
 
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostních služeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza účinnosti střeliva s hromadnou střelou pro 

možné zneškodnění nástražného výbušného systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Ondřej Kloda 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislav Lichorobiec 

Studijní obor: Technika bezpečnosti osob a majetku 

Datum zadání bakalářské práce: 30. září 2011 

Termín odevzdání bakalářské práce: 20. dubna 2012 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Rád bych poděkoval vedoucímu práce Ing. Stanislavu Lichorobiecovi za odborné vedení, 

cenné rady a připomínky, které mi poskytnul ke zpracovanému tématu, a za pomoc při 

provádění experimentů. 



 
 

Abstrakt 

 Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nástražných výbušných systémů a 

možnosti zneškodnění výbušného systému pomocí brokovnice. V teoretické části práce se 

nachází detailní rozbor nástražného výbušného systému, účinky a prostředky sloužící 

k destrukci. Praktická část práce obsahuje analýzu účinnosti použitého střeliva ke 

zneškodnění jednotlivých částí nástražného výbušného systému. 

Klíčová slova: nástražný výbušný systém, zneškodnění, střelivo, střelivo s hromadnou střelou, 

brokovnice 

 

 

 

Abstract 

 The thesis is focused on the issue of malicious destruction explosive systems and the 

posibility of destroying an explosive system by using a shotgun. The theoretical part of the 

thesis includes a detailed analysis of a destruction explosive system, its effects and means of 

its destruction. The practical part contains an analysis of the effectiveness of the munitions 

used for elimination of the individual parts of the destruction explosive system. 

Key words: explosive system, destruction, munitions, ammunition with a mass shot, shotgun 
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Úvod 

 V dnešní době je velkým celosvětovým problémem terorismus. Zejména po 

událostech 11. září 2001, které vlnu terorismu odstartovaly. Po teroristických útocích 

v Madridu v roce 2004 nebo v Londýně o rok později jsou lidé vystavováni teroristické 

hrozbě téměř všude. Nejčastější zbraní teroristů se stávají výbušniny, které implementují do 

nástražných výbušných systémů a patří tak mezi jedny z nejnebezpečnějších zbraní 

s vysokým účinkem. V drtivé většině případů neberou teroristé ohledy na nezúčastněné osoby 

a staví své zájmy nad životy lidí. Proto je nutné se více zaměřit na možnosti zneškodnění 

nástražných výbušných systémů, aby se jejich zneškodnění stalo efektivnější a tím bylo 

eliminováno možné nebezpečí. 

 První kapitola bakalářské práce se zaměřuje na nástražný výbušný systém. Tato 

kapitola obsahuje informace o účincích, konstrukci a účelu výbušných systémů. Také je zde 

přiblížena konstrukce výbušného systému a obaly používané pro maskování. 

 V druhé a třetí kapitole jsou uvedeny detailní informace o použitém střelivu a použité 

brokovnici k praktické části práce.  

 V praktické části jsem podrobně vysvětlil postup analýzy, kterou jsem aplikoval při 

porovnávání účinnosti vybraného střeliva. Výsledky analýzy jsem uplatnil při porovnávání 

účinnosti střeliva na obal nástražného výbušného systému. Pro zjištění optimální vzdálenosti 

ke zneškodnění výbušného systému jsem použil makety zdrojové části a výbušné látky. 

Zjištěné výsledky a postřehy jsem uvedl v závěru páce. 

 Je nutné zdůraznit, že práce vznikla na základě experimentální části. 
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1 Nástražný výbušný systém 

„Nástražný výbušný systém je systém, tvořený výbušným předmětem, výbušnou 

látkou nebo zápalnou látkou nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace. 

Tento systém je schopen vyvolat za určitých, uživatelem předem stanovených podmínek, 

výbuchový účinek nebo ložisko požáru. Nástražný výbušný systém bývá zpravidla ukryt 

v obalu nebo má takovou vnější formu, která skrývá pravý účel předmětu“. [1] 

 

1.1 Historie a použití nástražného výbušného systému 

K velkému rozmachu používání nástražného výbušného systému (dále jen NVS) 

dochází přibližně v sedmdesátých letech 20. století, kdy pokrok technologií ve strojírenství a 

elektronice umožnil miniaturizovat iniciační systémy. Také pokrok v chemické technologii 

umožnil vyrábět velmi spolehlivé výbušniny s vysokou brizancí. V této době se NVS 

nejčastěji používaly k prosazování politických zájmů. V takovýchto případech nebere útočník 

v potaz, že může zranit či zabít nezúčastněné osoby. Často je právě účelem zranit a zabít 

nejvíce osob a způsobit co největší škodu na majetku. 

Především v dnešní době se stal NVS oblíbenou zbraní teroristů a to díky tomu, že se 

dá vyrobit za minimální náklady a jeho konstrukce není složitá. Pro uživatele systému je 

výhodou, že po výbuchu je velmi složité identifikovat původce a výbušný systém. [1, 3] 

 

1.2 Účel nástražného výbušného systému 

Účelem NVS je dosažení účinku, pro který byl útočníkem zkonstruován. Účelem 

může být: 

a) pohrozit bez vzniku větších škod 

b) způsobit materiální škodu 

c) zranit 

d) zabít 

Rozdělení NVS podle účelu je seřazeno na základě hrozícího nebezpečí. Pro 

pyrotechnika z toho vyplývá, jaké nebezpečí může očekávat při zásahu. Když útočník chce 

někoho zabít pomocí NVS, je jasné, že nebude brát ohled na zasahujícího pyrotechnika, 

zejména když hrozí zneškodnění NVS a získání výsledků kriminalisticko-technické expertízy. 

[1, 2, 3] 
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1.3 Účinky nástražného výbušného systému 

Účinky NVS rozdělujeme: 

a) Prvotní účinky – prvotními účinky můžeme označit tlakovou vlnu, rázovou vlnu a 

teplo. Prvotní účinky vznikají jako přímé působení výbuchu na osoby a předměty.  

Pokud je v NVS použito velké množství výbušniny (několik desítek kg), musíme brát 

v úvahu seismickou vlnu, která může způsobit poškození budov. 

 

b) Druhotné účinky – druhotné účinky vznikají bezprostředně po prvotním účinku 

výbuchu. Druhotné účinky mohou být například: 

 

I. střepinový účinek – po výbuchu působí tlaková vlna na obal NVS a další drobné díly 

(střepiny), které jsou díky tlakové vlně zrychleny a při zasažení lidského organismu 

jsou schopny zranit případně i zabít. 

 

II. pád uvolněných těles – tato situace může nastat působením tlakové nebo seismické 

vlny výbuchu na předměty v okolí. Tlaková vlna se šíří všemi směry a je schopna 

svrhnout nedostatečně upevněné předměty ve výšce.  

 

III. poškození vedení nebo zásobníků – při účincích výbuchu může být poškozeno vedení 

elektrického proudu nebo zásobníky, vody, plynu, nafty, benzínu atd. Poškozeny 

mohou být nejen vedení a zásobníky poblíž místa výbuchu, ale také ty, které jsou 

umístěny pod zemí. Je zde velká šance poškození seismickou vlnou. Proto je nutné 

v případě většího výbuchu provézt kontrolu vedení a zásobníků pod zemí, aby se 

předešlo rozsáhlým škodám a především ekologické havárii. 

 

IV. požár – vzniká působením tepla uvolněného pří výbuchu na lehce zápalné předměty. 

 

V. panika – člověk pod vlivem paniky ztrácí schopnost myšlení a je ovládán pudem 

sebezáchovy. Často tak jedná bez ohledu na ostatní, a proto může dojít ke zraněním 

případně usmrcením osob např. ušlapáním. [1, 2, 3] 
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1.4 Konstrukce nástražného výbušného systému  

 Existuje velké množství druhů NVS, a to od těch nejjednodušších, až po velmi složitě 

vykonstruované komplexy, u kterých se zvyšuje náročnost na zneškodnění. V současné době 

můžeme s jistotou předpokládat zvětšování sortimentu a kvality NVS. Základní konstrukční 

prvky NVS jsou: 

a) obal 

b) výbušná látka 

c) iniciační systém 

ad a) Obal 

Slouží k tomu, aby veškeré části NVS držely pohromadě a maskuje jeho vizuální 

znaky pro něj typické. Díky tomu může NVS získat podobu balíčku, zavazadel nebo 

předmětů, které se v prostředí, kde má být NVS umístěn běžně vyskytují. V případě, že je 

obal vyroben z materiálu, který po výbuchu vytváří střepiny a zesiluje fragmentační účinek 

při výbuchu, zvětšuje svůj účinek i ohrožený prostor. 

 

ad b) Výbušná látka 

Cílem výbušné látky je dosáhnout svými účinky poškození okolního prostředí, zničení 

materiálních hodnot, případně zranit nebo zabít oběť. Ve většině případů bývá výbušná látka 

v jedné náloži a nejlépe v blízkosti iniciačního systému. Tato sestava má pro útočníka velkou 

výhodu, protože při výbuchu je zničena většina stop, které by mohly být použity k pátrání po 

útočníkovi. V NVS je výbušnina koncovým stupněm. 

 

Výbušnou látkou může být: 

 trhavina – standardní vojenská, průmyslová nebo podomácku vyráběná 

 třaskavina – standardní, nebo podomácku vyrobená 

 střelivina 

 pyrotechnická slož – standardní např. vojenská, veřejně prodávaná nebo vyrobena 

podomácku 

 výbušné plyny – propan butan, acetylén apod. 

 

Pokud se jedná o trhaviny vojenské nebo průmyslové, zpravidla bývají málo citlivé 

na vnější mechanické podněty. Pokud je použita trhavina vyrobena podomácku, tak i pro ni 
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platí malá citlivosti vůči vnějším mechanickým podnětům. Zpravidla potřebuje pro iniciaci 

brizantní trhavinu. 

Naopak třaskaviny jsou velmi citlivé na mechanické podněty, statickou elektřinu 

nebo tepelné podněty. 

Bezpečnou manipulaci nám mohou zaručit střeliviny s výjimkou černého prachu. 

Velmi nebezpečné pro manipulaci jsou pyrotechnické slože, které mohou být citlivé 

stejně jako třaskaviny na mechanické a tepelné podněty. 

 

ad c) Iniciační systém včetně iniciátoru 

Úkolem iniciačního systému je přivést iniciátor k detonaci. Po detonaci iniciátoru je 

vytvořena prvotní detonační vlna nebo plamen, který uvede nástražný výbušný systém 

v činnost. Iniciační systémy a iniciátory mohou být vyrobeny průmyslově (rozbušky, 

palníky), tak i podomácku (např. ze žárovek).  

Můžeme se také setkat s tím, že iniciační systém nemusí být umístěn v obalu 

s výbušninou, ale může být mimo něj a s iniciátorem je propojen vedením. [1, 2, 3] 

 

1.5 Rozdělení nástražného výbušného systému 

 Nástražné výbušné systémy dělíme: 

a) podle účelu, ke kterému byl zkonstruován - Konstrukce NVS se řídí podle toho, 

k jakému účelu je sestrojen a jaké požadavky jsou kladeny na působení na okolní 

předměty a osoby. 

 

b) podle toho, zda pachatel předpokládá sebeobětování či nikoliv - Pokud je útočník 

schopen sebeobětování, přináší to veliké riziko pro všechny zasahující policisty a 

pyrotechniky. V případě, kdy by útočníkovi hrozilo odhalení, musíme počítat 

s možností výbuch, i kdyby to útočníka stálo život. Tato informace je velmi důležitá 

pro zasahujícího pyrotechnika, který je nejvíce ohrožen. [3] 
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1.6 Nejčastější podoby a obaly nástražného výbušného systému 

Podobu NVS dává jeho obal. Ve většině případů je to podoba běžné věci, která na 

sebe nijak neupozorňuje v prostředí, v němž je uložena. Ve světě, ale také v České republice 

je nejčastěji používána k útoku na osoby výbušnina skrytá v automobilu. Tato výbušnina má 

za úkol zabít konkrétní osobu nebo celou posádku automobilu.  

V České republice jsou také známy případy, kdy NVS byl umístěn v igelitové tašce, 

batohu či kufříku. Tyto věci se každodenně používají, a proto nevzbuzují nežádoucí 

pozornost, když jsou ponechány na veřejných místech. Ve světě není výjimkou, že NVS má 

velmi často podobu běžné zásilky doručované poštou. V případě, kdy se útočník rozhodne 

k sebeobětování, je NVS ve většině případů umístěn na těle útočníka nebo ve vozidle či tašce. 

Útočník je dopraví na místo, kde je následně odpálí. 

Nástražný výbušný systém se přepravuje nebo uschovává v nejrůznějších obalech. Ke 

zhotovení takových obalů se používá nejrůznější materiál. Ve většině případů to jsou: 

1) roury a trubky – pomocí střelných prachů a jednoduchých roznětek se mohou stát 

smrtícími zbraněmi jak explozí, tak střepinami 

2) kufříky 

3) plastové krabičky na mýdlo 

4) krabičky od cigaret nebo doutníků 

5) skleněné láhve 

6) plechovky od konzerv 

7) elektrické přístroje – žehličky, opékače topinek, radiopřijímače 

8) koše na ovoce 

9) kontejnery s magnety ke snadnému uchycení 

10) balíčky, dárkové balíčky 

11) dopisy s hracím mechanizmem 

12) pláště nábojů a nábojnic 

13) odpadkové koše – velmi často jako další obal NVS 

14) kamenné nádoby, například nádoby na květiny [4] 
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1.7 Klasifikace nástražných výbušných systémů    

 Klasifikace nám umožňuje zařadit NVS do skupiny podle stejných vlastností. Díky 

tomu je možno určit rozsah následků, objekty, proti kterým útok směřoval a zajistit opatření 

na místě výskytu NVS. 

 NVS můžeme rozdělit do devíti skupin. [1, 2, 3] 

1.7.1 Dělení nástražných výbušných systémů podle způsob iniciace 

 Rozdělení iniciačních systémů závisí na tom, jakým způsobem bude iniciován. V praxi 

to znamená, že výbušné systémy jsou iniciovány v předem určený čas, reakcí na vnější 

podněty, dálkovým ovládáním nebo kombinovaně. 

Iniciační systémy rozdělujeme: 

a) časové 

a) citlivé na vnější podněty 

b) dálkově ovládané 

c) kombinované        

ad a) Časový iniciační systém 

 Časové iniciační systémy využívají principu časové prodlevy od odjištění NVS, až 

k jeho výbuchu. 

 

 - Fyzikální časové iniciační systémy - do této skupiny řadíme iniciační systémy 

využívající principu hodinových strojků, kdy jako spínač je využit mechanismus časovače 

nebo upravené ručičky. Další možností je deformace jistícího prvku, který uvolní pružinu a 

nárazem se spustí iniciátor.  

 Jako iniciační systém se dá využít elektronicky časovací obvod, ale je nutné mít zdroj 

elektrické energie. 

 Poslední možností fyzikálního časového iniciačního systému, je rozpouštění pevné 

látky nebo bobtnání pevné látky. 

 

 - Biologické časové iniciační systémy - sepnutím elektrického obvodu v iniciačním 

systému dochází pomocí růstu nebo klíčení rostlin. 
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 - Chemické časové iniciační systémy - chemickými reakcemi (zkorodování, 

naleptání, prohoření nebo reakcí látek) dochází ke změně fyzikálních vlastností látek, což 

vede ke spuštění iniciačního systémů. 

 

ad b) Iniciační systém citlivý na vnější podněty 

 Při předem určené změně (např. polohy, pohybu osob, zatížení) dochází ke spuštění 

výbušného systémů. 

 

 - Iniciační systémy reagující na manipulaci - jedná o nejnebezpečnější systémy, 

protože už samotná manipulace nebo snaha o zneškodnění systému může vézt k výbuchu. 

Tyto systémy reagují na změnu pohybu, polohy, zatížení nebo odlehčení atd. 

 

 - Iniciační systémy reagující na změnu vnějšího prostředí - systémy reagují na 

změnu tlaku, zvuku, teploty, světla atd. 

 

 - Iniciační systémy reagující na pohyb - aktivace systému probíhá při pohybu osob 

v místech ohrožených výbuchem. Iniciační impuls může být vydán sešlápnutí nástrahy, 

přerušením nastraženého drátu, ale také se dají k tomuto účelu využít elektronická prostorová 

čidla reagující na pohyb ve střeženém prostoru. Elektronické závory je možné využít 

k vytvoření iniciačního impulsu přerušením paprsku, který je vytvořený mezi vysílačem a 

přijímačem. 

 

ad c) Dálkově ovládaný iniciační systém 

 Za pomocí rádia, mobilního telefonu a jiných elektronických zařízení je útočník 

schopen iniciace v daném okamžiku, pro dosažení největšího efektu v probíhající situaci. 

Dálkově ovládaný iniciační systém přináší velké riziko pro zasahující pyrotechniky, protože 

ve chvíli, kdy útočník zjistí, že výbušný systém může být zneškodněn nebo odhalen, nebude 

brát ohled na nezúčastněné osoby a výbušný systém aktivuje. 

 

ad d) Iniciační systém kombinovaný 

 K iniciaci může dojít v určený čas, při manipulaci nebo při změně vnějších podmínek.      

           [1, 2, 3, 8, 9]  
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1.7.2 Dělení nástražných výbušných systémů podle cílů 

 Podle záměru útočníka, jestli má v úmysly zabití určitých osob, útok na vytipovanou 

budovu, zařízení, dopravní prostředek nebo chce jen zastrašit, či upozornit na sebe 

rozdělujeme NVS: 

 

a) taktické – cíleně použité NVS proti osobám nebo objektům. Určeny ke zranění či 

usmrcení osob, poškození objektů nebo jejich likvidaci. Výbušné systémy používané 

proti osobám uvede v činnost sama oběť, nejsou-li uvedeny v činnost jiným 

způsobem. Mnohdy se používají různé druhy nástrah pro aktivaci výbušných systémů. 

Pro ničení objektů se zpravidla používají více účinné výbušné systémy. 

 

b) strategické – nejsou použity na konkrétní objekt nebo osobu. Nejčastěji je používají 

teroristé. Primárním cílem je upoutání pozornosti, útoky proti vládě, výhružky nebo 

vydírání. Dalším cílem lze označit usmrcování osob, ničení objektů a zařízení. 

 

 Existují případy oznámení útoků dopředu, aby se předešlo ztrátě na lidských životech. 

[1, 2] 

 

1.7.3 Dělení nástražných výbušných systémů podle možnosti rozpoznatelnosti 

 Dělení NVS podle možnosti rozpoznatelnosti má veliký význam, zejména při 

provádění prohlídek v místech, kde se předpokládá výskyt NVS. Je tedy důležité rozpoznat 

tvary nejčastějších NVS a jak s nimi nakládat. 

a) známé – např. vojenské miny a nástrahy. Systém roznětu je neměnný, mají popisné 

znaky a je u nich dodržena typizace 

 

b) neznámé – většinou domácky vyrobené NVS, není znám systém roznětu a další 

prostředky použité k výrobě 

 

c) maskované – bývají zakamuflovány, pro složitější odhalení při přepravě nebo na 

místě uložení. Jsou maskovány jako osobní věci, hračky, elektronika atd. [1, 2] 
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1.7.4 Dělení nástražných výbušných systémů podle způsobu uložení 

a) volně přiložený - volně položený nemaskovaný výbušný systém 

b) volně uložený - vložen např. do batohu a poté volně umístěn 

c) vnitřní - zapuštěné - maskování výbušniny je provedeno zalitím do hmoty 

 uzavřené - výbušnina uzavřena v určitém předmětu, který zároveň 

skryje výbušninu 

 vmontované do systému - nejčastěji se instaluje do automobilů a 

výpočetní techniky [1, 2, 8] 

 

1.7.5 Dělení nástražných výbušných systémů podle subjektů umístění 

a) uložené v objektech nebo prostorách 

b) uložené v dopravních prostředcích 

c) poštovní zásilky 

d) umístěné na osobě 

ad a) Výbušné systémy uložené v objektech nebo v prostorách 

Útočníci si volí objekty nebo prostory, kde počítají s největší koncentrací osob. 

Útočník sám dopraví výbušný systém na místo nebo je k tomu zneužita nezúčastněná osoba. 

Místa uložení bývají nejčastěji prostory autobusových a železničních stanic, kina, školy, 

stanice metra, restaurace apod. Pokud je výbušný systém umístěn ve vnějším prostředí, 

nejčastěji jsou volena frekventovaná místa např. náměstí. 

V případě pokusu zničení výrobních zařízení, si útočník volí takový výbušný systém, 

který je schopen poškodit nebo zničit nejdůležitější části provozu a může tak způsobit únik 

nebezpečných nebo hořlavých látek. 

 

ad b) Výbušné systémy uložené v dopravních prostředcích 

Výbušný systém lze do prostředku vložit dvěma způsoby. První způsob je volné 

položení výbušného systému a druhý způsob je zabudování výbušného systému do 

dopravného prostředku. Aktivovat systém je možné pomocí zapnutí rádia, otevření dveří, 

nastartování vozidla, zapnutím stěračů, uplynutím určité doby atd. Další vlastností těchto 

systému je rychlé uložení či uchycení na dopravní prostředek. 
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ad c) Výbušné systémy jako poštovní zásilky 

Tyto výbušné systémy jsou používány pro usmrcení nebo zranění konkrétní osoby. 

Mnohdy výbušný systém nemá dostatečnou účinnost pro zabití člověka, ale způsobí vážnější 

zranění. Bývají doručovány jako běžné balíky a dopisy. 

 

ad d) Umístění na osobě 

 Útočník nese nálož na svém těle nebo k tomu využije jinou osobu. Tyto situace bývají 

nejsložitější pro řešení. [1, 2] 

 

1.7.6 Dělení nástražných výbušných systémů podle subjektu iniciování systému 

a) Výbušné systémy iniciované na signál nebo povel pachatele 

Útočník má v tomto případě dvě možnosti. První možností je aktivovat výbušný 

systém pod přímým dohledem (rádiový signál, výstřel atd.) a druhou možností je bez dozoru 

(zpožďovače, hodinové mechanismy, chemické zpožďovače atd).  

 

b) Výbušné systémy iniciované subjektem 

Takovýto výbušný systém iniciuje osoba, proti které útok směřuje. Jedná se o nástrahu 

aktivovanou např. našlápnutím, zakopnutím, zavaděním a tím zapnutím vypínače atd. [1, 2] 

 

1.7.7 Dělení nástražných výbušných systémů podle jejich výrobce 

a) Systémy vyrobené průmyslovou výrobou 

Na jednotlivých částech těchto výbušných systémů se nachází znaky, díky kterým je 

možné je charakterizovat. Jejich vlastnosti umožňují uskladnění i několik let. Taktéž 

konstrukce je dokonalejší a na vysoké bezpečnostní úrovni. Výbušné systémy průmyslové 

výroby jsou popsány výrobcem. Obsahují návod k aktivaci a deaktivaci. 

 

b) Systémy vyrobené podomácku 

V systémech vyrobených podomácku se setkáváme s velkou mírou improvizace, 

kterou lze vypozorovat v použité výbušnině, iniciačním systému, materiálu a obalu. 



12 
 

Podomácku vyrobené výbušné systémy nedosahují takových kvalit jako systémy 

vyrobené průmyslově. Rozdílem je především účinnost, která je u průmyslově vyráběných 

systémů větší, hlavně díky použití účinnější výbušniny. Pokud chce útočník dosáhnout 

stejného efektu se systémem domácí výroby, musí zvýšit hmotnost výbušniny, kterou do 

systému instaluje. Proto se podomácku vyrobené systémy většinou vyznačují velkým 

množstvím výbušniny, především ty používané teroristy. 

Na systému se značně projeví vědomosti výrobce o výbušninách, destrukční 

schopnosti použitých výbušnin, použitých prostředcích potřebných pro výrobu, činnost 

výbušného systému a v neposlední řadě také zručnost výrobce. [1, 2] 

 

1.7.8 Dělení nástražných výbušných systémů podle místa jejich výroby 

 Rozdělení je důležité především pro kriminalistické expertízy, protože je možné 

dohledat původce výbušného systému díky značkám a označením, které výbušné systémy 

obsahují. Výbušné systémy podle místa výroby dělíme: 

a) tuzemská průmyslová výroba 

b) zahraniční průmyslová výroba 

c) kombinovaná 

ad a) Tuzemská průmyslová výroba 

 Jsou dány přesné parametry výbušného systému, kdy jejich odlišení umožňuje 

dokumentace a katalogy. 

 

ad b) Zahraniční průmyslová výroba 

 I přesto, že výbušné systémy vyrobené v zahraničí je možné identifikovat pomocí 

různých druhů značek, které se na nich nacházejí, může být tato okolnost zavádějící. V dnešní 

době je velmi časté sestrojení výbušného systému z částí vyráběných v různých státech a 

zkompletování je provedeno v rámci jediného státu. 

 

ad c) Kombinovaná 

 Často se jedná o výbušné systémy vyráběné na zakázku teroristickými skupinami jak 

v tuzemsku, tak v zahraničí. [1, 2, 8] 
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1.7.9 Dělení nástražných výbušných systémů podle druhu použitých výbušnin 

Podle druhu použité výbušniny se volí způsob, jakými prostředky bude výbušný 

systém zničen. Druh použité výbušniny je nápomocný při pátrání po útočníkovi a jeho 

odhalení. 

Níže jsou uvedeny výbušné látky, používané k výrobě NVS. Výbušné látky nejsou 

uvedeny všechny, pouze několik zástupců pro orientaci. [1, 2] 

 

Třaskaviny 

 „jododusík – černočervená krystalická látka, extrémně citlivá na mechanické podněty, 

teplota vzbuchu 50 °C 

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

vzbuchu 120 °C 

 HMTD – bílá krystalická látka, páchne po formaldehydu, značně citlivá na 

mechanické podněty, teplota vzbuchu 130 °C, vysoká brizance 

 acetonperoxid – bílá krystalická látka, značně citlivý k mechanickým podnětům, 

teplota vzbuchu 250 °C, vysoká brizance 

 fulminát rtuťnatý – hnědá nebo bílá krystalická látka, citlivá k mechanickým 

podnětům, teplota vzbuchu 210 °C 

 pikrát olovnatý – žlutá krystalická látka, velmi citlivá k mechanickým podnětům, 

teplota vzbuchu 285 °C“ [1] 

 

Trhaviny 

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

teplota vzbuchu 160 °C, vyžaduje silnou iniciaci 

 nitroglycerin – bezbarvá až nažloutlá olejovitá látka, velmi citlivá k mechanickým 

podnětům 

 nitroglykol – bezbarvá až nažloutlá olejovitá kapalina, velmi citlivá k mechanickým 

podnětům, citlivá k iniciaci 

 dusičnan amonný + nafta – minimálně citlivý k mechanickým podnětům, málo citlivý 

k iniciaci, použití ve velkých objemech 

 dusičnan amonný + nitromethan – málo citlivý k mechanickým podnětům, velmi 

citlivý k iniciaci 
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 dynamity – značně citlivé k mechanickým podnětům, velmi citlivé k iniciaci 

 kapalné chlorované uhlovodíky – málo citlivé k mechanickým podnětům, riziko 

samovznícení, citlivé k iniciaci“ [1] 

 

Plynné výbušné látky 

 „acetylén + vzduch – mez výbušnosti 2,5 – 80 %, velmi citlivé na jiskru, explosivní 

hoření může přejít v detonaci, iniciace rozbuškou 

 vodík + vzduch – mez výbušnosti 9 – 71 %, jako acetylén + vzduch 

 zemní plyn + vzduch – mez výbušnosti 15 – 25 %, jako acetylén + vzduch 

 propan-butan – mez výbušnosti 2 – 9 %, jako acetylén + vzduch“ [1] 

 

Pyrotechnické slože 

 „chlorečnan draselný – velmi citlivý k mechanickým podnětům, velmi citlivé 

k zážehu, vysoká rychlost hoření s přechodem do deflagrace, iniciace rozbuškou – 

detonace, v kombinaci se sírou, fosforem nebo amonnými solemi – samozápalnost 

 manganistan draselný – velmi citlivý k mechanickým podnětům, vysoká rychlost 

hoření – přechod do deflagrace, s amonnými solemi, samozápalnost, rozbuškou 

iniciovatelnost k výbuchu 

 černý prach – velmi citlivý k mechanickým podnětům, vysoká rychlost hoření 

přechází v deflagraci, iniciovatelný rozbuškou k detonaci 

 bezdýmný prach – citlivý na mechanické podněty, velmi dobře zapalitelný, přechod 

hoření v detonaci, iniciovatelnost rozbuškou k detonaci“ [1]     

  

1.8 Prostředky pro destrukci nástražného výbušného systému 

 Prostředky k odstupnému násilnému poškození obalu nebo k celkovému zneškodnění 

NVS. Tyto prostředky používá pyrotechnik v případě, kdy není možné zneškodnit výbušný 

systém jinou cestou, neboť by bylo nebezpečné rozebírat ho. Musí se však počítat i s možností 

exploze NVS v případě použití destrukčních prostředků. Možnost destrukce výbušného 

systému je výhodnější, než neopatrná manipulace. Rozdělení destrukčních zařízení: 

a) kapalinové rozstřelovače  

b) speciální náloživo a iniciátory 

c) zařízení na dopravu tekutého dusíku 
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d) brokovnice 

e) pyrotechnický robot 

ad a) kapalinové rozstřelovače 

Výbušný systém je zničen pomocí proudu kapaliny vystřeleného z rozstřelovače. Jako 

media se používají roztoky, emulze, voda, v některých případech ocelové tlouky nebo jiný 

materiál k probití kovu a jiného pevného materiálu. 

Rozstřelovače rozdělujeme do dvou skupin podle vzdálenosti použití. 

 z bezprostřední blízkosti (do 10cm) – rozstřelovače jsou umístěny v bezprostřední 

blízkosti výbušného systému, po spuštění umrtví nebo zcela zničí NVS. 

 ze vzdálenosti od 3m – Tyto rozstřelovače však mohou mít nevýhodu v tom, že se na 

takovou vzdálenost vodní paprsek může minimálně rozptýlit, což může vézt k tomu, 

že NVS zůstane plně funkční a tím pádem hrozí stále nebezpečí výbuchu. Musíme 

počítat i s horším zaměřením na výbušný systém. Problém se řeší použitím jednoho 

nebo dvou laserových zaměřovačů. 

 

ad b) speciální náloživo a iniciátory 

Speciální náloživo a k němu speciálně vyvinuté iniciátory se používá pro odstranění 

obalu, oddělené částí NVS, vstup do budov atd. Náloživo a iniciátory byly vyvinuty, aby při 

použití malého množství výbušniny došlo k dosažení maximální práce a minimálního 

ohrožení okolního prostředí. 

 

ad c) zařízení na dopravu tekutého dusíku 

K celkovému vyřazení z provozu nebo k dočasnému selhání NVS se používá tekutý 

dusík, který je schopen podchladit jednotlivé části NVS a tím je vyřadit z provozu.  

 

ad d) brokovnice 

Metoda zneškodnění NVS brokovnicí pracuje na podobném principu jako kapalinový 

rozstřelovač. Výbušný systém je rozstřelen pomocí broků, které při zásahu oddělí kontakty a 

kabelové spoje, dříve než může dojít k výbuchu NVS. Účinná vzdálenost střelby je do 5m. 

Použití brokovnice je spojeno v kombinaci s pyrotechnickým robotem. 
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ad e) pyrotechnický robot  

Pyrotechnický robot se ovládá dálkovým ovládáním a je univerzální technický 

prostředek, díky kterému je možné manipulovat, přepravovat a zneškodňovat NVS. Pomocí 

technických prostředků nainstalovaných na těle robota, je možné z bezpečné vzdálenosti NVS 

rozebírat, rentgenovat, přenášet a také rozstřelovat pomocí brokovnice nebo vodního 

rozstřelovače. [1, 2, 3] 

 

1.9 Problematika nástražných výbušných systémů v České republice 

 Z grafu 1 můžeme vyčíst, kolik bylo zajištěno skutečných NVS za posledních 5 let. 

Graf znázorňuje nálezy pouze skutečných NVS což znamená, že do grafu nebylo počítáno 

např. s nahlášením nebo nálezem falešného NVS, či s výjezdem pyrotechniků, kde na místě 

zásahu nebyl zajištěn skutečně hrozící NVS.  

 Celkový počet nálezů skutečných NVS v období mezi lety 2007 - 2011 je 42. V tomto 

období bylo nejvíce nálezů v roce 2010 a to 12. Nejmenší počet nálezu byl v roce 2008 a to 

pouhých 6. 

 

 
Graf 1 - počet nálezů skutečných NVS v České republice 
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2 Střelivo 

 Brokovnice mají hladkou hlaveň, což má za důsledek, že není možné střele udělit 

rotaci, díky které se střela stabilizuje. Z tohoto důvodu se do brokovnic používají střely mající 

schopnost letět stabilně i bez rychlé rotace kolem podélné osy. Do brokovnice můžeme použít 

náboje s jednotnou střelou nebo náboje s hromadnou střelou. Častěji se používají náboje 

s hromadnou střelou, které  obsahují až několik set kulových broků. Broky jsou vyrobeny 

z olova s příměsí antimonu, arzenu nebo měkkého železa. Pro naši analýzu jsme zvolili 

střelivo s hromadnou střelou, které lépe vyhovuje potřebám ke zneškodnění NVS.  

 

 
Obrázek 1 - střelivo s hromadnou střelu (vlevo) a střelivo s jednotnou střelou (vpravo) [7, 10] 

  

 Novější náboje obsahují plastový kontejner. Plastový kontejner má lepší těsnost a 

nepropouští prachové plyny za hromadnou střelu což umožní rovnoměrné zrychlení celé 

náplně broků. Efektivní použití brokovnice je mezi 30m – 50m, protože konstrukce 

brokovnice umožňuje používat náboje s nízkým maximální tlakem a tím pádem nedosáhnou 

vysoké počáteční energie. Proto rychlost broků poměrně rychle klesá a úměrně se zvyšuje 

jejich rozptyl. [5] 
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2.1 Údaje o použitém střelivu  

 

2.1.1 TRAP 24 SUPER 

Kategorie: Brokové střelivo sportovní 

Ráže: 12 x 70 

Průměr broku: 2,4 mm 

Kování: 12,5 mm 

Rychlost: 430 m/s 

Výrobce: Sellier and Bellot 

 

 

 
Obrázek 2 - střelivo TRAP 24 SUPER [zdroj autor] 

 

Tabulka 1 - údaje o použitém střelivu TRAP 24 SUPER 

 1 2 3 Průměr 

Prachová náplň [g] 1,32 1,33 1,34 1,33 

Broky [g] 23,70 23,91 23,68 23,76 

Počet broků 297 313 303 304 

 

 

 

 



19 
 

2.1.2 SB FORTUNA 

Kategorie: Brokové střelivo lovecké 

Ráže: 12 x 70 

Průměr broku: 3 mm 

Kování: 12,5 mm 

Rychlost: 385 m/s 

Výrobce: Sellier and Bellot 

 

 

 
Obrázek 3 - střelivo SB FORTUNA [zdroj autor] 

 

Tabulka 2 - údaje o použitém střelivu SB FORTUNA 

 1 2 3 Průměr 

Prachová náplň [g] 1,68 1,68 1,68 1,68 

Broky [g] 34,40 34,53 34,49 34,47 

Počet broků 233 232 232 232 

 

2.1.3 Detail výrobce - Sellier & Bellot a.s. 

  Již od roku 1825 jsou produkovány výrobky nesoucí značku Sellier & Bellot a.s. 

Firma se zaměřuje na výrobu pistolových, kulových a brokových nábojů pro lov a sport. 

Náboje jsou podrobovány pravidelným kontrolám a přezkoušením, díky kterým firma získává 

certifikát o typové kontrole střeliva. V roce 2009 se nový vlastníkem firmy Sellier & Bellot 

a.s. stala brazilská společnost Companhia Brasileira de Cartuchos S.A. [11] 
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3 Brokovnice 

 Pro praktickou část bylo zapotřebí vybrat opakovací brokovnici se zásobníkem na 

několik nábojů. Použil jsem brokovnici Remington model 870 Express. Technické údaje jsou 

uvedeny pro brokovnici Remington model 870, která se vyrábí také ve variantě Express. 

Technické údaje jsem uvedl pro model 870 záměrně, protože na obrázku je vidět, že 

brokovnice má spoustu modifikací. Z tohoto důvodu bych nemohl uvést přesné rozměry 

brokovnice, jako její celkovou délku a váhu. 

 

Ráže: 12x76 

Celková délka: 940 mm - 978 mm 

Délka hlavně: 356 mm - 508 mm 

Hmotnost: 3,4 kg - 3,64 kg 

Mířidla: hledí a muška, hledí s průhledítkem nebo jen perličková muška 

Kapacita zásobníku: 5+1, 7+1 nebo 8+1 [6] 

 

 

 
Obrázek 4 - použitá brokovnice Remington 870 [zdroj autor] 

 

 

 Při zneškodňování NVS je brokovnice připevněna na pyrotechnickém robotovi a může 

nastat situace, kdy se nezdaří zničit NVS prvním výstřelem. V takové situaci by bylo velmi 

nepraktické vracet se zpátky k pyrotechnikům a brokovnici znovu nabít nebo přebít. 
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4 Praktická část 

 Pro praktickou část, jsem zvolil tři hlavní části NVS, kterými jsou obal, výbušná látka 

s rozbuškou a zdrojová část.  

Střelby jsem prováděl v uzavřené střelnici Corrado v Ostravě do třívrstvých 

kartonových proložek o rozměru 120 x 80 cm. Karton jsem zavěsil na terčové zařízení a 

odměřil si vzdálenost 2m, 3m, 4m a 5m, ze kterých jsem prováděl střelbu. Z každé 

vzdálenosti jsem provedl tři výstřely s každým typem brokového náboje. Tyto kartonové 

proložky představují obal NVS a jsou ekvivalentem balíkových krabic, igelitových tašek a 

zavazadel typu batoh a kufřík zhotovených z měkké koženky. 

Dále jsem střelbu zaměřil na zdrojovou část, zastoupenou 4,5 voltovými bateriemi a 

třemi spojenými 1,5 voltovými bateriemi. Výbušnou látku s rozbuškou 

představovala plastelína šedé barvy a elektrický pyrotechnický iniciátor - okamžitý, uváděný 

pod zkratkou EPIO, který představoval rozbušku elektrického typu nutnou pro iniciaci 

samotné trhaviny. Všechny tyto komponenty NVS byly zhotoveny po třech kusech a střelbu 

jsem prováděl ze vzdálenosti 2m, 3m a 4m s brokovým nábojem SB FORTUNA. 

 

 
Obrázek 5 - zdrojové části a výbušná látka (plastelína) s rozbuškou [zdroj autor] 

 

4.1 Postup analýzy 

 K porovnání účinnosti broků jsem musel vypočítat, jaká je hustota broků na ploše, do 

které jsem prováděl výstřely. Nejdříve jsem eliminoval broky, které se vychylovaly od 

brokového shluku a výpočet by zkreslily. Jako další věc jsem spočítal všechny broky 

v brokovém shluku, poté jsem od průměrné hodnoty počtu broků v náboji (Tabulka 1 a 

Tabulka 2) odečetl spočítané broky v brokovém shluku a výsledné číslo byl údaj, kolik broků 

se nachází v díře vytvořenou plastovým kontejnerem, v kterém jsou broky uloženy. Poté jsem 
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vypočítal plochu vytvořené díry a vydělil počet broků v díře plochou, kterou pokrývala. 

Výsledným údaj udával průměrný počet broků na cm² v díře vytvořené plastovým 

kontejnerem.  

 Jako další krok jsem si zvolil pravděpodobný střed brokového shluku, ze kterého jsem 

později vynášel kružnice, v nichž jsem počítal průměr broků na 1 cm², 10 cm², 30 cm², 70 

cm², 130 cm², 200 cm² a celkovou plochu brokového shluku, která se samozřejmě lišila podle 

toho, z jaké vzdálenosti jsem prováděl střelbu. Průměr broků na určitou plochu jsem počítal 

dvěma způsoby.  

 V prvním způsobu jsem počítal hustotu broků v pruzích, které vytvořily kružnice 

(Obrázek 6). Při počítání tímto způsobem jsem postupoval od středu, tudíž od nejmenšího 

kruhu. Po vynesení druhé kružnice vznikne pruh, jehož obsah jsem vypočítal tak, že jsem 

vypočítal obsah druhé vynesené kružnice a od výsledného obsahu jsem odečetl obsah první 

vynesené kružnice. Tímto způsobem jsem získal obsah vytvořeného pruhu.  

 Při počítání druhým způsobem jsem počítal hustotu broků v celých kruzích (Obrázek 

6). Po vynesení každé kružnice jsem vypočítal obsah vzniklé kružnice.  

 Tabulka 3 nám ukazuje hodnoty poloměrů, které jsem použil k získání potřebné 

plochy. Velikostí poloměrů jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. V příloze 1 se 

nachází fotografie všech brokových rojů, u kterých jsem eliminoval broky. V příloze 3 se 

nachází tabulky s hodnotami šířky, délky a poloměru brokového roje všech provedených 

výstřelů. 

 

Tabulka 3 - velikosti použitých poloměrů 

Poloměr [cm] 0,6 1,8 3,1 4,7 6,4 8 

Plocha [cm²] 1 10 30 70 130 200 

 
Obrázek 6 - pruh a kruh [zdroj autor] 
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4.2 Porovnání výsledků analýzy 

4.2.1 Porovnávání hustoty broků při střelbě ze vzdálenosti 2m 

 Údaje uvedené v tabulkách představují počet broků na určité ploše od středu 

brokového roje. Jedná se o průměrné hodnoty z tabulek, které můžete najít v příloze 2. 

Hodnoty jsou získány výše uvedeným výpočtem v kapitole 4.1 Postup analýzy. Výsledné 

hodnoty jsou uvedeny bez broků, které jsem eliminoval kvůli jejich odchylce od brokového 

roje, protože by zkreslily výpočty. V obou tabulkách představuje poslední hodnota celkovou 

průměrnou plochu brokového roje. 

 

Tabulka 4 - průměrné hodnoty hustoty broků ze vzdálenosti 2m se střelivem TRAP 24 

SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 26,56 26,56 

10 cm² 18,03 18,89 

30 cm² 4,23 9,11 

51 cm² 1,31 5,91 

 

Tabulka 5 - průměrné hodnoty hustoty broků ze vzdálenosti 2m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 14,4 14,4 

10 cm² 13,03 13,27 

30 cm² 3,67 6,83 

47,67 cm² 1,30 4,79 

 

 Porovnáním použitého střeliva na vzdálenost dvou metrů je možné vypozorovat, že 

střelivo TRAP 24 SUPER má přibližně o 3,33cm² větší pokrytí zasažené plochy. Můžeme si 

všimnout větší hustoty broků kolem středu brokového roje, což je s největší pravděpodobností 

způsobeno větším počtem broků, které jsou obsaženy ve střelivu TRAP 24 SUPER. Důvodem 

také může být krátká vzdálenost, kvůli které nemají broky čas rozprostřít se do větší plochy a 

vytvořit větší efekt. Při střelbě na tak krátkou vzdálenost je nutné počítat s plastovým 

kontejnerem, ve kterém jsou uloženy broky. Výstřelem do kartonu udělal plastový kontejner 

v brokovém roji díru a bylo složitější počítat hustotu broků. V případě, že by byl NVS vložen 

do pevnějšího obalu, plastový kontejner by zřejmě obal neporušil. 
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4.2.2 Porovnávání hustoty broků při střelbě ze vzdálenosti 3m 

 Údaje uvedené v tabulkách představují počet broků na určité ploše od středu 

brokového roje. Jedná se o průměrné hodnoty z tabulek, které můžete najít v příloze 2. 

Hodnoty jsou získány výše uvedeným výpočtem v kapitole 4.1 Postup analýzy. Výsledné 

hodnoty jsou uvedeny bez broků, které jsem eliminoval kvůli jejich odchylce od brokového 

roje, protože by zkreslily výpočty. V obou tabulkách představuje poslední hodnota celkovou 

průměrnou plochu brokového roje. 

 

Tabulka 6 - průměrné hodnoty hustoty broků ze vzdálenosti 3m se střelivem TRAP 24 

SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 25,3 25,3 

10 cm² 12,29 13,59 

30 cm² 3,07 6,58 

70 cm² 1,64 3,76 

115,67 cm² 0,75 2,57 

 

Tabulka 7 - průměrné hodnoty hustoty broků ze vzdálenosti 3m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 11,32 11,32 

10 cm² 8,84 9,09 

30 cm² 2,69 4,6 

70 cm² 1,47 2,90 

102 cm² 0,66 2,21 

 

 Porovnáváním výsledků střelby ze tří metrů je patrné větší pokrytí plochy zasažené 

střelivem TRAP 24 SUPER o 13,67cm². Naměřené hodnoty se opět nejvíce liší v blízkosti 

středu brokového roje. V tomto případě jde o 50% větší hustotu broků pro střelivo TRAP 24 

SUPER. Ze vzdálenosti 3m, byl patrný zásah plastového kontejneru v brokovém roji. Vzniklá 

díra po plastovém kontejneru se již nenacházela ve středu brokového roje, ale ve většině 

případů byla několik centimetrů od středu brokového roje. 
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4.2.3 Porovnávání hustoty broků při střelbě ze vzdálenosti 4m 

 Údaje uvedené v tabulkách představují počet broků na určité ploše od středu 

brokového roje. Jedná se o průměrné hodnoty z tabulek, které můžete najít v příloze 2. 

Hodnoty jsou získány výše uvedeným výpočtem v kapitole 4.1 Postup analýzy. Výsledné 

hodnoty jsou uvedeny bez broků, které jsem eliminoval kvůli jejich odchylce od brokového 

roje, protože by zkreslily výpočty. V obou tabulkách představuje poslední hodnota celkovou 

průměrnou plochu brokového roje. 

 

Tabulka 8 - průměrné hodnoty hustoty broků ze vzdálenosti 4m se střelivem TRAP 24 

SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 12,33 12,33 

10 cm² 4,49 5,27 

30 cm² 3,43 4,04 

70 cm² 1,81 2,77 

130 cm² 0,89 1,9 

204,33 cm² 0,56 1,56 

 

Tabulka 9 - průměrné hodnoty hustoty broků ze vzdálenosti 4m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 5,76 5,76 

10 cm² 4,07 4,23 

30 cm² 2,55 3,11 

70 cm² 1,37 2,11 

130 cm² 0,76 1,49 

203 cm² 0,38 1,10 

 

 Srovnáním průměrných zasažených ploch obou náboje na vzdálenost 4m můžeme 

vidět, že se zasažené plochy začínají vyrovnávat ve srovnání se střelbou z kratších 

vzdáleností. Je zde stále patrná větší hustota broků střeliva TRAP 24 SUPER v oblasti středu 

brokového roje o více než 50%. Když porovnáme průměrné pokrytí plochy zásahem, tak 

zjistíme, že jsou zasažené plochy téměř totožné. Také při střelbě z této vzdálenosti musíme 

počítat s plastovým kontejnerem. Ten ve všech případech zasáhnul brokový roj, ale 

v některých případech nebyly vzniklé díry tak velké. 
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4.2.4 Porovnávání hustoty broků při střelbě ze vzdálenosti 5m 

 Údaje uvedené v tabulkách představují počet broků na určité ploše od středu 

brokového roje. Jedná se o průměrné hodnoty z tabulek, které můžete najít v příloze 2. 

Hodnoty jsou získány výše uvedeným výpočtem v kapitole 4.1 Postup analýzy. Výsledné 

hodnoty jsou uvedeny bez broků, které jsem eliminoval kvůli jejich odchylce od brokového 

roje, protože by zkreslily výpočty. V obou tabulkách představuje poslední hodnota celkovou 

průměrnou plochu brokového roje. 

 

Tabulka 10 - průměrné hodnoty hustoty broků ze vzdálenosti 5m se střelivem TRAP 24 

SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 4 4 

10 cm² 2,93 3,03 

30 cm² 2,65 2,78 

70 cm² 1,8 2,21 

130 cm² 0,84 1,58 

200 cm² 0,57 1,23 

322,33 cm² 0,38 0,91 

 

Tabulka 11 - průměrné hodnoty hustoty broků ze vzdálenosti 5m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 4 4 

10 cm² 1,59 1,83 

30 cm² 1,65 1,71 

70 cm² 1,26 1,45 

130 cm² 0,78 1,14 

200 cm² 0,53 0,82 

341,67 cm² 0,27 0,66 

 

 U poslední vzdálenosti, ze které jsem prováděl střelbu, vyplývá, že větší zasaženou 

plochu měl tentokrát náboj SB FORTUNA o 19,34cm². Při porovnání hustoty broků na ploše 

10cm² a 30cm², můžeme zpozorovat větší hustotu broků u náboje TRAP 24 SUPER, 

v ostatních vzdálenostech je již hustota velmi podobná. U této poslední vzdálenosti plastový 

kontejner zasáhnul brokový roj velmi okrajově nebo vůbec do něj nezasahoval a v jednom 

případě karton úplně minul.  
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4.2.5 Srovnání velikostí zasažených ploch 

  Z grafu 2 lze vyčíst, že velikosti plochy brokového roje při střelbě ze vzdáleností 2m 

a 4m jsou téměř shodné. U střelby ze 3m měl větší pokrytí plochy brokový náboj TRAP 24 

SUPER. V poslední střílené vzdálenosti 5m měl naopak větší pokrytí plochy brokový náboj 

SB FORTUNA. 

 

 
Graf 2 - porovnání průměrných maximálních ploch brokového roje ze 2m, 3m, 4m a 5m 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2 m 3 m 4 m 5 m

brokové náboje TRAP 24

SUPER

brokové náboje SB

FORTUNA



28 
 

4.2.6 Grafy znázorňujících pokles hustoty broků vzhledem k narůstající velikosti 

zasažené plochy 

 
Graf 3 - pokles hustoty broků v pruzích vzhledem k narůstající velikosti zasažené plochy 

nábojem TRAP 24 SUPER 

 

Graf 4 - pokles hustoty broků v kruzích vzhledem k narůstající velikosti zasažené plochy 

nábojem TRAP 24 SUPER 
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Graf 5 - pokles hustoty broků v pruzích vzhledem k narůstající velikosti zasažené plochy 

nábojem SB FORTUNA 

 

 
Graf 6 - pokles hustoty broků v kruzích vzhledem k narůstající velikosti zasažené plochy 

nábojem SB FORTUNA 
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4.3 Výsledky střelby do zdrojové části 

 První střelby jsem prováděl do tří spojených baterií značky Panasonic. Při střelbě ze 

vzdálenosti 2m je patrně viditelné na obrázku 7, že každá z baterií byla zasažena velkým 

počtem broků. U první baterie můžeme zpozorovat velkou chybějící část. Baterie by nebyly 

schopny dodat energii k aktivaci NVS. 

 

 
Obrázek 7 -  1,5 voltové baterie po zásahu ze 2m [zdroj autor] 

 

 Obrázek 8 ukazuje střelbu ze 3m. Opět je zde viditelné velké množství zásahů na 

každé baterii. Avšak oproti střelbě ze 2m, je každá baterie v celku. Můžeme však říct, že by 

baterie nebyly schopny dodat energii k aktivaci NVS. 

 

 
Obrázek 8 - 1,5 voltové baterie po zásahu ze 3m [zdroj autor] 
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 Poslední vzdálenost, ze které jsme prováděli střelbu na tyto baterie, byla 4m. Na 

obrázku 9 je viditelné, že dvě baterie nesou na sobě známky velkého poškození broky, ale na 

třetí baterii je jen několik malých zásahů. Je tedy třeba počítat s možností, že by baterie byla 

schopna dodat určitou energii k aktivaci NVS. Není zcela jisté, zda by dodaná energie 

postačila k aktivaci, ale musíme s touto možností počítat. 

 

 
Obrázek 9 - 1,5 voltové baterie po zásahu ze 4m [zdroj autor] 

 

 Jako další zdroj energie jsme zvolili 4,5 voltové baterie značky Energizer a Philips. 

Střelbou do baterií na vzdálenost 2m je viditelná deformace baterie, kterou jsem jako jedinou 

našel. Zbylé baterie byly s největší pravděpodobností rozstřeleny.  

 Ze vzdálenosti 3m jsem opět nalezl pouze jednu baterii a plastové úlomky obalu. 

Baterie není zdeformována jako předešlá, ale nese velké množství zásahů. 

 Po střelbě ze vzdálenosti 4m jsem nalezl všechny tři baterie a větší část plastového 

obalu. Všechny baterie nesou velké množství zásahů. 

 Pokud srovnám střelbu do třech spojených 1,5 voltových baterií a do 4,5 voltových 

baterií, je patrné, že ani jedna z testovaných 4,5 voltových baterií by nebyla schopna dodání 

energie k aktivaci NVS, protože při střelbě ze všech vzdáleností bylo viditelné velké 

poškození baterií nebo velmi vysoký počet zásahů. Naopak u spojených 1,5 voltových baterií 

jsem zjistil, že při střelbě ze vzdálenosti čtyř metrů bylo poškození jedné z baterií minimální a 

hrozilo dodání energie. 
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Obrázek 10 - 4,5 voltové baterie po zásahu z 2m, 3m a 4m [zdroj autor] 

 

4.4 Výsledky střelby do výbušniny s rozbuškou 

 Jako poslední jsem prováděl střelbu do plastelíny s rozbuškou, kde plastelína byla 

náhradou výbušné látky. Po první střelbě ze 2m jsem naleznul pouze několik kousků 

plastelíny, drátky a rozbušku s několika zásahy od broků. 

 Po střelbě ze vzdálenosti 3m jsem naleznul větší množství kousků plastelíny, drátků a 

rozbušku, která byla opět znehodnocena několika zásahy. 

 Po střelbě ze 4m jsem nacházel velké kusy plastelíny, drátky a byla nalezena i 

rozbuška, také s několika zásahy. 

 

 
Obrázek 11 - výbušná látka (plastelína) po zásahu z 2m, 3m a 4m [zdroj autor] 
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ZÁVĚR 

 Cílem práce bylo analyzovat účinnost brokových nábojů s hromadnou střelou pro 

možné zneškodnění nástražného výbušného systému. 

 Podle výsledků z analýzy dosahovaly náboje TRAP 24 SUPER při střelbě ze 

vzdálenosti 2m, 3m a 4m většího zhuštění broků ve středu brokového roje a jeho přilehlém 

okolí téměř o 50% než náboje SB FORTUNA. Náboje TRAP 24 SUPER také pokrývaly větší 

zasaženou plochu na tyto tři vzdálenosti. Na vzdálenost 5m byly hodnoty hustoty broků téměř 

srovnatelné, ale v tomto případě náboje SB FORTUNA dosáhly většího pokrytí zasažené 

plochy. Pro možnost zneškodnění nástražného výbušného systému bych zvolil náboj TRAP 

24 SUPER, který dosáhnul lepšího destrukčního efektu. 

 Při určování optimální vzdálenosti ke zneškodnění nástražného výbušného systému 

jsem čerpal z provedených střeleb do sestrojených zdrojových částí a výbušné látky 

(plastelína) s rozbuškou. Střelba ze vzdálenosti 5m do zdrojové části nám ukázala, že při 

jedné střelbě nebyl zdroj energie dostatečně zneškodněn a pravděpodobně by musela být 

střelba na nástražný výbušný systém opakována. 

 Destrukční efekt na výbušnou látku s rozbuškou proběhnul ze všech vzdáleností 

dostatečně efektivně a vždy došlo k rozmetání výbušné látky a oddělení od rozbušky. 

 Jako optimální vzdálenost pro zneškodnění nástražného výbušného systému bych volil 

vzdálenost 4 metrů. Při této vzdálenosti můžeme počítat s největší destrukční schopností 

broků a také velkou zasaženou plochou s optimální hustotou broků. 
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Příloha 1. Fotografie s vyznačenými eliminovanými broky 

 Všechny fotografie v příloze jsou vytvořeny autorem. 

 

Obrázek 1 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 2m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 
Obrázek 2 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 2m se střelivem TRAP 24 SUPER 
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Obrázek 3 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 2m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 

 
Obrázek 4 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 3m se střelivem TRAP 24 SUPER 
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Obrázek 5 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 3m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 

 
Obrázek 6 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 3m se střelivem TRAP 24 SUPER 
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Obrázek 7 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 4m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 

 
Obrázek 8 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 4m se střelivem TRAP 24 SUPER 
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Obrázek 9 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 4m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 

 
Obrázek 10 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 5m se střelivem TRAP 24 SUPER 
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Obrázek 11 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 5m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 

 
Obrázek 12 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 5m se střelivem TRAP 24 SUPER 
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Obrázek 13 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 2m se střelivem SB FORTUNA 

 

 
Obrázek 14 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 2m se střelivem SB FORTUNA 
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Obrázek 15 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 2m se střelivem SB FORTUNA 

 

 
Obrázek 16 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 3m se střelivem SB FORTUNA 
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Obrázek 17 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 3m se střelivem SB FORTUNA 

 

 
Obrázek 18 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 3m se střelivem SB FORTUNA 
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Obrázek 19 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 4m se střelivem SB FORTUNA 

 

 
Obrázek 20 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 4m se střelivem SB FORTUNA 
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Obrázek 21 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 4m se střelivem SB FORTUNA 

 

 
Obrázek 22 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 5m se střelivem SB FORTUNA 
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Obrázek 23 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 5m se střelivem SB FORTUNA 

 

 
Obrázek 24 - eliminované broky při střelbě ze vzdálenosti 5m se střelivem SB FORTUNA 
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Příloha 2. Tabulky s údaji o počtu broků na určité ploše 

 Poslední údaj v každé z tabulek představuje celkovou zasaženou plochu vzniklého 

brokového roje 

Tabulka 1 - hustoty broků ze vzdálenosti 2m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 24,67 24,67 

10 cm² 18,34 18,97 

30 cm² 4,07 9,03 

50 cm² 1,50 6,02 

 

Tabulka 2 - hustoty broků ze vzdálenosti 2m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 25,47 25,47 

10 cm² 17,45 18,28 

30 cm² 4,27 8,93 

53 cm² 1,48 5,70 

 

Tabulka 3 - hustoty broků ze vzdálenosti 2m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 29,54 29,54 

10 cm² 18,30 19,42 

30 cm² 4,34 9,37 

50 cm² 0,95 6 

 

Tabulka 4 - hustoty broků ze vzdálenosti 3m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 30,25 30,25 

10 cm² 12,97 14,70 

30 cm² 2,50 6,57 

70 cm² 1,78 3,83 

113 cm² 0,72 2,65 

 

Tabulka 5 - hustoty broků ze vzdálenosti 3m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 27,53 27,53 

10 cm² 12,50 14 

30 cm² 2,70 6,47 

70 cm² 1,60 3,69 

117 cm² 0,81 2,53 
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Tabulka 6 - hustoty broků ze vzdálenosti 3m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 18,12 18,12 

10 cm² 11,40 12,07 

30 cm² 4,01 6,70 

70 cm² 1,55 3,76 

117 cm² 0,72 2,54 

 

Tabulka 7 - hustoty broků ze vzdálenosti 4m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 13 13 

10 cm² 4,78 5,60 

30 cm² 3,23 4,02 

70 cm² 1,96 2,84 

130 cm²  0,83 1,92 

201 cm² 0,58 1,48 

 

Tabulka 8 - hustoty broků ze vzdálenosti 4m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 10 10 

10 cm² 4,90 5,41 

30 cm² 4,05 4,50 

70 cm² 1,75 2,93 

130 cm² 0,75 1,92 

211 cm² 0,44 1,36 

 

Tabulka 9 - hustoty broků ze vzdálenosti 4m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 14 14 

10 cm² 3,78 4,80 

30 cm² 3,00 3,60 

70 cm² 1,73 2,53 

130 cm² 1,08 1,86 

201 cm² 0,65 1,43 
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Tabulka 10 - hustoty broků ze vzdálenosti 5m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 5 5 

10 cm² 3,11 3,30 

30 cm² 3,05 3,13 

70 cm² 1,93 2,44 

130 cm² 0,77 1,67 

200 cm² 0,44 1,24 

327 cm² 0,33 0,89 

 

Tabulka 11 - hustoty broků ze vzdálenosti 5m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 3 3 

10 cm² 2,78 2,80 

30 cm² 2,55 2,63 

70 cm² 1,69 2,09 

130 cm² 0,89 1,54 

200 cm² 0,59 1,21 

320 cm² 0,39 0,90 

 

Tabulka 12 - hustoty broků ze vzdálenosti 5m se střelivem TRAP 24 SUPER 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 4 4 

10 cm² 2,89 3 

30 cm² 2,35 2,57 

70 cm² 1,78 2,11 

130 cm² 0,87 1,54 

200 cm² 0,67 1,24 

320 cm² 0,43 0,93 

 

Tabulka 13 - hustoty broků ze vzdálenosti 2m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 15,14 15,14 

10 cm² 14,85 14,88 

30 cm² 3,11 7,03 

45 cm² 1,27 5,11 

 

Tabulka 14 - hustoty broků ze vzdálenosti 2m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 14,70 14,70 

10 cm² 12,51 12,73 

30 cm² 3,79 6,77 

48 cm² 1,22 4,69 
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Tabulka 15 - hustoty broků ze vzdálenosti 2m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 13,36 13,36 

10 cm² 11,73 11,89 

30 cm² 4,11 6,70 

50 cm² 1,40 4,58 

 

Tabulka 16 - hustoty broků ze vzdálenosti 3m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 12 12 

10 cm² 8,78 9,10 

30 cm² 2,35 4,60 

70 cm² 1,55 2,86 

98 cm² 0,79 2,27 

 

Tabulka 17 - hustoty broků ze vzdálenosti 3m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 9,29 9,29 

10 cm² 7,05 7,27 

30 cm² 3,46 4,73 

70 cm² 1,43 2,84 

113 cm² 0,58 1,98 

 

Tabulka 18 - hustoty broků ze vzdálenosti 3m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 12,68 12,68 

10 cm² 10,70 10,90 

30 cm² 2,25 4,47 

70 cm² 1,43 3,01 

95 cm² 0,60 2,38 

 

Tabulka 19 - hustoty broků ze vzdálenosti 4m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 5,29 5,29 

10 cm² 4,32 4,41 

30 cm² 2,49 3,13 

70 cm² 1,35 2,11 

130 cm² 0,73 1,48 

206 cm² 0,41 1,08 
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Tabulka 20 - hustoty broků ze vzdálenosti 4m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 7 7 

10 cm² 3,93 4,20 

30 cm² 2,79 3,27 

70 cm² 1,52 2,27 

130 cm² 0,77 1,58 

181 cm² 0,35 1,23 

 

Tabulka 21 - hustoty broků ze vzdálenosti 4m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 5,00 5,00 

10 cm² 3,97 4,08 

30 cm² 2,36 2,93 

70 cm² 1,23 1,96 

130 cm² 0,78 1,42 

222 cm² 0,38 0,98 

 

Tabulka 22 - hustoty broků ze vzdálenosti 5m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 5,00 5,00 

10 cm² 1,11 1,50 

30 cm² 1,25 1,33 

70 cm² 1,35 1,34 

130 cm² 0,83 1,11 

200 cm² 0,56 0,92 

346 cm² 0,30 0,66 

 

Tabulka 23 - hustoty broků ze vzdálenosti 5m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 1,00 1,00 

10 cm² 1,11 1,11 

30 cm² 2,05 1,73 

70 cm² 1,13 1,39 

130 cm²  0,70 1,07 

200 cm² 0,56 0,89 

333 cm² 0,31 0,66 
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Tabulka 24 - hustoty broků ze vzdálenosti 5m se střelivem SB FORTUNA 

 Pruhy Kruhy 

1 cm² 6,00 6,00 

10 cm² 2,56 2,90 

30 cm² 1,65 2,07 

70 cm² 1,30 1,63 

130 cm²  0,81 1,25 

200 cm² 0,46 0,98 

346 cm² 0,21 0,65 
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Příloha 3. Tabulky s hodnotami délky, šířky a poloměru zasažených ploch 

Tabulka 1 - rozměry zasažených ploch střelivem TRAP 24 SUPER 

TRAP 24 2m 2m 2m 3m 3m 3m 4m 4m 4m 5m 5m 5m 

Šířka [cm] 8 8,1 7,4 11,8 12,2 12 15,8 15,5 15,6 19,6 19,5 20 

Délka [cm] 8 7,9 7,9 11,3 11,4 12,1 15,5 15,4 15,6 20,3 20 20 

Poloměr 

[cm] 

4 4,1 4 6 6,1 6,1 8 8,2 8 10,2 10,1 10,1 

 

Tabulka 2 - rozměry zasažených ploch střelivem SB FORTUNA 

SB 

FORTUNA 

2m 2m 2m 3m 3m 3m 4m 4m 4m 5m 5m 5m 

Šířka [cm] 7,1 7 7,8 10,8 11,2 10,7 15 13,5 15 20,6 19,5 20 

Délka [cm] 7,3 7,6 7,9 10,7 10,8 10,4 16 14,5 16 19,9 21 20,6 

Poloměr 

[cm] 

3,8 3,9 4 5,6 6 5,5 8,1 7,6 8,4 10,5 10,3 10,5 

 

 

 

 

 

 


