve vývrtech menšího průměru při ražení důlních děl. Použití je omezeno vyšším 

kritickým průměrem nálože. Tyto trhaviny potřebují ke svému roznětu dostatečný počin. 

Rozněcují se malým množstvím brizantní trhaviny z důvodu, že běžné rozbušky k roznětu 

jsou nedostačující. Hodnota kritického průměru důlních typů je obvykle 32 mm. U trhavin 

typu DAP platí, že čím je průměr nálože nižší, tím nižší musí být procento vody, jsou 

zapotřebí čistější výchozí suroviny a důkladnější promíchání celé směsi.  

Používané typy DAP trhavin jsou PERMON DAP-P a PERMON DAP-D. Vlastnosti 

vybraných trhavin typu DAP viz Tabulka č.1. 

 

7.2 Výhodnost pro průmyslové využití  

Výhody trhavin DAP: 

- hygienická nezávadnost 

- nízké výrobní náklady (asi o 30 až 60 % nižší oproti klasickým trhavinám) 

- možnost přípravy (výroby) přímo na pracovišti 

- možnost mechanizovaného nabíjení 

Nevýhody trhavin DAP: 

- nutnost silného počinového impulsu (počinová náložka) 

- malá odolnost vůči vodě (nemožné aplikace ve zvodněných vývrtech) 

- nižší efektivnost při použití v málo průměrových vývrtech při rozpojování hornin 
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Tabulka č. 1 Vlastnosti trhavin PERMON DAP P, PERMON DAP D, PERMON DAP M 

  PERMON DAP P PERMON DAP D PERMON
®

 DAP M 

Výrobce 

Východočeské chemické závody 

Synthesia Explosia a.s. 

Hustota (kg m
-3

) 700 700 650 * 

Kyslíková bilance (%) +0,6 +6,37 +0,3 

Měrný objem zplodin (dm
3
 kg

-1
) 900 900 970 

Výbuchové teplo (kJ kg
-1

) 3200 3200 3700 

Výbuchová teplota (°C) 2200 2200 2400 

Detonační rychlost (m s
-1

) 2100 - 2300 2100 - 2300 min. 3500 

Iniciace 

počin. trhavina  

200 g 

počin. trhavina  

200 g počin 100 g / 200 g** 

Přenos detonace (cm) na dotek na dotek - 

Spotřební doba (měsíc) 4 4 6 

*Sypná hustota 

**Citlivost k iniciaci - vývrt max. 60 mm mechanicky / Citlivost k iniciaci - volné sypaní 

 a nad 60 mm 
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8 Černý prach 

[1], [2] 

Kapitola o historii, složení, vlastností a využití černého prachu. 

 

8.1 Historie 

Černý prach je nejstarší známou výbušninou, byl vynalezen mezi 7. až 9. stoletím našeho 

letopočtu v Číně. Později v Evropě se vylepšovalo složení a vlastnosti střelného prachu.  

Po vynálezu nitroglycerínu a trhací želatiny byl černý prach odsunut do pozadí. V dnešní době 

se využívá pro vojenské muniční účely, v pyrotechnice a při trhacích pracích, kde je potřeba 

velká kusovitost. 

 

8.2 Složení a vlastnosti 

Černý prach je chemická směs dusičnanu draselného, dřevěného uhlí a síry. Jeho vlastnosti 

jsou závislé na velikosti zrna a poměru jednotlivých složek, obvykle v poměru 75 % 

dusičnanu draselného, 15 % dřevěného uhlí a 10 % síry. Jemnozrnný prach je využíván  

při výrobě nábojů, hrubozrnný pro dělostřelecké zbraně a velmi hrubozrnný pro trhací práce. 

Černý prach určený pro trhací práce musí mít vysokou rychlost hoření blížící se účinkům 

detonačních trhavin. Je průmyslově vyráběn pod názvem VESUVIT. 

 

Vlastnosti: 

- trhací účinek je posuvný, deflagrační  

- citlivost k plameni a jiskře je velmi vysoká, pro vznícení postačuje i jiskra od statické 

elektřiny.  

- při zahřátí na teplotu 270 až 300 °C vybuchuje  

- je hydroskopický, vlhne a hrudkovatí  

- není zdraví škodlivý  

- k roznětu postačuje zápalnice nebo elektrický palník 

- značná citlivost ke tření 

 

Některé reprezentativní hodnoty: 

- měrný objem plynů    280 dm
3 
kg

-1
 

- síla prachu      244 kJ kg
-1

 

- výbuchová teplota     2107 °C 
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- hustota      1500 – 1850 kg m
-3

 

- sypná hustota     900 – 980 kg m
-3

 

- citlivost k nárazu kladivem 2 kg   75 – 100 cm 

- teplota vzbuchu     300 °C 

- rychlost explozivního hoření  do 500 m s
-1

 

- detonační rychlost    do 1000 m s
-1

  

 

8.3 Využití černého prachu 

V současné době se černý prach používá k: 

- plnění kroužků časovaných zapalovačů 

- výrobě tělísek do šrapnelů, které slouží k přenosu plamene do výmetné náplně 

- jako výmetné náplně do zápalného osvětlovacího sřeliva 

- výrobě zpožďovacích směsí 

- výrobě prachových tělísek do rozněcovačů 

- výrobě zápalnic zapalovačů bezdýmých prachů a pyrotechnických směsí 

- výrobě zapalovačů a výmetných náplní min a dělostřelecké munice 

- výrobě zápalnic 

- trhání sochařského kamene 
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9 Rozněcovadla 

[1] 

Rozněcovadla slouží k roznětu trhavin nebo výbušných předmětů, dělí se na základní, 

pomocná a doplňková. 

 

9.1 Základní rozněcovadla 

Základní rozněcovadla slouží k přímému roznětu výbušniny. Rozdělení viz obrázek č.2. 

 

 

Obrázek č. 2 Rozdělení základních rozněcovadel 

 

Zápalky slouží k zážehu střelivin. 

Roznětky slouží k roznětu rozbušek. 

Rozbušky slouží k iniciaci trhavin. 

Elektrické pilule slouží obecně k elektrickému roznětu.  

 

9.2 Pomocná rozněcovadla 

Pomocná rozněcovadla jsou prostředky, kterými se zažehují základní rozněcovadla, nebo 

přenášejí zážeh nebo výbuch. Mezi pomocná rozněcovadla patří:  

- stopina, sloužící k přenosu plamene 

- zápalnice, slouží k časovanému přenosu plamene 

- elektrické palníky, slouží k zážehu zápalnic, zážehových rozbušek, pyrotechnických složí 

- bleskovice, slouží k přenosu detonace  

 

9.2.1 Zápalnice 

Zápalnice slouží pro časovou prodlevu mezi okamžikem jejího zážehu a okamžikem detonace 

rozbuškou. Skládá se z duše a obalu. Duše s vodící nití je tvořena černým prachem. Obal tvoří 
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ochranný pásek černého prachu a přízové omoty, které jsou impregnovány nebo potaženy 

povlakem proti vlhku a vodě. 

Zápalnice musí mít hladký povrch a kruhový průřez. Doba hoření 1m zápalnice na vzduchu je 

125 ± 15 sekund. Plamen při vyšlehnutí z konce zápalnice musí zažehnout 1g černého prachu 

na vzdálenost 3cm. Odolnost proti vodě je 24 hodin. Spotřební doba je 6 měsíců. Použití 

zápalnice je omezeno pouze na povrchová pracoviště.  

 

9.2.2 Bleskovice 

Bleskovice slouží k přímému přenosu detonace z jednoho místa na druhé vzdálené místo. 

Bleskovice obsahuje, na rozdíl od zápalnice, náplň brizantní trhaviny. Bleskovice se podobá 

svými určitými účinky rozbušce, může ji v některých případech nahradit při iniciaci trhaviny.  

Skládá se principiálně z obalu a duše. Duše je tvořena brizantní trhavinou. Obal chrání duši 

proti vlhkosti, povětrnostním vlivům a mechanickému opotřebení. Bleskovice detonuje  

a k detonaci je potřeba rozbuška nebo detonace jiné bleskovice. 

 

9.2.3 Zážehová rozbuška  

Černý prach lze přivést k explozi plamenem, průmyslové trhaviny ne. Základním 

rozněcovadlem určeným k vyvolání detonace trhavin a bleskovic je zážehová rozbuška.  

Zážehová rozbuška se skládá z dutinky, výbušinové náplně a pojistky. Dutinky jsou 

hliníkové, nebo měděné. V dutinkách je nalisována primární a sekundární náplň. Jako 

primární náplň je použita třaskavina, jako sekundární náplň je použita trhavina. Pojistka 

slouží pro zvýšení manipulační bezpečnosti, aby se náplň rozbušky neuvolňovala.  

 

Obrázek č. 3 Zážehová rozbuška [1] 
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9.2.4 Elektrický palník 

Elektrický palník je pomocným rozněcovadlem. Používá se při výrobě rozbušek, zápalnic  

a pyrotechnických složí.  

Elektrické palníky se dělí podle konstrukce na: 

- můstkové, přeměna energie se děje rozžhavením odporového drátu mezi dvěma kontakty, 

který je zalisován ve výbušných složích 

- spárové se dále dělí na: 

a) jiskrové - přeměna energie se děje přeskokem jiskry mezi dvěma kontakty 

b) žárové - přeměna energie se děje průchodem elektrického proudu částečně vodivou 

výbušnou složí 

 

V České republice jsou vyráběny a používány palníky můstkového typu. Konstrukce 

elektrického palníku můstkového, viz obrázek č. 4. Pilule (obrázek č. 4 a)), je tvořena dvěma 

kontakty s můstkovým odporovým drátem zážehovou a roznětnou složí a ochrannou lakovou 

vrstvou. Pilule je umístěna v dutince, která je na straně pilule otevřená, na straně vývodu 

přívodních vodičů opatřena ochrannou zátkou. 

Elektrické palníky se dělí podle zpoždění na: 

a) mžikové - účinkují okamžitě po zavedení elektrického proudu 

b) časované - účinkují po zavedení elektrického proudu s určitým zpožděním 

 

Obrázek č. 4 Elektrický palník můstkový [1] 
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9.2.5 Elektrická rozbuška 

Elektrická rozbuška se skládá z nerozebíratelného spojení elektrického palníku se zážehovou 

rozbuškou v jeden vodotěsný celek. Funkce viz funkce elektrického palníku a zážehové 

rozbušky. Konstrukce elektrické rozbušky viz obrázek č. 5.  

 

Obrázek č. 5 Elektrická rozbuška [1] 

 

Elektrické rozbušky se dělí podle činnosti na: 

- mžikové (obrázek č. 5 a)) 

- časované (obrázek č. 5 b)), ty se dělí na: 

a) milisekundové – časový interval mezi jednotlivými stupni je maximálně 100 ms 

b) déle časované – časový interval mezi jednotlivými stupni je větší než 100 ms 
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10 Zápalné láhve 

[9], [10] 

Zápalné láhve známé jako tzv. Molotovy koktejly. 

 

10.1 Historie 

Zápalné láhve jsou známy již z dob starověku, kdy se hliněné nádoby naplněné hořlavou 

kapalinou shazovaly na obléhací věže nebo se používaly proti sevřeným formacím vojáků, 

např. římská želva. Název Molotův koktejl vznikl v době zimní války, kdy finští vojáci 

používali zápalné láhve proti sovětským tankům.  

 

10.2 Konstrukce zápalné láhve 

Zápalná láhev je složena z: 

- láhve 

- hořlavé kapaliny 

- knotu nebo textilie 

 

Láhev je obvykle skleněná. 

Hořlavé kapaliny mohou být alkohol, benzín, různé směsi benzínu s dalšími látkami. 

Knot je obvykle textilní látka nasáklá směsí z láhve nebo textilní látka namočená v roztoku 

chloridu draselného a cukru.  

 

10.3 Užití zápalné láhve na cíl 

Cíl musí být pevný a tvrdý, aby mohlo dojít k rozbití láhve. 

 

Láhev s hořlavou kapalinou a knotem - knot je ponořen v kapalině a současně utěsní hrdlo 

láhve a dostatečně trčí ven, aby bylo možno ho zapálit. Knot je nasáklý kapalinou z láhve, 

důsledkem toho je snadno zapalitelný a hořlavý. Po zapálení knotu je láhev hozena na cíl,  

po rozbití láhve začne kapalina pomocí zapáleného knotu hořet a současně se rozstříkne  

po okolí. 

 

Láhev se směsí benzínu a kyseliny sírové bez knotu - benzín a kyselina sírová je v poměru 

1:1. Láhev je obalena textilií, která byla namočena v roztoku chlorečnanu draselného a cukru. 

Po dopadu láhve na cíl se láhev rozbije, kapalina se rozstříkne po okolí, vznikne chemická 

reakce mezi směsí z láhve a nasáklou textilií, kapalina začne hořet. 



31 

 

11 Analýza a hodnocení 

Předchozí kapitoly představovaly vybrané výbušniny a chemické látky, které lze vyrobit 

v domácím prostředí. Tato kapitola se zabývá dostupností jednotlivých surovin pro výrobu 

těchto výbušnin a chemických látek, náročností výroby a zpracování, nebezpečí při výrobě  

a skladování a účinků na okolí.  

 

11.1 Hexamethylentriperoxidiamin 

Hodnocení HMTD z hlediska dostupnosti návodů, materiálů, náročnosti výroby, nebezpečí 

při výrobě a skladování, výbušných účinků na okolí. 

 

11.1.1 Dostupnost návodů 

Nejjednodušší způsob jak vyhledat návod na výrobu HMTD je pomocí internetu.  

Do vyhledávače, např. www.google.com, stačí zadat „HMTD“ nebo „výroba HMTD“ a ve 

výsledku vyhledávání je spousta adres, které popisují postup výroby. Některé návody jsou 

neúplné, některé údaje chybí, např. potřebná teplota. Další možností je tištěná literatura, např. 

T. Urbanski, Chemie a technologie výbušnin III, nebo předání návodu ústně. 

 

11.1.2 Dostupnost materiálu 

Pro výrobu HMTD jsou zapotřebí tyto látky: 

- 30 % peroxid vodíku 

- hexamethylentetramin 

- kyselina citrónová 

 

Peroxid vodíku je volně prodejné zboží v lékárnách, drogériích, obvyklé se používá 

k dezinfekci a bělení. 

Hexamethylentetramin též hexamin, utropin, nebo pevný líh, je volně prodejný v obchodech 

s turistickými potřebami a ve specializovaných prodejnách. Obvyklé se používá jako palivo. 

Kyselina citrónová je volně prodejné zboží v potravinářských prodejnách. 

 

11.1.3 Náročnost výroby  

Při výrobě je v první fázi zapotřebí dodržovat nízké teploty. Ve fázi sušení je doporučena 

pokojová teplota.  

 

http://www.google.com/
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11.1.4 Nebezpečí výroby a skladování. 

Při nedodržování postupu při výrobě může dojít k explozi. HMTD je velice citlivý na vnější 

podněty, např. plamen, náraz, vysoká teplota atd. 

 

11.1.5 Účinky na okolí 

HMTD má detonační rychlost až 5100 m s
-1

, brizance je 71% TNT a pracovní schopnost 

110% TNT, z těchto hodnot lze usoudit velké účinky na okolí.  

 

11.2 Aceton peroxid 

Hodnocení aceton peroxidu z pohledu dostupnosti návodů, materiálů, náročnosti výroby, 

nebezpečí při výrobě a skladování, účinků působení na okolí 

 

11.2.1 Dostupnost návodů 

ACP je na českém internetu méně publikovanou výbušninou než HMTD. Dalšími možnými 

zdroji je ústní předání a odborná literatura zabývající se peroxidy. 

 

11.2.2 Dostupnost materiálů 

Pro výrobu ACP je zapotřebí aceton, peroxid vodíku a kyselina.  

Aceton lze běžně zakoupit v drogeriích a prodejnách s barvy a laky. Obvyklé použití  

pro ředění a čistění. 

Peroxid vodíku viz kapitola 11.1.2 Dostupnost materiálu 

Jako kyselinu pro výrobu ACP lze použít kyselinu sírovou či chlorovodíkovou, které lze 

zakoupit ve specializovaných prodejnách. 

 

11.2.3 Náročnost výroby 

Při výrobě ACP je zapotřebí dodržovat teploty v určeném rozsahu a později důkladné 

propláchnutí. Proto je výroba zařazena do střední náročnosti. 

 

11.2.4 Nebezpečí při výrobě a skladování 

ACP je jako peroxidová výbušnina velice těkavá a nestabilní. Již při výrobě se začíná 

rozkládat. Velká náchylnost na vnější podněty ji zařazuje do středního nebezpečí při výrobě  

a skladování. 
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11.2.5 Účinky na okolí 

ACP má detonační rychlost až 5300 m s
-1

, brizance je 71 % TNT a pracovní schopnost 88 % 

TNT, z těchto hodnot lze usoudit velké účinky na okolí.  

 

11.3 Jednoduché trhaviny typu DAP 

Hodnocení trhavin typu DAP z pohledu dostupnosti návodů, materiálu, náročnosti výroby, 

nebezpečí při výrobě a skladování, účinků působení na okolí 

 

11.3.1 Dostupnost návodů 

Dostupnost návodu trhavin typu DAP na internetu není tak častá jako, např. u HMTD.  

Při zadání pouhého „DAP“ nebo „výroba DAP“ do internetového vyhledávače výsledek 

vyhledávání neposkytne dostatek návodů, ale při pozornějším hledání na webových stránkách 

s pyrotechnickou tématikou, lze najít podrobné návody, jak vyrobit a upravit trhavinu typu 

DAP pro snadnější odpal.  

V odborné literatuře zabývající se výbušninami a trhací technikou lze nalézt složení těchto 

trhavin. 

 

11.3.2 Dostupnost materiálů 

Pro jednoduchou výrobu trhavin typu DAP je zapotřebí pouze dusičnan amonný a palivo. 

Z některých návodů lze DAP upravit pro jednodušší odpal pomocí příměsí dalších materiálů, 

např. hliníkového prachu. 

Dusičnan amonný lze koupit v některých zahrádkářských potřebách nebo od firem 

vyrábějících hnojiva. Při dotazování firem bylo uvedeno, že dusičnan amonný je prodáván 

pouze firmám a to v  množství po 25 kg. V běžném prodeji se nejčastěji vyskytuje dusičnan 

amonný s vápencem nebo dolomitem.  

Dusičnan amonný bez příměsi vápence nebo dolomitu je velice těžko dostupný. Výskyt byl 

zjištěn v prodeji s hnojivy. Dále při prohledávání internetu se čistý dusičnan amonný vyskytl 

na inzertním serveru. 

Palivem pro trhaviny typu DAP mohou být topné oleje, motorové nafty, rostlinné oleje atd., 

všechny jsou běžně dostupné. 

 

11.3.3 Náročnost výroby 

Výroba trhaviny typu DAP je velice jednoduchá, problematická může být navlhavost směsi. 
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11.3.4 Nebezpečí při výrobě a skladování 

Pro iniciaci trhavin typu DAP je zapotřebí silnějšího počinu, proto nehrozí nebezpečí výbuchu 

této trhaviny při výrobě a skladování.  

 

11.3.5 Účinky na okolí 

Trhaviny typu DAP vždy záleží na druhy použitých látek. Pomocí některých příměsí  

se účinky výbušnin vylepšují. Detonační rychlost DAP bez příměsí je 2100 – 2300 ms
-1

.  

Lze tedy usuzovat střední účinky na okolí. 

 

11.4 Černý prach 

Hodnocení černého prachu z hlediska dostupnosti návodů, materiálů, náročnosti výroby, 

nebezpečí při výrobě a skladování, výbušných účinků na okolí. 

 

11.4.1 Dostupnost návodů 

Informace o složení černého prachu jsou uváděny v mnoha článcích, které se černým prachem 

zabývají, ať už z historického hlediska nebo z hlediska práce se střelným prachem. Proto lze 

hodnotit dostupnost návodů na výrobu černého prachu jako velice snadnou. Zdrojem je 

odborná literatura, odborné články, internet. 

 

11.4.2 Dostupnost materiálu 

Klasický černý prach se skládá ze: 

- síry 

- dusičnanu draselného  

- dřevěného uhlí 

Síra a dusičnan draselný se obvykle prodávají ve specializovaných prodejnách 

s pyrotechnikou a chemickými látkami. 

Dřevěné uhlí je běžně dostupné a prodejné. 

 

11.4.3 Náročnost výroby  

Výroba černého prachu spočívá v promíchání jednotlivých složek v konkrétním poměru. 

Podstatné je co nejdokonalejší promísení a drobnost jednotlivých částí. Ve výsledku je úprava 

jednotlivých částí malá. 
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11.4.4 Nebezpečí výroby a skladování 

Černá prach je citlivý na tření, plamen a jiskru, postačuje i elektrostatická jiskra. Citlivost 

k nárazu z pohledu třaskavin je nízká, z pohledu trhavin vysoká. Nebezpečnost při výrobě  

a skladování se ve výsledku jeví jako střední. 

 

11.4.5 Účinky na okolí 

Detonační rychlost černého prachu závisí na poměru jednotlivých látek, velikost i zrn, 

listování atd., maximální udávaná rychlost je do 1000 m s
-1

. Hodnocení účinků na okolí se 

jeví jako střední. 

 

11.5 Bezdýmné prachy 

Bezdýmné prachy lze zakoupit na základě zbrojního průkazu příslušné skupiny.  

Při dodržení předepsaných předpisů výrobce nehrozí při skladování bezdýmného prachu 

nebezpečí. 

Účinky na okolí lze hodnotit obdobně jako u černého prachu. 

 

11.6 Nevybuchlá munice 

Nalezená nevybuchlá munice, např. z 2. světové války, může být delaborována a získaná 

výbušnina může být přetavena a použita. Munice nejčastěji obsahuje TNT, který má nízkou 

tavící teplotu 83 °C.  

 

11.6.1 Dostupnost materiálů 

Nevybuchlá munice může být nalezena kýmkoliv v lesích, kudy přecházely vojenské jednotky 

během války, nebo v bývalých vojenských prostorách. Nalezení je obvykle náhodné a výskyt 

je obvykle nízký. 

Dostupnost nevybuchlé munice je tedy vysoká, přihlédnout lze pouze na její možný výskyt.  

 

11.6.2 Náročnost zpracování 

Pro bezpečnou delaboraci munice je zapotřebí technické znalosti konkrétní munice. 

 

11.6.3 Nebezpečí výroby a skladování 

Delaborace nevybuchlé munice je nebezpečná z důvodů stálé funkčnosti výbušniny.  

Při špatné manipulaci může dojít ke spuštění spouštěcího mechanismu a následnému 

výbuchu. 
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11.6.4 Účinky na okolí 

Ve vojenské munici jsou obvykle použity silné trhaviny, proto jejich účinnost lze považovat 

za velkou. 

 

11.7 Zábavní pyrotechnika 

V zábavní pyrotechnice se používají pyrotechnické slože, které mohou obsahovat i černý 

prach. Tyto látky lze získat delaborací. 

 

11.7.1 Dostupnost materiálů 

Zakoupení pyrotechnických výrobků je upraveno ve vyhlášce Českého báňského úřadu  

č. 174/1992 a dostupnost těchto výrobků je velice vysoká.  

 

11.7.2 Náročnost zpracování 

Obvykle je zábavní pyrotechnický výrobek vyroben z měkkých materiálů, které lze překonat 

jednoduchými nástroji, např. nožem, pilou, nůžkami atd. Pro maximální bezpečný výtěžek je 

zapotřebí zručnost a znalost konstrukce daného výrobku.  

 

11.7.3 Nebezpečí při zpracování a skladování 

Zábavní pyrotechnika se skládá z pyrotechnických složí a černého prachu. Citlivost k vnějším 

podnětům je různorodá, záleží na druhu použitých směsí. Vzhledem k faktu, že se v zábavní 

pyrotechnice používá černý prach, lze usoudit obdobné nebezpečí plynoucí při zpracování  

a skladování jako u černého prachu, tedy střední nebezpečí. 

 

11.7.4 Účinky na okolí 

Účinky delaborátů ze zábavní pyrotechniky záleží na druhu nelaborované směsi. Vzhledem 

k hořlavosti, zápalnosti a výbušnosti některých směsí, lze účinky delaborované zábavní 

pyrotechniky zařadit do střední účinnosti. 

 

11.8 Zápalné láhve 

Hodnocení zápalných lahví z hlediska dostupnosti návodů, dostupnosti materiálů, náročnosti 

výroby, nebezpečí při výrobě a skladování, účinků na okolí. 
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11.8.1 Dostupnost návodů 

Dostupnost návodů je veliká. Lze se s nimi setkat v odborné literatuře s válečnou tématikou 

nebo na internetu. Internet se jeví jako nejsnadnější způsob získávání návodů, zjištěným 

faktem jsou i konzultace a příspěvky na fórech s tématikou zápalných lahví, kde si jednotliví 

uživatelé vyměňují názory na výrobu a případné vylepšení zápalných lahví. 

 

11.8.2 Dostupnost materiálů 

Konstrukce zápalných lahví je obvykle ze skleněné lahve a hořlaviny.  

Skleněné láhve lze zakoupit s obsahem, např. potravinářských produktů.  

Zápalná látka může být jakákoliv hořlavina, např. benzín, který lze zakoupit na čerpací 

stanici. V případě chemických směsí lze zakoupit potřebnou látku ve specializovaných 

prodejnách.  

Dostupnost materiálů je velice snadná. 

 

11.8.3 Náročnost výroby  

Výroba spočívá v jednoduchém mísení kapalin popřípadě ztužovadel. Nejedná se o žádné 

náročné procesy, proto je výroba velice snadná. 

 

11.8.4 Nebezpečí výroby a skladování. 

Nebezpečí vyplývají z druhu hořlaviny, případně použité směsi. Obvykle je nutné nepracovat 

v blízkosti s ohněm, zamezit nechtěnému smíchání určitých látek.  

 

11.8.5 Účinky na okolí 

Primárním účelem zápalných lahví je způsobit požár v daném cíli. Po rozbití láhve je ložisko 

požáru několik jednotek metrů, proto jsou účinky na okolí zápalných lahví střední. 

 

11.9 Rozněcovadla 

Elektrické palníky a zápalnice lze zakoupit ve specializovaných prodejnách. Z tohoto pohledu 

se domácí výroba jeví jako nepotřebná.  

Výroba rozbušek je závislá na zručnosti výrobce a na druhu použitých složí. Podle druhu 

použitých složí lze odvodit celková hodnocení konkrétní rozbušky. 
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11.10 Hodnotící tabulka 

Z výše popsaných částí byla sestavena tabulka č. 2 pro celkové hodnocení jednotlivých 

chemických a výbušných látek.  V tabulce je uveden název látky, hodnocení dostupnosti 

materiálů pro výrobu, náročnost výroby nebo zpracování, nebezpečí při výrobě a zpracování, 

účinky na okolí. Každá z kolonek má hodnotu od 1 do 5, stručný popis hodnocení je popsán 

v tabulce č. 3. Sloupec „Celkem“ označuje celkové hodnocení dané látky, která je daná 

součinem předcházejících hodnot na daném řádku. Celková nižší hodnota znamená větší 

nebezpečnost pro její možné zákeřné použití.  

Výsledná hodnocení jsou v kapitole 12 Závěr. 

 

Tabulka č. 2 Hodnocení chemických a výbušných látek 

Název 
Dostupnost 

materiálů 

Náročnost 

výroby / 

zpracování 

Nebezpečí 

při výrobě / 

zpracování 

Účinky 

na okolí 
Celkem 

Zábavní pyrotechnika 2 2 3 3 36 

Nevybuchlá munice 1 3 4 1 12 

ACP 1 3 4 2 24 

HMTD 1 3 4 2 24 

DAP 2 2 1 3 12 

Černý prach 2 2 3 3 36 

Bezdýmné prachy 3 1 1 3 9 

Zápalné láhve 1 1 1 4 4 

 

 

Tabulka č. 3 Popis hodnocení 

Hodnota 
Dostupnost 

materiálů 

Náročnost 

výroby / 

zpracování 

Nebezpečí 

při výrobě / 

zpracování 

Účinky 

na okolí 

1-2 bez oprávnění malá nízké velké 

3-4 s oprávněním střední střední střední 

5 nedostupné velká velké malé 
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12 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi dostupnosti a domácí výrobou chemických  

a výbušných látek pro jejich možné zákeřné použití. Tato kapitola obsahuje shrnutí všech 

zjištěných výsledků a poznatků z této oblasti. 

 

V práci byly uvedeny tyto chemické látky a výbušniny:  

- hexamethylentriperoxidiamin 

- aceton peroxid 

- jednoduché trhaviny typu DAP 

- černý prach 

- zábavní pyrotechnika 

- nevybuchlá munice 

- zápalné láhve 

Všechny chemické látky a výbušniny byly vybrány z důvodu jednoduché dostupnosti  

a snadné výroby. 

 

12.1 Hexamethylentriperoxidiamin 

Tato peroxidová výbušnina se vyznačuje vysokou citlivostí a lze ji považovat za silnou 

výbušninu. Dostupnost jednotlivých materiálů pro výrobu je vysoká, potřebné látky lze 

zakoupit v lékárnách, drogériích, prodejnách potravin, prodejnách s turistickým vybavením, 

popřípadě ve specializovaných prodejnách s chemikáliemi. 

Výroba není komplikovaná, klade vyšší nároky na teplotu, která má vliv na bezpečnost  

a kvalitu hotových směsí.  

Materiál pro výrobu 1 kg HMTD stojí v rozmezí 700 – 800 Kč. 

Využití HMTD - v menším množství jako rozbuška, popřípadě jako počinová nálož  

pro iniciaci méně citlivých výbušnin, např. trhaviny typu DAP. Vysoká detonační rychlost 

HMTD také může nabádat k výrobě velkého množství a k samostatnému použití této látky 

jako trhaviny. 

 

12.2 Aceton peroxid  

Peroxidová výbušnina vysoké citlivosti a detonační rychlosti. Dostupnost materiálů  

pro výrobu je vysoká, potřebné látky lze zakoupit v lékárnách, drogériích, popřípadě  

ve specializovaných prodejnách.  
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Výroba je snadná, klade vyšší nároky na teplotu. 

Materiál pro výrobu 1 kg ACP lze zakoupit přibližně za 200 Kč. 

Využití ACP je obdobné jako u HMTD.  

 

12.3 Shrnutí peroxidových výbušnin 

Uvedené peroxidové výbušniny jsou z hlediska dostupnosti materiálů velice výhodné, 

pyrotechnické vlastnosti z hlediska možného zákeřného použití u sledovaných chemických 

látek a výbušnin se řadí mezi nejlepší.  

ACP je velice levná a silná výbušnina. Doba skladování je relativně krátká, proto použití musí 

nastat v krátkém časovém úsek od doby její výroby. 

HMTD je v porovnání s ACP výhodnější z pohledu délky skladování a vyšší stability. Cena je 

však až 4x vyšší než u ACP.  

 

12.4 Jednoduché trhaviny typu DAP 

Trhaviny typu DAP jsou z pohledu skladování a přípravy velice bezpečné a jednoduché. 

K výrobě je pouze zapotřebí důkladného promíchání a zamezení vlhkosti. Nevýhodou této 

trhaviny je to, že pro iniciace je potřeba počinové nálože. Jako počinová nálož může posloužit 

potřebné množství některé z výše uvedených peroxidových výbušnin.  

Dostupnost materiálu pro výrobu trhavin typu DAP je komplikovaná. Prodej čistého 

dusičnanu amonného je obvykle pouze pro firmy. Prodávané množství v těchto případech je 

obvykle po 25 kg nebo 30 kg. Prodej čistého dusičnanu amonného fyzickým osobám je 

neobvyklý, běžný je pouze prodej s příměsí vápence, dolomitu nebo síry. Na českém internetu 

se vyskytují informace o možném zpracování i těchto směsí pro výrobu výbušniny.  

Při vyhledávání byl nalezen prodej dusičnanu amonného bez příměsi na internetovém 

inzertním serveru a dále v prodeji s drogistickým zbožím a hnojivy. Intenzita inzertních 

nabídek prodeje čistého dusičnanu amonného není vysoká (řádově několikrát za rok), ale jako 

možný zdroj dusičnanu amonného pro výrobu trhavin typu DAP je dostačující.  

Další složkou výroby trhavin typu DAP je palivo, které je běžně používanou a volně 

prodejnou látkou. Jako další příměs do trhavin typu DAP se v některých návodech vyskytuje 

hliníkový prach, který je dostupný ve specializovaných prodejnách.  

Výrobní cena 1 kg čistého dusičnanu amonného a paliva je přibližně 20 – 25 Kč, s příměsí 

hliníkového prachu je cena přibližně 70 – 75 Kč. 
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Detonační rychlost trhavin typu DAP je od 2100 m s
-1

, oproti HMTD a ACP je téměř 

poloviční, dostupnost materiálu je nižší, ale množství a cena je výhodnější než u HMTD  

a ACP.  

 

12.5 Černý prach 

Černý prach je citlivou výbušninou. Detonační rychlost je do 1000 m s
-1

, ze zkoumaných 

výbušnin je nejnižší. Dostupnost látek pro výrobu je dobrá, obvykle jsou chemikálie 

prodávány ve specializovaných prodejnách. Dřevěné uhlí lze koupit i v běžných prodejnách  

se zahradnickými potřebami. Výrobní cena 1 kg černého prachu podle složení je přibližně  

do 100 Kč. 

 

12. 6 Bezdýmné prachy 

Bezdýmné prachy lze zakoupit v prodejnách se střelnými zbraněmi a střelivem po předložení 

zbrojního průkazu. Maximální možné zakoupení je 3 kg. Neexistuje žádný předpis  

pro registraci zakoupeného množství. Proto je možné znova zakoupit v jedné prodejně 

bezdýmný prach po uplynutí určité doby, u které lze předpokládat spotřebování bezdýmného 

prachu. Toto lze aplikovat v několika prodejnách současně.  

Cena 1 kg bezdýmného prachu je od 1 000 Kč. 

 

12.7 Zábavní pyrotechnika 

Dostupnost zábavní pyrotechniky je velká. Zakoupení pyrotechnických předmětů I. a II. třídy 

je možné ve specializovaných prodejnách, nebo v období před 31. prosincem i v běžném 

prodeji, např. v supermarketech, tržnicích atd. Podmínkou pro zakoupení pyrotechnických 

předmětů II. třídy a technické třídy T1 a T2 je minimální věk 18 let. Pro pyrotechnické 

předměty III. třídy je zapotřebí průkaz odpalovače ohňostrojů. Ilegální prodej 

pyrotechnických předmětů III. třídy je zaznamenáván i na tržnicích. Výbušné předměty  

IV. třídy jsou povoleny pouze s průkazem odpalovače ohňostrojů a povolením Českého 

báňského úřadu.  

Po delaboraci zábavní pyrotechniky se lze dopracovat k pyrotechnickým složím a střelnému 

prachu. Tyto směsi mohou být zneužity. 
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12.8 Nalezená nevybuchlá munice 

Výskyt nevybuchlé munice je nízký, avšak při nalezení může osoba tuto munici přenést domů 

a pokusit se delaborovat výbušninu. Nejčastější složení munice je z TNT, který lze při teplotě 

83 °C roztavit a vylít. Účinnost této trhaviny se nepozmění, pouze citlivost k iniciaci.  

Takto získaná výbušnina může být zneužita. 

 

12.9 Zápalné láhve 

Dostupnost prostředků pro výrobu je vysoká. Jako hořlavinu lze použít, např. benzín, který je 

dostupný na čerpacích stanicích.  

V případě uvedené bezknotové varianty je zapotřebí kyselina sírová a chlorečnan draselný. 

Obě chemikálie jsou v prodeji ve specializovaných prodejnách. 

 

12.10 Hodnocení všech zkoumaných chemických látek a výbušnin 

Všechny zkoumané chemické látky a výbušniny mají své klady a zápory. Nejlepší variantou 

pro možné použití se jeví kombinace trhaviny typu DAP a počinové nálože ACP, popřípadě 

HMTD. Nízká cena, velké množství nakoupeného materiálu a snadná příprava dělá z této 

kombinace nejnebezpečnější možnou zbraň pro použití.  

Velice nebezpečné  je vyrobení velkého množství ACP, který má velkou účinnost a je levný.  

Další nákladnější možností je nakoupení velkého množství bezdýmného prachu nebo 

vyrobení velkého množství HMTD. 

 

12.11 Právní důsledky 

Výroba výbušných látek není složitá, dostupnost mnoha materiálů je snadná a v uvedených 

případech legální. Výroba a hromadění výbušnin nebo zápalných láhví je v České republice 

považováno za trestný čin nedovoleného ozbrojování a je trestáno odnětím svobody na šest 

měsíců až pět let. V případech kdy je takovýto čin spáchán ve větším rozsahu nebo 

organizovanou skupinou, je trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.  

Výroba nebo příprava výbušniny za účelem teroristického útoku je trestný čin teroristický 

útok. V takovém to případě je odnětí svobody v rozsahu pět až patnáct let.   

 

12.12 Navrhovaná řešení 

Kontrola prodaného množství bezdýmného a černého prachu pomocí centralizovaných 

databází, kde by byly zadány osobní údaje a prodané množství. V důsledku toho by nemohlo 

dojít k prodeji bezdýmného a černého prachu v několika prodejnách během krátké doby  
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a k získání této střeliviny ve velkém množství, během relativně krátkého času. Tento materiál 

se dá s výhodou použít vzhledem ke svým vlastnostem – zejména jeho detonační rychlosti,  

a za dodržení určitých podmínek jako výbušnina s poměrně velkou účinností. Při podezření  

ze skladování většího množství tohoto střelného prachu by mohla připadat do úvahy  

i možnost provedení domovní prohlídky. 

Prodej čistého dusičnanu amonného by byl povolen pouze na základě doložení povolení 

Českého báňského úřadu o umožnění nákupu této suroviny, stejně jako při prodej zábavné 

pyrotechniky IV. třídy, s uvedením důvodu jeho použití. V tomto případě by se musela tato 

varianta legislativně projednat a zapracovat do platných zákonů. 

Prodej peroxidu vodíku do koncentrace 3 % by byl umožněn pouze na lékařský předpis  

a současně by se evidovalo odebrané množství. To by samozřejmě představovalo i stanovení 

určitých limitů pro maximální prodané množství v daném časovém úseku. Prodej peroxidu 

vodíku do 16% by byl umožněn pouze v emulzích ke kadeřnickým účelům. Prodej více než 

16% peroxidu vodíku by byl zakázán. 

Prodej čistého dusičnanu draselného fyzickým osobám by byl zakázán. Podnikajícím 

fyzickým osobám a právnickým osobám by byl povolen prodej pouze na základě povolení 

místně příslušného báňského úřadu, jako v předchozím případě.  

Častější kontroly stánkového prodeje a prodejen s pyrotechnickými předměty, především 

v době před koncem kalendářního roku, se zaměřením na dodržování příslušných předpisů.  

Vytvoření reklamní kampaně proti domácím chemickým pokusům a především výrobě 

výbušnin a nedovolené manipulaci s pyrotechnickými prostředky. Reklama by poukazovala 

na nebezpečné účinky a následky při pokusech a nesprávné manipulaci. 
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Seznam zkratek 

 

ACP - acetonperoxid 

atd. – a tak dále 

DAP – dusičnan amonný a palivo 

HMTD - hexamethylentriperoxidiamin 

NVS – nástražný výbušný systém 

tzv. - takzvaně 
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