
CheMiCký prieMysel

Dejiny písané 
Dynamitom

 Quark I november 2019   7 

Kapitál vložený vykonávateľom môjho závetu do bezpečných 
cenných papierov dá základ fondu, z ktorého úrokov budú 

každoročne odmeňovaní tí, ktorí v uplynulom roku preukázali 
ľudstvu najväčší úžitok, píše sa v testamente švédskeho chemického 
inžiniera a vynálezcu dynamitu Alfreda Nobela. K realizácii jeho 
poslednej vôle došlo prvý raz v roku 1901 a odvtedy sa Nobelova 

cena považuje za najhodnotnejšie ocenenie, aké sa udeľuje. 
Finančný fond, z ktorého sa vyplácajú odmeny laureátom ceny, 

má svoj základ v Nobelovom podnikateľskom úsilí. Jedným z jeho 
obchodných tovarov bol dynamit.



Obrovský obchodný úspech, 
z ktorého v súčasnosti pro-
stredníctvom Nobelových cien 
priamo alebo nepriamo profitu-

jú vedci z rôznych vedných odborov, mal 
korene v objave, ktorým sa podarilo nájsť 
spôsob, ako transformovať už dávno zná-
my a takmer nepoužiteľný nitroglycerín na 
prakticky využiteľnú výbušninu. 

s tým rozdielom, že pôvodný, pri explózii 
neaktívny anorganický substrát, ktorý spolu 
s malým množstvom Na2CO3 predstavoval 
približne štvrtinu hmotnosti dynamitu, sa 
nahrádza látkami, ktoré sa podieľajú na 
explozívnej reakcii. 

VýBušniny
V chémii existuje mnoho zaujímavých prí-
behov, ktoré sa spájajú s výrobou užitoč-
ných látok. Veľa sa o tom nevie, ale niektoré 
z nich sa odohrávali aj na území Sloven-
ska. Ak zoberieme do úvahy hospodársky  
význam a počet ľudí, ktorých život sa spájal 
s týmito príbehmi, tak nesporne najdôleži-
tejší bol ten, ktorý sa týkal výroby výbušnín 
v Bratislave. To, čo dáva tejto výrobe mimo-
riadnu výnimočnosť, je to, že prebiehala na 
území piatich rôznych štátov, počas dvoch 
svetových vojen a zároveň všetky zmeny 
štátotvorného usporiadania túto výrobu aj 
výrazným spôsobom ovplyvnili.
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tisíckrát väčší objem ako v tuhom stave, 
a zároveň s tým, že objem plynov sa s tep-
lotou zväčšuje približne päťkrát na každých 
1 000 ºC. Táto teplota je pri výbuchu nao-
zaj veľká a pohybuje sa v intervale 2 500 
až 5 000 ºC. Vysoké teploty a veľké tlaky 
sú zároveň príčinou explozívneho priebe-
hu reakcií, pretože teplo a tlak vznikajúce 
v prvých fázach reakcie výrazne urýchľujú 
zreagovanie zostávajúcej časti výbušnín. 

TRAsKAViny
V mnohých prípadoch je však nevyhnutnou 
podmienkou, aby boli výbušniny uzavreté 
v malých priestoroch, ako sú napríklad úzke 
štrbiny v horninách alebo priestory v náboj-
niciach a explozívnych projektiloch zbraní. 
Na vyvolanie explózie výbušnín vytvárajú-
cich tlakovú vlnu sa však používa iný typ 
výbušnín. Sú to traskaviny, látky veľmi citlivé 
napríklad na náraz alebo zvýšenú teplotu. 
Je to napríklad azid olovnatý Pb(N3)2, azid 
strieborný AgN3 alebo fulminát ortuťnatý 
Hg(CNO)2. Tieto látky sú súčasťou rozbu-
šiek.  

Na rozdiel od výbušnín používaných 
v pyrotechnike a pri filmových scénach, kde 
sa kladie dôraz predovšetkým na svetelný 
a zvukový efekt, pri skutočných výbušni-
nách sa ich zloženie optimalizuje tak, aby 
sa väčšina uvoľnenej energie pri ich explózii 
využila na vznik čo najväčšej tlakovej vlny 
s vysokou rýchlosťou vznikajúcich plynov. 
V konkrétnych aplikáciách sa zvyčajne rieši 
aj usmernenie úniku týchto plynov v poža-
dovanom smere.

Dosť kurióznym využitím výbušnín je 
likvidácia požiarov na ropných poliach, 
kde plamene hasí jednak tlaková vlna, ale 
zároveň aj lokálne vytvorený deficit kyslíka. 
Žiaľ, tento deficit, spolu s nedýchateľnými 
splodinami explózie, patrí k menej známym 
dôsledkom bombardovania, ktoré museli 
znášať napríklad obyvatelia Londýna, Dráž-
ďan a iných miest (vrátane Bratislavy) počas 
druhej svetovej vojny.

GoTThARDsKý Tunel 
Peknou nedávnou spomienkou na civilizo-
vané použitie dynamitu bol film Gotthard 
natočený vo švajčiarsko-nemecko-rakúskej 
koprodukcii v roku 2016. Táto, podľa tvor-
cov filmová dráma, ukazovala stavbu prvé-
ho Gotthardského železničného tunela 
medzi mestami Göschenen a Airolo. Alp-
ský tunel dlhý 15 km sa hĺbil v rokoch 1873 
až 1882 práve pomocou dynamitu. Ako 
to už v podobných filmoch býva, za jeho 
dokončenie môže najmä veľká láska Rómea 
a Júlie, v tomto prípade stavebného inžinie-
ra Maxa a dcéry hostinského Anny. Vo filme 
však dostali priestor aj niektoré odborné 
informácie. K nim patrili aj opatrenia stavi-
teľov chrániace debničky s dynamitom pred 
nízkymi teplotami. Súviseli s tým, že tech-
nický nitroglycerín, ktorý má teplotu tuhnu-

Schránka jedného z mnohých typov jednobun-
kových rias rozsievok. Tie (v značne poškodenej 
forme) tvorili hlavnú časť diatomitu použitého na 
stabilizáciu nitroglycerínu v dynamite,  
foto wikipédia/Diatom. 

Obrázok ilustrujúci problém oddeľovania technic-
kého nitroglycerínu z dynamitu po jeho zamrznutí  
a opätovnom ohriatí.

sKRoTenie niTRoGlyceRínu
Táto olejovitá kvapalina je mimoriadne 
explozívna a každá manipulácia s ňou je 
veľmi nebezpečná. Zmiešaním s práškovou 
anorganickou látkou sa nitroglycerín stabili-
zoval do formy tuhej látky, ktorá už netrpe-
la klasickým neduhom kvapaliny. Tým je jej 
pohyb v dôsledku vonkajšieho mechanické-
ho impulzu vytvoreného napríklad zmenou 
polohy transportnej nádoby.

Podstata riešenia spočívala predovšet-
kým v rozdelení kvapaliny do veľmi malých 
kvapôčok uzatvorených v dutinách pórovi-
tej štruktúry tuhej látky. Tou bola spočiatku 
sedimentárna hornina diatomit, tvorená 
kremitými schránkami jednobunkových 
rias rozsievok (Diatomaceae). Vtedajší 
nemecký názov tejto horniny bol spočiatku 
aj súčasťou názvu výbušniny (Kieselgur –  
Dynamite).

Podstata stabilizácie uvedenej kvapaliny 
v tuhej látke je však o niečo komplikova-
nejšia, ako naznačuje tento text. Princíp 
uvedenej stabilizácie sa používa až doteraz 

Na začiatok je dôležité poznať základ-
né informácie o tradičných výbušninách. 
Sú to látky, ktoré sa v najväčšom rozsahu 
používajú pri ťažbe nerastných surovín, 
v stavebníctve, napríklad pri stavbe tunelov  
a demolácii starých stavebných objektov 
a, samozrejme, vo vojenskej technike. Ďal-
ším ich využitím je zábavná pyrotechnika, 
zvyšovanie atraktivity rôznych filmových 
scén a likvidácia veľkých požiarov. Histo-
ricky najnovšie ich využíva automobilový 
priemysel v airbagoch, kde zabezpečujú 
ich pohotové nafúknutie pri náraze vozidla.

Najvýznamnejšou vlastnosťou väčši-
ny výbušnín je ich deštrukčný účinok. Ten 
je výsledkom tlakovej vlny vznikajúcej 
v dôsledku veľmi rýchlych exotermických 
oxidačno-redukčných reakcií, pri ktorých 
sa tuhé alebo kvapalné látky premieňajú na 
plynné. Táto premena zvyšuje ich pôvodný 
objem približne 10 000-násobne. Obrovská 
zmena objemu súvisí predovšetkým s tým, 
že látky v plynnom stave majú približne 



pušný prach na báze nitrocelulózy a takzva-
ný želatínový dynamit, čo bola želatínová 
hmota vznikajúca rozpustením nitroceluló-
zy v nitroglyceríne. Tá sa miešala s drevnými 
pilinami, práškovým uhlím a dusičnanom 
amónnym. Práve tieto látky nahradzovali 
pôvodný diatomit.

Na konci 19. storočia zamestnávala Dyna-
mitka približne 600 ľudí, no počas prvej 
svetovej vojny, keď sa výroba obmedzila 
takmer výlučne na výbušniny do zbraní, 
mala fabrika 3 000 zamestnancov. Úžasná 
prosperita Dynamitky, no najmä jej majite-
ľov a akcionárov, bola vykúpená miliónmi 
vyhasnutých ľudských životov v celej Euró-
pe. Podobnú zásluhu na tom mal aj bra-
tislavský zbrojársky veľkopodnik Patrónka, 
ktorý už vtedy vyrábal takmer výlučne iba 
delostreleckú a inú vojenskú muníciu. Nija-
ké iné priemyselné podniky na Slovensku 
nemôžu poslúžiť ako lepší príklad závrat-
ného technologického rozvoja, ktorý bol 
výsledkom vojnového konfliktu.   

PreSuN do ČIech 
Po vzniku prvej Československej republiky 
bola výroba výbušnín v Dynamitke ukon-
čená. Bolo to v roku 1923. Technologické 
zariadenia následne presťahovali do obce 
Semtín neďaleko vonkajšej hranice vtedaj-
ších Pardubíc. Tam už v roku 1920 založili 
Československú akciovú továrnu na látky 
výbušné, ktorá sa v roku 1934 premenovala 
na akciovú spoločnosť Explosia. Táto firma 
existuje aj v súčasnosti a okrem mnohých 
iných vyrába aj známu skupinu plastických 
trhavín semtex.

História zastavenia výroby výbušnín 
v Bratislave a jej presunutie do českej časti 
vtedajšej republiky bola mimoriadne dra-
matická a zároveň aj veľmi zaujímavá. Naj-
obsažnejším dokumentom o tomto obdo-
bí je kniha historika Romana Holca z roku 
2011 s názvom Dejiny plné dynamitu. Hlav-
né argumenty v prospech presunu výroby 
výbušnín z Bratislavy do Semtína boli dva. 
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tia 8 ºC, v dynamite zamŕza a následne sa 
po rozmrznutí uvoľňuje v podobe pôvodnej 
nebezpečnej kvapaliny.  

V MonARchii
História výroby výbušnín sa začala pri Bra-
tislave (vtedy Pozsony či Pressburg) ešte 
počas Rakúsko-Uhorska. V rokoch 1873 až 
1875 bola na močariskách severovýchod-
ne od vtedajšej Bratislavy postavená jedna  
z mnohých tovární spoločnosti Alfreda 
Nobela (1833 – 1896). Volala sa Dynamit 
Nobel a hovorovo sa nazývala Dynamitka. 
Bola prvou veľkou chemickou fabrikou na 
území súčasného Slovenska a vo vtedajšej 
monarchii v poradí druhou patriacou spo-
ločnosti A. Nobela. Prvá stála od roku 1870 
v Zámkoch pri Prahe, no z hľadiska veľkosti 
a úrovne technológie vôbec nemohla brati-
slavskému podniku konkurovať. Spočiatku 
sa výroba výbušnín pri Bratislave orientovala 
na výrobu banských a stavebných trhavín na 
báze nitroglycerínu (glyceroltrinitrátu). Tento 
produkt sa nazýval dynamit.

Dynamitka patrila k jedným z mnohých 
podnikov vo svete, ktoré využívali patenty 
A. Nobela. Počas takmer celej svojej histórie 
však nepredstavovala iba výrobný závod. 
Tento podnik mal mnoho odborníkov  
v rôznych špecializovaných oblastiach, ktorí 
sa často podieľali aj na budovaní závodov 
v iných častiach sveta. Najväčším z nich 
bol obrovský závod na výrobu dynamitu 
a kyanidu sodného v južnej Afrike, v kto-
rom od roku 1895 pracovalo takmer 4 000 
zamestnancov, medzi nimi aj 40 odborní-
kov z Bratislavy. Činnosť závodu však veľmi 
skoro ukončil začiatok druhej búrskej vojny 
v roku 1899.

Veľká VojNA
Továreň pri Bratislave mala niekoľko pod-
porných technológií, predovšetkým výrobu 
koncentrovanej kyseliny sírovej a kyseliny 
dusičnej, ktoré sa tradične používajú na 
nitráciu glycerolu. Neskôr sa tu vyrábali 
okrem dynamitu aj ďalšie výbušniny, naprí-
klad kyselina pikrová (ekrazit), bezdymový 

Princíp výroby nitroglycerínu v malom prietokovom reaktore, ktorý v druhej polovici 20. storočia nahradil  
v bratislavskom podniku pôvodné veľkoobjemové a mimoriadne rizikové zariadenie. Glycerol je tu 
v dôsledku zníženého tlaku za dýzou nasávaný do trubice, kde zreaguje s nitračnou zmesou. Nitroglycerín 
je následne unášaný vo forme emulzie do separačného zariadenia. Miniatúrny, približne 20 cm dlhý reaktor 
zvládol za jednu pracovnú zmenu vyrobiť približne 5 ton tejto kvapalnej výbušniny.

ZRoD DynAMiTu
Prvýkrát pripravil nitroglycerín taliansky 
chemik Ascanio Sobrero v roku 1846. 
Ako tekutina bol však veľmi nebezpečný  
a práca s ním znamenala veľké riziko. 
Alfred Nobel začal s  experimen-
tovaním s nitroglycerínom v roku 1860. 
Napriek tomu, že jeho brat pri výbu-
chu laboratória zahynul, priemyselník 
v práci pokračoval a v roku 1866 dospel  
k poznatku, že keď nitroglycerín sorbuje 
(pohlcuje) diatomická zemina, vznikne 
pevná výbušnina stabilnejšia proti tlaku  
a nárazu. Výbušninu nazval dynamit  
a v USA požiadal o patent. Patentovú lis-
tinu získal 25. novembra 1867.

Keď sa dívame na 
satelitnú snímku 
priestoru niekdajšieho 
závodu na výrobu 
výbušnín, môžeme 
nadobudnúť dojem, že 
ide o nejaký mestský 
park. Je to tým, že jed-
notlivé železobetónové 
objekty tejto výroby 
boli oddeľované 
veľkými priestormi 
pokrytými stromovou 
výsadbou. Zamedzilo 
sa tak zničeniu celého 
podniku v prípade 
havárie v jednom 
z objektov,  
zdroj Google Earth.
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takmer výlučne nemecké a podnik bol 
v rukách nemeckého kapitálu. Pred prvou 
svetovou vojnou bola centrála Dynamit-
ky vo Viedni, až po vojne sa presunula do 
Bratislavy. Rozhodujúce slovo vo vedení 
podniku však stále mali bratislavskí Nemci. 
Napriek tomu, že veľká časť vedenia podni-
ku prijala občianstvo novej republiky, stále 
sa nepovažovala za lojálnu k novému štátu.

oD neMcoV K neMcoM
Kvôli zastaveniu výroby výbušnín sa Dyna-
mitka dostala do veľkých ekonomických 
problémov. Dokumentuje to takmer desať-
násobný pokles počtu jej zamestnancov. 
Zlepšenie nastalo až začiatkom 30. rokov 
20. storočia, keď sa vo fabrike začalo 
s produkciou rôznych chemikálií, z ktorých 
niektoré nadväzovali na výrobu látok pred-
tým potrebných na výrobu výbušnín. Bola 
to napríklad kyselina sírová, umelé hnojivá 
a tzv. bieliaca hlinka na báze ílovej horniny 
bentonitu, ktorá sa používala na rafináciu 
kvapalných potravinárskych produktov. 
Zastavenie výroby výbušnín však nebolo 
definitívne.

Pred druhou svetovou vojnou Dynamit-
ku ovládol nemecký koncern I. G. Farben- 
industrie a výroba výbušnín sa s novou 
technológiou obnovila v roku 1940. Počas 
vojny, v roku 1942, bol v Dynamitke vybu-
dovaný aj najmodernejší závod na výrobu 
viskózového vlákna v Európe.

rozVoj Aj záPAch
Dynamitka patrila k tým podnikom, ktoré 
výrazne prispeli k rozvoju Bratislavy. Bolo 
to napríklad budovaním ciest, železničných 
spojení, výstavbou elektrárne a aj rôznych 
civilných stavieb. K posledným patrí doteraz 
existujúca obytná štvrť so školou, vybudo-
vaná v tesnej blízkosti pôvodného závodu. 
Tá sa postupne stala súčasťou Bratislavy. 
Tejto štvrti a zároveň aj technickým pamiat-
kam Dynamitky sa venuje aj časť zaujíma-
vej knižky z roku 2009 od historičky Viery 
Obuchovej Priemyselná Bratislava.

Táto časť Bratislavy sa však najmä po 
druhej svetovej vojne stala z hľadiska kvality 
ovzdušia najhrôzostrašnejšou časťou mes-
ta, a pravdepodobne aj celého Slovenska. 
Únik pred zapáchajúcimi exhalátmi takmer 

CheMiCký prieMysel

neexistoval, pretože v prípade výnimočne 
priaznivých poveternostných podmienok 
úlohu tohto závodu prebral neďaleký pod-
nik na výrobu jedlých tukov a olejov. Ten 
tu stál už od roku 1920. Naopak, v prípade 
nepriaznivých podmienok sa k jeho exhalá-
tom pripojili aj exhaláty z petrochemického 
podniku Slovnaft.          

Z DynAMiTKy DiMiTRoVKA
Ku koncu druhej svetovej vojny sa Dynamit-
ka stala terčom útokov spojeneckých vojsk 
a bola vážne poškodená. Hneď po vojne 
však výroba výbušnín (presnejšie trhavín) 
znova pokračovala. Nové, politicky dosade-

Prvým bola bezprostredná blízkosť hraníc 
nového štátu s Maďarskom a Rakúskom, 
pričom najmä vzťahy s Maďarskom boli 
mimoriadne napäté. Do prijatia Trianonskej 
mierovej zmluvy v roku 1920 bolo Českoslo-
vensko s Maďarskou republikou rád vo voj-
novom konflikte.

Tu možno spomenúť, že výber lokality na 
budovanie Dynamitky v roku 1873 výraz-
ne ovplyvnila aj skutočnosť, že vtedajší 
Pressburg sa nachádzal v centrálnej časti 
Rakúsko-Uhorska, čo znamenalo, že podnik 
nemohol byť bezprostredne ohrozovaný zo 
strany susedných štátov. Druhý dôvod pre-
sunu bol ten, že vedenie Dynamitky bolo 

Jedna z mála zachovaných technických pamia-
tok niekdajšieho podniku Dynamit Nobel je 
železobetónový vodojem z roku 1907. V súčasnosti 
v ňom sídli architektonický ateliér.

Obrázok ukazuje podnik Dynamit Nobel na konci 
19. storočia.
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Ak nám do 30. 11. 2019 pošlete správnu 
odpoveď na otázku

Aký je sumárny vzorec nitroglycerínu 
vyjadrujúci počty atómov prvkov  

v jednej molekule tejto látky?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah 
Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpove-
de, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva Ikar.

Svoje odpovede posielajte na adresu redak- 
cie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, 
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Súťažná otázka

CheMiCký prieMysel
né diletantské vedenie podniku tu spôsobi-
lo niekoľko vážnych havárií, po ktorých sa 
urobili mnohé opatrenia výrazne zvyšujúce 
bezpečnosť výroby. Problém s dlhoročným 
rizikom nitrácie glycerolu vo veľkokapacit-
ných nádobách sa však podarilo vyriešiť 
až začiatkom druhej polovice 20. storočia, 
keď sa do prevádzky zaviedla licenčná tech-
nológia malého prietokového reaktora. Tá 
presunula riziká výroby do nasledujúcich 
etáp miešania jednotlivých zložiek trhavín. 
Bolo to niekoľko typov výbušnín označo-
vaných ako danubity. Obsahovali približne 
desať rôznych látok. V nich sa už obsah 
nitroglycerínu pohyboval iba na úrovni  
5 až 10 %. 

Nový štátny podnik, ktorý vznikol po 
vojne, dostal v roku 1951 názov po najzná-
mejšom bulharskom komunistovi Jurajovi 
(Georgiovi) Dimitrovovi. Výber názvu prav-

Posledná z dvoch ešte výnosných prevá-
dzok vyrábala práve trhaviny a vojenské 
výbušniny. Koniec výroby nastal v roku 
2009. Tým sa skončila takmer jeden a pol 
storočná história výroby výbušnín v Brati-
slave s 12 rokov trvajúcim prerušením po 
prvej svetovej vojne. Pozoruhodným spô-
sobom sa nám ju pokúsil priblížiť aj che-
mik Tomáš Dérer vo svojej knihe Vzostup 
a pád bratislavskej Dynamitky vydanej  
v roku 2012. Patril k tým obyvateľom Brati-
slavy (podobne ako autor tohto textu), ktorí 
by vedeli o zážitku z dýchania sírouhlíka, 
sírovodíka a iných desiatok exhalátov tohto 
podniku mnohé povedať. 

prof. Ing. Karol Jesenák, CSc. 
Katedra anorganickej chémie 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Foto archív autora, Fotky&Foto/Nomadsoul1

Jedna z pekne zreštaurovaných budov zámožného 
uradníka Dynamitky s iniciálkami oficiálneho 
názvu podniku na jeho fasáde.

Vagón niekdajšej Dynamitky s cisternami na 
transport kyseliny dusičnej. Je exponátom  
v novom Železničnom múzeu SR v Bratislave.

depodobne súvisel aj s predpokladom, že 
už dlhoročne fixovaný názov Dynamitka sa 
bude v hlavách obyvateľov Bratislavy ľah-
šie meniť na názov, ktorý má aspoň trochu 
podobný začiatok názvu – Dimitrovka.

záNIk meGAPodNIku
Chemické závody Juraja Dimitrova sa 
postupom času stali najväčším chemickým 
podnikom na Slovensku. V čase svojej naj-
väčšej slávy zamestnávali asi 7 000 ľudí. 
Okrem výbušnín vyrábali aj agrochemiká-
lie, viskózové vlákna, gumárenské aditíva 
a iné produkty. Práve tieto technológie sú 
zodpovedné za stále pretrvávajúci vysoký 
stupeň kontaminácie mnohých priestorov 
podniku a jeho okolia. 

Po roku 1989 začal podnik – v roku 1991 
už s novým názvom Istrochem – upadať. 

Na tejto severnej bráne dnešného podniku Istrochem sa vystriedalo 
niekoľko rôznych názvov. Nemecké a maďarské vždy obsahovali 
slová Dynamit Nobel. Predchodcom súčasného bol názov Chemické 
závody Juraja Dimitrova.


