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2. Vlastnosti a úþinky
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1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazinan je alicyklický nitramín
(vzorec 1), ktorý je nerozpustný vo vode a dobre rozpustný
napr. v acetóne (6,81 % pri 20 °C). Stykom so silnými
minerálnymi kyselinami (kyselina dusiþná, kyselina sírová
o koncentrácii nad 70 % rozkladá RDX na formaldehyd
a ćalšie nízkomolekulové produkty. Vćaka tejto vlastnosti
je takmer nemožné k jeho príprave použiĢ nitraþnú zmes10
obsahujúcu H2SO4. Výnimkou je príprava RDX
v prostredí olea (proces W). PrehĐad základných fyzikálno
-chemických vlastností RDX je uvedený v tabuĐke I.
Jeho prednosĢou je pomerne dobrá chemická stabilita,
avšak nižšia v porovnaní s polynitroarénmi, ktoré majú
vysokú odolnosĢ proti minerálnym kyselinám a vyššiu
odolnosĢ proti pôsobeniu teplôt (zaþiatok tepelného rozkladu RDX v pevnom stave je v rozmedzí 180194 °C,
TNT nad 220 °C)11,12. ýasto je porovnávaný aj s Pentritom, s tým rozdielom, že je stabilnejší a menej citlivý.
Úþinok svetla má len nepatrný vplyv na zmenu vlastností
RDX. Pôsobením UV žiarenia dochádza na povrchu iba
k zmene farby z bielej na jasne žltú. Zmena farby súvisí so
zmenou kryštálovej štruktúry, avšak chemické a výbušné
vlastnosti zostávajú bez zmeny. S ohĐadom na polynitroarény je RDX pomerne málo jedovatý, nevstrebáva sa pokožkou, ale priamou inhaláciou. Hoci nepatrí medzi mutagénne látky13, jeho prítomnosĢ v pitnej vode vzbudzuje
obavy, pretože po požití nepriaznivo ovplyvĖuje centrálny
nervový systém, gastrointestinálny trakt a obliþky14. Toxicita RDX sa prejavuje u Đudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s kontaminovanými pôdami a vodami, predovšetkým
v blízkosti vojenských priestorov (vdýchnutím prachu
alebo pitím kontaminovanej vody)1. Po užití 25 až 180 mg
C-4 trhaviny (obsahujúcej 91 % RDX) sa prejavujú kĚþe,
svalové zášklby, hyperaktívne reflexy, bolesti hlavy, silná
nevoĐnosĢ a strata pamäti poþas niekoĐkých hodín15,16.
Odhadovaná smrteĐná dávka RDX u þloveka sa pohybuje
od 5 do 500 mg kg1 (cit.17). ObzvlášĢ nebezpeþný je najmä pre Đudí s epilepsiou v rodinnej anamnéze alebo pre
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1. Úvod
1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazinan (technický názov hexogén alebo cyklonit, v databáze CAS evidovaný pod þíslom
121-82-4, ćalej v texte už len kódové oznaþenie RDX) je
moderná vojenská výbušnina, ktorá sa používa na plnenie
delostreleckých striel v kombinácii s tritolom (TNT), þi
s inými, menej výkonnými trhavinami. Slúži aj ako komponent do plastických trhavín. Z hĐadiska výkonu, úþinku
a rýchlosti detonácie je RDX výkonnejšia trhavina ako
samotný TNT. Patrí medzi syntetické látky, prirodzene sa
nevyskytuje v životnom prostredí1.
Tento referát slúži ako struþný prehĐad, kde sú zhrnuté niektoré vlastnosti a úþinky RDX, vrátane dekontaminácie. Pôdy, sedimenty, povrchové a podzemné vody na
území a v blízkosti vojenských priestorov sú þasto krát
kontaminované RDX26 a jeho produktmi biodegradácie79,
s þím súvisí aj možný hrozivý dopad na zdravie obyvateĐov. Vážnym problémom pre bezpeþnosĢ obyvateĐstva
môže byĢ aj zneužitie na teroristické úþely. Táto skutoþnosĢ prirodzene nastoĐuje otázku jeho dekontaminácie
a rýchlej, selektívnej a súþasne citlivej detekcie. Práve
s analytickými metódami stanovenia RDX sa zaoberá dru-
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Obr. 2. Absorpþné spektrá produktov Berthelotovej reakcie86
ako funkcia koncentrácie RDX (maximum pri 631 nm);
¡ 1 mg l1, y 2 mg l1, S 4 mg l1,  8 mg l1, u16 mg l1,
z 24 mg l1

5. Záver
Tento prehĐadný referát pojednáva o modernej vojenskej výbušnine 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinane. Ide o toxickú látku s chemickou stabilitou nižšou v porovnaní
s vysoko stabilnými polynitroarénmi. Jeho používanie je
úzko spojené s nepriaznivým dopadom na životné prostredie, keć dochádza predovšetkým ku kontaminácii pôd
a povrchových vôd. Jeho prítomnosĢ v pitnej vode prirodzene vzbudzuje obavy, pretože po požití nepriaznivo
ovplyvĖuje centrálny nervový systém. Dôležitú úlohu preto zohráva jeho dekontaminácia a rýchla, selektívna
a predovšetkým citlivá detekcia. V referáte sú zhrnuté
možnosti dekontaminácie a analytické techniky na stanovenie RDX v rôznych matriciach. Efektívnym spôsobom
na detoxikáciu a dekontamináciu RDX v súþasnosti je
využitie technológie na priame zachytávanie pomocou
rastlín, þo vyústi až do samotnej nekrózy rastliny. Táto
technológia predstavuje ekologickú alternatívu k zastaraným fyzikálno-chemickým metódam. Pri výbere vhodnej
analytickej metódy sú dôležitými faktormi limitovaná tepelná stabilita a nízky tlak pár RDX. K najpoužívanejším
inštrumentálnym technikám na stanovenie RDX patria
popri spektrálnym a elektrochemickým metódam vćaka
vysokej citlivosti a selektivite separaþné metódy.
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nost názvů všechny tyto termíny odkazují na stejný jev: na perzistentní negativní
sociál ní chování, které je systematicky zaměřeno na některé zaměstnance/ kyně
a které ústí ve viktimizaci těchto zaměstnanců/ kyň a obvykle také v jejich vynucený odchod z pracoviště [Leymann 1996]. M ůžeme přitom rozlišit dvě hlavní
kategorie mobbingu [Einarsen et al. 2003]: mobbing vztahující se k výkonu práce (work-related bullying) a mobbing osobního charakteru (personal bullying). První
kategorie zahrnuje negativní chování, které zaměstnancům/ kyním brání plnit pracovní povinnosti, jako jsou například nereálné uzávěrky, přidělování nesmyslných
nebo nedůstojných pracovních úkolů, excesivní monitorování práce, zatajování
důležitých informací či vystavování nezvladatelné pracovní zátěži. Druhá kategorie zahrnuje útoky osobní povahy, mezi které patří například urážení, posměch,
pomluvy, ponižování, zastrašování a sociální izolace [Einarsen et al. 2003].
V našem výzkumu vycházíme z de nice mobbingu formulované Einarsenem a kol. [Einarsen et al. 2003], která je v rámci akademické komunity široce
akceptována a která představuje východisko většiny empirických výzkumů šikany na pracovišti. Předtím než tuto de nici představíme, chtěli bychom akcentovat,
že de nice mobbingu jsou – podobně jako jiné de nice tohoto typu – do určité
míry problematické, protože prezentují zjednodušenou verzi sociální reality redukovanou na měřitelné a kvanti kovatelné jevy [Zábrodská et al. 2011]. U konceptu
mobbingu je tato redukce patrná tím spíše, že se jedná o oblast bádání, která byla
dosud zaměřena téměř výhradně na kvanti kaci četnosti mobbingu v různých
typech organizací a na vývoj kvantitativních škál na měření výskytu tohoto jevu
[např. Einarsen, H oel, Notelaers 2009; N ielsen et al. 2009]. Na rozdíl od jiných
negativních forem chování na pracovišti (např. sexuálního obtěžování) se ve vztahu k mobbingu zatím nerozvinula široká teoretická debata, která by směřovala ke
kritické re exi tohoto konceptu nebo k vytvoření alternativních teorií šikany na
pracovišti [s několika málo výjimkami, viz M cCarthy 2003; Zábrodská et al. 2011].
De nice mobbingu Einarsena a kol. [Einarsen et al. 2003] proto nere ektuje ani
tak speci ckou teoretickou perspektivu badatelů/ ek, jako čistě empiricky měřitelné znaky mobbingu, které byly identi kovány napříč dosavadními výzkumy
a na kterých se většina badatelů a badatelek shoduje. Přes tato omezení se domníváme, že de nice Einarsena a kol. představuje vhodné východisko pro empirické
výzkumy zabývající se výskytem mobbingu, protože jasně de nuje kritéria, které
musí negativní chování na pracovišti splňovat, aby je bylo možné označit za mobbing. Podle této de nice mobbing/ šikana na pracovišti znamená:
„ obtěžování, urážení, sociální vylučování osoby nebo negativní ovlivňování výkonu
práce této osoby. A by bylo možné označit určitou aktivitu, interakci nebo proces za
1996; Zapf 1999]. V českém jazyce preferujeme „ mobbing“ , protože tento termín na rozdíl
od „ šikany“ lépe vystihuje skutečnost, že šikana na pracovišti zahrnuje primárně strategické a komunikační formy násilí, nikoliv násilí fyzické. Výraz „ mobbing“ také umožňuje
odlišit šikanu na pracovišti od šikany ve školním kolektivu, která je s termínem „ šikana“
obvykle konotována. Na některých místech textu nicméně používáme i pojem šikana.
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šikanu (nebo mobbing), musí se takové jednání vyskytovat opakovaně a pravidelně
(např. jednou týdně) a po určitý časový úsek (např. po dobu šesti měsíců). Šikana na pracovišti je eskalující proces, v jehož průběhu je napadená osoba zatlačena
do podřízené pozice a stává se terčem systematických negativních sociálních aktů.
Kon ikt nemůže být označen za šikanu, pokud se jedná o ojedinělý incident nebo
pokud kon ikt vzniká mezi dvěma stranami přibližně stejné ‚síly‘.“ [Einarsen et al.
2003: 15]

Jak je z uvedené de nice patrné, za mobbing je obecně považováno takové negativní chování na pracovišti, které je charakteristické následujícími znaky:
opakovaností, dlouhodobostí, eskalací a mocenskou asymetrií mezi původcem
a šikanovanou osobou 4 [viz také Leymann 1996; Lutgen-Sandvik, Namie, Namie
2009]. Současně se musí jednat o chování, které je zacílené na konkrétní zaměstnance/ kyně a které je těmito zaměstnanci/ kyněmi považováno za poškozující
a nevyžádané: chování, které zaměstnanci/ kyně vnímají jako ponižující, ohrožující nebo jiným způsobem poškozující [Einarsen, H oel, Notelaers 2009]. Za rozhodující při identi kaci mobbingu je tedy považováno subjektivní hodnocení osoby, která se stane terčem tohoto chování [Einarsen et al. 2003]. Je přitom zřejmé,
že hodnocení zaměstnanců/ kyň ohledně toho, zda je určité chování poškozující,
je velmi subjektivní. Zábrodská a kol. [Zábrodská et al. 2011] ve své kolektivní
biogra i mobbingu například ukázali, že chování, které je ze strany šikanované
osoby vnímáno jako mobbing, může být z perspektivy původce považováno za
legitimní či dokonce morální, například za formu „ korekce“ zaměstnance, který
podává nedostatečný výkon nebo porušuje neformální normy pracoviště. Proto
také stále více badatelů a badatelek upozorňuje, že výzkum mobbingu by měl být
založen nejen na výpovědích osob, které samy sebe považují za šikanované, ale
také na výpovědích osob, které byly označeny za původce šikany [např. Baillien
et al. 2009]. V současné době nicméně de nice mobbingu stále spočívá na subjektivním vnímání šikanované osoby.5
M ezi další základní znaky mobbingu, které jsou zahrnuty do de nice Einarsena a kol. [Einarsen et al. 2003], patří opakovanost a dlouhodobost. Příležitostný
výskyt negativního chování na pracovišti, jako jsou obviňování nebo zatajování
Výraz „ šikanovaná osoba“ používáme jako alternativu k pojmu „ oběť šikany“ (bullying
victim), který je běžně používán v anglo-americké literatuře. Snažíme se tak vyhnout negativním konotacím výrazu „ oběť“ , který evokuje pasivitu a neschopnost se bránit, přestože
mnohé z šikanovaných osob používají velmi aktivní formy rezistence vůči šikaně [LutgenSandvik 2006].
5
Přestože de nice mobbingu spočívají na subjektivním vnímání šikanované osoby, dotazníky měřící výskyt mobbingu obvykle v rámci zvýšení validity výzkumu kombinují
„ subjektivní“ a „ objektivní“ strategie měření. „ Subjektivní“ strategie je založená na sebeposouzení respondentů/ ek a zjišťuje, zda se respondenti/ ky sami považují za šikanované.
„ Objektivní“ strategie je založena na behaviorálních kritériích a vyjadřuje frekvenci, v níž
jsou respondenti/ ky vystaveni negativním aktům považovaným odborníky za projevy
mobbingu.
4
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