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Abstract 

The article discusses the potential of explosives utilization in elimination 
of adverse impacts at the emergencies. The subject of such non-traditional 
approach to earthbound forest fires extinguishing is solved herein. 
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Úvod 
 

Problematice použití trhací techniky pro eliminaci dopadů následků 
vyčleněných typů mimořádných událostí není věnována v naší republice, ale 
současně i v celém světě dostatečná pozornost. Doposud se nebere tato 
problematika ani jako možná doplňková varianta k tradičním metodám a 
postupům. Tato skutečnost může pramenit z neznalosti hlubší problematiky 
samotného principu trhací techniky. Přesto, že jsme země, kde je mnoho kvalitních 
pyrotechniků, střelmistrů a technických vedoucích odstřelů s bohatými 
zkušenostmi, cítíme stále přítomnost jakéhosi „tajemna“ z oboru, který se zabývá 
výbušinami, a jeho aplikacemi pro mírovou činnost. Této problematice se v Evropě 
na všech mezinárodních konferencích a odborných shromážděních věnuje velmi 
malá pozornost. Jmenované konference se renomovaně zabývají především oblastí 
destrukcí ve stavebnictví, strojírenství, zemědělství, stále absentují příspěvky, které 
by se více věnovaly problematice využití energie výbuchu k řešení problémů za 
mimořádných situací. 

Výbuchem náloží je možno zastavit šíření přízemního požáru. V tomto 
případě se dá využít dvou vlastností trhaviny, a to působení rázové vlny a 
kyslíkové bilance. 
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1  Rázová vlna 
 

Detonace je výbušná přeměna, při níž vzniká v trhavině detonační vlna, 
pohybující se rychlostí větší, než je rychlost zvuku. Rychlost výbušné přeměny při 
detonaci dosahuje hodnot řádově tisíců metrů za sekundu.  

Příkladem takové detonace je výbušná přeměna trhavin, bleskovic a 
rozbušek, doprovázená silným zvukovým efektem a projevující se detonačním 
účinkem na okolí. Soudobá hydrodynamická teorie detonace vychází 
z předpokladu, že při detonaci vzniká ve výbušnině tzv. detonační vlna, která je 
zvláštním případem rázové vlny. 
 

Rázová vlna je charakterizována těmito typickými znaky: 
1. rychlostí vyšší než je rychlost zvuku v příslušném prostředí; 
2. náhlou změnou parametrů plynu (tlak, hustota, teplota, rychlost); 
3. pohybem prostředí (dynamický tlak), tj. pohybem částic stržených průchodem 

rázové vlny ve směru pohybu vlny. 
 

Aby mohla rázová vlna vzniknout, je třeba splnit dvě podmínky: 
1. Existenci prostředí, v němž může rázová vlna vzniknout (ve vakuu se nemůže 

rázová vlna vytvořit). 
2. Dostatečný impuls, který je schopen vyvolat rázovou vlnu. 

 
Charakteristickou zvláštností rázové vlny je to, že prostředí za vlnou se 

šíří ve směru pohybu vlny. Přesunem částic plynu z vrstev, ležících bezprostředně 
za vrstvou stlačení ve směru šíření rázové vlny, nastává při pohybu rázové vlny 
zhuštěné prostředí.  

Ve vzdálenějších vrstvách následkem toho vzniká vrstva zředění, ve které 
je tlak menší než tlak atmosférický (viz. obr. č. 1). Vzdálenost od čela vlny do 
začátku vrstvy zředění se nazývá délka rázové vlny. 

 
Význam rázové vlny: 
Narazí-li rázová vlna na dokonale tuhou překážku (ocel, beton atd.), musí 

se pohyb hmotného prostředí okamžitě zastavit. Náhlým zabržděním tohoto 
pohybu vzniká značný tlak na překážku, který je možno přirovnat tlaku větru na 
plachtu, ovšem s nesrovnatelně větší silou. Rázová vlna působí tedy na překážku 
jednak zvýšeným tlakem, jednak dynamickými silami vyvolanými nárazem 
prostředí. U silných rázových vln dynamické síly několikrát převyšují působení 
tlaku. 
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Obr. 1 
Schéma šíření rázové vlny v plynném prostředí 

1 - místo výbuchu, 2 - vrstva atmosférického tlaku, 3 - vrstva zředění, 
4 - vrstva stlačení, Δp - přetlak v čele rázové vlny, 5 - čelo rázové vlny 

 
 
2    Kyslíková bilance 
 

Na složení zplodin výbuchu má velký vliv relativní obsah kyslíku 
v trhavině. K jeho posouzení se používá pojmu kyslíková bilance, kterým se 
rozumí přebytek nebo nedostatek kyslíku v trhavině vzhledem k množství kyslíku 
potřebného pro úplné oxidace (spálení) v trhavině obsaženého uhlíku a vodíku na 
oxid uhličitý a vodu. Kyslíková bilance se vyjadřuje v hmotnostních procentech (tj. 
v g kyslíku na 100 g trhaviny). 

Kyslíková bilance (KB) se vypočte podle vzorce: 
 

 
kde a, b, c  označují počet atomů C, H, a O  v trhavině a složení CaHb Oc  a Mr 
značí relativní molekulovou hmotnost trhaviny1.  
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Kyslíkový součinitel může být vypočten podle vzorce: 
 

2
2 ba

cKK
+

=        (2) 

 
Ze vztahů (1) a (2) je zřejmé, že kyslíková bilance může být kladná, 

záporná nebo vyrovnaná (nulová).  1 

Příklad kyslíkové bilance a kyslíkového součinitele tří trhavin: 
- Tritol (TNT):   KB = - 74 %   KK = 36,4 % 
- Nitroglycerín:   KB = + 3,51 %   KK = 105,9 % 
- Nitroglykol:   KB = 0    KK = 100 % 

Kyslíková bilance ukazuje, kolik g kyslíku je potřeba nebo přebývá ve 
100 g trhaviny na úplnou oxidaci v ní obsažených spalitelných prvků. 

Kyslíkový součinitel udává skutečný poměr palivových prvků a kyslíku 
obsažených v molekule výbušiny a je charakteristikou stupně nasycenosti 
molekuly výbušiny kyslíkem. 

Pro praxi je důležité, že při výbuchu výbušiny s kladnou nebo zápornou 
kyslíkovou bilancí vzniká podstatně větší množství jedovatých plynů (při kladné 
bilanci vznikají oxidy dusíku, při záporné bilanci vzniká oxid uhelnatý, popř. 
uhličitý), než je-li kyslíková bilance nulová. U vojenských výbušin není tento 
moment důležitý, ale u průmyslových má velký význam. U průmyslových trhavin 
se volí bilance slabě pozitivní, aby bylo zabezpečeno i okysličení obalu náložky, 
který je z papíru impregnovaného parafínem. 

Ze vztahu (1) vyplývá, že v případě výbuchu 1000 g TNT (tritolu, což je 
základní vojenská trhavina se zápornou kyslíkovou bilancí), spotřebuje z ovzduší 
740 g kyslíku. 

Vzduch je směs plynů o následující objemové koncentraci: 
- 78,03 % dusíku (N2); 
- 20,99 % kyslíku (O2); 
- 0,03 % oxidu uhličitého (CO2); 
- 0,95 % ostatních plynů (argon, neon, krypton aj.). 

Hustota suchého vzduchu ς  při tlaku p a teplotě t se určí z výrazu:  

 
0

0

p
p

t
⋅

⋅
=
γ
ςς        (3) 

ς0  =   1,276 kg m-3,  
p0  =   105 Pa,   
γ    =   0,003 66 K-1. 

 

Z uvedeného výrazu se dá odvodit, že normální hustota suchého vzduchu 
je 1,276 kg m-3. Jak je zřejmé z objemové koncentrace vzduchu, největším 

 
·100           [ %] .
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procentuálním podílem jsou zastoupeny ve vzduchu právě dusík a kyslík. Hustota 
dusíku činí 1,234 kg m-3 a kyslíku 1,409 kg m-3. 

Jednoduchým výpočtem z procentuálního obsahu kyslíku ve vzduchu a 
jeho hustoty jsme schopni stanovit, že 1 m3 vzduchu obsahuje 295,749 g kyslíku. 
To znamená, že nálož o hmotnosti 1000 g TNT (tritolu) spotřebuje při své záporné 
kyslíkové bilanci 740g kyslíku (O2), který je obsažen v 2,502 m3 vzduchu. 
 

Význam záporné kyslíkové bilance 
Jak vyplývá z uvedeného příkladu, vojenské trhaviny (TNT) se zápornou 

kyslíkovou bilancí při výbuchu odnímají z okolí značné množství kyslíku, této 
vlastnosti se s výhodou může použít při ochraně proti šíření požáru. 

 
Složení zplodin výbuchu 
Složení zplodin u výbušin se zápornou kyslíkovou bilancí, kde obsah 

kyslíku nedostačuje pro okysličení všeho uhlíku na CO (ve zplodinách výbuchu 
zůstává volný uhlík). 

Rovnice reakce rozkladu může být v obecném tvaru zapsána takto: 
 
 CaHbNcOd  =  ncoCO + nco2CO2 + nH2OH2O + nH2H2 + nN2N2 + nCC  . (4) 

 
V tomto případě kromě reakce vodního plynu může probíhat ještě tzv. 

reakce generátorového plynu: 
 
  2CO    CO2 + C  .                          (5) 
 

Při výbuchu se uvolňuje oxid uhelnatý (CO) zároveň s oxidem uhličitým 
(CO2).  

U CO2 nehrozí žádné další riziko, ale CO může reagovat s kyslíkem za 
vzniku dalšího CO2. Tato reakce je exotermická a uvolňuje se energie v podobě 
ohně. V uzavřených prostorách je riziko vznícení značně vyšší než na volném 
prostranství. CO je lehčí než vzduch, proto je riziko větší v zastřešené ploše. 
V jiných případech, například na volné ploše CO uniká a je tedy pravděpodobnost 
hoření malá. 
 
 
3   Zplodiny výbuchu 
 

Oxid uhelnatý 
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch, 

nedráždivý. Ve vodě je málo rozpustný. Je obsažen ve svítiplynu, v generátorovém 
a ve vodním plynu; má silně redukční vlastnosti. V přírodě je přítomen 
v nepatrném množství v atmosféře, kde vzniká především fotolýzou oxidu 
uhličitého působením ultrafialového záření, jako produkt nedokonalého spalování 
fosilních paliv i biomasy. Je také obsažen v sopečných plynech.  
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V mezihvězdném prostoru se vyskytuje ve značném množství. Byl 
nalezen i v atmosféře Marsu (0,08 %) a spektroskopicky prokázán v komě komet. 

Připravuje se spalováním uhlíku s malým množstvím kyslíku: 
 

2C + O2 → 2CO  ,  

případně reakcí vodní páry s uhlíkem za vysokých teplot (příprava vodního plynu): 

C + H2O → CO + H2  . 
 

V nepatrném množství vzniká i metabolickými procesy v živých 
organismech a proto je obsažen ve stopových množstvích ve vydechovaném 
vzduchu z plic. S kyslíkem se prudce slučuje (hoří namodralým plamenem) na oxid 
uhličitý: 
 

2CO + O2 → 2CO2  
 
za uvolnění značného množství tepla. Ve směsi se vzduchem, obsahující od 12,5 
do 74,2 % oxidu uhelnatého, vybuchuje. 

Oxid uhelnatý je značně jedovatý; jeho jedovatost je způsobena silnou 
afinitou k hemoglobinu (krevnímu barvivu), s nímž vytváří karboxyhemoglobin, 
čímž znemožňuje přenos kyslíku v podobě oxyhemoglobinu z plic do tkání. Vazba 
oxidu uhelnatého na hemoglobin je přibližně dvousetkrát silnější než kyslíku a 
proto jeho odstranění z krve trvá mnoho hodin až dní. Příznaky otravy se objevují 
již při přeměně 10 % hemoglobinu na karboxyhemoglobin. Toto je podstatou 
jednoho ze škodlivých vlivů kouření. 
 

Složení zplodin výbuchu TNT  
Chemický název  2,4,6-trinitrotoluen, sumární  

vzorec C6H2(NO2)3CH3,  nebo také C7 H5N3O6.  
Pokud budeme uvažovat výbuch nálože TNT 

o určité hmotnosti, snadno odvodíme po dosazení počtu 
jednotlivých prvků (N, C, H a O) do rovnice (4 a 5), že na 
volné ploše po výbuchu bude v okolí velké množství oxidu 
uhličitého a oxidu uhelnatého a navzájem budou spolu 
reagovat.[4],[10],[11]. 
 
 
4   Praktické využití kyslíkové bilance a působení rázové vlny 
 

Záporné kyslíkové bilance a působení rázové vlny se dá využít při 
zastavení šíření pozemního požáru. V praxi se rozmístí soustředěné nálože 
(o hmotnosti cca 6 kg), nebo protitankové miny (hmotnost trhaviny cca 10-12 kg) 
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v řadě ve vzdálenosti 1 m od sebe, propojí se bleskovicí a odpálí se současně těsně 
před příchodem čela požáru (viz obr. č. 2). 

 

 
 

Obr. 2 
Využití působení rázové vlny a záporné kyslíkové bilance při zastavení šíření 

pozemního požáru 
 
 
Závěr 
 

Energii uvolněnou při výbuchu nemůžeme chápat jen jako negativní 
činnost s následnými ničivými důsledky. Prostřednictvím trhací techniky je možné 
snížit dobu potřebnou na vykonání práce jinými prostředky, využít možnost 
včasného použití s dostatečnou účinností. 

Je rozdíl mezi jednotlivými druhy trhavin. Zatím co průmyslové trhaviny 
jsou cenově dostupnější, lze pomocí vojenských trhavin dosáhnout vyšší účinnosti 
a přesnosti, tedy lepší možnosti splnění cíle, pro něž jsou určeny. Je to dáno celou 
řadou vlastností, kterými vojenské trhaviny disponují. Velkou předností 
vojenských trhavin je jejich chemická a fyzikální stálost, poměrně vysoká brizance 
a pracovní schopnost.  



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2009 PŘÍSPĚVKY 

8 
 

Pokud mluvíme o přednostech vojenských trhavin, musíme brát na zřetel 
především ženijní náloživo (a to jak normální, tak speciální), které je pro destrukce 
za všech podmínek vyráběno a odzkoušeno v praxi.  

Odborníci především z řad Armády České republiky,  ale i střelmistři a 
techničtí vedoucí odstřelů, kteří s trhavinami umí pracovat, mají podle předpisů 
(například Žen-2-6 Trhaviny a ničení, Trhacia technika atd.) [17],[18] pro 
destrukci jednotlivých objektů stanoveny vzorce podle jednotlivých druhů 
náloživa. Tím se výpočet množství trhavin a jeho umístění zjednodušuje a zvyšuje 
se bezpečnost při jeho použití. Záporná kyslíková bilance vojenských trhavin má 
své výhody, především při využití trhavin proti šíření požárů. 

Zásoby vojenských i průmyslových trhavin a náloživa jsou poměrně velké 
a zpravidla stejnoměrně  rozložené v jednotlivých regionech po celém území České 
republiky, což zjednodušuje odběr, manipulaci, pružnost v doplňování trhavin a 
rozněcovadel odborníkům až do samého místa použití.  

V tomto příspěvku je ukázáno, že pomocí tlakové vlny je možno uhasit 
jakýkoliv požár a to i v místech, kde nejsme schopni použít klasickou techniku, 
tedy především tam, kde je nepřístupný terén, velká výška nad terénem apod. Z mé 
stanovené hypotézy, tedy výpočtu kyslíkové bilance a složení zplodin výbuchu 
základní trhaviny TNT vychází skutečnost, kdy víme, že 1 kg této trhaviny po 
výbuchu spotřebuje z bezprostředního okolí kyslík, který je obsažen v 2,502 m3 
vzduchu. Každý laik si umí představit, jak bude vypadat okolí požáru, pokud 
použijeme v celkovém součtu např. 12 kg zmiňované trhaviny. V praxi to probíhá 
tak, že tlaková vlna uhasí plameny požáru bez ohledu, zda se jedná o průmyslovou 
nebo vojenskou trhavinu. V případě použití trhavin se zápornou kyslíkovou bilancí 
se chová požářiště stejně jako v případě protipožáru, nebo použití chemických 
látek pro zředění vzduchu (ochuzení vzduchu o kyslíkovou složku). Praktické 
zkoušky tuto hypotézu potvrdily. Zatím co v první fázi hašení požáru pomocí 
výbuchu není  vidět žádný rozdíl, požářiště hašené za pomocí trhaviny s kladnou 
nebo vyrovnanou kyslíkovou bilancí velmi brzo po výbuchu jeví známky 
rozhořívání, někdy tak rychlého, že technika (zpravidla vrtulník s vakem) hasí opět 
rozhořenou plochu. U vojenských trhavin (TNT) díky vzduchu velmi ochuzeného 
o složku kyslíku se jen těžce rozhořívá. Potom záleží na okolnostech a především 
rozsahu požáru. V praxi u požáru malého rozsahu stačili hasit vojáci za pomocí 
dusadel, v případě většího požáru se pokrylo spáleniště vodou z vaku vrtulníku. 

Pro úplnost musím dodat, že označení TNT jako vojenské trhaviny není 
zcela přesné, nicméně odpovídá toto rozdělení všem publikacím, ze kterých jsem 
čerpal. Po roce 1989, kdy docházelo k odzbrojení v Evropě, se TNT vytavoval na 
delaboračních linkách z vojenské munice a v současnosti je používána tato trhavina 
i v civilním sektoru. Zdomácněla za posledních 15 let při používání v průmyslu 
natolik, že v dnešní době označení „vojenská“ je velmi sporadické.  
 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1  BREBERA, S., FIŠER, M. Speciální technika I. díl. 1. vyd. Praha: FMVS, 1976, s. 63. 
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