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Dotazníkový průzkum k diplomové práci 

Použití výbušnin u HZS ČR při zásahu na mimořádnou událost 

 

U tohoto dotazníku nejde o prověření Vašich znalostí a je zcela anonymní. Otázky týkající 

se zařazení a místa jsou pouze pro statistické zhodnocení dotazníku. Vyplnění Vám zabere 

maximálně 5 minut. 

Lze vyplnit i on-line na adrese http://dotaznik.marekurban.net 

Předem děkuji za jeho vyplnění a vrácení.  

 

I. Jaká je vaše pozice v HZS ČR: 

velitel stanice
         

velitel čety
    

velitel družstva
       

hasič, hasič-stojník
 

pracuji na KOPIS (operační důstojník, technik) zastávám funkci řídícího důstojníka
 

jiná
 

II. Jak dlouho jste u HZS ČR: 

do 5 let
 

5 - 15 let
 

16 - 25 let
 

více než 25 let
 

III. Typ stanice, na které sloužíte: 

Pozn. příslušníci HZS ČR na KOPIS otázku nevyplňují. 

C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4
 

IV. K jakému útvaru HZS ČR patříte: 

HZS hlavního města Prahy
 

HZS Pardubického kraje
 

HZS Kraje Vysočina
 

HZS Středočeského kraje
 

HZS Jihomoravského kraje
 

HZS Jihočeského kraje
 

HZS Plzeňského kraje
 

HZS Olomouckého kraje
 

HZS Ústeckého kraje
 

HZS Karlovarského kraje
 

HZS Královéhradeckého kraje
 

Záchranný útvar Hlučín
 

HZS Libereckého kraje
 

HZS Zlínského kraje
 

MV-GŘ HZS ČR
 

HZS Moravskoslezského kraje
 

 

http://dotaznik.marekurban.net/
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V. Jste z oblasti, kde dochází k záplavám, sesuvům půdy nebo pádům skalních 

bloků? 

Ano Ne
 

VI. Slyšel/a jste někdy o možnosti použití výbušnin u zásahu? 

Ano Ne
 

VII. Pokud jste o možnosti použít výbušniny u JPO slyšel, uveďte kde: 

na školení, poradě v odborném časopise na internetu
 

viděl/a jsem v praxi, pří cvičení
 

jinde, 
 

VIII. Jste nebo jste někdy byl/a držitelem zbrojního průkazu? 

Ano Ne
 

IX. Máte zkušenosti s používáním výbušnin, například z dřívějšího zaměstnání? 

(střelmistr v lomech a dolech, Armáda ČR, Policie ČR atd.) 

Ne
 

Ano, zkušenosti z:
  

X. Máte oprávnění od místně příslušného OBÚ nebo ČBÚ k používání výbušniny? 

Ne
 

Ano, typ oprávnění:
 

XI. Bojíte se zavedení nových metod, postupů a technických prostředků? 

Ano Ne
 

XII. Setkal/a jste se někdy ve své praxi se zásahem, při kterém bylo potřebné rychle 

odstranit nějakou překážku? Například strom, pařez, naplaveniny, ledové kry, které 

ohrožovali hráz vodního díla, či omezovaly průtok vody. 

Ano Ne
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XIII. Pokud jste se setkal/a s použitím výbušnin u zásahu napište, kde a o jakou činnost 

se jednalo: 

 

XIV. K jakému účelu by bylo možné podle Vás použití výbušnin u HZS ČR?  

Pozn. U této otázky jde o nalezení nových možností použití výbušnin v praxi, proto se 

nebojte napsat své vlastní nápady. 

 

XV. Napište, za jak dlouho by osoba provádějící trhací práce, podle Vás měla být na 

místě události? 

 

XVI. Uvítal/a byste více informací o možném použití výbušnin u zásahu JPO? 

Například informační video, články v časopisech, letáčky atd. 

ano ne 
 

Děkuji za vyplnění dotazníku 

Lukáš Urban 

Dotazník odevzdejte prosím osobě, od které jste ho dostali, nebo zašlete na email: 

urby87@seznam.cz, 

případě předejte na: 

HZS Kraje Vysočina, ú.o. Ždár nad Sázavou 

stržm. Bc. Lukáš Urban

mailto:urby87@seznam.cz
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Úvod 
 

      Konspekt Trhací práce má prohloubit znalosti příslušníků HZS ČR v oblasti používání 

výbušnin. Je zpracován v návaznosti na již vydanou: 

 Koncepci provádění trhacích prací příslušníky HZS ČR, a 

 Metodický list S 13 Bojového řádu jednotek požární ochrany – taktické postupy 

zásahu „Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích“. 

 

Výbuch a výbušniny 

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

velkým tlakem. Uvolněná energie se přemění na práci. Reakce je doprovázena vznikem 

zvukových, světelných, tepelných a tlakových efektů. 

1.1. Druhy výbuchu 

Podle způsobu uvolnění energie rozeznáváme výbuch: 

 Chemický - 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.  

 Fyzikální (mechanický) – děj, při kterém se vlivem nečekaného rozpínání plynné 

látky nebo přeměně kapalné látky na plynnou, zvýší tlak v nádobě nad materiálovou 

pevnost obalu látky. Nárůstem tlaku dojde k porušení nádoby a rychlému uvolnění 

plynu. Například výbuch tlakové lahve při jejím ohřívání, výbuch parního kotle či 

tlakového hrnce. 

 Jaderný - 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. 
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1.2. Dělení výbušnin 
 

      Výbušninami se rozumějí látky schopné chemického výbuchu. Rozdělujeme je podle 

vlastností nejčastěji na třaskaviny, střeliviny, trhaviny a pyrotechnické slože (Obrázek 1). U 

HZS ČR jsou používané především trhaviny. 

 

Obrázek 1 – Dělení výbušnin 

     Výbušniny lze rozdělit podle síly podnětu, který aktivuje chemickou výbušnou přeměnu 

výbušniny na přímé (primární) a nepřímé (sekundární).  

      K výbuchu přímých výbušnin postačí dodat jednoduchý vnější podnět, například ve formě 

jiskry, nárazu, plamenu, zahřátí, nápisu, elektrického impulzu. Do této kategorie patří 

především trhaviny. Je nutné s nimi zacházet velmi opatrně. 

      Nepřímé výbušniny jsou iniciovány silným vnějším podnětem, podnět pro přímé 

výbušniny nepostačuje. Silný vnější podnět je ve formě tlakové vlny od jiné již iniciované 

přímé výbušniny nebo pomocí přímé výbušniny. Klasickým zástupcem nepřímých výbušnin jsou 

trhaviny. 

 

1.3. Účinky výbušnin 
 

Výbuch nálože má své pozitivní (žádané) účinky, například rozpojení materiálu, ale i 

negativní účinky. Mezi nežádoucí účinky zařazujeme seizmické otřesy, akustický a rázový 

účinek vzdušné tlakové vlny, vznik vibrací a rozlet drobných částic. Velikost účinků výbuchu 

závisí na mnoha faktorech (zvolený druh nálože, použitá trhavina, způsob roznětu, ucpávka a 

prostředím, ve kterém výbuch vznikl a na které bude působit). 

Účinky výbuchu slábnou při průchodu prostředím až do úplného vymizení. Základním a 

nejúčinnějším bezpečnostním opatřením před výbuchem je dodržet bezpečnou vzdálenost od 

místa výbuchu. Bezpečnou vzdálenost určí střelmistr provádějící trhací práce na místě zásahu. 
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1.4. Parametry 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.). 

 

Základní parametry výbušnin: 

 

 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; 

 Chemická a fyzikální stabilita výbušniny; 

 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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1.3. Trhaviny 
 

      Trhaviny jsou nepřímé výbušniny tvořeny směsi anorganických i organických látek. 

Skládají se z paliva, okysličovadla a dalších příměsí, které upravují výsledné vlastnosti 

trhaviny (například citlivost k vnějším podnětům, vodovzdornost, konzistenci, barvu, 

stabilitu, kyslíkovou bilanci). Podle konzistence rozdělujeme trhaviny na pevné, sypké, 

poloplastickém, plastické, tekuté a emulzní. 

 

1.4. Používané trhaviny u HZS ČR 
 

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

trhavin (např. Austrogel P1 – Obrázek 3, SEMTEX
®
 A1 – Obrázek 4, PERUNIT

®
 E, 

SEMTEX
®

 RAZOR – Obrázek 2). O použité trhavině rozhoduje střelmistr s ohledem na 

prováděnou činnost, okolní podmínky a technologický postup. 

      Průměrné parametry používaných trhavin: 

 Výbuchová teplota 2500 – 4000 °C 

 Detonační rychlost 5000 – 8000 m.s
-1

 

 Měrný objem zplodin 800 – 950 dm
3
.kg

-1
 

 Přenos detonace na 2 – 6 cm 

 Hustota 1300 – 1600 kg.m
-3

 

 Odolnost proti vodě min. 2 hod / 0,3 MPa 

 Nejmenší dovolený průměr náložky 3 – 28 mm 

 Spotřební doba 6 – 120 měsíců 

       

Obrázek 3 – Trhaviny Austrogel P1      Obrázek 4 – Trhavina Semtex
®
 1A 
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Obrázek 2 – Semtex Razor 
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2. Roznět 
 

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

nazývá roznět (iniciace). Rozeznáváme tři druhy roznětu: 

a) Roznět zápalnicí; 

b) Roznět bleskovicí; 

c) Roznět elektricky. 

2.1. Zápalnice a bleskovice 
 

     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. Dnes se používají jen 

v zábavní pyrotechnice (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 – Zápalnice 

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. 

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 

(třaskavina, nejčastěji azid olovnatý) a sekundární náplní (trhavina, nejčastěji pentrit), 

případně dalšími prvky například zpožďovačem (časované rozbušky), pojistkou či 

elektronickým modulem. Jednoduché schéma časové rozbušky je na Obrázku 6. Skutečná 

rozbuška je vidět na Obrázku 7. 
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Obrázek 6– Schéma rozbušky                 Obrázek 7 – Elektrická rozbuška 

 

2.3. Další pomůcky pro roznět 
 

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

Roznětnice (Obrátek 8) je zdrojem elektrické energie pro iniciaci rozbušek. 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 

(Obrázek 9) správnost zapojení a odpor roznětného okruhu. 

 

                                              
Obrázek 8 – Roznětnice DBR – 12           Obrázek 9 – Ohmmetr DO 200/2000 P 
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3. Trhací práce 
 

      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. 

 

3.1. Základní pojmy při trhacích pracích 
 

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

 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. 

 

3.2. Nálože 
 

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

rozpojovanému objektu, počtem, roznětem a uspořádání. 

Podle tvaru rozlišujeme nálože: 

 táhlé: 

o souvislé (Obrázek 11) 

o dělené: 

 ucpávkou 

 vzduchem 

 Soustředěné (Obrázek 10) 

Podle utěsnění nálože dělíme nálože na: 

 utěsněné (uzavřené) – nálož ve vývrtu s ucpávkou; 

 polozavřené – nálož ve vývrtu bez ucpávky; 

 neuzavřené (přiložené). 
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Obrázek 10 – Soustředěná 

nálož 

 
Obrázek 11 – Nálož vyvrtaná 

souvislá 
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4. Možné použití výbušnin 
 

      Činnosti, při kterých je možné použití výbušnin: 

 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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5. Prostředky pro provádění trhacích prací 
 

      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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6. Tlakové dělení materiálu 
 

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

dělení materiálu. Na Obrázku 12 je vidět, že obsahuje: 

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

 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 12 – Sada pro tlakové dělení materiálu 

      Do vyvrtané a vyčištěné díry v materiálu je co nejhlouběji zavedena nábojka, která se 

aktivuje úderem kladivem přes ocelovou tyčku. Dojde k uvolnění energie, která by měla 

rozpojit materiál. Princip shrnuje Obrázek 13. Tato sada využívá střeliviny citlivé na vnější 

podnět (úder běžného kladiva). 

 
Obrázek 13 – Princip tlakového dělení materiálu 
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Závěr 
 

      Znalosti získané prostudování toho konspektu by měly rozšířit přehled příslušníka o 

používání výbušnin při zdolávání mimořádných událostí a usnadnit mu orientaci v dané 

problematice.  

       Pro získání dalších informací je doporučeno nastudovat použitou literaturu. 
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Dislokace – obec 

kraj 

Síly a prostředky 

vyčleňuje 

Síly a prostředky 

zabezpečuje 

Název – 

kód typu zdroje 

Kódy 

schopnosti 

Základní schopnost 

– slovní popis 

Počty využitelné 

specializované techniky a 

zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 

pohotovosti k 

výjezdu 

HZS krajů 

Jihomoravský 

Olomoucký 

HZS krajů 

Jihomoravský 

Olomoucký 

Provádění trhacích prací 

T/E 

301.6 

501.5 

Podpora provádění 

trhacích a 

demoličních prací 

při ledových 

povodních a jiné 

potřebě 

Veškeré potřebné vybavení 60 minut 

Hlučín 

 

Moravskoslezský kraj 

 

MV – GŘ HZS ČR 

 

Záchranný útvar HZS 

ČR 

2. záchranná rota 

Odřad k provádění trhacích 

prací 

T/E 

301.3 

604.1 

604.3 

1x Toyota Hilux 

1x EC 7kW 

1x motorový člun 

Vrtací souprava, vybavení pro 

trhací práce 

3 osoby 

30 resp.60 min.* 

max. do  90 min 

Bechyně 

 

Jihočeský kraj 

Armáda ČR 

 

151 žpr 

Ženijní prapor 

Odřad k provádění trhacích 

a demoličních prací 

T/E 

301.3 

303.7 

1x velitelský automobil 

1x hydraulický nakladač, 

rypadlo 

24 hod ** 

Pozn.  *  30 resp. 60 min – v pracovní dny mezi 7 – 16 hod při výjezdu jednotné techniky s osádkou resp. celé čety, jinak do 90 min. 

** 24 hod, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní den mezi 7:00 – 15:00 hod  

(jinak po dohodě mezi OPIS MV-GŘ HZS ČR a SOC MO) 

Tabulka převzata z: 

[21] Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České Republiky. Ústřední poplachový plán Integrovaného 

záchranného systému. Stav k 1. listopadu 2011. Č.j. MV-108559-1/PO-IZS-2011. 
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Využitelnost výbušnin při zdolávání mimořádných událostí se nejlépe demonstruje na 

ukázkách skutečných zásahů střelmistrů HZS ČR. Více o jednotlivých zásazích lze naleznout 

v uvedených zdrojích. 

Odstřel části haly skladu briket při požáru – Újezd u Brna (Brno-venkov) 

Začátkem dubna 2007 byla odstřelena poškozená a polozřícená konstrukce a střecha 

skladu briket (Obrázek 1), která ohrožovala záchranáře při vyklízení hořících materiálů. 

Pomocí 2,88 kg trhaviny Danubit rozdělené do 28 děr ve čtyřech nosných betonových 

sloupech. K roznětu bylo použito 28 elektrických rozbušek [43]. 

   

Obrázek 1 – Odstřel haly skladu briket [43] 

Odstřel hráze vodní laguny u Kvasic (Kroměřížsko) 

V květnu 2010 byl střelmistry HZS ČR proveden řízený ostřel hráze vodní laguny 

(Obrázek 2), tak aby voda odtekla do okolních lesů a neohrozila přilehlou obec Kvasice. Pro 

odstřel bylo použito přibližně 7,5 kg trhaviny Austrogel rozdělené do náloží v pěti vrtech 

[44]. 

   

Obrázek 2 – Vodní laguna u obce Kvasice [44] 
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Uvolnění vodního toku – rozrušení ledů a odstřel ledových ker 

Únor 2012 si nejvíce vyžádal nasazení střelmistrů HZS ČR. Na několika místech ČR 

bylo nutné odstranit ledové kry (Obrázek 3) a uvolnit průtok vodního toku (Obrázek 4, 5). 

Rozbíjení ledových bariér nebylo možné realizovat pomocí těžké techniky a museli být 

nasazeni střelmistři. Například v oblasti: 

 řeky Svratky (Tišnovsko, Jihomoravský kraj) [45] 

 Úterského potoka (Mydlovary, Plzeňský kraj) [46] 

 řeky Jizery (Dolní Sytová, Liberecký kraj) [47] 

    

Obrázek 3 – Ledové bariéry [45],[46] 

   

                Obrázek 4 – Odstřel [46]                  Obrázek 5 – Uvolněné kry [46] 
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Účinky speciální trhaviny PasteX 14  

 

Obrázek 1 – PasteX 14 a ocelová deska [31] 

Použití speciální trhaviny Semtex
®
 Razor 

Při výcviku střelmistrů (březen 2011) v oblasti Libavá bylo mimo jiné vyzkoušeno 

použití této trhaviny na trhání tlakových lahví, traverz a potrubí [48]. 

   

Obrázek 2 – Razor a tlaková lahev [48] 

   

Obrázek 3 – Razor a ocelová trubka [33]
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Parametr Jednotka Semtex
®

 1A Semtex
®
 1H Semtex

®
 10 Austrogel P1 

Semtex
®
 

RAZOR 

DANUBIT 

2 
Perunit E 

Výrobce či 

dodavatel 
- Explosia a.s. APS* Explosia a.s 

Istrochem 

(SK) 
Explosia a.s 

Typ - plastická pro zvláštní užití 
plastická důlní 

skalní 

flexibilní táhla 

kumulativní 

plastická 

důlní skalní 

želatinová důlní 

skalní 

Barva - červená žlutá černá růžová hnědočerná červená červená 

Měrný objem 

zplodin 
[dm

3
/kg] 950 790 883 - - 858 

Výbuchová teplota [°C] 3800 - 3973 2550 3100 min. 3000 

Kyslíková bilance [% O2] -66 -61,7 -45 +4,8 -54  +1,5 +2,2 

Detonační rychlost [m/s] 7200 7400 7300 6000 7900 5000 min. 6000 

Přenos detonace [cm] 3 2   6  4 

Hustota [kg/m
3
] - 1430 1470 1310 1560 1350 1300 

Citlivost k iniciaci - Rozbuška č. 8 

Odolnost proti vodě - 10 hod / 1 MPa 5 hod / 0,3 MPa 
  

4 hod / 0,3 MPa
+
  

2 hod / 0,3 MPa
++

 

Nejmenší dovolený 

průměr náložky 
[mm] 3 5 3,5 22 

  
28 

Spotřební doba [měsíce] 24 60 6 120  84 9 
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Parametr Jednotka Semtex
®

 1A Semtex
®
 1H Semtex

®
 10 Austrogel P1 

Semtex
®
 

RAZOR 

DANUBIT 

2 
Perunit E 

Přeprava ADR   

     Klasifikační kód - 1.1 D 

     Název látky - Trhavina, typ D Trhavina, typ A 

Nálože, 

Kumulativní, 

Ohebné, 

Lineární 

Trhavina, 

typ A 
Trhavina, typ A 

     UN číslo - 0084 0081 0288 0081 0081 

Skladování 
 

    Třída a skupina   

     nebezpečí 
- AIII AIII AIII AIII AIII 

     Pořadové číslo - 9 8 9 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje pro vypracování přílohy: [23],[29],[31],[33],[42]. 

Legenda       

APS* Austin Powder Service CZ s.r.o 

+ velkoprůměrová náložka 

++ maloprůměrová náložka 

+ kladná kyslíková bilance 

- záporná kyslíková bilance 


