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Anotace 

URBAN, L. Použití výbušnin u HZS ČR při zásahu na mimořádnou událost. Diplomová 

práce, VŠB – TU Ostrava, FBI, 2012, 73 s. 

 Práce se zabývá použitím výbušnin u HZS ČR. První část práce je věnována základní 

teorii výbušnin a účinkům výbuchu. Následuje rozbor právních předpisů umožňujících 

používání výbušnin příslušníky HZS ČR a porovnání problematiky se zahraničím. Dále jsou 

uvedeny struktura a současný stav trhacích prací u HZS ČR a informace týkající se oprávnění 

střelmistra. Práce obsahuje základní informace o nakládání s výbušninami, možné použití 

výbušnin a používané prostředky HZS ČR pro trhací práce. Součástí práce je dotazníkový 

průzkum a informační materiál pro příslušníky HZS ČR ve formě Konspektu odborné 

přípravy. 
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Úvod 

Výbušnin bylo používáno lidstvem již od první poloviny 13. století, kdy byl objeven 

střelný prach a postupem doby byly objeveny další nové a dokonalejší výbušniny. Došlo 

k prozkoumání a zdokonalení technologických postupu jejich výroby a použití. Výbušniny 

jsou využívány v mnoha průmyslových a vojenských oborech. Od dobývání nerostných 

surovin povrchovým či důlním způsobem, demoličních prací, otevírání uzavřených prostor, 

vojenských výbušnin, střelivin, hnací jednotky raket (většinou střelné prachy) až po zneužití 

teroristy ve formě nástražných výbušných systémů. 

V průmyslových oborech je dnes výbušnina známa jako spolehlivý a efektivní pracovní 

prostředek. Dokáže nahradit práci a čas několika osob v pár setinách vteřiny. Nabízí se tedy 

otázka, proč nevyužít této možnosti při zdolávání mimořádných událostí? U mimořádných 

událostí, které jsou náročné na síly a prostředky.  

Tato práce se zabývá použitím výbušnin u Hasičského záchranného sboru České 

republiky, jehož příslušníci jsou těmi prvními, kteří řeší krizové situace na našem území. Od 

příslušníků, kteří přijímají prvotní informace o mimořádné situaci až po samotné hasiče na 

místě události. 

O způsobu řešení mimořádné události a nasazení sil a prostředků rozhoduje nejčastěji 

příslušník HZS ČR, ten který zastává funkci velitele zásahu v operačním řízení. 

V organizačním řízení je tento příslušník s řídící pravomocí, velitel družstva, velitel čety, 

velitel stanice nebo zastává jinou funkci, ale je určen, aby v operačním řízení zastával funkci 

řídícího důstojníka.  

Právě na tyto příslušníky byl zaměřen dotazníkový průzkum a na základě jeho výsledku 

byl zpracován informační materiál, který by měl prohloubit znalosti o použití výbušnin. 

 První kapitoly této práce se zabývají základní teorii nutnou pro pochopení trhacích prací 

prováděných za mimořádných událostí. Především základními pojmy z oblasti výbušnin, 

jejich rozdělení, vlastností a účinků. 

Následuje kapitola zabývající se právní úpravou, která je důležitá pro legislativní možnost 

a nemožnost použití výbušnin u neozbrojeného bezpečnostního sboru Ministerstva vnitra ČR, 

kterým je Hasičský záchranný sbor. Kapitola analyzuje základní civilní a rezortní právní 

předpisy. 

Další kapitoly popisují současný stav provádění trhacích prací příslušníky HZS ČR a 

jejich oprávnění k používání výbušnin.  
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Důležité je zmínit i nakládání s výbušninami, především jejich nabývání, převoz, 

skladování, ničení a evidenci. Této problematice je věnována kapitola sedmá. 

V kapitole osmé jsou uvedeny možnosti použití výbušnin, které by mohly nastat při 

mimořádných událostech v České republice. Především uvolňování vodního toku, trhání ledu 

a ledových ker, odstřel pařezů, stromů a balvanů, vytváření odvodňovacích rýh a další možné 

využití výbušnin. 

Devátá kapitola popisuje používané prostředky pro prováděných trhacích prací v držení 

HZS ČR. Především trhaviny, prostředky roznětu a další pomůcky, které jsou nutné ke 

správnému a bezpečnému použití výbušnin. 

Součástí práce byl dotazníkový průzkum, jehož vyhodnocení je uvedeno v kapitole desáté. 

Vzor dotazníku je uveden v Příloze 1. 

Na základě výsledku průzkumu byl zpracován informační materiál pro příslušníky HZS 

ČR, v kterém by měli získat další informace z oblasti používání výbušnin při mimořádných 

událostech. 

Poslední kapitola shrnuje dosažené výsledky této práce. V přílohách je uveden vzor 

použitého dotazníku pro průzkum, informační materiál ve formě Konspektu odborné přípravy 

jednotek požární ochrany, ukázka použití výbušnin při skutečných zásazích a ukázka 

speciálního trhání materiálu. Součástí příloh je i tabulka porovnávající parametry vybraných 

trhavin. 
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Rešerše 

Cílem rešerše je získat přehled o potencionálních zdrojích informací v oblasti použití 

výbušnin u HZS ČR při zdolávání mimořádných událostí a z nich vybrat ty, které budou pro 

práci přínosné. Hledány byly zdroje v oblastech: 

 výbušnin, 

 trhacích prací,  

 použití výbušnin příslušníky HZS ČR. 

Bylo zjištěno, že není mnoho dostupné, nově vydané, literatury a z tohoto důvodu byla 

analyzována i starší literatura. Výbušniny se v našich zemích začaly hojně užívat začátkem 

20. století a již v této době vznikaly první kvalitní odborné publikace.  

Většina použitých publikací je určena pro výuku střelmistrů [1],[3],[6],[7]. Problémem je 

obtížná dostupnost těchto publikací z důvodu nízkých nákladu jednotlivých vydání a s tím 

spojený důsledek, absence v odborných knihovnách.  

Běžně dostupnou a výborně zpracovanou publikací pro nastudování základů výbušnin je 

kniha[2], sloužící jako učební text pro studenty zabývající se policejní pyrotechnikou. 

Pro tuto práci byly prostudovány platné zákony a prováděcí předpisy, společně s interními 

materiály HZS ČR a normami. Výsledky analýzy těchto dokumentů jsou uvedeny v kapitole 

2. Právní úprava. Při vypracování byly použity dvě zakoupené normy [15],[16]. 

Srovnání problematiky se zahraničím je věnována kapitola 2.3. Použito bylo 

cizojazyčných zahraničních článků [31],[33],[41] a zákonů [49],[50].  

Prostudovány byly odborné články vydané ve [22] od roku 2003 do konce roku 2011. Při 

této činnosti bylo nalezeno několik zajímavých článků pro použití výbušnin u HZS ČR, 

především od Ing. Ing-Pead IGIP Miroslava Janíčka, Ph.D. Více v kapitole 6. Možnosti 

použití výbušnin. 

Při práci bylo využito i osobních zkušeností autora získaných při studium VŠB, především 

v předmětech Ing. Stanislava Lichorobiece „Výbušniny a účinky výbuchů“ a „Bezpečnostní 

pyrotechnika“.  

Cenným zdrojem informací byly konzultace s Vedoucím trhacích prací HZS ČR.  

Při rešerši bylo zjištěno, že neexistuje publikace, která by kompletně popisovala provádění 

prací u HZS ČR. Problematika je natolik specifická, že vyžaduje mnoho teoretických 

zkušeností společně s praktickými a nelze je popsat v jedné publikaci. 
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1. Základní teorie výbušnin 

Pro správné pochopení dané problematiky je nutné uvést základní teorii výbušnin, 

trhacích prací prováděných na povrchu a definovat základní pojmy používané při trhacích 

pracích. 

Trhacími pracemi se obecně rozumějí činnosti, při kterých se používá výbušnin. Je to 

soubor pracovních postupů zejména nabíjení trhavin, příprava a nabíjení roznětných náložek, 

zhotovování roznětné sítě, odpálení a výbuch náloží [10].  

Základní pojmy při trhacích pracích: 

Nálož je trhavina umístěna na místě použití a připravená k odstřelu. 

Odpalem rozumíme odpálení náloží.  

Odstřelem je označován výbuch náloží. 

Roznět je vnější podmět k iniciaci trhaviny (spuštění výbušné přeměny). 

Ucpávka je utěsnění nálože ve vývrtu. 

Vývrt je vrt zhotovený pomocí odpovídajících technických prostředků k použití pro  

 trhací práce, především pro umístění nálože a ucpávky. 

Vlastní technologii trhacích prací (typy náloží, vývrtů, použití výbušnin) se věnuje 

kapitola 6. Možnosti použití výbušnin. 

V podmínkách HZS ČR jsou trhací práce činnosti prováděné osobami s oprávněním 

k používání výbušnin, při kterých se výbušnin používá k zdolání mimořádné události. 

Osoba oprávněná k používání výbušnin u HZS ČR je příslušník nebo zaměstnanec 

HZS ČR, který je držitelem oprávnění dle ustanovení §40, §41, §45 vyhlášky ČBÚ č. 72/ 

1988 Sb., o používání výbušnin. Více v kapitole 4. Oprávnění. 

Nakládáním s výbušninami je v rámci této práce myšleno jejich nabývání, předávání, 

dovoz, vývoz, přeprava, skladování, používání a ničení. Více v kapitole 5. Nakládání s 

výbušninami. 
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1.1. Výbušniny 

Výbušninami se obecně rozumějí látky schopné chemického výbuchu. Přesněji chemické 

exotermní reakce doprovázené mžikovým vývinem velkého množství plynných zplodin. 

Z legislativního hlediska jde o látky a předměty uvedené v Příloze A Evropské dohody o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí [12] zařazené do třídy I. [10]. 

Výbuch je děj, při kterém se dojde k rychlému uvolnění značného množství energie pod 

velkým tlakem. Uvolněná energie se přemění na práci. Podle způsobu uvolnění energie 

rozeznáváme výbuch chemický, fyzikální a jaderný. 

Chemický výbuch je definován jako děj, při kterém dochází k rychlému uvolnění energie 

z výbušniny při chemické reakci. Pomocí vnějšího podnětu je způsobena prudká chemická 

reakce, při které se během velmi krátkého reakčního času (řádově setin vteřiny), přemění 

výbušnina z pevné či kapalné látky na plynné skupenství. Reakce je doprovázena vznikem 

zvukových, světelných, tepelných a tlakových efektů. Při trhacích pracích je použito právě 

tohoto děje a bude nás nadále zajímat. 

Fyzikální výbuch, někdy nazývaný mechanický výbuch, je děj, při kterém se vlivem 

zahřívání plynné látky nebo přeměny kapalné látky na plynnou, zvyšuje a akumuluje tlak 

v nádobě nad materiálovou pevnost pláště nádoby. Ve velmi krátkém okamžiku dojde 

nárůstem tlaku k porušení nádoby a rychlému uvolnění plynu. Rychlost uvolnění se pohybuje 

kolem 1 000 m/s a někdy i více, jedná se tedy o výbuch, ale z fyzikálního hlediska. Příkladem 

může být výbuch tlakové lahve při jejím ohřívání, výbuch parního kotle či tlakového hrnce. 

Jaderný výbuch je fyzikální děj, při kterém dojde k mžikovému uvolnění energie 

následkem nukleární reakce, tj. strukturní změny uvnitř atomových jader. Reakce může 

probíhat pomocí štěpení jader atomů nebo syntézou při které se atomová jádra spojují [1]. 
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1.2. Deflagrace, detonace 

Rychlost, kterou se šíří ve výbušnině výbuch se nazývá rychlost šíření výbuchové 

přeměny. Podle této rychlosti rozeznáváme několik typů reakcí. 

Pohybuje-li se rychlost výbuchové přeměny řádově v mm.s
-1

 nedochází ke klasickému 

výbuchu, ale pouze k hoření. Příkladem může inicializace malého množství černého prachu 

na otevřeném prostředí, která způsobí pouze plamenné shoření prachu. 

Při rychlosti kolem několika set metru za vteřinu hovoříme o explozivním (výbuchovém) 

hoření tzv. deflagraci. Rychlost u deflagrace je menší než rychlost šíření zvuku ve vzduchu, 

proto je někdy nazývána podzvukové spalování. Je to nechtěný druh výbuchové přeměny u 

trhavin, ale žádaný efekt u střelivin. U střelivin může dojít k přechodu explozivního hoření na 

detonaci. 

Detonace je pojem, který se používá při explozivní rychlosti větší než 1000 m.s
-1

. Této 

rychlosti musí dosahovat běžné průmyslové trhaviny a je to nejžádanější druh výbuchové 

přeměny.  

Rozdíl mezi deflagrací a detonací je přehledně vidět na Tabulce 1. 

Tabulka 1 – Rozlišení deflagrace a detonace [1] 

 
Rychlost šíření 

 výbuchové přeměny 
Růst tlaku Využití v praxi 

Deflagrace 
menší než rychlost zvuku 

< 1 km.s
-1

 

Postupný, spojitý, 

v otevřeném prostoru 

nevýznamný 

Explozivní hoření prachu 

v munici – udělení pohybu 

střelám 

Detonace 
větší než rychlost zvuku 

1 – 9 km.s
-1

 

Nespojitý tlakový skok 

na čele detonační vlny 

(1 – 20 GPa) 

Detonace trhavin při 

trhacích pracích nebo 

výbuch vojenské munice 

Čím větší je rychlost výbuchové přeměny, tím je lepší brizance (tříštivost, viz kapitola 

1.4) a vlastní trhací účinek výbušniny [3].  
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1.3. Dělení výbušnin 

Výbušniny lze dělit podle mnoha hledisek, ale pro přiblížení základních pojmů a 

objasnění trhacích prací u HZS ČR postačí několik základních rozdělení. Nejčastěji 

roztřiďujeme výbušniny do 4 základních skupin a to podle jejich vlastností na: 

I. Třaskaviny; 

II. Trhaviny; 

III. Střeliviny; 

IV. Pyrotechnické slože. 

Společně s tímto rozdělením, je vhodné uvést jejich dělení podle způsobu přivedení 

k výbuchu na výbušniny přímé a nepřímé. 

Přímé výbušniny, někdy nazývané primární, jsou výbušniny, u kterých dojde k výbušné 

chemické reakci na základě jednoduchého podnětu. Jednoduchý podnět může být například 

tření, jiskra, náraz, plamen, zahřátí, nápich, elektrický impuls. Do této kategorie patři hlavně 

třaskaviny. 

Nepřímé výbušniny, nazývané též sekundární, nereagují na jednoduchý podnět, jako 

výbušniny přímé, ale k výbušné chemické přeměně je zapotřebí silnějšího podnětu. Takový to 

podnět se vytváří pomocí tlakové vlny od přímých výbušnin nebo jiných již iniciovaných 

nepřímých výbušnin. Typickým příkladem této kategorie je většina trhavin. 

1.4. Třaskaviny 

Třaskaviny jsou výbušniny přímé, u kterých je výbušná chemická přeměna iniciována 

jednoduchým podnětem. Jsou tedy velmi citlivé k podnětům z okolí a musí se s nimi zacházet 

opatrně. „Vybuchují s velkou rychlostí s třeskem a odtud jejich pojmenování“ [3]. 

Třaskaviny se nejčastěji používají k vytvoření počátečního podnětu u trhavin, plní se 

s nimi roznětné prostředky, například rozbušky, roznětky a některé bleskovice. 

Nejpoužívanějšími třaskavinami jsou třaskavá rtuť, azid olovnatý, trinitroresorcinát olovnatý 

TNRO [2], tetrazen, azid stříbrný a dinol [1]. 

Chemickou labilitu (citlivost) třaskavin lze vidět i na příkladu reakce obalu rozbušek a 

jejich náplní. Rozbušky obsahující třaskavou rtuť musí být z mědi nebo její slitiny, protože se 

třaskavá rtuť s hliníkem rozkládá a mohlo by dojít k nečekanému výbuchu. Naopak rozbuška 

plněná azidem olovnatým musí být vyrobena z hliníku, protože tato třaskavina reaguje s mědí 

[2]. 



 

8 

  

1.5. Střeliviny 

Střeliviny jsou výbušniny, kterých se užívá k udělení pohybu střelám zbraním nebo 

raketám. Výbušná přeměna probíhá formou explozivního hoření, bez účasti vzdušného 

kyslíku [6]. Nejstarším příkladem střeliviny je střelný prach, který je využíván i jako trhavina. 

Černý prach je mechanická směs 75 % dusičnanu draselného (okysličovadlo), 15 % 

dřevěného uhlí (palivo) a 10 % síry (snižuje zápalnou teplotu, zvyšuje rychlost spalování). 

Podíl jednolitých složek se mění v závislosti na požadavcích výsledného střelného prachu 

(existuje i černý prach bez síry). Nejčastěji je černý prach ve formě zrn o předem definované 

velikosti s černošedou barvou a leskem. Lesk vzniká grafitováním, aby černý prach na 

vzduchu nenavlhal. Samotný černý prach vypadá jako matná šedohnědá „mouka“ a je značně 

citlivý na tření. Malé množství se jenom vznítí, ale větší množství v uzavřeném prostoru může 

detonovat [1]. Aktivuje se plamenem nebo jiskrou. 

Střeliviny, které mají přímo ve své molekule okysličovadlo a palivo, jsou například 

nitrocelulózové, nitroglycerínové a diglykolové prachy. Tyto bezdýmné prachy se vyrábějí 

v různých formách podle jejich použití, například destičkové, kuličkové, trubičkové s jednou 

či více dírami. Střeliviny slouží jako náplně nábojů nebo pohonné jednotky do větších střel a 

raket. 

1.6. Pyrotechnické slože 

Pyrotechnické slože jsou mechanické směsi různých chemických látek, které svojí 

chemickou přeměnou ve formě různě rychlého hoření vyvolávají světelné, zvukové, barevné, 

dýmové a pohybové účinky k získání pyrotechnických efektů [2]. 

Podle cíleného efektu se do složí přidávají kromě okysličovadla a paliva další příměsi. 

Například pojidla, látky barvící plamen, dýmotvorné látky, látky zlepšující zvláštní efekty 

(zvuk, barvu, svítivost), flegmatizátory, stabilizátory, látky zrychlující nebo zpomalující 

hoření, rozpouštědla a další [1]. 

Používají se v armádě, civilním sektoru a hlavně pro pyrotechnické výrobky a zábavu. 

Nejčastější typy složí jsou zápalné, výmetné, zážehové, zpožďovací, osvětlovací, stopové, 

signální a dýmové slože. 

Pro trhací práce u HZS ČR nejsou střeliviny a pyrotechnické slože příliš významné a více 

informací lze naleznout například v literatuře [2]. Při trhacích práce se nejvíce využívá 

trhavin. 
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1.7. Trhaviny 

Nepřímé výbušniny, jejichž výbušná chemická reakce je spouštěna silným vnějším 

podnětem, nejčastěji pomocí třaskaviny nebo jiné výbušniny se nazývají trhaviny. 

Charakteristická pro trhaviny je detonace, která dosahuje hodnost 1 000 až 7 000 m/s. 

Trhaviny jsou směsi anorganických i organických látek. Skládají se ze dvou základních 

složek, z paliva a okysličovadla. Pro úpravu požadovaných vlastností (stability, barvy, 

voděodolnosti, konzistence, kyslíkové bilance aj.) se přidávají další látky.  

Citlivost trhaviny k vnějším podnětům se zvyšuje pomocí sensibilátorů či snižuje za 

pomocí tzv. flegmatizátorů. Látka, která stabilizuje určitou fyzikální či chemickou vlastnost 

výbušniny se nazývá stabilizátor.  

Pro změnu konzistence se používají plastifikátory (nejčastěji ve formě trhací želatiny). 

Plastifikátory upraví konzistenci trhaviny na poloplastickou nebo plastickou formu. 

Poloplastické trhaviny obsahují 5 – 15 % trhací želatiny, tvoří přechod mezi sypkými a 

plastickými trhavinami. Mají větší voděodolnost než sypké trhaviny a nižší cenu než plastické 

trhaviny. 

Plastické trhaviny obsahují více než 15 % trhací želatiny, obvykle 18 – 16 %. Hlavní 

výbušnou složkou je nitroglycerin nebo nitroglykol. Plastické trhaviny jsou v dnešní době 

velmi oblíbené pro své dobré trhací vlastnosti, voděodolnost a manipulační bezpečnost. 

Používají se v průmyslu a armádě. Do této skupiny patři i známý Semtex vyráběný v České 

republice společností Explosia a.s., Semtín.  

Z důvodu odlišných předpisů a požadavků na trhaviny je nutné odlišit trhaviny pro 

průmyslové a vojenské účely. 

Vojenské trhaviny se rozdělují především podle účinnosti. Do trhavin s normální 

účinností patří například tritol, amatol a melinit. Mezi trhaviny s velkou brizancí zařazujeme 

oktogen, hexogen (někdy nazýván RDX), pentrit (zkratka PENT) a plastické trhaviny Pl NP 

10 a Pl Hx 30 [2]. 

Nejdůležitější vojenskou trhavinou je trinitrotoluen (zkráceně nazýván tritol, TNT). 

Z důvodu srovnávání účinku výbuchu 1 kg tritolu s jinými trhavinami (viz kapitola 1.7.6 TNT 

ekvivalent), je vhodné uvést jeho základní parametry. Tritol je žlutá krystalická látka, která 

taje při 80°C, při rychlém ohřátí na 295°C vybuchuje. Je málo citlivý na úder a tření. Ve vodě 

je nerozpustný [2]. 
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1.7.1. Rozdělení trhavin 

Trhaviny jsou používány pro různé činnosti a jsou na ně kladený odlišené požadavky, je 

tedy patrné, že nemůže existovat univerzální trhavina pro všechny aplikace. Nejběžnější 

rozdělení trhavin shrnuje níže uvedený Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 – Rozdělení trhavin [2],[6],[15]  

Povrchové trhaviny jsou určeny pro trhací práce na povrchu, kde se nepředpokládá 

vytvoření hořlavé či výbušné koncentrace plynů, par a prachů. Pro zvýšený obsah jedovatých 

plynných zplodin výbuchu nesmějí být použity pro trhací práce pod zemí [15]. 

Důlní trhaviny se dělí na skalní a bezpečné. 

Důlní skalní trhaviny, jsou určeny pro trhací práce v podzemí, ale i na povrchu, kde 

nehrozí, že se vyskytne koncentrace plynů, par a prachů, která je nebezpečná výbuchem nebo 

požárem. 

Důlně bezpečné trhaviny rozdělujeme dále na protiprachové pro použití 

v neplynujících uhelných dolech a protiplynové I., II. a III. kategorie pro použití 

v v plynujících uhelných dolech [15]. 

Trhaviny pro zvláštní použití jsou určeny k používání pod tlakem, pod vodou, při 

geoseismickém průzkumu a při jiných speciálních pracích (např. výbuchové tváření kovů aj.) 

[15]. 
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Podle obsahu výbušných složek (způsobu zcitlivění) rozeznáváme: 

a) trhaviny s chemickou senzibilací; 

b) trhaviny s fyzikální senzibilací. 

Trhaviny s chemickou senzibilací jsou tzv. „klasické“ průmyslové trhaviny v pevném, 

sypké, poloplastickém či plastickém stavu. Obsahují přímo výbušnou látku či směs několika 

výbušnin. Jejich nevýhodou jsou škodlivé fyziologické účinky a vysoké bezpečnostní nároky 

na manipulaci [2]. 

Trhaviny s fyzikální senzibilací, tzv. „neklasické“ trhaviny neobsahují přímo výbušnou 

látku, ale výbušná je až výsledná směs jednotlivých složek. Jednotlivé složky nemají škodlivé 

účinky (těkavost nitroesterů a tritolový prach), jako „klasické“ trhaviny. Do těchto 

„neklasických“ trhavin řadíme trhaviny typu DAP (jednoduchá trhavinová sloučenina 

dusičnanu amonného s palivem), trhaviny plastifikované vodou, trhaviny složené výhradně 

z nevýbušných komponentů tzv. SLURRY, emulzní trhaviny a kombinované trhaviny [2]. 

Fyzikální a funkční vlastnosti, chemické složení trhavin se prověřují postupy podle 

technických norem uvedených v tabulce č. 2 normy ČSN 66 8011. 

1.7.2. Balení trhavin 

S rozdělením trhavin podle konzistence (viz Obrázek 2) souvisí i způsob dodávání 

trhavin na trh. Trhaviny se dodávají [15]: 

a) ve tvaru válce, v tzv. náložkách; 

b) u armády ve tvaru kvádru (TNT náložky 200g, 400g, 1kg a 3 kg); 

c) v jiném geometrickém tvaru než je válec (hranol, desky); 

d) netvarované, například v pytlích nebo jiných obalech. 

Náložky jsou trhaviny ve tvaru válce o jmenovitém průměru a hmotnosti podle normy 

jakosti příslušné trhaviny. Rozdělujeme je podle průměru na: 

a) maloprůměrové (průměr náložky < 49 mm); 

b) velkoprůměrové (průměr náložky ≥ 50 mm). 

Barevným označením obalu trhavin podle užití je znázorněno na Obrázku 2. Označení 

trhavin v kategorii pro zvláštní užití podléhá rozhodnutí ČBÚ a musí být předepsáno normou 

jakosti konkrétní trhaviny. 
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1.7.3. Charakteristiky výbušnin 

Z rozdělení výbušnin je patrné, že se skládají z různých látek a mají odlišné fyzikální a 

chemické vlastnosti. Výsledná exploze bude mít z tohoto důvodu rozdílné parametry (přetlak, 

maximální tlak na čele tlakové vlny, velikost akustické složky, teplotu, dosah aj.). 

Podle literatury [1] a [6] se dělí charakteristiky či vlastnosti výbušnin na dvě hlavní 

skupiny. Na vlastnosti které ovlivňují výkonnost výbušniny a parametry související 

s bezpečností výbušniny. 

1.7.4. Charakteristiky výkonnosti 

 Výbuchové teplo - množství uvolněného tepla při explozi 1 kg výbušniny [kJ.kg
-1

]; 

 Výbuchová teplota – nejvyšší teplota zplodin výbuchu [°C, K]; 

 Detonační rychlost - rychlost výbušné přeměny [m.s
-1

]; 

 Detonační tlak – tlak zplodin výbuchu v čele tlakové vlny [Pa]; 

 Objem výbuchových zplodin – objem plynů vzniklých výbuchem 1 kg výbušniny 

a přepočítaný na normální tlak a na teplotu 0 °C [l]; 

 Hustota výbušniny; 

 Přenos detonace – největší vzdálenost, na kterou se přenese výbuch z jedné 

náložky na druhou; 

 Iniciační schopnost výbušniny; 

 Pracovní schopnost – schopnost výbušniny vykonávat práci; 

 Brizance – schopnost výbušniny tříštit okolní předměty. 

1.7.5. Charakteristiky ovlivňující bezpečnost 

 stabilita výbušniny - odolnost výbušniny proti vnějším vlivům: 

a) chemická stabilita; 

b) fyzikální stabilita. 

 citlivost k: 

a) tepelnému impulzu, vyšším teplotám; 

b) mechanickému podnětu; 

c) statické elektřině; 

d) účinkům jiné výbušniny; 

e) přímému účinku výbušnin. 

 technologická zpracovatelnost 
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K posouzení škodlivosti výbuchových zplodin a energetického využití základních složek 

výbušnin slouží tzv. kyslíková bilance. Ta udává v hmotnostních procentech rozdíl mezi 

kyslíkem obsaženým ve výbušnině a množstvím kyslíku potřebným k výbuchu. Rozeznáváme 

tři typy kyslíkové bilance: 

a) vyrovnaná – vyvážený poměr, soběstačná výbušnina; 

b) kladná – ve výbušnině je přebytek kyslíku; 

c) záporná – pro výbušnou přeměnu je odčerpáván kyslík ze vzduchu. 

Důlní výbušniny musejí mít vyrovnanou nebo mírně kladnou kyslíkovou bilanci. Při silně 

kladné kyslíkové bilanci vznikají ve zplodinách jedovaté oxidy dusíku a při silné záporné 

bilanci oxid uhelnatý z důvodu nedokonalého spalování uhlíku [1],[6]. 

1.7.6. TNT ekvivalent 

Výkonnost výbušniny, především reálné účinky tlakové vlny a její dosah, se někdy 

porovnává pomocí tzv. TNT ekvivalentu. 

TNT ekvivalent je množství trinitrotoluenu (dále jen „TNT“¨), které svým výbuchem 

vyvolá vzdušnou tlakovou vlnu stejných parametrů o stejných destrukčních účincích, jak 

porovnávaná výbušnina [26]. 
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1.8. Účinky výbušnin 

Správně provedený odstřel nálože má na okolí žádané účinky, ale nikdy nelze úplně 

odstranit nežádoucí účinky výbuchu. Žádaný účinkem výbuchu při trhacích pracích je 

nejčastěji rozpojení materiálu či horniny. Mezi nežádoucí účinky zařazujeme seizmické 

otřesy, akustický a rázový účinek vzdušné tlakové vlny, vznik vibrací a rozlet drobných 

částic. 

Velikost těchto účinků výbuchu závisí na mnoha faktorech. Především má vliv zvolený 

druh nálože, použitá trhavina, způsob roznětu, ucpávka a prostředím, ve kterém výbuch vznikl 

a na které bude působit. 

Výbuch v plynném prostředí se odlišuje od výbuchu v kapalném prostředí stejně tak od 

výbuchu působící na prostředí pevné. Účinky výbuchu slábnou při průchodu prostředím až do 

úplného vymizení. Základním a nejúčinnějším bezpečnostním opatřením před výbuchem je 

dodržet bezpečnou vzdálenost od místa výbuchu (viz kap. 1.8.3 Bezpečná vzdálenost). 

Výbušná přeměna trhaviny způsobí detonační vlnu, která se šíří uvnitř trhaviny. Na okolní 

prostředí působí trhavina velkým rázovým účinkem nazývaným detonační tlak. Tento tlak 

trvá jen milióntinu sekundy a dosahuje hodnot až 10 GPa. Po detonačním tlaku následuje tlak 

proudu plynných zplodin, který dosahuje hodnost i několika tisíc MPa.  

 

Obrázek 2 – Šíření detonace a vln napětí [1] 

Působení detonace na okolí se popisuje pomocí tzv. vln napětí. Pod tím to pojmem jsou 

označovány všechny druhy vlnění vznikající detonací a šíří se prostředím od výbuchu. Šíření 

detonace a vln napětí shrnuje Obrázek 2. Nejznámější vlnou napětí je tlaková vlna [1]. 
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1.8.1. Tlaková vlna 

Tlaková vlna je proud plynů o značném tlaku, který má snahu šířit se do okolního 

prostředí všemi směry. V plynném prostředí je nazývána tzv. vzdušná tlaková vlna, tato vlna 

má silný rázový a akustický účinek. Rázový účinek vlny působí ničivě na překážky a 

projevuje se zde tzv. reflexní tlak (tlak vzniklý odražení rázové vlny od překážky). Při šíření 

vlny prostředím rázový účinek vlny postupně slábne, až zůstane pouze akustický účinek 

tlakové vlny, který se dalším šířením prostředí zcela utlumí [1]. 

 

Obrázek 3 – Charakteristika tlakové vlny [25] 

Tlaková vlna, jak je patrné z Obrázku 3, má dvě fáze, tzv. pozitivní a negativní fázi. Při 

pozitivní fázi se pohybuje tlaková vlna směrem od výbuchu. Na překážku v okolí působí 

pozitivní fáze tlakové vlny přetlakem a předměty se posouvají ve směru tlakové vlny. Naopak 

negativní fáze vytváří podtlak v okolí a předměty mají snahu se pohybovat zpět do místa 

výbuchu, v němž se výbuchem vytvořilo chvilkové vakuum [2]. 

Velikost a trvání negativní fáze je otázkou použití výbušniny, jelikož tato fáze způsobuje 

největší škody. U průmyslových výbušnin není negativní fáze tak velká a dlouhá, jako 

například u jaderných zbraní (princip termobarické zbraně). 

V tuhém prostředí je popsání výbuchového děje složité. Rázové vlny se mění na spojité, 

podélné i příčné. Rozložení hornin není vždy homogenní. Detailní popsání výbuchu 

v horninách není pro tuto práci nutné a více informací lze naleznout v odborné literatuře, 

například [1]. 

Při výbuchu pod vodou, kdy nemohou výbuchové zplodiny ihned proniknout nad hladinu, 

se energie vzniklá výbuchem rozdělí na rázovou vlnu a bublinu tvořenou výbuchovými plyny. 

Bublina se zvětšuje a převádí se energie výbuchových plynů na pohybovou energii proudící 

vody a potenciální energii bubliny. Tlak plynu rychle klesá, až poklesne pod hodnotu 

hydrostatického tlaku příslušné hloubky [1]. 
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1.8.2. Negativní účinky výbuchu 

Každý výbuch má své negativní účinky, jedná se například o seizmické otřesy, 

fragmentační účinky, akustickou vlnou a přetlak v rázové vlně.  

Seizmická otřes vzniklý výbuchem souběžně se vzdušnou tlakovou vlnou nebo 

samostatně při podzemním výbuchu je tím mohutnější, čím větší je nálož výbušniny, čím má 

trhavina větší brizanci a čím méně energie bylo při výbuchu využito pro žádaný efekt 

výbuchu (rozpojení horniny, uvolnění skály, vytvoření otvoru v ledu apod.) [1]. 

Kromě tlakové vlny a seizmických otřesů výbuch vytváří světelné, tepelné, fragmentační a 

akustické efekty.  

K fragmentačním účinkům dochází při styku tlakové vlny s horninou nebo pevnými 

předměty, jejím následným roztříštěním a odletem. Fragmenty převezmou kinetickou energii 

tlakové vlny a mohou způsobit další škody, především ztráty na lidských životech.  

Vymrštění ojedinělých zpravidla malých částic do velkých vzdáleností nazýváme rozlet. 

Na rozlet má vliv velikost nálože, její uspořádání, vlastnosti a nedokonalost ucpávky, 

přítomnost výrazných puklin a trhlin v hornině. Je nutné dodržet bezpečnostní prostor při 

odstřelu, případně omezit rozlet pomocí zakrytí nálože slámou, dřevitou hmotou, chvojím 

apod.[1]. 

1.8.3. Bezpečná vzdálenost 

Ani u dokonale provedeného odstřelu, nikdy nelze odstranit vznik negativních účinků 

výbuchu (viz předchozí kapitola 1.8.2). Působení negativní účinky zvažujeme především na: 

a. zdraví a život člověka; 

b. budovy a konstrukce. 

Pro minimalizování rizika pravděpodobnosti dopadu negativních účinků výbuchu, musí 

být provedeny bezpečností opatření.  

Proti přetlaku v rázové vlně a odletu drobných částic je neúčinnější stanovení a dodržení 

bezpečné vzdálenosti. Druhou možností by bylo ukrytí ve speciálním krytu. Tato možnost 

však v podmínkách trhacích prací prováděných při mimořádných událostí příslušníky HZS 

ČR není reálná. 
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Přetlak rázové vlny se určuje ze vzorce: 
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kde: 

Δp  přetlak rázové vlny [kPa]; 

Z  redukovaná vzdálenost [m]; 

R  vdálenost uvažováného místa od středu nálože [m]; 

Q  nálož [kg]; 

Qs  nálož skutečné trhaviny [kg]; 

Qvs  skutečné výbuchové teplo [kJ.kg-1]; 

Qvt  výbuchové teplo tritolu [kJ.kg-1]. 

Při uvedení výpočtových vzorců pro přetlak, redukovanou vzdálenost a bezpečnou 

vzdálenost bylo čerpáno z literatury [4] a [5]. Tyto zdroje uvádí dva rozdílné výpočty pro 

výpočet redukované vzdálenosti. Je však patrné, že v praxi není možné přepočítávat 

bezpečnou vzdálenost pomocí redukované vzdálenosti, určovat skutečné výbuchové teplo 

apod.  

Účinky výbuchu v závislosti na přetlaku a redukované vzdálenosti jsou patrné z Tabulky 2 

- Účinky výbuchu, přetlak, redukovaná vzdálenost.  
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Tabulka 2 – Účinky výbuchu, přetlak, redukovaná vzdálenost [4]

 
Redukovaná 

vzdálenost 

[m] 

Přetlak Δp

 
[kPa]

 

Účinek přetlaku rázové vlny 

na člověka na budovy a konstrukce 

200 0,5 žádný 

50 – 200 0,5 – 2 

Žádné větší nebezpečí 

Poškození okenních výplní 

25 – 50 2 – 5 
Poškození rámů dveří a oken, omítky, 

vnitřních příček 

8 – 25 5 – 20 Poranění odletujícím sklem 
Zničení oken, poškození lehkých 

staveb 

6 – 14 10 – 30 Lehčí poranění organismu 
Částečné rozrušení staveb 

10 15 
Povalení osob 

6 – 8 20 – 30 
Značné rozrušení městských staveb 

6 34 Prasknutí ušních bubínků 

2,7 – 8,3 20 – 150 

Větší poškození organismu 

Rozrušení vnitřních příček 

2 – 4,7 50 – 250 

Proboření budov, převrácení 

železničních vagónů, poškození 

elektrické sítě 

3,2 100 

Úplné rozbití staveb s výjimkou 

železobetonových staveb bezpečných 

proti výbuchu 

2,2 – 2,7 150 – 200 
Smrt organismu 

Rozrušení železobetonových staveb 

bezpečných proti výbuchu 

1,7 200 – 300 Rozrušení ocelových mostů 

 

Zvážíme-li všechna kritéria, především fyziologický efekt výbuchu na člověka a dosah 

rozletu drobných částic, považujeme za bezpečnou hodnotu přetlaku do 0,5 kPa (maximálně 

do 1 kPa). Tato hodnota je uváděna shodně ve většině dostupných zdrojů.  

Pro přibližnou představu bezpečných vzdáleností od místa odstřelu byla v publikaci [1] 

sestavena informativní tabulka přibližných vzdáleností od místa odstřelu, nad kterými není 

pravděpodobné poškození lidského zdraví vzdušnou tlakovou vlnou a rozletem. Níže je 

uveden pouze výřez z této tabulky pro maximální hmotnost náloží, které by byly použity na 

jeden odstřel příslušníky HZS ČR. 
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Tabulka 3 - Přibližná bezpečná vzdálenost od místa odstřelu [1] 

Nálož  

(hmotnost – druh) 

Přibližná bezpečnostní vzdálenost na povrchu 

Vůči tlakové 

vzdušné vlně 

 [m] 

Vůči rozletu rozpojených částí 

Při zakrytí náloží  

[m] 

U nekrytých náloží za 

nejnepříznivějších podmínek 

[m] 

1 kg – přiložená 50 
20 400 

1 kg - uzavřená 30 

10 kg – přiložená 100 
50 600 

10 kg – uzavřená 50 

50 kg – přiložená 200 
70 700 

50 kg – uzavřená 600 

 

V Tabulce 3 je přiloženou náloží myšlena nálož nezakrytá a uzavřenou náloží je dobře 

utěsněná nálož ve vrtu nebo komoře.  

V rozsahu práce není možné uvést kompletní teorii nutnou pro vlastní provádění trhacích 

prací. Více informací o výbušninách a trhacích pracích lze naleznout v odborných příručkách 

pro střelmistry, například v [1],[6],[7] a souvisejících předpisech a normách. 

Účinky výbušnin souvisejí s jejich použitím, více v kapitole 6. Možnosti použití výbušnin.  



 

20 

  

2. Právní úprava 

Práce s výbušninami je velmi nebezpečná činnosti a vyžaduje přísné dodržování zákonů. 

Porušení legislativy a bezpečnostních opatření při nakládání s výbušninami by mohlo vést k  

ohrožení lidského zdraví, životů a k případnému zneužití neoprávněnými osobami.  

Trhací práce prováděné pod HZS ČR jsou relativně novou činností sboru a pro jejich 

povolení muselo být novelizováno několik zákonů a předpisů, především [10]. 

2.1. Civilní právní úprava 

Českou republiku v oblasti používání výbušnin pro civilní použití zastupuje Státní báňská 

správa (dále jen „SBS“). Orgány SBS jsou Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) a obvodní 

báňské úřady. Působnost okresních báňských úřadů je znázorněna na Obrázku 4. 

 

Obrázek 4 – Delimitace okresních báňských úřadů[21] 

Český báňský úřad je vrchním orgánem SBS a řídí její výkon. Řídí i činnost jednotlivých 

obvodních báňských úřadů, povoluje předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin. Zpracovává 

a vydává jednotlivé zákony a předpisy pro činnosti s výbušninami. Přehled platných právních 

předpisů vydaných ČBÚ lze najít na jejich internetových stránkách [21]. 

Níže jsou popsány zákony a prováděcí předpisy, které souvisejí s používání výbušnin a 

trhacími pracemi.  
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2.1.1. Zákony 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon, kterým se mimo jiné zřizuje HZS ČR a stanovují práva a povinnosti příslušníků, 

opravňuje příslušníky sboru v §4 odst. 2 užívat výbušnin a výbušných předmětů pro zajištění 

bezpečnosti osob a ochrany majetku. Příslušníci musejí mít podle tohoto odstavce odbornou 

způsobilost podle zákona č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů. Tento základní zákon legislativně upravuje používání 

výbušnin v České republice. Je platný již 24 let a za tuto dobu byl změněn 27 zákony. 

Poslední úpravou zákona je změna zákonem č. 184/2011 Sb., nabývá účinnosti 1. ledna 2012, 

s výjimkou čl. I bodu 12, pokud jde o §25f ods. 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 

[21]. 

Podle §1 odst. 3 zákona [10] se tento zákon nevztahuje na výbušniny, výbušné předměty a 

pomůcky v držení Hasičského záchranného sboru pro výkon služby. Vztahuje se však 

například na odbornou způsobilost k nakládání s výbušninami, jejich nabývání od civilních 

subjektů, bezpečnost práce a ochranu zdraví osob. Z tohoto důvodu musíme znát tento zákon 

a jeho prováděcí předpisy, obzvlášť vyhlášku ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Trhací práce prováděné HZS ČR svým charakterem neodpovídají činnostem prováděným 

hornickým způsobem a vlastní hornické činnosti §3 a §2 tohoto zákona. I když §2 písm. f) 

stanoví, že hornickou činností se rozumí i „zvláštní zásahy do zemské kůry“. Tento pojem 

naštěstí upřesňuje horní zákon [9]. Podle §44 horního zákona se zvláštními zásahy do zemské 

kůry rozumí zřizování, provoz, zajištění a likvidace zařízení pro podzemní zásobníky plynů a 

kapalin, ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech, průmyslové 

využívání tepelné energie zemské kůry s výjimkou tepelné energie vody vyvedené na povrch 

[9]. Trhací práce tedy nepatří mezi zvláštní zásahy do zemské kůry podle tohoto zákona. 

Podle §39 tohoto zákona, kterým se stanoví působnost orgánů státní báňské správy, odst. 

1 a odst. 2 se výkon vrchního dozoru nad dodržování tohoto zákona, horního zákona a 

předpisů vydaných na jejich základě nevztahuje na případy, kdy činnosti a technická zařízení 

podléhají dozoru orgánu Ministerstva vnitra. Podle tohoto odstavce by ČBÚ, jako vrchní 

dozor SBS, neměl kontrolovat provádění vlastních trhacích prací HZS ČR. 
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Zákon č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Podle §1 odst. 2 písm. d) toho zákona se tento zákon nevztahuje na výbušniny, výbušné 

předměty a pomůcky v držení Hasičského záchranného sboru pro výkon služby [11]. 

Analýza zákonů a předpisů ČBÚ ukázala, že zákony pro civilní nakládaní s výbušninami 

se nevztahují na přímý výkon služby příslušníků HZS ČR. Lze z nich ale čerpat a pomocí 

nich vytvořit vnitřní předpisy sboru pro trhací práce. 

 Do přímého výkonu služby nelze zařadit nabývání výbušnin od civilních subjektů a 

předávání výbušnin jiným subjektům. V tomto případě musí HZS ČR postupovat podle 

příslušných zákonů a předpisů. 

2.1.2. Prováděcí předpisy 

Pro provádění zákona č. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno několik závazných vyhlášek. K 

provádění trhacích prací u HZS ČR jsou důležité především dvě prováděcí vyhlášky toho 

zákona upravující: 

- používání výbušnin [8]; 

- skladování výbušnin [13]. 

Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento nejdůležitější prováděcí předpis zákona [10] je přínosný pro příslušníky HZS 

zabývajících se trhacími pracemi především v těchto bodech: 

- Základní pojmy; 

- Základní pravidla zacházení s výbušninami a pomůckami; 

- Evidence výbušnin; 

- Rozsah a dokumentace trhacích prací; 

- Zajištění bezpečnosti při trhacích pracích; 

- Oprávnění (střelmistr, TVO, vedoucí trhacích prací); 

- Provádění trhacích prací; 

- Opatření po odstřelu (čekací doba, prohlídka a zabezpečení po odstřelu, selhávky, 

ničení). 

- Trhací práce za zvláštních podmínek (trhací práce pod vodou, rozrušování ledu) 

Podle §182 se od ustanovení této vyhlášky lze odchýlit na nezbytnou dobu v případech, 

kdy hrozí nebezpeční z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci havárií, pokud jsou 

učiněna nejnutnější bezpečnostní opatření [8]. 
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Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 342/2001 

Sb. a vyhlášky č. 200/2006 Sb. stanovuje zásady výstavby skladů, konstrukční požadavky, 

způsob zajištění, provoz skladu, uložení výbušnin a manipulaci s nimi. 

Podle vyhlášky se sklady rozdělují na: 

a) Sklady a úschovny na povrchu: 

a. Sklady u výrobců (základní sklad, mezisklad a příruční sklad); 

b. Sklady a úschovny výbušnin u odběratelů; 

b) Sklady a úschovny pod povrchem. 

Vyhláška pro skladování výbušnin nerozděluje a neoznačuje výbušniny shodně s ADR. 

Jednotlivými druhům výbušnin je přiřazeno pořadové číslo a jsou rozděleny do 4 tříd 

nebezpečí a skupin nebezpečí (Příloha č. 1 této vyhlášky).  

Například trhavina Austrogel P1 má pro přepravu ADR klasifikační kód 1.1 D, název 

„Trhavina, typ A“, UN číslo 0081. Pro skladování má Austrogel P1 pořadové číslo 8 a je 

zařazen do Třídy a skupiny nebezpečí A III. 

Podle §45 odst. 1) se od ustanovení této vyhlášky lze odchýlit, hrozí-li nebezpečí 

z prodlení, pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření [13]. 
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2.1.3. Normy 

Oblasti výbušnin se věnuje několik norem. I když nejsou normy závazným 

legislativním dokumentem, jsou kvalitním zdrojem informací. 

 Podle českých technických norem (dále jen „ČSN“) jsou výbušniny a pyrotechnika 

zařazeny v kategorii 6681. Pro nalezení všech norem související s touto problematikou bylo 

použito řazení norem podle Mezinárodní klasifikace norem ICS. Normy z oblasti výbušnin a 

pyrotechniky spadají podle klasifikace ICS do Chemické technologie – Výrobky chemického 

průmyslu kategorie ICS 71.100.35 [28]. Kompletní seznam norem v kategorii ICS 71.100.35 

lze naleznout na [27]. 

Nejdůležitější normy pro použití výbušnin: 

ČSN EN 13857 Výbušniny pro civilní použití 

 Základní norma v oblasti trhacích prací, která v části 1 vysvětluje názvosloví z oblasti 

používání výbušnin. V části 3 jsou uvedené informace poskytované uživateli výrobcem nebo 

jeho zplnomocněným zástupcem [16]. 

ČSN 66 8011 Průmyslové trhaviny. Základní společná ustanovení 

Tato norma se zabývá průmyslovými trhavinami pro civilní použití. Všeobecně 

definuje průmyslové trhaviny, jejich rozdělení a značení (viz Kapitola 1.7 Trhaviny), 

vzorkování, technické požadavky na trhaviny, zkoušení trhavin, jejich balení, dopravu a 

skladování. V příloze normy je rozvedena bezpečnost a ochrana zdraví při práci s trhavinami.  

ČSN EN 13631 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny 

 Norma se zabývá brizantními trhaviny, stanovuje jejich požadavky na tepelnou 

stabilitu, citlivost ke tření a nárazu, přenosu detonace, hustotu, stanovení detonační rychlosti, 

výpočet termodynamických vlastností, specifikace počinových náloží s rozdílnou iniciační 

schopností a metodu ověření iniciačních prostředků. 

ČSN EN 13630 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice 

Norma stanuje požadavky na bleskovice a zápalnice pro civilní použití. Stanovuje 

jejich tepelnou stabilitu, citlivost jádra bleskovice ke tření a nárazu, odolnost vůči oděru, 

odolnost v tahu, spolehlivost iniciace, vodovzdornost, iniciační schopnost, rychlost detonace, 

dobu hoření zápalnic. 
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ČSN EN 13763 Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače 

 Norma se věnuje rozbuškám, povrchovým spojkám, detonačním trubičkám a 

bleskovicovým zpožďovačům pro civilní použití. Především jejím požadavkům na tepelnou 

stabilitu, odolnost proti pádu, odolnost na hydrostatický tlak a stanovení přesnosti zpoždění. 

U elektrických rozbušek požadavky na stanovení bezpečného proudu, proudu pro současnost 

roznětu, odolnosti proti elektrostatickému výboji, stanovení roznětného impulsu a celkového 

elektrického odporu. 

Nezabývá se elektronickými iniciačními systémy ani zařízením a příslušenství pro 

spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů. 

ČSN EN 15947 Pyrotechnické výrobky 

 Norma se zabývá pyrotechnickými výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 1, 2 a 3. 

Je rozdělena na 5 částí, ve kterých je uvedena základní terminologie, kategorie a typy výrobků 

zábavní pyrotechniky, minimální požadavky na označování štítkem, metody jejich zkoušení a 

požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti. Pro civilní použití výbušnin (pyrotechnických 

výrobků) je tato norma velice zajímavá, ale pro trhací práce u HZS ČR nemá norma žádný 

význam. 

Za zmínění určitě stojí i normy zabývající se detonací průmyslových trhavin. Norma 

ČSN 66 8068 stanovuje požadavky na přenos detonace průmyslových trhavin a norma ČSN 

66 8070 uvádí metody pro stanovení detonační schopnosti všech druhů průmyslových trhavin 

roznětem jednotným počinem. 
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2.2. Resortní právní předpisy 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

vydalo do současné doby několik vnitřních předpisů zabývající se trhacími pracemi.  

Jako první byl vydán 30. listopadu 2007 Metodický list S 13 Bojového řádu jednotek 

požární ochrany – taktické postupy zásahu, pod názvem Trhací práce při záchranných a 

likvidačních pracích [17].  

Tento metodický list jen velmi obecně charakterizuje, co jsou to trhací práce a kdo je 

může provádět. Zabývá se úkoly trhacích prací, především příklady jejich použití. Mimo jiné 

zdůrazňuje, že oprávněná osoba, která provádí trhací práce je podřízena veliteli zásahu a 

rozhoduje o jejich provedení. Tento list o dvou stranách dává pouze základní informace o 

trhacích pracích u HZS ČR. 

Více informací obsahuje Koncepce provádění trhacích prací příslušníky HZS ČR 

vydaná v dubnu 2010 [18]. 

Koncepce se zabývá prováděním trhacích prací u HZS ČR za současného stavu a 

realizovanými kroky, dotčenými právními předpisy a vnitřními předpisy HZS ČR. Dále se 

koncepce zabývá opěrnými body pro provádění trhacích prací, především opěrným bodem 

Morava (nasazení a vybavení družstva). Stanovuje způsob základní a pravidelné odborné 

přípravy.  

V současné době je vytvářen Pokyn GŘ HZS ČR, kterým by měl upravovat postupy při 

provádění trhacích prací příslušníky HZS ČR, jejich odborná příprava a podmínky pro 

jmenování příslušníků do opěrného bodu pro provádění trhacích prací. 

HZS kraje Jihomoravského a HZS Olomouckého kraje zřídilo svými interními pokyny 

skupiny pro trhací práce. 
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2.3. Porovnání problematiky se zahraničím 

Používání výbušnin hasiči či podobnými subjekty vykonávajících záchranářskou činnost 

je povoleno na základě kombinaci civilních, služebních a vnitřních předpisů sborů  

jednotlivých zemí.  

Pro sjednocení předpisů při nakládání s výbušninami Evropská unie vytvořila a jednotlivé 

členské státy již do své legislativy zakotvily: 

 Směrnici o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad 

výbušninami pro civilní použití; 

 Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 

2.3.1. Evropská unie 

Pro harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami 

pro civilní použití byla dne 5. dubna 1993 vydána Směrnice Rady 93/15/EHS, ve znění 

pozdějších nařízeních Evropského parlamentu a rady (ES) [40]. 

Na základě této směrnice byla vydána směrnice 2008/43/ES pro identifikaci a sledování 

výbušnin pro civilní použití, změněná směrnici Komise 2012/4/ES.  

Česká republika společně se Slovenskem jsou jedinými dvěma státy z Evropské unie, kde 

jsou ještě rozlišovány trhací práce malého a velkého rozsahu, odbornosti střelmistra a 

technického vedoucího odstřelu [22]. Tento stav komplikuje uznávání oprávnění v rámci unie 

a je snaha o spojení rozsahu trhacích prací a oprávnění. 

Pro harmonizaci přepravy nebezpečných věcí byla vydána Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR (viz 5.1 Přeprava výbušnin).  

Zapracovat požadavky dohody ADR do své legislativy se zavázali k 1.1.2011 [39]: 

 členské státy EU; 

 nečlenské státy: 

o Albánie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 

Chorvatsko, Kazachstán, Lichtenštejnsko, Makedonie, Maroko, 

Moldavsko, Norsko, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. 

Přeprava výbušnin ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě byla, měla být ve výše 

uvedených státech podobná a odpovídat požadavkům ADR. 
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2.3.2. Slovenská republika 

Podrobnější rozbor si zaslouží Slovenská republika. Nejenom slovenské předpisy jsou 

z důvodu společné historie velmi podobné předpisům ČR, ale i fungování většiny státních 

institucí a záchranných složek. 

Hasičský záchranný sbor Slovenské republiky je zřízen zákonem č. 315/2001 Z.z, O 

Hasičskom a záchrannom zbore [49],[51]. §7 toho zákona stanoví oprávnění příslušníka 

sboru, odst. 3 tohoto paragrafu uvádí, že příslušník vykonávající pyrotechnickou činnost (dále 

jen „pyrotechnik“) je oprávněn při plnění úloh zboru používat výbušnin a výbušné předměty 

pro nutné odstranění staveb nebo ledových bariér, podle § 21 ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ve 

znění pozdějších předpisů [50]. 

Dále je pyrotechnik podle §4 zákona č. 315/2001 oprávněný na účely výcviku a zásahu 

výbušniny a výbušné předměty držet, skladovat, převážet a používat [49].  

Výše uvedené slovenské zákony dávají podobné práva příslušníkům jako legislativa 

České republiky, zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o SBS., ve znění pozdějších předpisů. 

Příslušník hasičského záchranného sboru ČR je nazýván střelmistr nebo TVO, podle 

oprávnění získaného příslušným zákonem [10]. Příslušník ze Slovenské republiky vykonává 

pyrotechnickou službu a je nazýván pyrotechnikem. 

V nejbližším okolí České republiky má z oblasti používání výbušnin bohaté zkušenosti 

Horská záchranná služba Slovenské republiky. Horská záchranná služba Slovenské 

republiky byla vybrána pro spolupráci v oblasti odborné přípravy střelmistrů HZS ČR [18]. 

2.3.3. Ostatní státy 

Nejvíce zkušeností s používáním výbušnin mají hasiči v Americe. Zákonem ATF (z angl. 

at the front line against voilent crime) volně přeloženým jako „v první řadě proti násilným 

trestným činům“ se snaží ministerstvo spravedlnosti chránit společnost před trestnou činností 

(nelegální používání zbraní, výbušnin, alkoholu, žhářství aj.) [41]. 

Na základě ATF jsou zřízeny speciální záchranné týmy nazývané National Response 

Team (zkráceně „NRT“) jejichž působnost je ve všech státech USA [41]. 
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NRT tým je složen ze [41]: 

 Specialistů na výbušniny, vyškolených k: 

o Identifikaci, manipulaci a ničení výbušnin; 

o k pomoci v oblasti zničené výbuchem; 

o vyšetřování příčin výbuchu a vytváření odborných znaleckých posudků; 

 Požárních vyšetřovatelů; 

 Kartografů a portrétistů; 

 Psovodů specializovaných na výbušniny a těkavé látky. 

Výbušniny jsou v USA, Kanadě a Austrálii používán především k hašení (požáry ropných 

vrtů, rozsáhlé lesní požáry).  

Obecně lze říci, že země těžící ropu využívají k hašení případných požárů ropných vrtů 

výbušnin v kombinaci s hašení vodou.  

Obdobné situace je u zemí s rozsáhlými lesními porosty. Požáry lesních porostů dosahují 

velkých intenzit a rychlosti šíření, jejich hašení je komplikované a časově náročné (několik 

dní i týdnů). Z těchto důvodů se zde využívají pro vytvoření protipožárních pásů (proluk) i 

výbušniny. 

Využití výbušnin má i své záporné stránky, může dojít k jejich zneužití teroristickými 

skupinami. Proto se některé země brání jejich civilnímu využití. Například Španělsko je 

v oblasti používání výbušnin civilními subjekty či záchrannými složka velmi opatrné a již 

samotná přeprava výbušnin je zde značně omezena a velmi přísně kontrolována z důvodu 

bezpečnostních rizik v oblasti Baskicka, působení baskické separatistická teroristická 

organizace (ETA) [35]. 
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3. Struktura a současný stav 

Legislativní současný stav je uveden v předchozí kapitole 2. Právní úprava především 

kapitola 2.2 Resortní právní předpisy.  

Pro vykonávání trhacích prací u HZS ČR byl zřízen Opěrný bod pro provádění trhacích 

prací Morava s působností po celé ČR (dále jen „Opěrný bod Morava“). Opěrný bod Morava 

tvoří v současné době 10 střelmistrů, z: 

 HZS Jihomoravského kraje; 

 HZS Olomouckého kraje; 

 ZÚ Hlučín. 

V roce 2015 bude vyhodnocena činnost Opěrného bodu Morava, a pokud to bude 

množství zásahů vyžadovat, vytvoří MV-GŘ HZS ČR Opěrný bod pro provádění trhacích 

prací Čechy [18]. 

Na základě [20] byl vedoucím trhacích prací HZS ČR s působností po celé ČR jmenován 

plk. Ing. Martin Červenka, DiS. (viz kapitola 4.1 Střelmistr a Technický vedoucí odstřelu). 

Hlavním výcvik v odstřelu pařezů a zbytků stromů z vodní hladiny probíhá již od roku 

2009 na vodní nádrži Nové Mlýny. Kromě výcviku na Nových Mlýnech byl proveden výcvik: 

 v trhání kamenů a clonových výstřelech (Bučovice 2009); 

 v demolici budov (Vítkovice 2010); 

 v trhání ocelových traverz, tlakových lahví a odstřelů hrází (oblast Libavá 2011). 

První použití výbušnin u HZS ČR při zásahu na mimořádnou událost bylo v roce 2007 při 

odstřelu haly skladu briket po požáru v Újezdě u Brna.  

V květnu 2010 následoval odstřel hráze vodní laguny v Kvasicích na Kroměřížsku. 

Laguna ohrožovala přilehlou obec a na základě žádosti starosty bylo rozhodnuto o řízené 

vypuštění vody do okolních lesů, kde voda způsobila méně škody. Ve stejném roce byl 

proveden odstřel naplavenin opírajících se o stavidla přehrady Harta. 

Nejvíce střelmistry HZS ČR prověřil letošní únor. V povodí řeky Svratky (oblast 

Tišnovska), Úterského potoka v obci Mydlovary (Plzeňský kraj) a řeky Jizery (Liberecký 

kraj) došlo k nahromadění ledových ker ve vodních tocích a musely být odstraněny pomocí 

trhavin.  

Ukázce nasazení střelmistrů při skutečných zásazích je věnována Příloha 4. 
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4. Oprávnění 

Používání výbušnin je velice nebezpečná činnost a vyžaduje nadstandardní opatrnost. Pro 

bezpečné provedení trhacích prací musí být jednotlivé činnosti prováděny správnou 

technikou, vhodnými prostředky a osobami s oprávněním k prováděním trhacích prací. 

Oprávnění k provádění trhacích prací zaručuje, že osoba má všechny nutné teoretické 

znalosti z oboru používání výbušnin, jejich znalost prokázala před odbornou komisí a je 

schopna provádět trhací práce.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2. Právní úprava, je odborná způsobilost příslušníka 

podmínkou k možnému použití výbušnin (§2 odst. 2 zákona č. 238/2000 Sb., o HZS ČR ve 

znění pozdějších předpisů). 

4.1. Střelmistr a Technický vedoucí odstřelu 

Odbornou způsobilost upravuje Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a 

o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,   Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o 

používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle vyhlášky [8] rozlišujeme 4 druhy oprávnění pro zacházení s výbušninami: 

1) Odpalovač ohňostrojů (§40a); 

2) Vedoucí trhacích prací (§45). 

3) Technický vedoucí odstřelu, dále jen „TVO“ (§41); 

4) Střelmistr (§40); 

Oprávnění odpalovače ohňostrojů umožňuje držiteli používat pouze pyrotechnické 

výrobky k docílení pyrotechnických efektů. Odpalovač ohňostrojů nemůže používat 

průmyslové trhaviny a tedy provádět trhací práce. Pro potřebu této práce nebude oprávnění 

„Odpalovač ohňostrojů“ dále rozebíráno. 

Vedoucí trhacích prací (dále jen „VTP“) není přímé oprávnění, které se získává 

zkouškou před komisí. Vedoucího trhacího prací jmenuje organizace, aby zajišťoval 

provádění trhacích prací v rámci organizace. Seznamuje pracovníky organizace s novými 

technologickými postupy, výbušninami, prostředky roznětu. Ověřuje a vypracovává 

technologické postupy trhacích prací. Školí a přezkušuje střelmistry a TVO v rámci 

organizace. Výčet povinností VTP je uveden v §45 odst. 3 vyhlášky [8]. Vedoucí trhacích 

prací musí mít oprávnění střelmistra nebo TVO. 

U HZS ČR je Vedoucí trhacích prací jmenován příslušným interním pokynem [20]. VTP 

HZS ČR je v oblasti trhacích prací podřízen řediteli odboru IZS  a výkonu služby MV-
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generálního ředitelství HZS ČR a nadřízen všem vedoucím trhacích prací, střelmistrům a 

pomocníkům střelmistrů v rámci HZS ČR. 

Oprávnění, které jsou potřebná pro provádění trhacích prací a může je udělit ČBÚ resp. 

OBÚ na základě odborné zkoušky a po splnění stanovených předpokladů, je „Střelmistr“ a 

„Technický vedoucí odstřelu“. 

Odlišení oprávnění střelmistra a TVO se provádí pomocí rozdělení trhacích prací (§34 

vyhlášky [8]) na: 

a) trhací práce malého rozsahu; 

b) trhací práce velkého rozsahu. 

Střelmistr je oprávněn provádět trhací práce malého rozsahu uvedené v §34 odst. 1 

vyhlášky č.72/ 1988 Sb., o používání výbušnin [8].  

Každý střelmistr bez ohledu na svojí odbornosti může provádět: 

- rozmetání objemných hnojiv; 

- rozstřelování pařezů; 

- rozstřelování ledů a zamrzlé horniny; 

- čistění terénních rýh; 

- vystřelování jamek pro stromky. 

a všechny ostatních trhacích práce neuvedené v §4 odst. 4 písm. a) až e) pokud hmotnost 

celkové nálože nepřesáhne 5 kg trhaviny. 

Technický vedoucí odstřelu je oprávněn pro provádění trhacích prací velkého rozsahu, 

což jsou destrukce objektů v souvislé zástavbě a továrních komínů a trhací práce, při kterých 

nálože přesahují hmotnosti trhacích prací malého rozsahu. 

 

Vyhláška č. 72/ 1988 Sb., o používání výbušnin [8] stanoví 7 odborností střelmistra a 7 

odborností TVO. 

S ohledem na charakter trhacích prací u HZS ČR vyhovují odbornosti střelmistra a TVO 

pro stavební práce a destrukce, pro povrchové dobývání a pro zvláštní druhy prací s uvedením 

specializace. 

 

Pomocník střelmistra je osoba, která nemá příslušné oprávnění střelmistra či TVO, ale je 

oprávněnou osobou poučena k plnění úkonů při provádění trhacích pracích pod dohledem 

(například vrtání děr, přenášení trhavin). Pomocníci střelmistra jsou většinou příslušníci se 

specializací pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 



 

33 

  

4.2. Provádění trhacích prací Armádou ČR nebo Policií ČR 

Jedna z častých otázek při prezentování trhacích prací HZS ČR je, proč tyto činnosti 

provádějí střelmistři HZS ČR a ne vojáci či pyrotechnici Policie ČR. 

Na základě zkušeností z povodní 1997, 2002 byl hledán subjekt, který [18]: 

 je dostatečně operativní po celé ČR; 

 může provádět trhací práce i ve zvlášť škodlivých a nebezpečných podmínkách; 

 není při trhacích pracích omezován jeho vlastními právními předpisy; 

 od vyžádání je schopen začít s trhací prací do 4 hod. 

Takový to subjekt neexistoval, zvažována byla kromě HZS ČR [18]: 

 Policie ČR; 

 Armáda ČR; 

 Soukromý sektor. 

U Policie ČR má použití výbušnin jiný technický charakter. Pyrotechnik je oproti 

střelmistrovi specializován na zneškodňování munice a výbušných předmětů, pyrotechnické 

prohlídky objektů aj.[18]  Některé činnosti by pyrotechnik provádět mohl, ale činnosti, které 

je schopný střelmistr provést s odpovídajícími prostředky mají daleko větší rozsah. 

Pyrotechnik nemá k dispozici takové množství průmyslových a speciálních trhavin a 

prostředků roznětu jako střelmistr HZS ČR. Mimo jiné pyrotechnik může být na zneškodnění 

munice, či pyrotechnické prohlídce objektů, ke kterým dochází častěji a mají větší prioritu.  

U Armády ČR jsou hlavní překážkou legislativní zábrany při užití vojenských výbušnin 

mimo prostory AČR a současně není schopna garantovat dostatečnou operativnost [18]. 

Vyslání příslušníků Armády ČR musí provést Společné operační centrum Ministerstva 

obrany (dále jen „SOC MO“¨) na žádost OPIS MV-GŘ HZS ČR, které dostane tento 

požadavek od KOPIS HZS kraje. KOPIS HZS kraje dostane informaci od velitele zásahu či 

řídícího důstojníka.  

Podle Ústředního poplachového plánu IZS (Příloha 3) platného k 1. listopadu 2011 je 

jediným určeným odřadem k provádění trhacích a demoličních prací 151. ženijní prapor 

Armády ČR v Bechyni (Jihočeský kraj). Pokud k výzvě dojde v pracovní den od 7 – 15 hod 

má odřad 24 hod na přípravu k výjezdu [19]. Tento čas silně nevyhovuje požadavkům na 

začátek provedení trhacích prací. 

V soukromém sektoru působí mnoho zkušených střelmistrů, ale nelze zaručit jejich 

dostatečnou operativnost a možnost vyslat je do zvlášť nebezpečných a škodlivých podmínek. 

Při trhacích pracích mohou však působit jako konzultanti střelmistrů. 
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5. Nakládání s výbušninami 

Kromě vlastních trhacích prací na místě zásahu musí být vyřešeno nakládání 

s výbušninami, tj. nabývání, přeprava, uskladnění, evidování, předávání, ničení a další 

činnosti, při nichž dochází k manipulaci s výbušninami a prostředky roznětu.  

5.1. Nabývání výbušnin 

Získání výbušnin od oprávněných subjektů na území České republiky musí být povoleno 

ČBÚ, resp. OBÚ. Nabývání výbušnin musí být souladu s platnými předpisy, především s §25 

zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě. 

Subjekty od kterých může HZS ČR nabývat výbušniny: 

- Austin Powder Service CZ s.r.o, se sídlem ve Vsetíně 

 provozovny: 

- Hněvkovice; 

- Bohdalice-Pavlovice; 

- Třebíč; 

- Explosia a.s., se sídlem v Semtíně – Pardubicích. 

Vzory žádostí o povolení pro nabývání (jednorázové i opakované) mezi organizacemi 

v rámci ČR jsou dostupné na internetových stránkách Státní báňské správy ČR. 

5.2. Přeprava výbušnin 

Přeprava výbušnin se provádí u HZS ČR pomocí silniční dopravy a vztahuje se na ní 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen 

„ADR“).[12] Pro zakotvení požadavků ADR do právních předpisů ČR byl vydán zákon č. 

111/1994 Sb., o silniční přepravě ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva 

dopravy a spojů č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční přepravě, ve znění 

pozdějších předpisů [22]. 

V dohodě ADR jsou nebezpečné věci členěné do 13 tříd. Výbušniny spadají do Třídy 1 – 

Výbušné látky a předměty.  

Látce a předmětu třídy 1 musí být dále přiřazena: 

 podtřída – celkem 6 podtříd (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 a 1.6), a 

 některá ze 13 skupin snášenlivosti.  

Číslo podtřídy společně s písmenem snášenlivosti tvoří tzv. klasifikační kód. 

Definice jednotlivých podtříd lze naleznout v Dohodě ADR kap. 2.2.1.1.5 a definice 

skupin snášenlivosti v kapitole 2.2.1.1.6 dohody. 
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Každá látka nebo předmět ve třídě 1 musejí mít kromě klasifikačního kódu přiřazené UN  

číslo a pojmenování.  

Například trhavina SEMTEX
®
 1A má přiřazeno UN číslo 0084, název „Trhavina, typ D“ 

a klasifikační kód 1.1 D.  

Dopravní obal výbušnin musí být označen v souladu s předpisy ADR. Obal, ve kterém 

jsou výbušniny (trhaviny) nakoupeny, je dostatečně označen pro přepravu a není nutné jej 

měnit. Základní požadavky na označení obalu jsou: 

 zřetelně a nesmazatelně označen UN kód + oficiální pojmenování pro dopravu dle 

ADR; 

 bezpečnostní značka dle předepsaného vzoru. 

 
Obrázek 5 – Vzory velkých bezpečnostních značek Třídy 1 [12] 

Dopravní prostředek pro kusovou dopravu přepravující výbušniny musí být označen 

podle dohody ADR [12]: 

 na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla velkou bezpečnostní značkou 

předepsaných parametrů – Obrázek 5 (viz kapitola 5.3.1.5.1 ADR); 

 na přední a zadní části vozu oranžovou tabulkou (čistý oranžový obdélník bez 

čísel) předepsaných parametrů – Obrázek 6. 

.  

Obrázek 6 – Oranžová tabulka [12] 
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Vozidlo musí být dále vybaveno přepravními doklady, písemnými pokyny pro případ 

nehody, povinou výbavou, výbavou pro osobní a obecnou ochranu a hasicím přístrojem [12]. 

Vozidlo, ve kterém jsou výbušniny, musí být neustále hlídáno, aby nedošlo k jejich 

odcizení. 

V případě nebezpečí z prodlení, kdy by byl přímo ohrožen lidský život, se lze od 

ustanovení ADR odchýlit na nezbytně nutnou dobu (nezbytnou přepravu) za dodržení všech 

možných opatřeních zajištující plnou bezpečnost přepravy (kap. 1.1.3.1 písm. e) dohody ADR 

[12]). Přeprava výbušnin v případě nebezpečí z prodlení je možná i vrtulníky Policie ČR 

Letecké služby. 

5.3. Skladování výbušnin 

Skladování výbušnin řeší vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění 

pozdějších předpisů. Více o této vyhlášce v kap. 2.1.2 Prováděcí předpisy zákona č. 61/2008 

Sb. Konstrukci skladu řeší vyhláška a není nutné jí zde rozepisovat.  

Hasičský záchranný sbor má uskladněny výbušnin v centrálním skladu výbušnin 

v Drahanovicích. Za provoz skladu odpovídá ředitel Základny logistiky Olomouc a Vedoucí 

trhacích prací (dále jen „VTP“). Veškerá manipulace s výbušninami musí být evidována a 

prováděna poučenou osobou a se souhlasem VTP, především ukládání a výdej výbušnin. 

Ve skladu je nutné dodržet zejména: 

 základní skladovací podmínky (teplota a vlhkost) dané výrobci trhavin; 

 ochranu před statickou elektřinou a dalšími výboji; 

 oddělené uložení různých druhů výbušnin a prostředků roznětu v originálních 

obalech; 

 ve skladu a okolí nesmějí být uskladněny hořlaviny; 

 ochranu před odcizením. 

Po krátkou dobu (do 48 hod) lze přechovávat výbušniny i ve zvláštních úschovnách na 

pracovišti. Zvláštními úschovnami jsou myšleny bedny splňující podmínky vyhlášky č. 

61/1988 Sb. opatřené zámkem nebo uzamčený dopravní prostředek. Bedna nebo automobil 

musí být nepřetržitě střeženy proti odcizení. 
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5.4. Evidence výbušnin 

Každé nabývání, uskladnění, vydávání a předávání musí být evidováno. Veškerou 

evidenci vede Vedoucí trhacích prací, tak aby měl přehled o tom, jak byly výbušniny získány, 

kde se nacházejí, v jakém množství a komu byly předány nebo jak s nimi bylo naloženo [10]. 

Základní pokyny pro evidenci podle §27 vyhlášky 72/1988 Sb. a §33 vyhlášky 61/1988 

Sb.: 

 Evidence skladovaných výbušnin musí být vedena odděleně od evidence 

výbušnin odebraných ke spotřebě; 

 Každý druhy výbušniny se musí evidovat samostatně; 

 Evidence se uchovává nejméně 3 roky; 

 Zápis musí být osobně podepsán, tím kdo jej vyhotovil a správnost v zápise 

potvrdí jiný přítomný pracovník; 

 Údaje se nesmí přepisovat a vymazávat, opravy údajů se zapisují na nový řádek 

evidence; 

 Zápisy v evidenčních záznamech se musí jednou za určené období uzavřít a 

překontrolovat se skutečným stavem; 

 Případný záporný rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem výbušnin se musí 

hlásit neprodleně Policii ČR. 

Vzory evidence výbušnin pro skladování, spotřebu a přepravu jsou ke stažení na 

internetových stránkách Státní báňské správy ČR: http://www.cbusbs.cz/sekce-

vybusniny.aspx. 

5.5. Ničení výbušnin 

Dojde-li k selhávce (nevybuchnutí nálože) nebo je podezření na špatný stav výbušniny 

musí se výbušnina neodkladně zničit podle návodu výrobce.  

Ničení selhávek musí provádět střelmistr nebo TVO, který trhací práce prováděl. Způsob 

ničení selhávek stanoví §69 s §70 vyhlášky č. 72/1988 Sb.  

Každá selhávka musí být evidována a nahlášena všem osobám, které se podílejí na 

provádění trhacích prací, tak aby nedošlo k jejich ohrožení života a zdraví. 

Po zneškodnění selhávky musí střelmistr nebo TVO provést prohlídku místa odstřelu.  

Obaly od trhavin se likvidují spálením.  

http://www.cbusbs.cz/sekce-vybusniny.aspx
http://www.cbusbs.cz/sekce-vybusniny.aspx
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6. Možnosti použití výbušnin 

Už víme, co výbušniny umějí a jaké podmínky je nutné při jejich použití dodržet. Hlavním 

důvodem proč se trhaviny používají, je jejich výborná schopnost rozpojovat materiály ve 

velmi krátkém čase. Rozpojování výbuchovým dějem je proces, jehož průběh závisí na 

mnoha faktorech. Jde o spolupráci vln napětí vyvolaných detonačním tlakem a tlaku 

výbuchových plynů.[2] 

V průmyslu se kromě rozpojovací schopnosti výbušnin využívá explozivní spojování 

různých materiálu, které by běžnými prostředky nebylo možné spojit.  

Nemá smysl se zabývat všemi možnostmi použití výbušnin, například při těžbě 

nerostných surovin, stržení celých továrních komín či domů, ražbě důlních děl a tunelů, 

trhacích pracích v hlubinných dolech. 

V této kapitole jsou, uvedeny možnosti použití výbušnin, které by mohli provádět 

střelmistři HZS ČR. U jednotlivých použití je uveden i základní technologický postup, který 

je popsán v odborných příručkách. Volba technologického postupu se uzpůsobuje použité 

výbušnině, překážce a okolí, není tedy postup striktně daný a záleží výhradně na rozhodnutí 

oprávněné osoby (střelmistra, technického vedoucího odstřelu). 

Činnosti, při kterých je možné použití výbušnin [17],[18]: 

 Uvolnění vodního toku; 

 Trhání ledu (ve vodním toku, na stojaté vodě); 

 Trhání různě plovoucích předmětů; 

 Odstřel hrází vodních děl, vodních lagun, břehů a náspů; 

 Vytvoření odvodňovacích rýh; 

 Trhání jednoduchých konstrukčních prvků; 

 Kácení stromů, odstřel kmenů stromů a pařezů ve vodě, dobývání pařezů; 

 Destrukce různých druhů konstrukcí a konstrukčních prvků (beton, železobeton, 

zděné, ocelové a další); 

 Odstřel nestabilních skalních bloků, balvanů, kamenů i sněhových převisů; 

 Vytváření rýh a výlomů proti ohni; 

 Uvolnění zavalených osob (v sutinách domů, v jeskyních); 

 Zhášení plamene výbuchem (lesní požáry, požáry ropných vrtů aj.); 

 Otevření uzavřených prostor; 

 Vmetení hasiva do prostoru požáru; 

 a další. 
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Pro trhací práce používáme nálože lišící se tvarem i umístěním vzhledem k 

rozpojovanému objektu, počtem, roznětem a uspořádání [1]. 

Podle tvaru rozlišujeme nálože [1]: 

 táhlé: 

o souvislé; 

o dělené (nálož je rozdělena na několik dílčích náloží oddělených ucpávkou 

nebo vzduchem); 

 soustředěné. 

Podle utěsnění nálože dělíme nálože na [1]: 

 utěsněné (uzavřené) – nálož ve vývrtu s ucpávkou; 

 polozavřené – nálož ve vývrtu bez ucpávky; 

 neuzavřené (přiložené). 

Zvláštním tvarem soustředěné nálože je nálož speciálně vytvarovaná pro vznik 

kumulativního efektu. Tento účinek je dán tvarem výbušniny, jak je patrné z Obrázku 7. 

Netvarovaná nálož poruší ocelovou desku jen povrchově (a), vytvarovaná nálož desku prorazí 

(b) a stejná nálož s vytvarovanou kovovou vložkou vytvoří menší otvor do ještě silnější 

ocelové desky (c) [1]. 

 

Obrázek 7 – Kumulativní účinek[1] 

Této nálože se využívá pro vytváření otvorů do ocelových desek, řezání ocelových 

nosníků, tlakových lahví. Kumulativní účinek využívá především trhavina SEMTEX
®
 Razor 

(viz kap. 7.1.3 Semtex
®

 Razor).  

Statisticky nejvíce se používají výbušniny u HZS ČR pro uvolnění vodního toku či vodní 

hladiny od ledu, ledových ker a různých naplavenin. Proto je v této práci věnovaná zvláštní 

pozornost: 

 rozrušení ledu; 

 odstřelu pařezů a stromů; 

 odstřelu balvanů; 

 trhání materiálů; 

 speciálnímu použití (hašení požáru, vyproštění osob). 
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6.1. Rozrušování ledu 

Začátek letošního roku (2012) byl pro střelmistry náročný, několik dní odstřelovali led a 

ledové kry na Tišnovsku a Liberecku. (viz Příloha 4).  

Trhání ledu se dá rozdělit na trhání: 

 Souvislé ledové plochy; 

 Ledové zácpy. 

Postup trhacích prací pro uvolnění toku od souvislé ledové plochy nebo od ledové zácpy 

je podobný. U ledové zácpy, kdy se odstřelují ledové kry, se musí dát velký pozor na odlet 

odštěpených kousků ledů (velká rychlost částic a ostrost). Doporučuje se vzdálenost až 400 m 

[3]. 

Základem úspěšného uvolnění vodního toku je vytvoření odtokového kanálu, tak aby měl 

uvolněný led kam odtékat (Obrázek 8). Při trhacích pracích se postupuje systematicky proti 

směru proudu toku. Před vlastním rozmístění náloží se doporučuje udělat zkušební odstřel, tak 

aby se daly odhadnout správné vzdálenosti mezi jednotlivými náložemi [1],[3]. 

 

Obrázek 8 – Postup trhacích prací na uvolnění vodního toku [1] 

Je několik metod umístění náloží při trhání ledu: 

a) Přiložení nálože na led – obrázek 9a); 

b) Umístění nálože pod led. 

Nejefektivnějším způsobem je umístit nálož pod led pomocí dřevěného kříže. Na obrázku 

9b) je znázorněna souvislá nálož umístěnou pod ledem. Nálož je přitlačována k ledu pomocí 

proudu toku.  

Obrázek 9c) znázorňuje dělenou nálož na kříži. Spodní část nálože se umístí tak, aby byla 

na dně toku, a druhá část nálože o poloviční hmotnosti je v přibližné polovině vzdálenosti dna 

od povrchu ledu. Obě nálože se současně odpálí, spodní nálož drtí, postrkuje či těsní vrchní 

nálož, která pak vyvine větší tlak. 
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Obrázek 9 – Nálože pro trhání ledu [1] 

Pro tenký led je možné použít ponořenou táhlou nálož či náložky spojené bleskovicí. 

K ledu jsou přitlačovány opět proudem toku. Situaci nezorňuje Obrázek 9d).  

Na vytvoření náloží se používají především trhaviny vodovzdorné.   

6.2. Odstřel pařezů a stromů 

Pařezy a zbytky stromů jsou častými překážkami vodních toků a je na nich nacvičováno 

použití výbušnin, pravidelný výcviku střelmistrů na Vodní nádrži Nové Mlýny.  

Pro odstranění pařezů a stromů se používají nálože: 

 Přiložené – obr. 10b); 

 Vývrtové: 

o přímo do pařezu, stromu - obr. 10c); 

o do zeminy pod pařez, strom (mezi kořeny) – obr. 10a); 

o kombinace výše uvedených. 

Typ nálože se zvolí podle místa použití. Do pařezů a stromů volně se pohybující ve vodě 

je komplikované vrtat, používají se nálože přiložené. Spotřeba trhaviny při přiložených náloží 

je ale přibližně 10x větší než při vyvrtané.  

 

a)         b)     c) 

Obrázek 10 – Odstřel pařezů [3] 
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Z technologického hlediska je kácení stromů pomocí trhaviny reálné, existuje i několik 

technologických postupů a výpočtů nálože v závislosti na tvrdosti dřev a vlhkosti. 

Z ekonomického a bezpečnostního hlediska je, ale tato varianta nevhodná. Při použití trhaviny 

dojde k velkému poškození dřeva, rozletů dřevěných úlomků a obtížně se předpokládá směr 

pádu stromu.  

6.3. Odstřel balvanů, skalních bloků 

Odstřel balvanů je téměř totožný s odstřelem pařezů. Používá se nálož vyvrtaná, 

přiložená a podvrtaná, na Obrázku 11. 

 

 

Obrázek 11 – Odstřel balvanů, vyvrtanou, přiloženou a podvrtanou náloží [3] 

U HZS Moravskoslezského kraje je využívána pro dělení balvanů sada pro tlakové dělení 

materiálu. Více informace o sadě jsou uvedeny v kapitole 7.4 Sada pro tlakové dělení 

materiálu. 

Okolí mohou ohrožovat i skalní bloky, u kterých došlo k nečekanému zvětšení pukliny. 

Je tedy vhodné předejít jejich nečekanému pádu a provést řízený odstřel, kdy je okolí 

zabezpečeno. Jak je vidět na obrázku 12, nálož se vkládá přímo do skalní pukliny. Případně se 

puklina rozšíří klínem či vrtáním. Aby nedošlo k nežádoucímu úniku plynu vzniklých při 

výbuchu, ucpeme nálož zasypáním pískem nebo okolním materiálem [3]. 

 

Obrázek 12 – Odstřel ve skalních puklinách [3] 
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6.4. Trhání materiálů 

Pomocí výbušnin lze rozdělit ocelové nosníky, traverzy, kolejnice, tlakové lahve, ocelové 

desky, způsobit destrukci nosných pilířů, stěn a dalších běžně používaných prvků. Trhání 

jednotlivých materiálů je základním předpokladem pro destrukci stavebních konstrukcí.  

Neexistuje běžně používaný konstrukční prvek, který by odolal cílenému výbuchu.  

Pozn. Samozřejmě nepočítáme speciální stavby a konstrukce vytvořené pro ochranu před 

výbuchem. Demolici těchto staveb a konstrukcí nebudou provádět střelmistři HZS ČR, ale 

specializované firmy podle předem schváleného technologického postupu. 

Ukázka možného použití výbušnin při trhání tlakových lahví, vytváření otvorů do 

ocelových desek za pomocí speciálních trhavin je uvedena v Příloze 6 – Speciální trhání 

materiálů. 

6.5. Hašení požárů 

Ve světě se výbušniny běžně používají k hašení požárů. Existují dva principy hašení 

výbuchem: 

 výbuch odebere hoření potřebný kyslík - odebrání oxidačního činidla; 

 výbuch vytvoří proluku v prostředí, do kterého se šíří požár - odebrání hořlavé 

látky. 

Principy hašení výbuchem jsou jednoduché, obtížná je jejich realizace. Je obtížné dostat 

výbušniny přímo do ohniska požáru a provést jejich roznět aniž by začaly hořet nebo 

nečekaně explodovali. Toto principu se používá především pro hašení požárů ropných vrtů. 

Vytvoření proluky v prostředí tzv. protipožární pás, se uplatňuje ve světě při hašení 

velkých lesních požárů nebo požárů polních a travních porostů. V ČR se této metody 

nepoužívá, je zde dostatečné pokrytí oblasti jednotkami požární ochrany a lesy nejsou tak 

rozsáhle jako například v Austrálii či USA. 

Pro další informace o způsoby hašení přízemních požárů pomocí trhací techniky 

doporučuji nastudování článku od Ing. Ing-Pead IGIP Miroslava Janíčka, Ph.D. ve Zpravodaji 

Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku č. 2/2010 [22]. 

6.6. Vyprošťování osob 

Výbušniny (mikronálože) lze použít k uvolnění uvězněných osob v sutinách domů nebo 

přírodním prostředí. Například v roce 2005, v oblasti propasti Machocha, bylo použito 200 ks 

náložek k zvětšení přístupového otvorů k zasypanému jeskyňáři. 



 

44 

  

7. Používané výbušniny a trhací prostředky u HZS ČR 

Trhací práce jsou prováděny pomocí trhavin, prostředků roznětu a dalších nezbytných 

pomůcek. Jednotlivé prostředky pro trhací práce prováděné střelmistry HZS ČR musejí být 

určeny pro trhací práce na povrchu, schváleny a certifikovány odbornou zkušebnou. Subjekty 

od kterých HZS ČR odebírá trhaviny a ostatní prostředky pro trhací práce jsou uvedeny 

v kapitole 5.1. Nabývání výbušnin.  

7.1. Trhaviny 

Pro trhací práce u HZS ČR bylo a je používáno několika průmyslových a speciálních 

trhavin (např. Austrogel P1, SEMTEX
®
 A1, PERUNIT

®
 E, SEMTEX

®
 RAZOR). O použité 

trhavině rozhoduje střelmistr s ohledem na prováděnou činnost, okolní podmínky a 

technologický postup. Pro bezpečné a úspěšné provedení trhacích prací je nutné znát jejich 

vlastnosti a omezení.  

Parametry používaných trhavin shrnuje Příloha 6.  

7.1.1. Austrogel P1 

Běžná průmyslová plastická trhavina pro důlní a skalní použití. V podzemí lze Austrogel 

P1 používat v prostředí bez nebezpečí výbuchu plynů, par a prachu. Má kladnou kyslíkovou 

bilanci (viz kap. 1.7.3. Charakteristiky výbušnin). Tato růžová trhavina (na Obrázku 13) je 

směsí dusičnanu amonného, nitroglycerínu, nitroglykolu a paliva [23]. 

Výrobcem je Nitroerg s.a. Polsko, pro ČR trhavinu dodává společnost Austin Powder 

Service CZ s.r.o. Pro spolehlivou iniciaci se používá rozbuška s minimální ekvivalentní 

iniciační schopností 0,6 g PENT. Nejmenší průměr náložky je 22 mm. Dělit trhavinu je 

možné lámání (na dvě přibližně stejné části) nebo řezáním pomocí nejiskřivých předmětů 

nebo nože na dřevěné podložce [23]. 

 

Obrázek 13 – Trhavina Austrogel P1 [23] 

Trhavina je vodovzdorná a vhodná i pro použití pod vodou do maximálního 

hydrostatického tlaku 0,3 MPa po dobu 5 hod. 
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7.1.2. Semtex
®
 1A 

Velmi oblíbenou trhavinou pro trhací práce je plastická trhavina pro zvláštní použití 

SEMTEX
®

 1A. Tato trhavina je směsi nevýbušného plastifikátoru a pentritu. Výrobcem je 

česká firma EXPLOSIA a.s. sídlící v Semtíně – Pardubice [29]. 

 

Obrázek 14 – Semtex 1A [29] 

Kromě červené plastické trhaviny SEMTEX
®
 1A (na obrázku 14) jsou vyráběny i další 

verze této plastické trhaviny. Například žlutý SEMTEX
®
 1H a černý SEMTEX

®
 10 u kterého 

je účinnou složkou kromě pentritu i hexogen. Hlavní odlišností je jejich barva a užití, 

například pro vojenské účely nebo pro speciální jednotky. 

Obecně jsou používány pro trhací destrukční práce, trhací práce pod vodou (do 100 m 

vodního sloupce) a speciální trhací práce. Tvarovat a dělit je lze za podmínek určených 

v jednotlivých návodech k používání [29]. 

Iniciace většiny trhavin typu SEMTEX
® 

se provádí rozbuškou č. 8. (viz kapitola 7.2. 

Prostředky pro roznět. 

7.1.3. Semtex
®
 Razor  

Dalším zajímavým a praktickým výrobkem společnosti Explosia a.s. je flexibilní táhla 

kumulativní trhavina SEMTEX
® 

Razor (dále jen „Razor“). Dodává se v balení po 1 m, 

maximálně 2 m. Tato trhavina využívá princip kumulativní nálože (viz kap. 6. Možnosti 

použití výbušnin).  

 

Obrázek 15 – Semtex Razor [33] 
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Skládá se z kumulativního obalu tvaru obráceného „V“ hnědo-černé barvy, vrstvy 

výbušniny obvykle bílé nebo zelené barvě a těsnící vrstvu hnědo-černé barvy. Složení je 

patrné z Obrázku 15. 

Iniciuje se pomocí tzv. RAZOR
®
 Boosteru (dále jen „Booster“) nebo přímo rozbuškou č. 

8. Booster je speciální rozněcovadlo (viz Obrázek 16) s dutinkou pro vložení rozbušky č. 8 a 

samolepící plochou k přilepení k Boosteru, zaručuje spolehlivý roznět Razoru. 

 

Obrázek 16 – Razor, Booster a rozbušky č. 8 [33] 

Vyrábí se v provedení Razor 6, 10, 15, 25, 30, 40. Jak je patrné z Tabulky 4 číslo za 

názvem odpovídá hloubce průniku do ocelového plechu. Je určen pro explozivní „řezání“ 

kovových prvků různých tvarů v suchém i mokrém prostředí. Samolepící plochou se musí 

přilepit k povrchu.  

Tabulka 4 – Limity trhaviny Razor [33] 

Parametr Jednotka 
Razor 

6 

Razor 

10 

Razor 

15 

Razor 

20 

Razor 

25 

Razor 

30 

Razor 

40 

Celková váha [gm]
-1

 140 395 860 1500 2400 3500 6000 

Hmotnost výbušniny 

(RDX, PENT) 
[gm]

-1
 50 140 310 550 860 1250 2200 

Minimální průnik 

(ocelový plát) 
[mm] 6 10 15 20 25 30 40 

Poloměr ohybu 

(deska) 
[mm] 90 150 220 300 400 450 600 

Poloměr ohybu 

(trubka) 
[mm] 20 35 50 60 80 90 120 

Lze ho použít například na ničení železných profilů, kolejnic a tlakových lahví. U 

Policie ČR se používá k ničení nalezené staré nevybuchlé munice, například leteckých pum a 

dělostřeleckých granátů z druhé světové války [32]. 
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7.1.4. PasteX 14 

Speciální výrobek společnosti Explosia a.s. pro trhací práce v těžko přístupných místech. 

PasteX je bílá prstovitá trhavina (Obrázek 17) dodávaná v tubě 250g nebo v kartuši 500g.  

U HZS ČR se zatím nepoužívá, ale je pravděpodobné, že v budoucnu bude běžně 

používaná pro vytváření otvorů v silnostěnných železných deskách, trhání obtížně dostupných 

konstrukčních materiálů apod.  

Negativní vlastností je nemožnost použití ve vodě, především z hlediska pastovité 

konzistence. Ukázka použití je v Příloze 5.  

 

Obrázek 17 – Balení speciální trhaviny PasteX 14 [31] 

7.1.5. PERUNIT
®
 E 

Představitelem důlní skalní trhaviny klasického typu je například PERUNIT
®
 E (na 

Obrázku 18) vyráběný společností Explosia a.s.  

Současné složení trhaviny neobsahuje karcinogenní látku dinitrotoluen a trinitrotoluen 

(dále jen „TNT“).  

Iniciace se provádí klasickou rozbuškou č. 8. Balen je do voskovaného papíru 

(maloprůměrové náložky 28 až 38 mm) nebo velkoprůměrové náložky (50 až 120 mm) do 

polyethylenové hadice [29]. 

Bližší informace o trhavině jsou uvedeny v Příloze 6. 

 

Obrázek 18 – Trhavina PERUNIT
®
 E [29] 
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7.2. Prostředky pro roznět 

Dodání vnějšího podnětu trhavině, při němž se aktivuje výbušná přeměna trhaviny, se 

nazývá roznět (iniciace).  

Rozeznáváme tři druhy roznětu[7]: 

a) Roznět zápalnicí; 

b) Roznět bleskovicí; 

c) Roznět elektricky. 

Roznět zápalnicí se při trhacích pracích v dnešní době již skoro nepoužívá. Tzv. 

Bickfordova zápalnice, na Obrázku 19, se ještě používá v pyrotechnických výrobcích ke 

zpoždění jednotlivých prvků (například kulových pum apod.). 

 

Obrázek 19 – Zápalnice [34] 

Zápalnice je dutinka z textilu potažená plastovou či asfaltovou izolací s duší tvořenou 

černým prachem. 1 m zápalnice hořel předepsanou dobu (např. 2 min) a střelmistr musel 

vytvořit dostatečnou délku zápalnic, aby se stihl vzdálit od nálože [1],[34]. 

7.2.1. Bleskovice  

Na podobném konstrukčním principu jako zápalnice pracuje bleskovice. Bleskovice je 

dutinka plněná brizantní trhavinou, nejčastěji pentritem. Funkcí zápalnice i bleskovice je 

přenést roznět. U zápalnice měl být přenos dostatečné zpožděný, aby se stihl střelmistr 

vzdálit, ale u bleskovice musí být roznět naopak co nejrychlejší, aby nedošlo k nechtěnému 

zpoždění roznětu některé z náloží.  

Bleskovice se uvádí v činnost rozbuškou, jejíž dno musí směřovat ve směru postupu 

detonace [1]. 

Průmyslově vyráběná je například bleskovice STARTLINE
® 

firmy Explosia a.s. Typová 

řada STARTLINE
®
 6, 12, 15, 20, 40, 80 a 100. Číslo za názvem udává hmotnost pentritu [g] 

obsaženého v běžném metru bleskovice. Detonační rychlost bleskovice je 6 500 m.s
-1

. Obal se 
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vyrábí ze syntetického materiálu (zaručují pevnost v tahu) potažených plastickou hmotou (pro 

vodovzdornost). Jednotlivé typy bleskovic v typové řadě jsou odlišeny barevně [29]. 

Bleskovice se při přepravě zařazuje podle ADR do Třídy 1.1, UN kód 0065, název 

„Bleskovice ohebná“, klasifikační kód 1.1 D. Skladování ve skladech výbušin při teplotě 0 až 

30°C po dobu nejvýše 15 let. Výbušina třídy A III. [29]. 

7.2.2. Rozbušky 

Pro elektrický roznět se používají tzv. rozbušky. Rozbušky jsou tvořeny pevně uzavřenou 

dutinkou, v které je elektrická pilule, přívodními vodiči elektrického proudu k piluli, primární 

a sekundární náplní, případně dalšími prvky například zpožďovačem (časované rozbušky), 

pojistkou či elektronickým modulem. Jednoduché schéma časové rozbušky je na Obrázku 20. 

Skutečná rozbuška je vidět na Obrázku 21. 

 

Obrázek 20 – Základní schéma časované rozbušky [1] 

Primární náplň tvoří třaskavina, nejčastěji azid olovnatý. V dnešní době sekundární náplní 

průmyslových rozbušek tvoří trhavina 720 mg PENT nebo RDX. Iniciační schopnost většiny 

průmyslových rozbušek odpovídá referenční „Rozbušce č. 8“, což je určitý standard pro 

iniciaci průmyslových trhavin a trhavin typu SEMTEX.  

 

Obrázek 21 – Elektrická rozbuška O-Sicca-S [23] 
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Elektrický roznět rozděluje na: 

 Mžikový; 

 Časovaný. 

Zvláštní kategorií elektrických rozbušek jsou tzv. elektronické rozbušky. Elektronické 

rozbušky jsou elektrické rozbušky s elektronickým modulem. Pomocí programovacího 

zařízení lze na nich nastavit zpoždění v rozsahu od 1 ms do 10 000 ms. Principem je, že 

roznětnicí nabitý kondenzátor na pokyn časového a logického obvodu spustí průchod proudu 

odporovým můstkem, tím se zažehne primární slož pilule, která iniciuje sekundární náplň 

rozbušky [23]. 

Existuje mnoho druhu rozbušek, pro příklad je uvedena Tabulka 5, na které je patrné 

dělení rozbušek podle specifikace, druhu a typu. 

Vzájemné propojení rozbušek přívodními vodiči a roznětnicí tvoří tzv. roznětnou síť. 

Roznětnice je zdrojem elektrické energie pro iniciaci rozbušek (viz následující kap. 7.2.3). 

Zapojení přívodních vodičů na roznětnici a vlastní roznět může provést pouze střelmistr, který 

má na starosti provedení odstřelu. Před zapojením vodičů musí být zkontrolována ohmmetrem 

(viz kap. 7.2.4) správnost zapojení a odpor roznětného okruhu [7]. 

Teorie elektrického roznětu je obsáhlá a v rámci této práce není její detailní popis, pro 

více informací doporučuji literaturu[1],[3],[7]. 

Elektrické rozbušky pro trhací práce patří podle ADR do Třídy 1.4.  

U HZS ČR jsou používány elektrické rozbušky DEM, DEM-SICCA a Termostabilní od 

společnosti Austin Detonator s.r.o. 

Tabulka 5 – Elektrické rozbušky [23] 
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7.2.3. Roznětnice 

Prostředkem pro dodání elektrického impulzu rozbuškám je roznětnice. Roznětnice je 

přenosné zařízení umožňující spolehlivý roznět. Podle zdroje proudu rozlišujeme [1]: 

 Roznětnice dynamoelektrické; 

 Roznětnice kondenzátorové; 

 Roznětnice síťové. 

U HZS ČR je používána kondenzátorová roznětnice DBR – 12 od Austin Detonator 

s.r.o., na Obrázku 22. K nabíjení kondenzátoru slouží zdroj napětí složený z alternátoru, 

transformátoru a usměrňovače. Ovládá se za pomocí kličky. Obsahuje obvody ochrany proti 

přebíjení kondenzátoru, ochrany před roznětem při menším napětí kondenzátoru a obvod 

regulace doby trvání roznětného proudu. Kondenzátor o kapacitě 25µF je nabíjen na 1 200 V. 

Hmotnost celé roznětnice je 2,2 kg  [23]. 

 

 
Obrázek 22 – Roznětnice DBR – 12 [23] 

7.2.4. Digitální ohmmetr 

Další pomůckou střelmistra pro odpálení nálože, je digitální ohmmetr DO 200/2000 P 

určený k měření ohmického odporu roznětných sítí na povrchu i v podzemí s nebezpečím 

výbuchu (Obrázek 23). Připojením vodičů roznětné sítě se na displeji ukáže její ohmický 

odpor [23]. 

Ohmmetr měří s přesností ±1% z rozsahu ve dvou automaticky přepínaných rozsazích: 

 do 199,9 Ω; 

 do 1999 Ω (maximální rozsah). 

Napájení je zaručeno třemi tužkovými 1,5 V bateriemi. Provozní teplota ohmmetru je od 

-15 do +40°C. Přístroj má krytí IP 54, což zaručuje jeho odolnost proti prachu a stříkající 

vodě. Distributorem pro ČR je firma Austin Powder Service CZ s.r.o. 
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Obrázek 23 – Digitální ohmmetr DO 200/2000 P [23] 

7.3. Další pomůcky 

Kromě trhavin a prostředků pro roznět jsou pro trhací práce potřebné další pomůcky a 

prostředky, například: 

 Spojovací vodiče pro propojení rozbušek a roznětnice; 

 Vrtací prostředky (elektrické vrtačky, vrtací kladiva, sady vrtáků do různých 

materiálů, sekací nástavce na led); 

 Elektrocentrála; 

 Spojovací materiál (rychlospojky, izolační pásky, textilní pásky, vázací drát, motouz, 

lano); 

 Boxy a vaky na přepravu materiálu; 

 Bedna na uskladnění trhavin; 

 Lopatka, sekerky a nože; 

 Dřevěná podložka na dělení trhavin; 

 Kleště na odizolování vodičů, kombinované, pákové, štípací aj.; 

 Ucpávky, pistole na montážní pěnu + pěna; 

 Prostředky pro ochranu sluchu a zraku; 

 Vytyčovací páska, značkovací sprej; 

 Metr, pásmo; 

 Signální prostředek (megafon, pistole, trumpetka, píšťalka aj.); 

 Stopky, dalekohled; 

 Prostředky pro jištění při práci na vodě, ledu (lezecký postroj, přilba, karabiny, lana 

apod.); 

 Drobný materiál pro umístění náloží (např. dřevěné latě a kříže); 

 Automobil pro přepravu výbušnin splňující požadavky ADR. 
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7.4. Sada pro tlakové dělení materiálu 

U HZS ČR, především u HZS Moravskoslezského kraje, je používána tzv. sada pro 

tlakové dělení materiálu. Na Obrázku 24 je vidět, že obsahuje: 

 Nábojky se středovým zápalem (9x20/9 mm JAT, výrobce Sellier & Bellot)[38]; 

 Ocelovou tyčku k odpálení palníku; 

 Kladivo (1 kg, 1,5 kg); 

 Imbus 3 mm a 6 mm, ocelkový kartáč, gumové podložky; 

 Ruční pumpu k vyfoukání vyvrtaných děr. 

 

Obrázek 24 – Sada pro tlakové dělení materiálu 

Po vyvrtání díry do děleného materiálu musí být otvor vyčištěn a co nejhlouběji zaveden 

palník. Úderem kladivem na palník přes ocelovou tyčku se palník aktivuje a dojde k uvolnění 

energie, která by měla rozpojit materiál. Princip shrnuje Obrázek 25. 

Tato sada nepracuje na klasickém principu trhacích prací (trhavina a roznět), ale využívá 

střeliviny citlivé na vnější podnět (úder běžného kladiva).  

Nábojka se středovým zápalem není výbušnina, ale střelivina. Nevztahuje se na ní zákon 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o SBS [10] a lze jí tedy používat osobou 

bez oprávnění k používání výbušnin. 

 

Obrázek 25 – Princip dělení materiálu pomocí nábojek [36] 
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8.  Dotazníkový průzkum 

Součástí této práce je návrh, realizace a vyhodnocení dotazníkového průzkumu. Na 

základě výsledků bude hodnocena: 

 charakteristika respondenta, zda vyhovuje profilu cílové skupiny; 

 odborná zkušenost respondenta s výbušninami; 

 představa cílové skupiny o možném řešení mimořádných událostí pomocí trhacích 

prací. 

Cílová skupina, na kterou byl průzkum zaměřen, jsou především příslušníci HZS ČR 

s velitelskou pravomocí (velitele družstev, čet a stanic, řídící důstojníci) a příslušníci 

z krajských operačních a informačních středisek (dále jen „KOPIS“). Důvodem volby této 

cílové skupiny, je jejich pravomoc povolávat oprávněné osoby k provádění trhacích prací. Do 

skupiny patří i další příslušníci HZS ČR, kteří mají zájem se dozvědět více o používání 

výbušnin u HZS ČR. 

Otázky v elektronickém a papírovém dotazníku byly identické. Na papírový dotazník 

byly přidány kontaktní údaje na autora. Celkem bylo vytvořeno 16 otázek, tak aby bylo 

získáno dostatečné množství dat pro vyhodnocení a zároveň nebyl dotazník příliš dlouhý, což 

by odradilo respondenty před jeho vyplněním. Vzor dotazníku je uveden v Příloze 1. 

8.1. Metoda průzkumu 

Pro rozšíření a vyplnění dotazníku byly zvoleny dvě formy publikace dotazníku, verze 

elektronická a tištěná. 

Verze dotazníku pro tisk byla zpracována v aplikaci Microsoft Word 2007. Součástí 

papírové verze byla kontaktní adresa, na kterou bylo možné vyplněný dotazník zaslat. Na 

dotazníku byl uveden odkaz na elektronickou verzi - online vyplnění. 

Elektronický online dotazník byl vytvořen za pomocí funkce „Formulář“ aplikace 

„Dokumenty“ společnosti Google.  

Vygenerovaná elektronická adresa dotazníku (dále jen „url adresa“) měla tvar: 

"https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AipWS29q8ue6dHRmVmpwaHc4Y0FENVgt

MkYtWXd1M3c#gid=0". Již na první pohled je patrné, že url adresa není vhodná pro další 

publikování z důvodu její složitosti a možnému vzniku chyby při zadávání do internetového 

prohlížeče, jež by odradila potencionálního respondenta. Z těchto důvodu bylo použito dalších 

webových stránek s přesměrováním na vytvořený dotazník. Výsledná online url adresa 

elektronického dotazníku byla "http://dotaznik.marekurban.net". 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AipWS29q8ue6dHRmVmpwaHc4Y0FENVgtMkYtWXd1M3c#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AipWS29q8ue6dHRmVmpwaHc4Y0FENVgtMkYtWXd1M3c#gid=0
http://dotaznik.marekurban.net/
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8.2. Vyhodnocení dotazníků 

Celkem bylo zaznamenáno 105 vyplnění dotazníků. Z tohoto počtu byly 3 dotazníky 

vyřazeny. Jak je patrné z Tabulky 6, v dotazníkovém průzkumu byla zpracována data získaná 

ze 102 dotazníků. 

Tabulka 6 – Vyplnění dotazníků 

Forma dotazníku Počet vyplnění Vyřazeno Započteno 

Papírová 22 2 20 

Elektronická 83 1 82 

Celkem 105 3 102 

Elektronický dotazník byl přístupný od 23. 2. 2012 do 10. 4. 2012. Celkem byl vyplněn 83 

respondenty. Z tohoto počtu byl jeden online dotazník 2x odeslán, shodovali se odpovědi a 

čas se lišil pouze o 0,001 s. Duplicita vznikla zřejmě chybou v internetovém připojení 

respondenta při odesílání dotazníku. Tento dotazník nebyl do průzkumu započítán. 

Celkem bylo rozšířeno 30 ks tištěných dotazníků. Z toho počtu bylo navráceno 22 ks, 

z nichž dva musely být vyřazeny z důvodu neadekvátního vyplnění.  

 Počet vyplnění v závislosti na formě dotazníku shrnuje Tabulka 6. Graf 1 vyjadřuje 

procentuální rozložení započítaných a vyřazených dotazníků. 

 

Graf 1 – Forma vyplnění dotazníků 

Během šíření dotazníku se ukázala velmi dobrá komunikace mezi jednotlivými 

operačními středisky a ochota spolupracovat. Nejvíce vyplnění a kvalitních odpovědí měli 

příslušníci z krajského operačního a informačního střediska Jihomoravského kraje. Jsou to 

právě oni, kdo kontaktují střelmistry z Opěrného bodu pro provádění trhacích prací Morava. 
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8.2.1. Charakteristika respondenta 

Otázky zaměřené na zařazení respondenta měli zhodnotit, zda byl dotazník vyplňován 

cílovou skupinou či nikoliv. Soubor otázek zaměřený na charakteristiku respondenta 

zjišťoval: 

 funkci v HZS ČR; 

 počet let praxe; 

 typ stanice a útvar HZS ČR, ve kterém působí. 

Otázka I. „Jaká je Vaše pozice u HZS ČR?“ ukázala, že většina respondentů 

odpovídala profilu cílové skupiny. V kategorii „jiná“ jsou zařazeni příslušníci z oddělení IZS, 

technici CHS, technici SS, lezci-instruktoři a další příslušníci. Dotazník byl vyplněn i 

několika respondenty na funkci hasič, kteří mají zájem o používání výbušnin u HZS ČR. 

 

Graf 2 – Vyhodnocení otázky I. 

Otázka II. „Jak dlouho jste u HZS ČR?“ byla zařazena pro zjištění praxe respondentů. 

Většina dotazovaných slouží u sboru v rozmezí 5 – 15 let a 16 – 25 let, což je velmi dobrým 

výsledkem, který zaručuje jejich zkušenosti se zdoláváním mimořádných událostí. Mezi 

dotazovanými bylo 7 příslušníků sloužících více než 25 let. Jejich názory se neodlišovaly od 

většiny. Grafické vyhodnocení praxe respondentů ukazuje Graf 3. 
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Graf 3 – Vyhodnocení otázky II. 

Odpovědi na otázku III. „Typ stanice, na které sloužíte?“ shrnuje Tabulka 7. Výsledky 

ukázaly, že většina respondentů je z centrálních stanic. Menší procento vyplnění v kategorii 

pobočných stanic bylo předpokládáno z důvodu hlavního směřování dotazníku na velitele. Na 

pobočných stanicích slouží na směně pouze jeden velitel a dotazník byl posílán především na 

centrální stanice s žádostí o přeposlání na pobočné.  

Otázku neměli vyplňovat příslušníci z operačních středisek, protože ne vždy je operační 

středisko na centrální stanici.  

Tabulka 7 – Vyhodnocení otázky III. 

 Centrální stanice Pobočné stanice Neví, 

nevyplněno C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Počet vyplnění 57 6 19 0 11 2 2 1 4 

 

Otázka IV. „K jakému útvaru HZS ČR patříte?“ ukázala, že dotazník nejvíce vyplnilo 

příslušníků z HZS Kraje Vysočina, HZS Zlínského kraje a Jihomoravského kraje. Více než 5 

příslušníků z HZS Pardubického kraje, HZS Olomouckého kraje, HZS hlavního města Prahy 

a HZS Moravskoslezského kraje. Dotazník vyplnili celkem příslušníci z 13 HZS krajů. 

Bohužel dotazníky nevyplnili (do data uzavření elektronického dotazníku) příslušníci 

z HZS Ústeckého kraje, Záchranného útvaru (dále jen „ZÚ“) Hlučín a MV-GŘ HZS ČR.  
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Graf 4 – Vyhodnocení otázky IV. 

Zhodnocení otázky V. „Jste z oblasti, kde dochází k záplavám, sesuvům půdy nebo 

pádům skalních bloků?“ je uvedeno v Tabulce 8. Většina dotazovaných uvedla, že je 

z oblasti, kde dochází k záplavám, sesuvům půdy nebo skalním bloků. V těchto oblastech je 

největší pravděpodobnost, že zde byla či bude řešena krizová situace pomocí trhacích prací. 

Tabulka 8 – Zhodnocení otázky V. 

Odpověď Počet % 

Ano 77 75 

Ne 23 23 

Nevyplněno 2 2 

8.2.2. Odborné zkušenosti respondenta 

Otázky VIII., IX. a X. byly zaměřeny na odborné zkušenosti a znalosti respondentů 

z oblasti používání výbušnin.  

Soubor odborných otázek začínal otázkou VIII. „Jste nebo jste někdy byl/a držitelem 

zbrojního průkazu?“. Je obecně známým faktem, že osoby se zájmem o zbraně mají zájem i 

o výbušniny a věnují více pozornosti této problematice. Předpoklad se vyplnil a 15 

dotazovaných bylo či je držitelem zbrojního průkazu. Odpovědi této skupiny byly obsáhlejší a 

respondenti měli vetší povědomí o provedených trhacích pracích u HZS ČR než skupina bez 

zájmu o zbraně. 
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Na otázku IX. „Máte zkušenosti s používáním výbušnin, například z dřívějšího 

zaměstnání?“ odpovědělo 6 příslušníků kladně a potvrdili, že mají zkušenosti s výbušninami 

z dřívějšího zaměstnání. Bohužel pouze jedna odpověď byla blíže specifikována, respondent 

měl zkušenosti ze studia na vojenské škole.  

Výsledky otázky X. „Máte oprávnění od místně příslušného OBÚ nebo ČBÚ k 

používání výbušnin?“ ukázaly, že nikdo z dotazovaných nemá platné oprávnění k používání 

výbušnin.  

Závěrem souboru byla otázka XI. „Bojíte se zavedení nových metod, postupů a 

technických prostředků?“. Pouze 4 příslušníci (různé věkové kategorie) přiznali, že se bojí 

zavedení nových metod. Předpokladem bylo, že někteří respondenti z věkové skupiny „více 

než 25 let“ odpovědí „ano“. Tento předpoklad se nevyplnil. 

Výsledky souboru otázek na odborné zkušenosti respondenta shrnuje Graf 5. 

 

Graf 5 – Společné vyhodnocení otázek VIII., IX., X., XI 

8.2.3.  Použití výbušnin při zásahu 

Do souboru otázek věnujícímu se použití výbušnin při zásahu byly zařazeny otázky VI., 

VII., XII., XIII. a XIV. Cílem tohoto souboru otázek bylo, zjistit: 

 zda a případně kde slyšel respondent o možném použití výbušnin; 

 zda se respondent setkal s překážkou, kterou potřeboval rychle odstranit; 

 kde viděl použití výbušnin; 

 možné použití výbušnin u zásahu podle cílové skupiny. 
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Na otázku VI. „Slyšel/a jste někdy o možnosti použití výbušnin u zásahu?“ většina 

dotazovaných odpověděla pozitivně a už někdy slyšeli o používání výbušnin u zásahu HZS 

ČR. Pouze jeden respondent otázku nevyplnil. Výsledky shrnuje tabulka 9. 

Tabulka 9 – Vyhodnocení otázky VI. 

Odpověď Počet % 

Ano 95 93 

Ne 6 6 

Nevyplněno 1 1 

Bližší výsledky o tom, kde slyšel respondent o použití výbušnin, přinesla otázka VII. 

„Pokud jste o možnosti použít výbušniny u JPO slyšel/a, uveďte kde:“. Nejvíce respondenti 

slyšeli o použití výbušnin na školení či poradě, v odborném časopise a na internetu. Přibližně 

pětina z dotázaných viděla použití výbušnin v praxi.  

Odpovědi z kategorie „jinde“ byly následující: 

 konference Moravské hasičské jednoty v Brně; 

 při studiu na VŠB TUO. 

Výsledky znázorňuje Graf 6. 

 

Graf 6 – Vyhodnocení otázky VII. 

Skutečnou potřebu respondentů na odstranění překážky pomocí trhací techniky měla 

ukázat otázka XII. „Setkal/a jste se někde ve své praxi se zásahem, při kterém bylo potřebné 

rychle odstranit nějakou překážku?“. Výsledky pěkně shrnuje Graf 7, většina 

z dotazovaných (70 %) se setkala se zásahem, při kterém bylo nutné odstranit rychle nějakou 

překážku. 
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Graf 7 – Vyhodnocení otázky XII. 

Otázku XIII. „Pokud jste se setkal/(a) s použitím výbušnin u zásahu napište, kde a o 

jakou činnost se jednalo:“ vyplnilo 23 respondentů, což je přibližně pětina ze započtených 

dotazníků.  

Nejvíce respondentů vidělo použití výbušnin při odstřelu ledových ker a odstřelu 

překážek z vodní hladiny (stromy, pařezy, naplaveniny). Dotazovaní viděli odstřel vodní 

hráze v Kvasicích, odstřel haly – skladu briket po požáru v Újezdu u Brna, použití výbušnin 

při vyproštění zraněné osoby v jeskyni a odstřelu lodi s pískem při povodni v roce 2002. 

Výsledky shrnuje Graf 8. 

Otázka nebyla záměrně uvedena za otázkou VII., aby bylo možné zkontrolovat 

pravdivost vyplnění dotazníku. Mimo dvou dotazovaných, počet vyplnění v této otázce 

odpovídal počtu respondentů, kteří uvedli (v otázce VII.), že viděli použití výbušnin v praxi. 

 

Graf 8 – Vyhodnocení otázky XIII. 
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Otázka XIV. „K jakému účelu by bylo možné podle Vás použití výbušnin u HZS ČR?“ 

byla do dotazníku zařazena, pro zjištění nových možností využití výbušnin. Kromě již 

uvedeného odstranění překážek z vodní hladiny, hašení požáru, demolice budov (viz kap. 6. 

Možnosti použití výbušnin) bylo respondenty navrhnuto: 

 vytvoření vstupních otvorů do nepřístupných míst v budově nebo v přírodním 

prostředí; 

 likvidace rozsáhlých polomů; 

 odstranění velkých spadlých kamenů na vozovku; 

 vyproštění osob ze sutin; 

 směrové exploze; 

 vytvoření nouzových otvorů kovových plášťů cisteren pro přečerpání 

přepravovaných látek; 

 odlehčení tlaku v nádobě s nebezpečím exploze (speciální trhavinou); 

 otevírání dveří; 

 hašení specifických požárů. 

Některé nápady jsou zajímavé a při volbě vhodné trhaviny, vytvoření speciálního 

technologického postupu a dodržení všech nutných bezpečnostních opatření by byla možná 

jejich realizace. V této oblasti navrhuji další zkoumání. 

8.2.4. Dostupnost osoby provádějící trhací práce 

Předposlední otázka průzkumu, otázka XV. „Napište, za jak dlouho by osoba 

provádějící trhací práce, podle Vás měla být na místě události?“ se zabývá požadavky cílové 

skupiny na dostupnost střelmistrů HZS ČR. Nejvíce respondentů (53%) by vyžadovalo 

střelmistra na místě zásahu v čase do 1 hod, případně do 2 hodin (28%).  

Podle Ústředního poplachového plánu IZS (viz Příloha 3) má odřad pro provádění 

trhacích prací 60 min pro přípravu na výjezd. Současná dostupnost střelmistra se přibližuje 2 

hodinám.  

V časové kategorii „více než 2 hod“ jsou respondenti, kteří by střelmistra na místě 

události potřebovali do 3 hod, 4 hod, 5 hod a 6 hod.  

Výsledky otázky XV. znázorňuje Graf 9. 
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Graf 9 – Vyhodnocení otázky XV. 

8.2.5. Zájem o více informací k používání výbušnin 

Poslední otázka dotazníku XVI. „Uvítal/(a) byste více informací o možném použití 

výbušnin u zásahu JPO?“ byla zaměřena na zájem respondentů o více informací v oblasti 

použití výbušnin. Na grafu 10 je vidět, že většina (83%) dotazovaných má zájem získat další 

informace o možném použití výbušnin při zásahu.  

 

Graf 10 – Vyhodnocení otázky XVI. 

Na základě zjištěných výsledku bylo navrhnuto více proškolit příslušníky s velitelskou 

pravomocí o použití výbušnin u HZS ČR, resp. o provádění trhacích prací. 
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9.  Návrh informačního materiálu 

Výsledky dotazníkového průzkumu potvrdily, že většina z dotázaných příslušníků HZS 

ČR má zájem dozvědět se více informací o použití výbušnin.  

Součástí této práce je návrh informačního materiálu pro účely odborné přípravy 

příslušníků HZS ČR v oblasti možností a způsobů využití výbušnin při zásahu na 

mimořádnou událost.  

Obecné požadavky na informační materiál jsou především: 

 Stručnost; 

 Přehlednost; 

 Pochopitelnost i pro osobu bez znalosti dané problematiky; 

 Dostatečně popisující odborné požadavky. 

Odborné požadavky: 

a) Seznámení se základní teorií; 

b) Co jsou to výbušniny, základní rozdělení a vlastnosti; 

c) Co jsou to trhací práce a kde je vhodné jejich použití; 

d) Prostředky pro trhací práce; 

e) Bezpečnostní opatření při trhacích pracích; 

f) Zdroje dalších informací. 

g) Informace by měly doplňovat již vydané zdroje. 

Obecně pro odbornou přípravu nejvíce vyhovuje forma Konspektu odborné přípravy 

jednotek požární ochrany, která umožňuje vložení obrázků, grafů a tabulek zároveň 

s dostatečným množstvím textu, tak aby si konspekt mohl zájemce sám prostudovat a 

pochopil problematiku bez předchozí znalosti problematiky. 

Návrh informačního zdroje doplňuje informace příslušníka získané z: 

 Koncepce provádění trhacích prací příslušníky HZS ČR, a 

 Metodického listu S 13 Bojového řádu jednotek požární ochrany – taktické postupy 

zásahu „Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích“. 

Informační materiál ve formě Návrhu Konspektu odborné přípravy jednotek požární 

ochrany je uveden v Příloze 2. 
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Závěr 

Problematika použití výbušnin u HZS ČR při zásahu na mimořádnou událost je velmi 

obsáhlá a je nutné vzájemně kombinovat teoretické znalosti z oblasti výbušnin, trhacích prací 

s legislativou, dostupnými prostředky a technologickými postupy. 

Rešerší literatury a informačních zdrojů bylo zjištěno, že v České republice a ve světě není 

mnoho volně dostupných odborných publikací zabývajících se danou problematikou. Nejvíce 

informací o problematice obsahují odborné příručky pro střelmistry. Tyto zdroje by měly být 

jedním ze základních zdrojů informací pro příslušníky HZS ČR, kteří budou nebo již 

provádějí trhací práce. Problémem je obtížná dostupnost publikací z důvodu nízkých nákladu 

jednotlivých vydání a s tím spojený důsledek, absence v odborných knihovnách. Z tohoto 

důvodu se práce věnovala teoretickým základům nutným pro pochopení problematiky 

trhacích prací. 

V legislativě umožňující použití výbušnin u HZS ČR nejsou v současné době již žádné 

překážky bránící používání výbušnin příslušníky HZS ČR s oprávněním pro provádění 

trhacích prací. 

Dotazníkovým průzkumem bylo zjištěno: 

 Elektronický dotazník je pro respondenty vhodnější; 

 Zájem o problematiku výbušnin mají příslušníci bez rozdílu vykonávané funkce; 

 Dobrá vzájemná spolupráce mezi operačními středisky; 

 Špatná spolupráce mezi centrálními a pobočnými stanicemi při předávání 

dotazníku; 

 Mezi příslušníky je poměrně velké procento (15% z dotazovaných), kteří mají 

zájem o zbraně (byli či jsou držiteli zbrojního průkazu); 

 Většina příslušníků nemá zkušenosti s výbušninami z dřívějšího zaměstnání a 

nejsou držitelem oprávnění k provádění trhacích prací; 

 Příslušníci se nebojí zavedení nových metod, postupů a technických prostředků; 

 Většina z dotazovaných slyšela o možném použití výbušnin u HZS ČR, především 

na školení či poradě nebo četla článek v odborném časopise a internetu; 

 Jedna pětina dotazovaných respondentů již viděla použití výbušnin při cvičení 

nebo zásahu, nejčastěji při odstřelu ledových ker a překážek na vodní hladině; 

 Střelmistra by chtěli dotazovaní na místě zásahu do 1 hod., maximálně do 2 hod.; 

 Dotazovaní žádají více informací o použití výbušnin u HZS ČR. 
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Na základě výsledků rešerše literatury a dotazníkového průzkumu byl vytvořen návrh 

základního konspektu odborné přípravy jednotek PO. Na základě tohoto konspektu by 

příslušník měl získat základní představu o výbušninách, účincích výbuchu a trhacích prací 

prováděných střelmistry HZS ČR. 

Navrhuji vytvoření publikace (příručky střelmistra HZS ČR), která by obsahovala 

veškerou nutnou teorii (z oblasti základních výbuchových dějů, výbušnin, právních předpisů, 

technologických postupů, používaných prostředků a pomůcek) pro provádění trhacích prací u 

HZS ČR. Publikace by sloužila zájemců o nastudování problematiky nebo jako učební 

materiál pro budoucí střelmistry, protože uvést kompletní teorii není v rozsahu informačního 

materiálu možné. 

Dále navrhuji další zkoumání využitelnosti výbušnin u zásahu JPO. Nápady respondentů 

dotazníkového průzkumu shrnuje kapitola 8.2.3 Použití výbušnin při zásahu (Otázka XIV.) 

Další zkoumání využitelnosti výbušnin by bylo možné provést pomocí porovnání způsobu 

řešení mimořádné situace běžnými silami a prostředky s řešením situace pomocí trhacích 

prací. Hodnoceno by bylo kritérium časové, finanční, ekonomické a taktické náročnosti podle 

případných požadavků HZS ČR.  
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Seznam zkratek 

ADR  Accord Dangereuses Route - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČSN Česká technická norma 

DAP trhavinová směs dusičnanu amonného a paliva 

DO digitální ohmmetr 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

ICS  Mezinárodní klasifikace norem 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JPO  Jednotka požární ochrany 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

OBÚ Obvodní báňský úřad 

OPIS  operační a informační středisko 

MV  Ministerstvo vnitra 

PENT trhavina pentrit 

SBS  Státní báňská správa 

SIÁŘ  Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR 

SOC MO Společné operační centrum Ministerstva obrany 

RDX  trhavina velké účinnosti, častější název hexogen 

TNT  Trinitrotoluen 

TVO  Technický vedoucí odstřelu 

ÚPP IZS Ústřední poplachový plán Integrovaného záchranného systému 

VTR  Vedoucí trhacích prací 

ZÚ Hlučín Záchranný útvar Hlučín 
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