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     Rok 1997 je opakem roku 1996. Loňský rok nebyl k dispozici plán práce pyrotechniků 

policie, zato fotokronika byla obsáhlá. Letošní rok je to obráceně, plánů práce máme hned tři, 

ale fotografických, novinových a jiných dokumentů je poskrovnu.  

     Je to však začátek roku s obsazením, které jsem si od roku 1990 přál. Mít dva pomocníky s 

velkým "P" bylo terno. I když jsem se asi špatně vyjádřil. Pomocníka u pyrotechnika si asi 

každý představí jako u zedníků přidavače nebo u řidičů závozníka, není to tak. Moji 

pomocníci nebyli žádní podržtaškové, byli to samostatní odborníci s nejvyšším možným 

vzděláním, které mohli ve svém věku a tehdejším školství dosáhnout. Je pravda, že škola 

naučí teorii, ale denní setkávání s municí a její ničení je praxe, kterou nelze během několika 

měsíců ve školních škamnech, nebo na školní trhací jámě získat. Ve škole je munice buďto ve 

školním stavu bez výbušných náplní, anebo se jedná o munici ostrou ve stavu skladování, kde 

je většina komponentů zajištěna. V praxi je to jinak, při nálezech se můžeme potkat s municí 

cvičnou, kterou vojska používala k výcviku taktiky pokládání minových polí nebo při 

střelbách se zbraní různých ráží.  Cvičná munice je však od té ostré k nerozeznání, když je 

příčinou korozivních změn její povrch narušen tak, že veškerá označení dříve upozorňující na 

stav žádného, nebo sníženého nebezpečí chybí. Pak je bezpodmínečné s takovou municí 

zacházet jako s ostrou. Taková situace je z velké části obvyklá ve výcvikových prostorech, 

což se někdy stává příčinou snížené ostražitosti, která může způsobit banální chybné 

rozhodnutí. Pozůstatky válečných aktivit mají často charakter zajištěné munice, kde však 

působením stáří, koroze mohou jednoduchá zabezpečovací zařízení ztratit svoje schopnosti.  

Použitá válečná munice je kapitola sama o sobě. Vystřelené dělostřelecké granáty, a svržené 

letecké pumy jsou v současné době velmi nebezpečné. Vždy je něco poprvé a pak nezbývá 

než zalovit ve své fotografické paměti a vybavit si výkres zapalovače, rozněcovače nebo 

konstrukce samotné munice jako jsou například rakety. Mnohdy školní taháky velmi oblíbené 

při přezkušování pyrotechniků jsou v této situaci k ničemu také předpisy a skripta nelze s 

sebou tahat. V současné době je tomu již trochu jinak než před 15 lety. V pyrotechnických 

vozidlech jsou počítače s databázemi, které by v papírové formě měli mnohdy hmotnost té 

nejtěžší letecké pumy. Zvládnout veškerou munici je velmi náročné a nejde jen o ni ale o 

všechny výbušniny vyrobené průmyslově, laboratorně a ty nejhorší vyrobené podomácku jako 

například teroristu vybaveného výbušným zařízením, který je odhodlán položit svůj život ve 

jménu Alláha a tak připraven na cestu do muslimského nebe. Šanci mají pyrotechnici se psem 

na vyhledávání výbušnin, nejenže mohou výbušninu ukrytou pod vrstvou oděvů jeho pomocí 

detekovat, ale mají téměř jistotu, že i když se muslimský terorista ocitne v krizové situaci, 

nikdy totiž neodpálí bombu umístěnou na svém těle v přítomnosti psa. Jak víme pes je dle 

koránu nečisté zvíře a tak se muslim nemůže společně se psem odpálit.  

     Není přehnané, že se u pyrotechniků vyžaduje předchozí vysokoškolské 

vzdělání. Moji kolegové až do současné doby měli nebo časem získali 

vysokoškolské tituly.  

Prvním vysokoškolsky vzdělaným policejním pyrotechnikem na 

pyrotechnickém pracovišti v Ralsku byl Ing. Ladislav Starý. Byl 

absolventem brněnské Vojenské akademie Katedry Zbraní a munice, která 

vyučuje skupinu předmětů s nejrůznějším obsahem z oblasti hlavňových zbraní, 
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munice a balistiky, optických a optoelektronických přístrojů a technické diagnostiky výzbroje.  

Součástí výuky bylo i získání pyrotechnického průkazu v kategorii "pomocný pyrotechnik". V 

roce 1996 absolvoval pyrotechnický kurz a stal se "odborným pyrotechnikem".  V roce 1996 

začal na stejné strojní fakultě Vojenské akademie v Brně studovat obor „Zbraně a munice“ 

můj další kolega Vlastimil Prokop. Své studium ukončil v roce 2001 a získal titul Ing., Abych 

mu trochu pomohl, nevyžadoval jsem zařazení na pracovišti v Ralsku, chtěl jsem, aby 

pracoval po dobu studia v místě bydliště. Tak mohl v roce 2000 absolvovat také „Kurz 

kriminalistických expertů“. 

     Když bych měl popsat vytížení kolegů v lednu 1997, musím podotknout, že nikoho 

nezajímala skutečnost začátku roku.  2 a 3. ledna byly pracovní dny a já s nadporučíkem 

Starým jsme si vzali dovolenou a Vlastík musel rok zahájit na služebně, služba je služba, i 

když jsem byl přesvědčen, že se nebude nic dít, protože APO-61 mělo taktéž protažený 

silvestr. 22°C v minusově hodnotě a velké množství sněhu ztěžovalo jednak asanaci a také 

další zkoušky přídavného dynamického pancéřování druhé generace typu DYNAS které byly 

prováděny v rámci přípravy na předvedení při příležitosti mezinárodní výstavy IDEX '97 v 

Abu Dhabi ve Spojených Arabských Emirátech. 

  

     České dráhy se potřebovaly zbavit výbušných zařízení pro nouzové zastavení vlaků 

takzvaných třaskavek. Když jsem přijel na depo v České lípě, převzal jsem několik desítek 

kovových obalů s víkem, které bylo opatřeno otvory pro protažení plombovacího drátu 

opatřeného plombou a další dřevěné obaly původního dodavatele NDR. Třaskavka byla 

kovová krabička obdélníkového nebo oválného tvaru. Na jejím dnu byly přinýtovány dva 

ocelové velmi pružné pásky svým rozměrem schopné obepnout velmi pevně hlavu kolejnice. 

Náplně byly různé, v měděných válečcích podle roků výroby byly třaskaviny. Na samém 

počátku, to bylo někde kolem roku 1904, byla třaskavá rtuť. Později azid olova. 

      Třaskavky byly na lokomotivě a sloužily pro krytí nesjízdného místa, nebo uváznutého 

vlaku (v době kdy nebyly vysílačky, mobily atd.).   

Z vyprávění starých mašinfírů jsem vybral následující zážitky: 

     "Třaskavky měly také ve své době vlakové čety, vlakvedoucí a návěstníci, povinně je 

nosili ve svých brašnách. Nevím to už určitě, ale myslím si, že i pochůzkáři je nosili, zřejmě i 

čety pracující na trati. Dále byly třaskavky na každém dopravním stanovišti (dopravní 

kancelář, stavědla, hradla, závorářská stanoviště atd.) Byly případy, kdy byly použity (tj. 

jejich výbuchem bylo odvráceno bezprostřední nebezpečí), já osobně je nikdy nemusel použít, 

i když při krytí vlaku jsem je několikrát kladl na koleje. MTZ měly za úkol kontrolovat 

sériová čísla a roky výroby, čas od času se prováděla výměna. Jednou v Opatově při nějakém 

úklidu našli několik třaskavek ještě z DRG (Opatov byl v letech 1938-45 součástí Sudet), 

které nebyly nikde evidovány, a vzal si je jeden pomocník z Brna. My jsme tam měnili 

mašiny na vlacích (sergej z Brna za elektriku) a ten pomocník nám řekl, že až budou odjíždět, 

jednu vyzkouší. Když brňáci odjížděli, ozvala se pěkná rána, byla slyšet i na třebovském 

zhlaví. Takže k zastavení vlaku, nebo upozornění na nebezpečí měly třaskavky určitě ve své 
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době uplatnění, dnes by neměly význam. Kdo by je kde dával, když nikde nikdo není. 

Pokládali se tuším tři, vždy dvě na jeden pás koleje a jedna na druhý pás. Proto, aby ránu 

slyšel nejen strojvedoucí, ale také topič, nebo pomocník. Šest kusů, případně více to bylo 

proto, že na dvoukolejce se muselo uvažovat o zastavení dvou vlaků. To znamená, že se 

pokládali tři pro každý vlak. No a ve stanicích kam třeba zaúsťovalo více tratí, to muselo být 

více třaskavek, podle situace. Na lokomotivách bylo v plechové pixle šest kusů. Plechovka 

byla zaplombovaná, takže kompletnost se kontrolovala pouze tím, že to chrastilo. Jinak to 

bylo opravdu svinstvo, které i v ojedinělých případech explodovalo. Na stanovišti třeba i 

teplem od topení, nebo při požáru stanoviště. Proto u těch vlakvedoucích byl v minulosti 

problém, když se přemisťovali hromadnou dopravou a v tašce měli pixlu s třaskavkama. 

Nehledě na to, že Rk-kn nebyl jediný neposlušný syn svého otce, dokonce došlo k nějakému 

neštěstí s utrhanými prsty v rodině vlakvedoucího. Z vyprávění vím, že tvůrci předpisů si 

vyzkoušeli účinnost třaskavek, kdo to pozná. V úseku Těšnov - Libeň - Vysočany pokládali 

třaskavky a zastavil jediný. Když se lokomotivní čety zeptali, proč zastavili, tak jediný topič 

se přiznal, že ten zvuk znal z jednoho dřívějšího případu, a že zařval na strojvedoucího 

"honem zastav, to jsou třaskavky", tak zastavili ".  

     Přivezl jsem celkem tisícovku třaskavek pocházející od doby Rakouska-Uherska až do 80 

let minulého století. Jak jsem říkal, vše je někdy poprvé to platilo pro mé kolegy obzvlášť. Já 

jsem měl s ničením třaskavek letité zkušenosti. Právě někdy kolem roku 1981 se započalo u 

dráhy s ničením těchto prostředků. Když jsem zjistil, že kolegové začali s přípravou k ničení 

tak, že vylamovali z nýtů ocelová pera proto, aby došlo k lepšímu vzájemnému kontaktu 

samotných těl třaskavek, a tak byl přenos detonace kvalitnější. Musel jsem je důrazně 

zastavit. Vysvětlil jsem jim konstrukci třaskavky a zejména nebezpečí mnohaletého 

každodenního přenášení třaskavek v kožených brašnách nádražáků. Právě v kovové přepravce 

docházelo k tvrdým nárazům a nebyly výjimky, že se z pouzder, ve kterých byly třaskaviny 

uloženy, sypala třaskavina. Kdyby vnikla mezi nýt, nebo tělo a pružné ocelové pero mohlo by 

způsobeným třením dojít k iniciaci. 

     Během dvou dnů jsme třaskavky spolehlivě zničili. Pravda je, že z tohoto ničení vznikla 

unikátní sbírka, která obsahovala 25 různých ročníků výrobců jak z tuzemska, tak z okolního 

zahraničí. 
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Přepravky na třaskavky vlevo a úplně vpravo pro německé oválné, 

uprostřed pro čtvercové československé výroby 
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     APO-61 asanovalo cesty a jejich okolí z 

Hvězdova do Jablonečku, přesto, že bylo hodně 

sněhu, provedli ještě asanaci okolí cesty z Kuřívod 

do Židlova. V polovině ledna jsem si docela dobře 

popovídal s generálmajorem Ing. Jiřím Šedivým, 

který se vrátil v předchozím roce jako zástupce 

Armády České republiky v operaci Implementation 

Force - IFOR a velitele kontingentu AČR. V době 

návštěvy byl již ve funkci inspektora pozemního 

vojska Armády České republiky a představil jej 

plukovník Kadlec. 

 

  

Na konci ledna odešel od APO-61 Václav Mareš na fotu uprostřed. 
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Zachovalé armádní inženýrské stavby v okolí asanovaných cest 

 

V blízkém okolí cest jsou hojné krmelce pro zvěř a v této zimní době je dančí krotké 
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     V únoru, stejně jako v lednu, se asanovaly převážně cesty a jejich okolí, nejen lesní 

asfaltové, ale také původní tankové. Nejvíce práce dalo okolí cesty ze Židlova na Olšinu, také 

na Okna a na Plohlavy k "Dědkovu odpočinku". Tento začátek února splnil na sto procent 

pranostiku "Únor bílý, pole sílí". Místy byly až metrové návěje. Jak byla v roce 1994 velká 

touha po skladu a trhací jámě v Borečku, tak o dva roky později skladování ve skladech 

zkušebny výbušnin v Borečku skončilo. Příčina byla prozaická, přesto, že střežení bylo 

důkladné, nikdo nezamezil požáru transformátoru u brány objektu, jehož příčinou byl zkrat v 

důsledku krádeže vodičů. Tím pádem nebyl zdroj energie pro osvětlení a střežení bez 

zabezpečovací techniky byl téměř nemožné. APO-61 si našlo alternativní skladování v 

kontejneru skladu chemiků ve Hvězdově. Několik dní se do skladovacích kontejnerů navážela 

munice z Borečku. 

 

 

 

Ve třech lidech docela fuška 
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     Při asanaci se objeví i živé 

nebezpečí, které je zapadlé v 

hlubokém okopu pro stojícího střelce, 

jen díky zkušenostem bývalého lesáka 

Jirky Serbuse nedošlo k pokousání 

pyrotechniků nevím, jak by MUDr. 

Irovi zdůvodnili zranění.  

 

 

     Také na trhací jámě zalézalo za 

nehty. Major Tkáč přidává speciální 

trhavinu, kterou není nic jiného než 

plastická trhavina SEMTEX® 

speciálně vyrobená pro raketové a 

tažené odminovače v různých délkách 

kolem 50 m s hmotností 0,5 kg na 

metr. Plastická trhavina obsahuje pro 

zajištění pevnosti v tahu tkaný 

motouz. V této době mohl 

zpracovávat (zkracovat) tuto trhavinu 

pouze výrobní podnik. Armáda jej 

používala z důvodů přebytků trhaviny 

z uváděných odminovačů. 
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Odminovače: Vlevo tažený a  vpravo raketový ROD 200. 

     O majorovi Ing. Štěpánovi Brablecovi jsem již psal. Tento učitel pyrotechniků z Martina a 

za nás (alespoň těch, kteří na Slovensku prožili nějaký čas a mají dodnes své velmi dobré 

přátele) nechtěném rozděleni republik také z Opavy a později z Města Libavá, se nakonec 

objevil v Ralsku resp. v Mimoni u APO-61. Jak jsem již uváděl, byli jsme mnohaletí přátelé a 

tak jeho příchod a funkce, kterou převzal od pplk. Jiřího Šupky, smazal veškeré napětí mezi 

policií a armádou. Štěpán byl zárukou odborného vedení a dobré spolupráce. Také naše 

pracoviště bylo ve stálém kontaktu jak při svozu munice, tak při práci na trhací jámě.  
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     Láďa Starý první polovinu února promarodil s chřipkou a Vlasta Prokop strávil druhou 

polovinu února v Kriminalistickém ústavu Praha, kde byl na stáži.  Konec února byl deštivý a 

tak rychle zmizel sníh skrývající na trhací jámě části nevybuchlé munice a nejen na jámě také 

návěje až do půldruhého metru u služebny roztály, a tak jsme se, v době co jsme měli auto v 

opravě s prasklým výfukem, věnovali úpravy okolí služebny. Bylo to dobře, protože jsme 

objevili vedle vrátek ostrý tříštivo-trhavý dělostřelecký granát ráže 152 mm. Často nám lidé 

ukládali munici za vrátka, v odmění, že činí dobře. V zimním období to bylo velmi 

nebezpečné. Stodvaapadesátka byla vystřelená s odjištěným zapalovačem a už při její 

přepravě mohlo dojít k výbuchu, natož položená za vrátky vedle chodníku, kde po ránu řádil 

Láďa Starý téměř každý den od ledna se škrabkou na sníh, ještě, že jsme nedostali nějakou 

sněhovou frézu, to by bylo možná poslední uklízení sněhu. Granát ležel necelé dva metry od 

stěny služebny vedle dveří a to ještě rovnoběžně svou podélnou osou se zdí. V případě 

nechtěného výbuchu by ze služebny mnoho nezbylo. Poslední únorový den jsme granát 

odvezli na trhací jámu a bezpečně zničili. 

 

 

     Úklid trhací jámy Židlov nebyl samoúčelný. V březnu mělo dojít k rozhodnutí, které by dál 

udávalo směr vývoje místa, kde se mělo pokračovat v ničení munice. Důvodem bylo 

předpokládané obnovení silnice II. třídy spojující centrální sídliště Ralska - Kuřívody s obcí 

Osečná, procházející právě v těsné blízkosti trhací jámy v Židlově pod Zadním vrchem, čímž 

by došlo k zlepšení dopravní situace do Náhlova. Vzhledem k této skutečnosti jsem zhodnotil 

celou situaci a navrhl dva prostory první 500m západně v linii Zadního vrchu za takzvanou 

Generálskou cestou. Druhý prostor, který jsme měli vyzkoušený jak po stránce šíření tlakové 
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vlny, tak vlny seizmické bylo opět více než 500 metrů za křižovatkou Generálské cesty s 

cestou Kracmanov-Hvězdov v hlubokém údolí. Toto místo jsme používali k plátování oceli, 

kde jsme používali až 1500 kg trhaviny pro zvláštní použití SEMTEX® S 30 jejíž účinnou 

složkou je pentlit, bez zjevných účinků výbuchového děje na okolí. Pro objednatele projektu 

SAUL s.r.o. jsem zpracoval znalecký posudek na obě varianty. Později byla ta druhá, pro nás 

výhodnější, zamítnuta životním prostředím vzhledem k výskytu podzemních pramenů a 

zvodní.  Návrh I. byl přijat na společném jednání 12.4.1997 k realizaci však došlo mnohem 

později po skončení činnosti APO-61. Ani po dvaceti letech se nerealizovalo obnovení silnice 

II. třídy Kuřívody-Osečná. 
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     Závěrem měsíce března se v Milovicích účastnil nadporučík Starý dvoudenního školení 

obou APO. Vyučujícími byli podplukovníci Kadlec a Kulfánek a major Kos. Školil se předpis 

předkládaný do vlády armádou. Školily se zejména způsoby a metody práce APO, topografů a 

vyhodnocování činnosti. Druhý den došlo i na historii pyrotechniky v armádě a ukázky 

nálezů. 

     Největší událostí pro pyrotechnickou služebnu policie byl počítač. Na samém počátku 

sloužil jako lepší psací stroj, který už uměl částečně odstranit gramatické chyby. Jeho spuštění 

a provoz se školil systémem pokus - omyl až jsme se to naučili. Podstatné bylo napsat a na 

jehličkové tiskárně vytisknout dopis, protokol nebo tabulku statistiky. Já jsem jak pro vlastní, 

tak služební potřeby nadále používal elektrický psací stroj i když nikdo neproplatil pásky, měl 

jsem zdroj ve znaleckých posudcích. 

 

       Ke konci měsíce jsme prohlíželi studny, nejvíce nám a APO-61 společně s Báňskou 

záchrannou službou ve Stráži pod Ralskem dala zabrat obecní studna v Olšině. V Olšině není 

a nebyla tekoucí voda. Protože obecní studna o průměru 3 m a hloubce přesahující 20 metrů v 

blízkosti kaple neměla pravděpodobně nikdy dostatek vody, aby zásobila celou obec s 

přibližně 250 obyvateli, musela se voda do roku 1893 dovážet až z obce Křída. Od tohoto 

roku vystavěla obec Olšina vodovod, který měl délku přes dva kilometry a spád 100 metrů 

touto vodou byly napájeny nejen všechny domy ale i oba rybníky a právě tato studna. 

Vyčištění studny by pro značnou vrstvu materiálu na dně nebylo efektivní. Proto se opět 

zakryla panely. 
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     Mimo studny v Olšině se asanovala tanková cesta v Suchém lese ve čtverci 56A. Lesní 

cesta z Kuřívod na Strážov, tanková cesta na Skelnou huť a cesta od Svébořic k pomníku 

generála Sochora. Březen končil Velikonocemi bez nálezu munice. To bylo veselé 

pomlázkové loučení, trochu smutnější je vždy to, když někdo ukončí pracovní poměr u APO-

61 a tak trochu se s kolektivem sžil jako Karel Čermák.  

     Před velikonočními svátky odešel do zasloužilého důchodu v 75 letech jediný generál 

pracující u APO-61. 

 

     Nebyl to nikdo jiný než generál Ing. Stanislav Procházka 

     Stanislav Procházka  se narodil  13. dubna 1922 v Medzilaborcích na Slovensku. V roce 

1943 maturoval na vyšší hospodářské škole v Plzni a po maturitě, v době protektorátu, byl 

pracovně nasazen v zemědělství. V roce 1947 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a 

postupně sloužil v Popradě a Stráži pod Ralskem. V roce 1953 absolvoval Vojenskou 

akademii Frunze v Moskvě a poté působil jako náčelník štábu výsadkového vojska v Praze. V 

roce 1956 byl převelen do Sušice jako velitel pěší divize. Následoval Havlíčkův Brod, kde 

působil zpočátku jako velitel pěší divize a později jako velitel tankové divize. V roce 1961 byl 

povýšen na generálmajora a v roce 1964 absolvoval Vojenskou akademii generálního štábu v 

Moskvě se zlatou medailí. Od roku 1964 do 20. prosince 1968 byl velitelem Západního 

vojenského okruhu v Příbrami. V roce 1968 se postavil proti okupaci Československa vojsky 

tehdejší Varšavské smlouvy, a když jsme jako jediný tankový prapor pod jeho velením odjeli 

21. srpna 1968 z kasáren Julia Fučíka ke státní hranici s NSR, nevydal rozkaz o našem stažení 

až později 28. září 1968 na nátlak vyššího vedení nás odvolal. Za svoje rozhodnutí, že napsal 

dopis tehdejšímu vedení okupačních vojsk, ve kterém je vyzval k opuštění republiky, byl gen. 

Stanislav Procházka odvolán z funkce, tehdy nás, co jsme v té době sloužili lidu, hodnotící 

komise prosévaly a za politicky nespolehlivého jej v prosinci 1968 zbavily velení Západního 

vojenského okruhu a v dubnu 1970 Ing. Stanislava Procházku doslova vyhodily z armády a 

jako obviněného z několika vojenských trestných činů byl vyšetřován. Vyšetřování bylo 

zahájeno v roce 1972, kdy měl být odsouzen na osm let do vězení. Rozhodnutím prezidenta 

Ludvíka Svobody bylo vyšetřování zastaveno. Od roku 1970 vystřídal mnoho zaměstnání v 

Praze, kde byl v podniku Sempra a také pracoval ve stavebnictví. Zemědělství a stavebnictví 

ho od malička táhlo a tak pracoval blízko vojenského 

prostoru Ralsko v zemědělském stavebním sdružení 

Mnichovo Hradiště.   

     Generálporučík Ing. Stanislav Procházka přišel 3. ledna 

1994 k APO-61, kde zastával do 31. března 1997 funkci 

personalisty. Během těchto tří let jsme se spolu potkali 

mnohokrát, ať jsme začali hovor o čemkoliv, vždy jsme 

skončili v roce 1968. To byl pro něho magický letopočet. 

Oba jsme vzpomínali na jeho rozkaz odmítající sovětský 

požadavek na poskytnutí ubytovacích prostor, potravin a 

pohonných hmot, zejména pak na rozkaz znějící jestli si dobře pamatuji: "Důkladně střežit a 
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nevpustit interventy do žádných objektů československé armády, poskytnout pomoc legálním 

československým rozhlasovým a televizním vysílačům, provádět zpravodajskou činnost ve 

vztahu k okupantům s cílem získat o nich informací". 

       Když začal vyprávět o vojenském prostoru Ralsko, byl jsem zprvu překvapen jeho 

přehledem, až později se přiznal, že sloužil ve Stráži pod Ralskem. Po roce 1997 jsme se 

potkali ještě několikrát, když se jel podívat do Mimoně, tak se zastavil i u nás na služebně. 

Naposled jsem se s ním setkal na jeho poslední cestě 22. července 2010 v Mladé Boleslavi, 

bylo mu 88 let. 

      

     Někdo odchází, jiní přichází, aby po devíti měsících odešel, jako Stanislav Macan s ním 

přišli ještě David Hroch (Lundák), Jaroslav Křupala a Miroslav Krupa zvaný "komisař" 

bývalý policajt. 

 

     Když se někomu práce zaryla pod nehty, mohl jít do pyrotechnického kurzu pomocných 

pyrotechniků. Právě počátkem dubna 1997 byl ukončen další běh kurzu v pořadí již osmý.    

Jeho absolventy byli: Jaroslav Křupala, Miroslav Krupa, David Hroch. U útvaru se opět 

objevil generál Šedivý. No a kdo povýšil v pyrotechnické hierarchii, mohl dostat 7 platovou 

třídu po složení náročných zkoušek. V dubnu 97 to byl Burza, Šolc, Sklenář, Špringl, Hudec, 

Kubálek, Kulhánek, Šime, Slatinský, Studecký, Pýcha a Ing. Šácha. 

 

     Takový rozmach ve školení pyrotechniků v armádě ČR od roku 1993 ještě historie 

armádní pyrotechničiny nezažila. 

 

     I když jsem historii pyrotechnické služby čs. Armády studoval, určitě bych ji nenapsal tak 

dobře jako podplukovník v záloze. Dr. Pavel Minařík, CSc, proto si dovoluji jej citovat 

alespoň v jedné z jeho částí:  

Pyrotechnici v čs. armádě v letech 1945 až 1992 

 

     Po skončení 2. světové války zůstalo na území Československa velké množství nevybuchlé 

munice, zahrnující nejen letecké pumy či dělostřelecké granáty, ale i celá minová pole. 

Neodborné zacházení s municí bylo příčinou řady smrtelných zranění. O velkém množství 

munice, zanechané na našem území, poskytují svědectví různá hlášení docházející na 

Ministerstvo národní obrany. Např. „v okruhu železničních traťových velitelství Hradec 

Králové a Brno se počátkem srpna 1945 nacházelo v různých stanicích celkem 359 vagónů 

munice a trhavin, které byly postupně převáženy do muničního skladu v Chotěboři-Bílku. Na 

dělostřelecké střelnici v Jincích bylo 100 vagónů munice. U Veselí nad Lužnicí bylo 200 
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vagónů munice. Přibližně 300 vagónů munice se nacházelo v okolí Hoštejna, kde bylo polní 

skladiště Schörnerovy armády”. 

     Vojenských pyrotechniků byl kritický nedostatek a likvidaci nalezené munice prováděl 

někdy ženista, jindy dělostřelec či zbrojíř útvaru nebo pyrotechnik samouk. Uvedený stav byl 

jedním z hlavních důvodů vedoucích k urychlenému obnovení výcviku armádních 

pyrotechniků již krátce po květnu 1945. První dva jednoměsíční pyrotechnické kurzy 

proběhly v červenci a září 1945. Teoretická výuka se uskutečňovala v prostorách Vojenského 

technického ústavu Praha, zatímco praktická část probíhala v Hostivicích u Prahy, v objektu 

bývalé zbrojnice, kde se nacházelo skladiště kořistní munice. Zde došlo 13. září 1945 k 

neobjasněnému výbuchu munice, v jehož důsledku zahynulo 14 důstojníků – pyrotechniků a 

dalších 5 bylo těžce zraněno. Obětem neštěstí byl 21. září 1945 vystrojen státní pohřeb. 

Bohužel se nejednalo o ojedinělou událost. Do konce roku 1945 zahynulo při pyrotechnických 

pracích 51 vojáků, z toho 27 důstojníků. Pyrotechnické kurzy probíhaly i na Slovensku, kde 

se v Bratislavě v srpnu 1945 uskutečnil 10ti denní kurz pro třídění a ničení nevybuchlé 

munice, kterého se zúčastnilo 11 důstojníků a 13 rotmistrů. 

      Neštěstí, k nimž docházelo při likvidaci munice, zejména událost v Hostivicích, ovlivnila 

další přípravu nových pyrotechniků. Jejich centrálním výcvikem bylo opětovně pověřeno 

Zbrojní učiliště obnovené dnem 1. listopadu 1945. Řízením učiliště byl pověřen jeho poslední 

předválečný velitel pplk. tech. zbroj. sl. Ing. Jindřich Škrla. Velitelství učiliště se dočasně 

nacházelo u Výzkumného technického ústavu v Praze, ale odborný výcvik se přemístil do 

Plzně. Úkolem učiliště bylo školit důstojníky, rotmistry a poddůstojníky zbrojní služby, 

přičemž z počátku byly učební programy zaměřeny převážně na výcvik pyrotechniků. Školení 

příslušníků zbrojní služby v ostatních odbornostech bylo zahájeno 1. října 1946. Učiliště 

vznikalo v prostorách, které značně utrpěly válkou, a učitelský sbor měl minimum znalostí o 

konstrukci válečného materiálu. Do pyrotechnických kurzů byli v této době povoláváni 

výhradně důstojníci technické zbrojní služby s několikaletou praxí. Velitelem prvního 

pyrotechnického kurzu se stal zástupce velitele učiliště mjr. tech. zbroj. sl. Josef Šimandl. V 

dubnu 1946 byla zřízena odbočka učiliště v prostorách Vojenské továrny č. 1 v Poličce, 

protože místní podmínky lépe vyhovovaly potřebám praktického výcviku frekventantů. 

Velitelství učiliště se přestěhovalo z Prahy do Plzně v polovině května 1946. Výcvik a ničení 

nevybuchlé munice se zpočátku prováděly podle prvorepublikových norem, které v roce 1947 

nahradil předpis Ma-II-50 „Ničení nevybuchlé munice” (později přejmenovaný Mat-děl-VII-

1). 

 

      V rámci učiliště byly kromě pyrotechnických kurzů organizovány především kurzy pro 

důstojníky a rotmistry z povolání, výuka II. ročníku vojenských akademiků zbrojní 

specializace, škola na důstojníky v záloze a různé krátkodobé kurzy. V srpnu 1948 učiliště 

opustil plk. Škrla, který odešel výslužby, a velení převzal jeho zástupce pplk. tech. zbroj. sl. 

Josef Šimandl. Následně došlo ke změně názvu i místa dislokace učiliště, které bylo k 1. říjnu 

1948 přejmenováno na Technické učiliště. V září 1949 následovalo přemístění školy do 

Martina, kde se postupně vybudovala nová učebně výcviková základna, včetně potřebného 
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vybavení pro výcvik pyrotechniků. Specializované odborné učebny se nacházely přímo v 

areálu učiliště, zatímco v katastru obce Sučany vzniklo ostré cvičiště se stálou trhací jámou. 

Vedením pyrotechnických kurzů byl pověřen kpt. Antonín Brych. Vzhledem ke značnému 

množství nevybuchlé munice, pocházející ještě z doby II. světové války, se praktický výcvik 

frekventantů často prováděl i přímo v terénu. 

 

     V říjnu 1950 vznikla v rámci Zbrojního učiliště, které se ve stejné době vrátilo ke svému 

původnímu názvu, tzv. Zbrojní vojenská akademie (ZVA), jejímž velitelem byl mjr. Vladimír 

Kovařík. Do té doby probíhala příprava vojenských akademiků tak, že posluchači absolvovali 

1. ročník společně s ostatními odbornostmi ve Vojenské akademii v Hranicích a teprve 2. 

ročník, tj. výuka speciálních předmětů zbrojní služby, se uskutečňoval ve Zbrojním učilišti. 

Již v září 1951 byla Zbrojní vojenská akademie jako součást učiliště zrušena a víceletou 

přípravu důstojníků – specialistů zbrojní služby – zcela převzalo Zbrojní učiliště. Příprava 

důstojníků byla nejprve dvouletá, ale od září 1953 se prodloužila na tři roky. Ve stejné době 

proběhlo přejmenování Zbrojního učiliště na Dělostřelecko-technické učiliště. Vedle již 

zmíněného základního školení zůstaly u učiliště i nadále zachovány účelové kurzy s úzce 

specializovaným zaměřením, což se týkalo i kurzů pyrotechniků. Od počátku školního roku 

1957-58 vykonávali posluchači učiliště nejprve roční vojenskou základní službu u vybraného 

vojenského útvaru a teprve poté následovala dvouletá odborná příprava na učilišti, jehož 

novým náčelníkem se v roce 1959 stal plukovník Josef Vrbenský. 

 

     K 31. červenci 1962 se uskutečnilo sloučení Dělostřeleckého učiliště Hranice a 

Dělostřelecko-technického učiliště Martin, čímž vzniklo Vyšší dělostřelecké učiliště v 

Martině. Velitelem sloučeného učiliště se stal plukovník Rudolf Starý a v roce 1970 jeho 

funkci převzal plk. gšt. Emil Koštek. V roce 1967 při učilišti vznikla Vojenská střední 

odborná škola raketového vojska a dělostřelectva, která zabezpečovala čtyřletou přípravu 

praporčíků zmíněné specializace. Od roku 1971 začala v rámci učiliště rovněž působit 

Dvouletá důstojnická škola RVD a v následujícím roce byla z Vyškova do Martina převedena 

také Roční důstojnická škola RVD. Dnem 1.9.1973 bylo Vyšší dělostřelecké učiliště zrušeno 

a na jeho činnost navázala Vysoká vojenská velitelsko-technická škola v Martině, která 

připravovala velitelské kádry raketového vojska a dělostřelectva, ženijního vojska a technické 

kádry výzbrojní služby. V rámci školy i nadále probíhala výuka praporčíků na Vojenské 

střední odborné škole, společně se školením důstojníků na DDŠ a RDŠ. 

  

     K 1.9.1979 Vysoká vojenská velitelsko-technická škola zanikla a vysokoškolská příprava 

důstojníků byla převedena v případě výzbrojní služby do VAAZ v Brně, případně do VVŠ PV 

ve Vyškově, což se týkalo specializací RVD a ženijní vojsko. V Martině místo vysoké školy 

vzniklo Vojenské učiliště 1. čs. armádního sboru v SSSR, jehož součástí i nadále byly DDŠ, 

RDŠ a VSOŠ, společně s účelovými kurzy. Učiliště kromě školení kádrů motostřeleckého 

vojska, tankového vojska, raketového vojska a dělostřelectva, ženijního vojska a výzbrojní 
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služby, zabezpečovalo také školení a výcvik pyrotechniků pro potřeby armády i ostatních 

složek ozbrojených sil. Po odchodu gen. Košteka do důchodu se v roce 1983 novým velitelem 

učiliště stal plukovník Ing. Jan Turek. Poslední organizační změnou, uskutečněnou v rámci čs. 

armády, se 28. srpna 1991 stalo přejmenování učiliště na Vojenskou střední školu pozemního 

vojska Martin, která zabezpečovala přípravu velitelů i specialistů pozemního vojska a 

výzbrojní služby, současně se školením a výcvikem pyrotechniků pro potřeby armády i 

ostatních složek ozbrojených sil. 

 

       Centrální školící zařízení sloužící k přípravě pyrotechniků tedy bylo součástí školy v 

Martině po celou dobu její existence. Školení a výcvik pyrotechniků absolvovali jednak 

posluchači interního studia v oboru „muniční technik“, jejichž specializovaná příprava byla 

zahájena počínaje školním rokem 1953-54 a ve třetím ročníku studia absolvovali předmět 

„Ničení munice“. Při ukončení školy získali průkaz „vojskový pyrotechnik” nebo „pomocný 

pyrotechnik“. Vedle tohoto základního školení probíhaly účelové pyrotechnické kurzy, 

kterých se mohli zúčastnit vojáci z povolání společně s občanskými pracovníky Ministerstva 

národní obrany a později také specialisté z pyrotechnické služby Ministerstva vnitra. Základní 

normou, podle které probíhala teoretická výuka i výcvik pyrotechniků, se v roce 1977 stal 

nově vydaný předpis Děl-27-14 „Pyrotechnická činnost“. 

 

     Školení a výcvik pyrotechniků s nejvyšší 

kvalifikací byly organizovány v kurzech 

trvajících 5 měsíců. Každý kurz čítal okolo 15 až 

20 posluchačů nejen z armády ale také vojsk 

ministerstva vnitra, příslušníků SNB a poslední 

dva roky Policie ČR, kteří po složení závěrečné 

zkoušky získali průkaz „odborný pyrotechnik“, 

opravňující je vykonávat pyrotechnické práce ve 

vojenských i civilních prostorech po dobu pěti 

let. Do roku 1992 bylo v Martině vyškoleno 

přibližně 1000 odborných pyrotechniků. Výuku a 

výcvik posluchačů interního studia i účelových 

pyrotechnických kurzů zabezpečovala učební 

skupina „Munice a pyrotechniky“. V této době 

působilo v pyrotechnickém kurzu několik 

vynikajících učitelů podplukovník Josef Sudický 

a podplukovník Jiří Vágner, major Štěpán 

Brablec, kteří po sobě zanechali neopakovatelná 

skripta, ze kterých budou studovat ještě 

pyrotechnici za sto let. Při organizaci školení a 

výcviku pyrotechniků se taktéž rozvíjela úzká 

spolupráce se specialisty jiných druhů vojsk, 
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zejména ženisty, jejichž příslušníci se zúčastňovali pyrotechnických kurzů jako frekventanti, 

případně i coby učitelé. 

 

Podplukovník Jiří Vágner 

 

Pro potřeby likvidace nevybuchlé munice při výcviku u útvarů byly zřízeny další dva typy 

kurzů – jednoměsíční pro odbornost „vojskový pyrotechnik“ a dvoutýdenní pro odbornost 

„pomocný pyrotechnik“. Vojskový pyrotechnik měl oprávnění obdobné jako odborný 

pyrotechnik, ale svoji činnost vykonával pouze ve vojenských prostorech, zatímco pomocný 

pyrotechnik mohl na vojenských cvičištích ničit jen nevybuchlé ruční granáty a munici do 

ráže 20 mm. Výcvik pomocných i vojskových pyrotechniků mohli organizovat také náčelníci 

výzbrojní služby vojenských okruhů. Do roku 1992 bylo souhrnně vyškoleno okolo 800 

pomocných a 600 vojskových pyrotechniků. 

 

     Vojenští pyrotechnici se uplatňovali nejen při likvidaci nevybuchlé munice z výcviku 

vojsk či ničení munice nalezené v terénu jak v Milovicích, tak v Ralsku u APO, ale také u 

specializovaných vojenských útvarů, mezi které náležely tzv. vojenské továrny (např. 1. VT v 

Poličce 1945-55, 2. VT v Bohuslavicích nad Vláří či 3. VT Velvěty 1945-52), vojenské 

opravárenské závody určené pro provádění revizí či delaboraci munice (např. VOZ 015 

Nováky), muniční sklady zbrojnic nebo dělostřeleckých a výzbrojních základen (např. 

Chotěboř-Bílek, Jaroměř, Terezín, Olomouc, Mikulovice), kompletační či muniční základny 

(např. 55. kompletační základna, pozdější Ústřední muniční základna v Týništi nad Orlicí) a 
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vojenská výzkumná a zkušební pracoviště (např. 1. vojenská zkušebna v Poličce 1951-60, 

Výzkumný a zkušební ústav 011 Slavičín 1961-77, Výzkumný ústav 010 Vyškov 1977-92 či 

Pokusná dělostřelecká střelnice Záhorie). 

 

     Opět se ozvalo ZOO - nosorožci Svébořice a 

APO-61 se pustilo do práce asanace střelnice. K 

této ploše přibyla ještě malá střelnice ve 

Hvězdově, toto asanaci byla přítomna i česká 

televize.  

     Velmi úzká spolupráce policejních 

pyrotechniků s APO téměř smazala autorství 

nálezů nemyslím tím, že jsme munici nacházeli 

ruku v ruce ve velké míře jsme se podíleli na její 

přepravě, nebo zneškodnění na místě. Už jsme 

byli přesvědčení, že se munice nemůže do sběren 

dostat, že jsou majitelé poučení případem v 

Mimoni, ale chyba lávky. Vychytralost sběračů 

kovů neznala mezí "magneti", tak jsme jim říkali, 

měli různé finesy, jak jsme zjistili ve sběrně v Katusicích v okrese Mladá Boleslav. Dobře 

věděli, že jim nikdo dvacetikilové dělostřelecké granáty ráže 115 a 125 mm do výkupu 

nevezme a tak vymysleli různé finty. Nejrafinovanější trik spočíval v okapové rouře. 

Metrovou rouru na jedné straně zúžili, vložili dvacetikilový granát a opět uzavřeli. Až když 

pracovník sběrny chtěl okap nebo rouru od kamen hodit na hromadu zjistil, že je nepřiměřeně 

těžká. Přičiněním pracovníků sběrny, kteří takto nacházeli munici, nedošlo někde v 

ocelárnách k výbuchu. Zda místní policie tyto podvodníky odhalila, nevím, vím jen, že mohli 

spáchat trestný čin obecného ohrožení. Při tomto výjezdu  7.4. 1997 bylo zajištěno 46 kusů 

125mmK z nichž bylo 18 ostrých šedé barvy, 2 kusy ostrých 125mm OF a 41 kusů 115mmK 

o souhrnné hmotnosti 1477 kg. 

  

     Každá služba u Policie ČR si musela zachovat svoji bojeschopnost. I když jsme zbraně 

nosili jen výjimečně, bylo zapotřebí účasti na prověrkách ve střelbě jak z pistole, tak také ze 

samopalu. Když jsem čas od času přišel na střelnici, připadal jsem si jako inspektor Colombo, 

ten také chodil jednou za sedm let, já jsem byl naposled ještě v Ústí nad Labem (1998).  Na 

střelnici jsme chodili do věznice. Věznice se nachází ve městě Stráž pod Ralskem. Vznikla z 

původních ubytoven, které sloužily pro pracovníky uranových dolů. Její historie se datuje od 

roku 1973. Objekty od té doby prošly řadou změn a rekonstrukcí. Součástí areálu je střelnice, 

která slouží pro potřeby služební a profesní přípravy příslušníků vězeňské služby, ale také pro 

frekventanty Institutu vzdělávání VS ČR, kde jsem také několik let vyučoval pyrotechniku. 

Nemohl jsem být ve střelbě horší než Vlastík, který střílel i soutěžně a Láďa rozený voják. 

Dával jsem z 30 možných na 25 m i 28, což na pyrotechnika bylo až dost. Musím podotknout, 

že za celou službu jsem nemusel na člověka vystřelit, jednak proto, že jsem nosil zbraň jen 



  
 

28 
 

jako ochranka vládních činitelů a když jsem několik pachatelů zadržoval, vždy jsme se nějak 

dohodli. 

 

     Květen byl pro mne smutným měsícem, při plnění 

služebních povinností zahynul můj spolužák a přítel z druhého 

pyrotechnického kurzu major Miroslav Cébe z krajské správy 

PČR v Plzni.  I když jsem už moc nejezdil po severočeském 

kraji, vždy jsme se dříve vzájemně s plzeňáky setkali ve 

sporných případech, že nálezy munice byly blízko hranic 

krajů, zejména kolem Doupova.  Miroslav Cébe zahynul jako 

51. policista od roku 1990 při autonehodě na silnici mezi 

Karlovými Vary a Sokolovem dne 6. května 1997. Tak, jak se 

vylepšoval autopark policie stále rychlejšími vozidly, 

zvyšovalo se součastně i nebezpečí nehod. Vždy k 

pyrotechnickému zásahu patřila včasnost příjezdu, čím dříve tím lépe. To se stalo Mirkovi 

osudným. Rozloučili jsme se s ním v pátek 16. května.  V pivovarské pivnici, kterou pro nás 

rezervovali jeho kolegové, jsme jej zapili tím, co měl rád.  

 

     Jako každý rok jsme měli návštěvu 

pyrotechniků z letiště Ruzyně. Jejich 

stáž zajišťoval Láďa Starý a tak bylo vše 

podle předpisů. Zavedl je i k APO-61, 

kde si prohlédli kasárna, učebnu a 

sledovali jejich činnost při práci v 

terénu. Na jámě jim a ostatním 

pyrotechnikům v republice připravil 

všechny druhy iniciace včetně pro ně 

novinku mikrobleskovicového 

neelektrického roznětu NONEL. Na 

ukázku přišel téměř každý, kdo měl 

zájem a chtěl spatřit nový systém 

roznětu. Nevím, zda z důvodů přílišného 

nasazení, aby vše dopadlo dobře, 

nestačil Láďa nějak fotografovat a tak z 

celé akce je jen jeden snímek. Ty modré 

čárky na zemi je roznět NONEL. Jak je 

vidět ze snímku zájem byl nečekaný. 

     Mikrobleskovicová roznětná síť je 

tvořena mikrobleskovicí, což je dutá 

hadička z průsvitného plastu, na jejíž 

vnitřní stěně je nanesena tenká vrstva výbušné náplně. Hadička má vnější průměr 3 mm, 
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vnitřní průměr 1,5 mm, obsah výbušné náplně je 20±2 mg.m-
1
 tedy 700-krát menší než u 

bleskovice NP V.Rychlost detonace je 2 000 m.s-
1
. Akustický a tlakový účinek detonace je 

nepatrný. Hadička zůstává po funkci zachována a v průběhu detonace i po jejím skončení 

zůstává vnější obal neporušen. Roznět mikrobleskovice se provádí speciálními roznětkami 

nebo roznětnicemi. Výhodou mikrobleskovice je i vysoká odolnost proti nárazu. Celý 

mikrobleskovicový roznět používá časovaných rozbušek bez elektrických palníků. 

Zpožďovač těchto rozbušek je zažehován mikrobleskovicí. Mikrobleskovice přenáší detonaci 

v síti spojované speciálními konektory od místa roznětu. Jako hrubě porovnání lze tuto 

metodu zjednodušeně znázornit tak, že elektrickou roznětnou síť, která může být ohrožena 

cizí elektrickou energií, nahrazuje síť mikrobleskovicová (nevodivá), u které toto nebezpečí 

zcela odpadá. Kdo zná princip výbuchu uhelného prachu v dolech muže si představit stejný 

efekt probíhající v trubičce. Výbušina na stěnách je čelem detonační vlny odtržena od stěny a 

stejně jako uhelný prach zvířený ze stěn uhelné chodby detonuje. 

     Milisekundové rozbušky pro systém Nonel se vyrábí s různým 

zpožděním, zážeh zpožďovače rozbušky, resp. spojení rozbušky s 

mikrobleskovicí zajišťuje speciální, relativně masivní spojka z 

plastu. Rovněž pro vzájemné spojování hadiček pro přenos 

detonace do roznětné sítě se používá obdobná spojka, která je pro 

zajištění přenosu detonace opatřena velmi malou rozbuškou. 

Vlastní roznět mikrobleskovice lze realizovat speciálními 

roznětkami. Dodává se však též roznětná pistole konstruovaná pro 

tento účel. Výhodou systému je bezpečnost proti vlivům cizí 

elektrické energie. Plast mikrobleskovice je sice hořlavý, ale tenká 

vrstva výbušné náplně při zážehu shoří a nedetonuje. Podle 

podkladů výrobce je údajně sestavování roznětné sítě Nonel 

rychlejší než příprava roznětné elektrické sítě.  

 

     Nejvíce jsme si počátkem května vyhráli s nejdéle známým 

druhem raketového pohonu, což je tuhá pohonná hmota, známá již 

před mnoha stovkami let. Naše zrna pro raketové motory raket 

vzduch-vzduch měli něco přes 20-40 let a  25,5 kg přesto hořela 

jako nová. U tuhé pohonné hmoty se palivo i okysličovadlo nachází 

v tuhém stavu, to naše pocházelo z letecké řízené rakety RS-2US 

(AA-1 ALKALI IS K - 51), což je raketa typu „vzduch – vzduch“ 

aerodynamického schématu "kachna" s motorem na TPH. Na cíl je 

naváděna povelovým systémem pomocí paprsku radiolokátoru 

letounu, který cíl zachytil. K navedení je použita metoda "tří bodů". 

     V roce 1951   začali v SSSR nejprve vývojové práce a později 

zkoušky na letecké protiletadlové raketě RS-1U (Reaktivnyj 

Snarjad první Upravljajemyj, K-5, v kódu NATO AA-1 "Alkali 

A"). Významnou úlohu při vývoji rakety sehrál výzkumný ústav 
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N°II-17, kde kolektiv vedený V.V. Tichomirovem pracoval na radaru Izumrud a naváděcí 

soustavě rakety.   Samotnou raketu projektoval kolektiv D.L. Tomaševiče. 

     Naváděcí systém byl poměrně jednoduchý. Anténa v zadní části rakety, 

neustále přijímala kódovaný radarový paprsek z letadla, které vypustilo 

raketu, a které muselo po celou dobu letu rakety sledovat cíl. Raketa 

přijímala signál ve tvaru úzce směrovaného kuželu přímo z letadla, které ji 

vypustilo a ne odražený signál z cíle, jako tomu je při poloaktivním 

radiolokačním navádění, které se začalo používat o něco později. Jakmile po 

dobu letu rakety některé z čidel ztratilo signál, tak tří kanálový autopilot 

vyhodnotil nezbytnou opravu kurzu a vzduchový přepouštěč kormidel zařídil 

jejich pulzní pohyb a korigoval let. Celá ovládací soustava byla napájena z 

tlakové lahve v přední části rakety. Autopilot zabezpečoval stabilitu rakety 

také v její podélné ose. Z důvodů konického tvaru vyzařovaného radarového 

paprsku, velmi rychle klesala přesnost zásahu, která byla ovlivněna 

vzdáleností. Jediným naváděcím paprskem mohlo být naváděno i několik raket z jedné salvy 

letadla.  Pilot musel udržet cíl ve středu obrazovky radiolokátoru rakety, po dosažení 

vzdálenosti 1,5-3,5 km od cíle začala svítit zelená kontrolka, pilot přepnul radiolokátor na 

režim navádění a vypustil raketu, která se vypouštěla ve výškách 700-16600 m. Signál 

radiolokátoru byl speciálně modulovaný tak, že umožnil na základě změny amplitudy zjistit 

potřebnou korekci. Raketový motor pracoval 5,5 sekundy, a když do 23 sekund po vypuštění 

raketa nezasáhla cíl, nastala autodestrukce. 

 Raketa měla motor PRD-45 na tuhé palivo, který byl umístěn v 

těžišti rakety. Protože se v zadní části rakety nachází přijímač 

signálu z radaru, tak vývod plynů z raketového motoru je 

vyveden ze dvou trysek, vystupující z trupu mezi křidly. Křídla 

mají delta tvar o šípovitosti 60° a ještě byli vybaveny křidélky, 

řídící plochy jsou plovoucí typu "kachna" a jak jsem psal, 

ovládají se pneumaticky. Samotná raketa se skládá z 5 sekcí, 

kromě již popsaného motoru, který byl vyhotovený z oceli zbytek 

z hliníkových slitin. Raketa je vybavena rádiovým přibližovacím 

zapalovačem AR-10 s charakteristickou kruhovou anténou, která 

je na jeho předním hrotu a inicializoval nálož, která roztrhla 

předfragmentovanou bojovou hlavici až na 850 střepin. Za 

hlavicí bola řídící sekce, která dostávala potřebné signály vodiči 

vedenými ve speciálním krytu na povrchu rakety. Třetí sekcí byl 

vlastní raketový motor na tuhé pohonné hmoty, s dvěma tryskami 

vyvedenými na povrch rakety. Následovala čtvrtá sekce, v které 

byla umístněná baterie a gyroskop, pneumatické přepouštěče pro 

pohyb křidélek. V páté sekci byla radioaparatura a 

charakteristický tyčový snímač, který všechny druhy záření 

včetně radiolokačního převáděl svým hranolem na spektrum, 

které svítilo na snímací elektronku a po vyhodnocení udávalo 
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polohu paprsku radaru. Na konci křídel rakety byly stopovky, které umožňovali opticky 

vyhodnotit let rakety. Neobvyklá konfigurace s raketovým motorem uprostřed měla svoje 

výhody. Optimální byla poloha snímače, motor umístěný v těžišti rakety nijak neovlivňoval 

po dobu hoření její polohu nebo charakteristiky rakety, které s po dobu letu a spotřeby paliva 

nijak neměnily. Energii pro přibližovací zapalovač AR-10 dodávala malá turbínka, poháněná 

proudem vzduchu z trysky, která byla po dobu zavěšení na letadle zabezpečena malým 

krytem, připevněným k přední časti závěsu APU pod křídlem. Po startu rakety kryt zůstal na 

APU a turbínka začala vyrábět energii. Tento systém zabezpečoval výbuchu zavěšené rakety.  

Sériová výroba pobíhala v závodě № 455 Kaliningrade do konce roku 1957, než ji nahradila 

ve výrobě raketa RS-2U. Kterou máme n naší expozici. 

 

      

     Palivo, které jsme ničili, hoří na povrchu a postupně prohořívá hlouběji. V motoru samotné 

rakety je geometrie rozložení paliva ve spalovací komoře optimální a tak hraje důležitou roli v 

celkovém výkonu motoru. Tvar zrna TPH (tuhé pohonné hmoty) se postupně mění a tím se 

mění i povrch výplně pokud je v palivové komoře, a je tak vystavený proudícím spalinám. Jen 

pro ty, kdož se někdy zajímají raketovou technikou, musím ještě uvézt hmotnostní průtok, což 

je Qm (kg/s). Kruhový otvor – poskytuje progresivně-regresivní křivku tahu. Proč bylo tolik 

náplní raketových motorů je nasnadě. Náplně nebyly obsahem skladované rakety a pro použití 

se doplňovaly vždy nejnovější výroby. V roce 1991 se likvidovalo TPH palivo po sovětské 

armádě v pozdější době po výzbroji našeho letectva na rušených vojenských letištích. Při 

ničení výbuchem docela dobře detonuje, je-li iniciována velmi brizantní trhavinou, i v 

jediném zrnu. 
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Zrn TPH bylo několik metráků a toto po nich zůstalo-nic 
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     Velmi dobrá spolupráce byla s podnikem VCHZ Synthesia a.s. Po roce 1990 byl kombinát 

přejmenován na VCHZ Syntheisa, privatizován, 1996 začleněn do CHEMAPOL Group, v 

roce 1997 transformován VCHZ Synthesia na akciovou společnost. Dlouhodobá spolupráce 

nás přivedla k efektivnímu využívání jednak výrobků a také zbytků výbušnin z výroby, které 

jsme použili k ničení nalezené munice. V květnu přivezl kromě jiných výbušnin Ing. Stanislav 

Trpišovský také výrobní "zmetky" bleskovice, kterou jsme ničili hlavně protitankové miny. 

Ve znalecké branži je Standa (na obr. vlevo) jedním z mála kvalitních výbušinářů této země. 

Kdyby náhodou potřeboval někdo znalecký posudek v oboru "střelivo a výbušniny" může se 

na něho obrátit na adrese Českobratrská 746, 53501 Přelouč. 
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Ničení munice jsem spojoval, ze zištných 

důvodů, s návštěvou expertů z 

Kriminalistického ústavu Praha. Ti 

přijížděli velmi často na různé zkoušky 

samodomo vyrobených výbušin, které byly 

zajištěny policií u pokoutných výrobců, 

nebo si potřebovali ověřit funkčnost a 

účinnost nástražných výbušných systémů 

aby mohli odpovědně zpracovat znalecký 

posudek, pokud se jednalo o munici, tak 

jsem dílčí část vypracoval já. Zištné důvody 

byly jasné, při ničení pomohli s přípravou a 

samotné ničení pak zajišťovali jako stráž, když si zrovna to svoje nechtěli odpálit sami, aby 

viděli co a jak ničí. Ing. Bohumil Mareš a Ing. Petr Dvořák byli v té době jedinými experty 

ústavu. Později jsme se potkali jako spolupracovníci pyrotechnického odboru Policejního 

prezídia v Praze, když bylo oddělení pyrotechniky neuváženě na kriminalistickém ústavu 

zrušeno a jeho experti přeloženi. V současné době již nikdo z nich tuto práci nedělá, což je 

pro Policii ČR docela velká újma. 

     APO-61 v květnu započal s asanací jedné z prvních střelnic na území Ralska. Střelnice 

byla v prostoru dnešní bažantnice vpravo od silnice Mimoň - Nový dvůr a vlevo od silnice 

Mimoň - Hvězdov. Její palebná plocha končila u tankového brodu resp. u soustavy 

novodvorských rybníků, které byly zřízeny později za působení VVP, jediným původním 

rybníkem byl obecní rybník v Novém dvoře. Dopadová plocha této dělostřelecké střelnice 

byla v prostoru za zbynském polesí. Tato střelnice oplývala zejména trofejní válečnou municí, 

kterou používala naše začínající armáda. 
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     Tak, jako na každé střelnici, bylo munice víc než dost. O tom ví své major Václav 

Cyprych, který je nestorem asanace Ralska vždyť 

v roce 2016 bude asanovat již 23 let. 

     V levé ruce drží část munice, která patřila 

mezi vývojové střely československého projektu 

nazvaného TARASNICE (T-21).  Tarasnice je 

konstruována jako bezzákluzový protitankový 

kanon, který byl vyvinut bezprostředně po druhé 

světové válce. Náboje pak prošly vývojem z 

převážně německých návrhů jako je přední část 

střely s typickým zapalovačem konstrukčně 

shodným s hlavovým zapalovačem 

Aufschlagszünder 5095/1. Pojmenování nese po 

husitském názvu děla. Z nálezů lze vytvořit 

vývojovou řadu, která se právě na této střelnici 

zkoušela. 
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Markantní rozdíly ve vývoji čela náboje, samotného těla, stabilizátoru a uložení v nábojce. 

(expozice pyrotechnické asanace) 
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Jarní nálezy ve Hvězdově byly místy 

velmi hojné. Také vznikající ČSLA si 

nedělala s municí problémy. Sesbíranou 

munici u terčových valů zkrátka zakopala. 

 

 

     V červnu si por. Prokop, kromě pravidelných výjezdů do Brna na akademii, zajistil činnost 

u firmy KAP na letišti. Jeho náplní práce byla 

asanace míst, kde se mělo vrtat. Vrtů byly 

desítky a práce na celý měsíc. Nadporučík 

Starý měl práci s prohlídkou kmenů 

postřílených stromů u vojenských lesů. Tato 

činnost pro lesy byla v té době potřebná. Dřevo 

z okolí a na samotné Mariánské cestě se vozilo 

do papíren, a tak každá střepina mohla ohrozit 

funkci drtičky.  

 

      Společně s APO-60 v Milovicích a APO-61 v Mimoni jsme rozhodovali o ničení 

dělostřelecké munice velmi velké ráže, která se v Milovicích v řádu desítek kusů nalezla. Po 

celý červen a červenec jsme je vždy jeden den v týdnu sváželi na trhací jámu do Židlova, kde 

jsme ji společně ničili. Nebyla to žádná legrace. Síla stěny této 210 mm munice se pohybovala 

od 35 do 45 mm. Munice pocházela z počátků vzniklého ČSR, kdy byl sice ještě na základě 

požadavků rakouské technické komise ve Škodových závodech v Plzni dokončen vývoj 21cm 
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moždíře vzor 18. Pravděpodobně v roce 1919 - 1920 byly provedeny střelecké zkoušky na 

střelnici ve vojenském prostoru v Milovicích. Dva moždíře, které byly v Plzni dokončeny 

ještě před rozpadem Rakouska – Uherska obdržely čísla 1 a 2 a plnily úlohu zkušebních 

prototypů. Zbraně vyrobené po roce 1918 jsou pak očíslovány 3 až 18. Podle kroniky 

zbrojního úřadu Plzeň, který pro armádu přejímal vyrobená děla, bylo již na počátku roku 

1919 objednáno 18 moždířů s požadavkem na dodání do konce roku. Tento termín se však 

nepodařilo dodržet, neboť MNO vyslovilo požadavek na rekonstrukci moždíře pro horský 

transport. Tato úprava spočívala v možnosti jednoduchým způsobem zbraň rozložit na 5 

jednotek. V roce 1919 byl armádě dodán 21 cm moždíř č. 3, který byl upraven podle 

požadavků vojenské zprávy. Moždíře byly v letech 1919 a 1920 podrobeny rozsáhlým 

zkouškám, v nichž obstály, a nic tedy nestálo v cestě jeho zařazení do výzbroje armády.   

MNO potvrdilo původní objednávku z roku 1919, na celkem 18 moždířů, z nichž dva měly 

být v úpravě pro horský transport. Nová zbraň byla zavedena pod označením 21 cm těžký 

moždíř vz.18. V roce 1920 byl v Plzni nastřelen moždíř č.4, a zbytek objednávky byl 

dokončen v roce následujícím. Škodovka předala během 

roku 1921 armádě 17 moždířů čísel 2 až 18 plus 

náhradní hlaveň. Znamená to, že prototypy a první 

vyrobené zbraně prošly repasí. Moždíře se od počátku 

poměrně intenzivně zúčastnily akcí, které měly posílit 

renomé armády. Moždíře nesly v německé armádě 

označení 21 cm Mörser 18/19(t), nebo kurze 21 cm 

Mörser (t)   

Střelivo: 21 cm ostrý minový granát vz.16 

               21 cm ostrý minový granát vz.16/26 

               21 cm ostrý minový granát vz.35 

               21 cm ostrý nárazový granát vz.35 

               21 cm ostrá nábojka vz.16 a 16/b 

     V březnu 1945 uvádějí výkazy bojově nasazených 

zbraní ještě 17 moždířů v činné službě, pro které už 

bylo k dispozici pouhých 183 ran. Během války, Škoda 

vyvinula 21-cm-moždířové granáty z 110, 80 a 50 kg, 

které mohly  dostřelit na vzdálenost každý až 5000, 

6000 a 7000 m. Ještě dlužím délku granátu, což bylo 

928 mm. 

 



  
 

39 
 

 

V naší expozici jsou dva tyto granáty. Při zkouškách byla 

trhavina nahrazena vším možným, co mohlo spolehlivě 

dovážit těch 11,5 kg TNT a nebo nahradit hmotností 

granáty vážící 113 -135 kg. Náplň zkušebních granátů 

vesměs tvořilo střelivo ráže 7,62 a písek. Šlo převážně o 

zkoušky hlavní, kde nábojky obsahovaly 2,02 kg 

nitrocelulózového nebo 2,14 kg diglykolového prachu. 

Někdy se nezdařilo a hlaveň praskla. 
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     Od poloviny června jsem slavil půl století života, které jsem započal v Záluží u Mostu asi 

300 metrů od plotu tehdejších Stalinových závodů, chemičky, kterou postavili Němci jako 

Sudetenländische Treibstoffwerke AG a hlavním akcionářem byl Herrmann Göring. Když 

jsem v roce 1964 Záluží opouštěl, nesla chemička název Chemické závody Československo – 

sovětského přátelství (CHZ ČSSP). Jako kluk jsem velmi často slýchával ostrý zvuk sirény, 

který oznamoval ničení nevybuchlých pum. Když jsem se dozvěděl od otce, že se našla 

nějaká puma, tak jsme se s kamarády vydali na "kypu", tam jsme se schovali do nějakého 

zákopu, který vykopalo vojsko vnitřní stráže, které chemičku hlídalo. Tak jsme viděli průběh 

výbuchu, a když pyrotechnik SNB Vosyka  odjel, šli jsme sbírat střepiny. Někdy jsme z 

kráteru sotva vylezli. O sedmnáct let starší bratr byl střelmistrem na šachtě Kolumbus a tak 

jsem měl i odborný výklad jak se to dělá. Výbuchy, které jsme zažívali, mně nějak učarovaly 

a to do té míry, že jsme si začali vyrábět své bouchačky.  
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     Sirény houkaly často, nebylo divu na chemičku a blízké okolí napadalo více než 4000 

leteckých pum ráží 250 - 1000 liber pocházející zejména od 8 a 15 Letecké armády USA a 

RAF. Selhávky zapalovačů činily přibližně 18-20%, proto se předpokládá, že jsou v zemi 

ještě dnes pumy v množství kolem 250 - 300 kusů různých ráží. Ty těžší jsou vzhledem k 

charakteru podloží v hloubkách 8 a výjimečně i 11 metrů. Záznamy dopadů pum byly 

prováděny s pověstnou německou důkladností, která vedla k následující dokumentaci všech 

míst dopadů leteckých pum v průběhu roku 1944. Byl bych rád, kdyby je někdo spočítal. 

 

 

      Jak jsem psal o palebných postech kolem chemičky, tak jsem se nezmiňoval o dalších 

ochranných protileteckých prostředcích. Mimo lehké protiletadlové kanóny ráže od 20 do 37 
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mm začala 16. Flak brigáda budovat první palebná postavení protiletadlových děl 88 mm, 

které jen tak pro zajímavost obsluhovali němečtí studenti, takzvaní flakhelfři. Na jaře 1944 se 

opět mohutně tato obrana rozšířila o děla ráže 105 a 128 mm, 

byla stažena neúčinná balónová baráž, bylo však zdokonaleno 

chemické zamlžování. Tato opatření však nemohla zabránit 

dalším leteckým náletům. Fenoménem bylo časté zadýmování 

celého mosteckého údolí. Děti rády navštěvovaly betonové i 

cihlové protistřepinové kryty, které byly kolem chemičky a 

zejména v místech bývalých dělnických pracovních táborů, já 

jsem nebyl výjimkou. Nejraději jsem ale kopal v palpostech a 

doloval trubičkový střelný prach. Sem tam jsme našli i nějakou 

zbraň a upravili jsme jeden hrob pravděpodobně nějakého 

zajatce, kam jsme chodili, dá se říci tajně. 

     Až mnohem později jsem si uvědomil, že jsem se nemusel narodit. Můj otec pracoval v 

První brněnské strojírně na konstrukci parních 

turbín a s nimi byl poslán do Záluží na T-200, což 

byla teplárna a elektrárna. Často mi vyprávěl 

průběh náletu 12. května 1944, necelé dvě hodiny 

po poledni byl vyhlášen poplach. Všichni 

pracovníci elektrárny se utíkali schovat do 

okolních krytů, jako jeden z vedoucích pracovníků 

odcházel jako poslední. Nestačil doběhnout a 

schoval se v nějaké cihlové stavbě hned vedle T-

200 a právě ty tři komíny byly lákadlem a cílem bombometčíků kteří v průběhu 15 minut 

svrhli na střed chemičky asi 1500 - 1700 leteckých pum. V ten den v závodě zahynulo kolem 

8000 řadových zaměstnanců, 

totálně nasazených pracovníků a 

také zajatých vojáků. Z těch co 

zrovna nebyli v práci, zahynulo v 

Záluží 186 lidí.  Když se po šichtě 

vracel na tábor 17-18 zjistil, že jeho 

barák shořel. Říkal, že jel do Brna, 

kde bydlela rodina jen v 

montérkách. Podobný osud jej 

potkal o dva měsíce později 21. 

července 1944, při hodinovém 

náletu dopadlo na fabriku asi 1000 

pum, které zmařily životy 195 zaměstnanců. Díky zamlžení a příznivému větru dopadlo 

ostatních 3000 pum do Záluží (5 lidí a mezi nimi i tátovo spolubydlící v pohotovostní osadě), 

Horního Litvínova, Chudeřína, Růžodolu, Mostu a blízkého Jiřetína. Když se vrátil domů, 

zjistil, že z celého domu stojí pouze jeho část, kde byla jen koupelna se záchodem, prádelna a 

garáž. Puma proletěla domem, až do sklepa, kde byl kryt "LSR". LSR je zkratkou německé 

složeniny Luftschutzraum, tedy protiletecký kryt. V našem domě byl velmi zachovalý, přesto, 
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že jsme vněm skladovali uhlí a koks, někdy tam bylo i 60 metráků, měl funkční filtrační 

zařízení a pancéřové dveře. Když jsme skládali uhlí, bylo mojí prací točit klikou větráku a 

přefiltrovat tak zaprášené prostředí. 

     Po této události otce přestěhovali do Horního 

Litvínova na takzvanou osadu, kde bylo relativně 

bezpečno a tak jej pravděpodobně ochránili.  Pro 

zaměstnance závodů byla s využitím nucené 

pracovní síly zahájena rozsáhlá bytová výstavba 

Siedlung (osada), později Hermann-Göring-Stadt. 

Na svažitém terénu podkrušnohoří vzniklo 1240 

bytů v dvouposchoďových, řadových domcích, 

stavěných do dvou hlavních ulic a na ně kolmo 

navazujících uliček vytvářejících uzavřené a polouzavřené dvory. Tato část je jediným větším 

a uceleným urbanistickým komplexem, postaveným Němci v českých zemích za 2. světové 

války. V Litvínově bydlel po válce s rodinou ještě rok a nakonec se přestěhoval opět do 

Záluží, kde jsem se v roce 1947 narodil. Moje další sídla, kde jsem pobýval, než jsem přišel 

do Ralska, byl Litvínov ul. S.K.Neumanna, Most a opět Litvínov, Chlumec u Ústí nad Labem, 

Ústí nad Labem Severní terasa a Litoměřice - Pokratice. 

     Když jsem pobral pyrotechnický rozum, 

byly moje "výlety do Záluží" srdeční 

záležitostí. Vzpomínal jsem na dětství a 

nebylo snad místa, kde by nevstoupla moje 

dětská noha. Vzpomínky byly stále živé vždyť 

místa, kde se stavěla petrochemie, bylo bývalé 

Záluží, promítal se mi na každém takovém 

místě obraz z mého mládí. V duchu jsem si 

představoval, jak ty desítky pum byly jen 

několik málo metrů pod mýma nohama na 

dětském hřišti, nebo na zahrádkách sousedů, 

kde jsem si často, jako dítě mnohokrát hrával.  
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Vzpomínat se však dlouho nedalo, proháněly nás bagry jak malé, tak i ty obrovské. Nejraději 

jsem měl bomby do 100 kilo, ty jsem ještě pohodlně odnesl sám nebo s řidičem na nosítkách 

těch bylo na desítky. Na ty větší, kterých bylo víc, jsem musel otravovat jeřábníky.      

     Oslava padesátin trvala několik dnů, proběhla u kolegů přímo na odboru kriminalistické 

techniky a expertiz. Dlouho jsem se rozhodoval zveřejnit snímek z této oslavy. Nakonec jsem 

si řekl, že všechny tyto lidičky si zaslouží, aby se o nich vědělo. Byl to kolektiv, který se už 

asi nikde nezrodí. I když jsem byl už 8 let mimo, ale přesto stále jejich kolegou, rád jsem se 

vracel. Touto oslavou se však táhla černá stuha tragického skonu našeho spolupracovníka v 

oboru chemie Karla Nebušky, na kterého nikdy nezapomenu. Velkou radost jsem měl z 

přítomnosti našeho prvního šéfa Karla Bíbrlíka, který byl už několik let v zaslouženém 

důchodu a stále ve svém šarmu (vpravo vepředu vedle mé ženy). 

 

  



  
 

45 
 

V  Ralsku - Kuřívodech, jsem postavil vojenský stan. Byl 

sice červen, v tomto roce však byla nebývalá zima, 

odpoledne bylo kolem 11°C, přesto jsem měl mnoho 

gratulantů nejen ze sousedství, ale také z obecního úřadu 

včele se starostou. Největším překvapením byl dárek od 

kolegy Ládi Starého a souseda Milana Šišky. Dostal jsem 

osobní automobil, soutěžák s číslem 50. Je pravda, že 

objel kolem domů a 

zaparkoval vzadu na 

zahradě, kde stál do roku 

2007, pak jsem jej 

věnoval policistovi, 

náčelníkovi sběrného 

tábora pro uprchlíky v 

Jezové kpt. Františku 

Procházkovi, který jej doopravil a jako veterán jezdí dodnes. Oslavy se táhly ještě týden, 

proto jsem si musel vybrat dodatkovou dovolenou, což byla dovolená za rizikovou práci. 

 

 

 

     Na APO-61 se také slavilo, nešlo však o oslavu jako některých, kteří odešli, a nikomu to 

příliš nevadilo, šlo o rozlučkový večírek s dobrým kamarádem majorem Ing. Jiřím Tkáčem. 

Jirka nastoupil do APO-61 1. ledna 1994 nebyl jen jedním z těch přibližně 114 vojáků z 

povolání, kteří u útvaru plnili různé funkce. Byl pyrotechnik, který absolvoval druhý český 

pyrotechnický kurz v Opavě 26.11.1993. Několik fotografických vzpomínek. 
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     Jako každý rok jsme se chystali vyrazit na chalupu v Náčkovicích, to jsou kopečky nad 

Lovečkovicemi. Chalupa stála na konci polní cesty pod dvěstěletou lípou ve výšce 600 m nad 

mořem. V zimě sníh, v letních měsících příjemné teplo. Protože jsme rekonstruovali rodinný 

domek v Kuřívodech nezbýval čas se intenzivně věnovat chalupaření.  

 

     Víkendový výlet se téměř vždy zaměřil na sekání trávy, která rostla, snad jen mimo zimu, 

v každém ročním období. Mou zálibou před návštěvou chalupy bylo probírat se 

chalupářskými časopisy, co když najdu nějakou inspiraci pro její vylepšení. Dostal se mi do 

ruky časopis pro chataře a chalupáře ročník 88 s názvem CHATAŘ tenkrát stál 3 Kč. Když 

jsem se dostal na jeho 235 stránku, ten rok to bylo už desáté číslo, padl mi do oka článek s 

modrým nápisem Houbaři a pod dvěma sloupci byl podpis autora Milana Maršálka. Bylo to 

1.8.1988 od té doby jsme přáteli a došlo to tak daleko, že jsme se stali - on zakladatelem a já 

rozšiřovatelem občanského sdružení Český svět, kdy mezi svátky, 27.12.2006 Ministerstvo 
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vnitra ČR registrovalo naše občanské sdružení Český svět, on v Dolní Řasnici, já v Ralsku, on 

majitel muzea kovárna   Ondřeje Stelziga, já stálé expozice pyrotechnické asanace Ralska. 

Muzejnictví nás spojuje on je starosta zapsaného spolku Český svět a já rychtář pobočného 

spolku Český svět-Ralsko.  

1680 vznikla kovárna, kovář Ondřej Stelzig (Milan Maršálek). 

 

 

   Byl to právě Andreas Stelzig, kdo vedl roku 1679 delegaci 

frýdlantských poddaných k císaři Leopoldovi s cílem předat mu stížnost na 

stávající poměry na frýdlantském panství. Císař petici převzal někdy kolem 15. 

listopadu při svém pobytu v Brandýse nad Labem. Vyšetřování této stížnosti 

přešlo přes hejtmana Boleslavského kraje na tehdejšího majitele 

frýdlantského panství – hraběte Gallase a pochopitelně vyznělo v jeho 

prospěch. Mezitím byl vydán císařský patent zakazující obracet se s žádostmi 

přímo na císaře a rušící veškerá privilegia z doby před stavovským povstáním 

z roku 1618, zakazoval veškerá srocení lidu a nařizoval potrestání všech 

stěžovatelů. Aby se protestní hnutí v zárodku udusilo, bylo na Boleslavsko 

vysláno vojsko pod vedením hraběte Eneáše Silvia Piccolominiho. 15. dubna 

se Piccolomini objevil ve Frýdlantě a předvolaným poddaným nechal patent 

přečíst. Poté je vyzval k pokojnému chování. Protože se však chovali vzpurně, 

byli dva zatčeni a 48 drženo jako rukojmí. Stelzig tehdy na zámek nešel. Když 

se ale jeho sousedé z Frýdlantu vrátili, snažil se je přesvědčit k ozbrojenému 

odporu. K němu však nedošlo. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1679
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poddanstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brand%C3%BDs_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gallasov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patent
https://cs.wikipedia.org/wiki/1618
https://cs.wikipedia.org/wiki/Piccolomini
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlant
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      Při nálezech munice na půdách a ve sklepích domů, zahradách, septicích jsem se setkával 

s lidmi, kteří, nevím proč, otevřeli svá srdce natolik, že jsme se spřátelili. Na uzavření 
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přátelství stačilo i několik minut.  V případě herce Martina Růžka nešlo sice o přátelství, 

protože po dobu dobývání letecké pumy na hranicích pozemku jeho chalupy, která byla 

objevena při rekonstrukci plotu, musel svoji chaloupku opustit na několik minut. Po 

zneškodnění bomby a jeho návratu jsme si chvilku povídali.  Začal tím, že před dvaceti lety 

natáčel film BOMBA, kde hrál stavebního dělníka, a na stavbě byla objevena americká 

letecká bomba. "Tehdy jsem neměl strach, ale dnes jsem se trochu bál".  Chtěl vědět, co to za 

bombu bylo. Řekl jsem mu, že nebyla americká ani anglická ale sovětská a že mezi bombami 

není rozdíl v národnosti, všechny zabíjí stejně. S velkým překvapením jsem se dozvěděl, že se 

nenarodil jako Růžek, ale jako Martin Erhard.  

  

     Prázdniny, ty školní, se nijak neprojevily v činnosti naší a zejména APO-61. Těch více jak 

padesát lidí útvaru se pustilo nejen do hvězdovské střelnice. Tato střelnice pěchotních zbraní, 

zejména kulometů byla používána aktivně sovětskými vojsky ve dne i v noci až do konce 

roku 1989. 

 

Takové plány střeleb jsme dostávali v období působení na naší trhací jámě v Palohlavech 

abychom věděli, kdy na nás budou vojska střílet. Jednotky s označením SSkV (střední 

skupina vojsk) mnohdy tento plán nedodržely a střílelo se vesele ještě třeba po 16,00 hodině. 

Střelnice, svou rozlohou nejmenší, se asanovala jednou 

skupinou do poloviny září. Zbynské polesí pak až do konce 

roku. V červenci se očistily cesty a jejich nejbližší okolí v 

Horní Krupé, což byla obec, která měla v největším rozkvětu 

v toce 1924 305 obyvatel, žijících v 69 obytných domech. V 

roce 1946 zde zůstalo pouze 92 dospělých  občanů - voličů. 

Po roce 1950 lze obec považovat 

za zaniklou. Za zajímavost v 

tomto prostředí lze považovat 

potok nazývaný jako Mlýnský, 

procházející obcí, který napájel z 

pramenů u Krupského dvora čtyři 

rybníky a pak se najednou v dolní 

části obce ztrácí v půdě. 

Zajímavostí v této obci bylo ještě 

pěstování chmele. 
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     Další skupina pracovala na polích u Olšiny ve směru na Křídu a Kostřici. Olšina se svým 

kruhovým tvarem, který byl typickým znakem pro slovanské formy obcí, silniční pak 

používali němečtí přistěhovalci. V okolí Olšiny byly dopadové plochy jak dělostřelectva a 

tankistů, tak hojné dopady raketometů a v neposlední řadě leteckých bomb. Údaje o 

posledních osídlencích do roku 1945 uvádí 199 obyvatel, obývaných stavení bylo údajně 48. 

     O prázdninách posílili APO-61 Jaroslav Křupala a Oldřich Pavlišta. Na přelomu července 

a srpna jsme se společně s celoútvarovou dovolenou APO-61 podělili o zasloužené volno i 

my, respektive já a nadporučík Ing. Ladislav Starý, por. Vlastimil Prokop si postupně vybíral 

dovolenou k řádnému absolvování vojenské akademie Brno. Přesto bylo práce dost i o 

sobotách a nedělích. Vojenské lesy nás požádali o asanaci svážných cest nad "Poustevníkem" 

ve zbynském polesí. Zbynský revír dříve zvaný Pinskayer Revir. Název Zbynský revír byl 

odvozen od zaniklé vesnice Pinskay nebo Pinskai se stejnojmennou zaniklou tvrzí. Český 

název obce a tvrze je Zbyny některé prameny píší s (y) některé s (i). Jak asi tato kouzelná část 

vypadala před mnoha lety, uvádí kresba někdy před rokem 1782. 

 

 

     Několik stovek metrů klikatící se lesní cesty až na vrchol, skrývalo celkem 31 kusů 

dělostřelecké munice ráže 100 mm pocházející ze střeleb ČSLA. Nálezy, které jsem se 

spoustou metráků další oceli vykopal společně s Láďou Starým, nebyly uloženy nijak mělce. 

Stráň zbynského polesí byla ve směru střelby a tak se munice zabořila hluboko. Abychom se 

dostali s naší Nivou, až na vrchol museli jsme obnovit dva můstky.  

     Borůvkáři a houbaři nás obšťastňovali municí zejména o sobotách. Našli během prázdnin 

17 dělostřeleckých granátů, 15 protitankových min, 3 ruční granáty a jedno RPG-7. Po 

pololetí nastal problém s limitem benzínu pro naše jediné vozidlo, nastala doba, kdy jsme 

psali denní itinerář, abychom zdůvodnili použití naší Nivy. Denní průměr byl 38 km, přesto se 

to mnohým nezdálo. Jako vedoucí jsem zahájil protest a na výjezdy jsem jezdil na kole, to se 
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samozřejmě rychle rozneslo a náprava byla nasnadě. Od té doby nikdo již nesledoval, kolik 

kilometrů za jedním kusem munice ujedeme.  

 

Po naší účelové asanaci svážných cest se do Zbynského polesí vrhlo hned několik skupin 

APO-61. Ostatní se pustili do svébořické střelnice a postupovali Zbynskou nivou. Práce v 

tomto prostoru trvaly do prosince. 

 

     Skladování nalezené munice, která nemohla být v den nálezu zničena na trhací jámě, byla 

uskladňována na výbušinářské zkušebně v lese u Borečku a později ve skladu chemiků ve 

Hvězdově. Přesto, že jsem ještě neměl vyjednán muniční sklad na nově zřizovaném a také 

současně likvidovaném hlubinném dole, musel jsem i já opustit sklad v Borečku, kde byla 

převážně cvičná munice. APO zde provedl asanaci a prostor předalo. Škoda byla, že ze 

zkušebny zmizela rázová trubice, jejíž pozůstatky jsme nalezli ve sběrně v Zákupech.  
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     Velitel APO-61 mjr. Pavel Kos se snažil propagovat práci svých podřízených nejen v 

tisku, ale také v televizi. Kluci si to zasloužili, jejich kvalitní práce přispívala k bezpečnosti 

asanovaných prostor. K natáčení si vybrali sychravý říjen u Pálohlav v místech, kde jsem měl 

od roku 1976 trhací jámu. 
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     V říjnu 1997 nastoupila k APO-61 jedna z pozdějších osobností pyrotechniky nadrotmistr, 

výkonný praporčík Marcel Pištěk.  Po absolvování pyrotechnického kurzu skupiny "B" 

pracoval ve skupině majora Ing. Miroslava Pavlišty až do ukončení asanace. V současné době 

pracuje jako učitel v policejní pyrotechnické škole v Opatovicích. Marcel se po 

pyrotechnickém kurzu vzhlédl v zapalovačích všeho druhu.  Nejen, že zpracoval mnoho 

významných technických popisů mnoha současných ale i válečných zapalovačů, ale také se 

zabývá historií jejich výroby v Československu a za protektorátu. Úryvek z jeho, zatím třetí 

části, dokládá jeho zájem a pracovní nasazeni učitele. Možná, že jednou svoji práci vydá v 

knižním provedení a tak nechci publikovat jeho dílo, které se zabývá nejen muničními 

podniky na Českolipsku a Liberecku, ale také světovými zapalovači. 
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Jeho dalšími publikacemi jsou : 

Historie, názvosloví, rozdělení a konstrukční prvky v dělostřeleckých, raketových a 

leteckých zapalovačích : pomůcka pro pyrotechniky / [Marcel Pištěk] 



  
 

61 
 

     Vzpomínám na jeho výrok v nějakém českém rádiu při jeho působení v Kábulu "V 

Kuvajtu kopnete do země a vytryskne ropa, v Afghánistánu kopnete do země a vyvalí se 

munice," V Kábulu se podílel na odminovávání areálu letiště a  stejně jako v Ralsku tvrdil, že 

je tam práce na několik let. Počet min odhadoval asi na 30.000 a to jen na samotném letišti a v 

jeho bezprostředním okolí. Část min bylo možné ničit na místě, což vedlo k omezení letového 

provozu, část se odvážela k likvidaci do hor. Miny byly většinou protipěchotní, obsahovaly 

240 gramů trhaviny a hlavně u plotů kolem letiště byly až v pěti řadách s rozstupem ne větším 

než půl metru. Hodně min zničila zvěř, protože miny reagují už pod hmotností dvou až tří 

kilogramů, přičemž člověka většinou nezabijí. 

 

     Od prázdnin do konce října naše policejní pyrotechnická služba vykonala celkem 15 

výjezdů, mezi nimi ten poslední, na konci října, byl poslední společný, kde jsme společně 

pracovali ve složení BSP. Ta velká písmena nepatřila zkratce Brigáda Socialistické Práce, i 

když nasazení naší brigády bylo úctyhodné, nebyl však už nikdy takový institut, jako byla 

BSP. Tato tři písmena znamenala: Bilický, Starý, Prokop. A právě 10. října 1997 jsme 

společně pracovali naposledy. Vlastimil Prokop trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem začal 

studovat obor „Zbraně a munice“ na brněnské akademii. Studium bylo dálkové a o to 

náročnější, že musel ještě každý týden dojíždět do Ralska. Vyjednal jsem jeho přeložení do 

Ústí nad Labem na odbor kriminalistické techniky a expertiz do funkce pyrotechnika, kde 

strávil zbytek studia a do Ralska se vrátil s nejvyšším vzděláním, jaké může pyrotechnik v 

této zemi docílit. Stal se strojním inženýrem v oboru "Zbraně a munice". Dnes je vedoucím 

učitelem policejní pyrotechnické školy v Opatovicích. Dokonce dosáhl na hodnost 

plukovníka, ale jak to u nás bývá, manažer má přednost před odborníkem, a tak jeho funkci 

převzal někdo bez odborných zkušeností a Vlasta je zase jen "podplukovník".  

     APO-61 strávilo poslední měsíce roku 1997 na Zbynsku. Z nálezů v tomto prostoru 

počínaje střepinami a konče nevybuchlými resp. selhanými odraženými střelami PCvSv 

(střela protipancéřová, cvičná, svítící) se dala ustanovit vzdálenost a plocha, kde se mohou 

nacházet tyto cvičné střely. Nelze jednoznačně stanovit, ze které zbraně byly střely 

vystřeleny. Tyto jednotné náboje byly určeny pro kanony vz. 53, 100- ShK 44 a 100-TK tj. 

100 mm kanón vz. 53 (kolový), 100 mm samohybný kanón vz. 44, a 100 mm tankový kanón 

(D10-TG u T-54A a D10-T2S u T-55). Střely byly určeny pro výcvik ve střelbě na makety 

obrněných cílů, pohybujících se ve vzdálenosti 500 - 2300m, což splňovala novodvorská 

střelnice přesněji mimoňská.  

     Po vytvoření VVP Mimoň resp. Vojenský tábor Bezděz na samém počátku vzniku od roku 

1947 se na této střelnici vystřídaly kanóny sovětské výroby a to 76 mm K vz. 42 jak s trofejní 

sovětskou, tak československou municí. Proto jsme nacházeli několik druhů protipancéřových 

střel. Československá střela PSv měla dnový zapalovač dz 13/27 a náplň sice brizantní 

trhaviny H-10 ale o velmi malé hmotnosti 24 gramů, sovětské střely byly ve dvou typech БР-

350 A a БР-350 Б lišící se právě délkou a množstvím trhaviny 155g a 119g hmotnost prvního 

typu 6,3 kg a druhého 6,5 kg. Obě měly zapalovač M-5. Druhá větší ráže 85 mm K vz-52 se 

používala do doby než po překonání problému se sériovou výrobou kanónů ráže 100 mm 
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vz.53, která se rozeběhla a první kanony byly zaváděny u protitankových pluků a brigád od 

roku 1953. Plné zavedení kanónu vz.53 přišlo až v roce 1956 a na střelnicích v Ralsku se 

používaly až do počátku devadesátých let. Stejně jako u 100 milimetrové munice, tak u 85 

mm bylo její použití nejen v kolovém kanónu vz.52, ale také v tankovém kanónu vz. 44 a 

protiletadlovém kanónu PLK-39, a opět není možné zjistit, ze které zbraně byly 85 vystřeleny. 

Samozřejmě se dalo zjistit, zda je střela československá nebo sovětská i když konstrukce 

protipancéřových střel je stejná. Rozdíl mezi 85 mm PSv a БР-365 je v její délce první 323 

mm a druhá sovětská je delší 365,5 mm, použitá trhavina je 43g H-10 (hexogen 

flegmatizovaný 10% vosku) a dnový zapalovač s automaticky regulovaným zpožděním PD-

30, u sovětské je trhavina A-IX-2 a dnový zapalovač, MД-5 nebo MД-7.  

 

     Já jsem se zaměřil na analýzu  ráže 100 mm PCvSv (střela protipancéřová, cvičná, svítící) 

se slangovým názvem "Jepice". V místech terčových stavů se nacházely střely nevybuchlé 

selhané jej velmi ojediněle. Zato střepin bylo mnoho. Při desítkách tisíc výstřelů na střelnici 

se nějaké to procentíčko selhání vyskytne, i když má střela dva autodestrukční zapalovače  

hlavový az-90 a dnový dz-75, které by měly zaručit výbuch střely v hranicích prostoru 

střelnice. Střela, která je plněna 1,2 kg TNT a její hmotnost je 8,78 kg, vybuchuje sama od 

sebe v případě, že netrefí cíl, na dráze letu ve vzdálenosti 2200 - 3700 m. Je pravdou, že lesní 

porosty, v průměrné vzdálenosti 2,5 km od palebné čáry, byly znehodnoceny střepinami. 

Nevybuchlé selhané Jepice se nacházely ve vzdálenostech 1800 - 5600m příčinou byla jednak 

balistika střely (používaná jako tříštivo-trhavá kolem 5-6,5 km "Dědkův odpočinek"), nebo 

jako protipancéřová mnohdy na dráze letu zastavena lesním porostem s nadmořskou výškou 

kolem 288 m.n.m. v délce 3 km až k výšce 398m.n.m. "Dědkův odpočinek". Sovětské střely 

nebyly vyloženě konstruovány jako cvičné a měly jen dnové zapalovače МД-8 nebo ДБР-2 

takže jejich selhávky byly mnohem častější. 
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Středová čára abaku střelnice Mimoň. 

 

Také munice menších ráží byla po lesích hojně. 
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     Dělostřelecká munice si vyžadovala ve svém ničení inovace. Mjr. Ing. Štěpán Brablec si 

vymýšlel, už jako učitel pyrotechnických kurzů ve slovenském Martině a později v Opavě, 

různé techniky ničení. Takovou metodu však mohl uplatnit pouze na staré trhací jámě v 

Židlově, kde široko daleko nebyl živáček. Když jsme vytvářeli takzvané korálky, věděli jsme 

s 99% jistotou, že se jedná o munici inertní bez trhaviny. Někdy se však stalo, že i mistr tesař 

se utnul a do soustavy ničené munice se vloudil místo tupouna ostrý dělostřelecký granát. Při 

samotném výbuchu se to nepoznalo, ale při kontrole jsme zjišťovali větší kráter a nacházeli 

jsme jen střepiny. Co však bylo na této metodě zajímavé, byla skutečnost, že Štěpán sehnal 

výrobce, klempíře, který vytvořil to podstatné plechovou formu takového trochu 

nepovedeného srdce, kde ta horní část vytvořila vlastně kumulaci a na  hrotu byl otvor pro 

rozbušku. Tato sofistikovaná nálož se plnila Plastickou trhavinou Pl Np 10 patřící do 

kategorie brizantních trhavin. Z pyrotechnického hlediska se řadí mezi speciální náloživo. 

Tato tvárná hmota špinavě šedé barvy obsahuje pentrit  a chemická pojiva.  Při manipulaci je 

naprosto bezpečná a spolehlivá do teploty - 30 st C. Není citlivá na úder, tření a průstřel.  

Při teplotách – 10° C a nižších nebo staršího data výroby  se   její tvárnost zhoršuje a je nutné 

ji více hnětnout a zahřívat rukama a tím získává výhodu ve své tvárnosti a snadné dělitelnosti, 

což umožňuje vytváření hmotnostně přesných tvarovaných nebo usměrněných náloží, které je 

možno tvarovat podle potřeby, situace a povahy trhaného objektu.  
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     My jsme z balíků 2,5 kg a rozměrech 22,5 x 12 x 10 cm vypichovali jako takovým 

vypichovákem vánočního cukroví pomocí zhotovených plechových forem semtex (Pl Np 10), 

který zůstal ve formě. Já jako podržrozbuška jsem je podával Štěpánovi, on je zasunul do 

plastiku a pak jsme provedli společně zapojení do elektrického obvodu. Elektrický roznět byl 

pracnější a omezený odporem rozbušek. Proto jsme raději používali roznětu pomocí 

bleskovice, na které byly rozbušky. 
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     Také pozdní podzim měl na Židlově své kouzlo hlavně, když se nám při hromadném 

ničení povedlo vytvořit výbuchem do tmavých mraků otvor, který pak dlouhou dobu putoval 

k Ještědu.  
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Jestli si někdo myslí, že nás zima zahnala ke kamnům, 

ten se mýlí. Vyhledávání munice bylo těžší, detektory se musely zapnout na maximální výkon 

a zmrzlá půda také nebyla med. Ty poslední dny jsme měli štěstí na letecké pumy. Nejdřív 

sovětská osvětlovací a pak druhoválečná kumulativní. 

 

Z mé publikace o německých pumách. Nález několika kusů této pumy byl zjištěn u Kuřívod, 

kde pravděpodobně došlo k odhozu celého kontejneru, který se však bohužel nenašel. 
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Když bylo potřeba si upéct ke svačině špekáčky, tak než se zapálil oheň, bylo nutné plochu 

důkladně prohledat jinak by se mohlo stát, že budou samé železo. 
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Ve velkých mrazech to jinak nešlo. 

     Jak jinak ukončit rok 1997 než souhrnnou statistikou práce našeho oddělení, kde již 

pracovali tři naprosto rovnocenní pyrotechnici. Jak už jsem mnohde uváděl, byla to práce 

policejních pyrotechniků v poměru k občanům podle hesla "Pomáhat a chránit". Při této práci 

nešlo o to v jakém čase, zda byla sobota nebo neděle o svátcích nemluvě, museli jednotliví 

pyrotechnici vyjet na místo ohlášeného nálezu v Ralsku nebo mimo něj. Mnohokrát si i 

jednotlivý nález vyžádal spoustu času, zejména když se jednalo o ničení na samotném místě 

nálezu.  Nález oznámený občany se nezabýval jen odstraněním samotné nalezené munice. Z 

dlouholeté praxe, a to zejména houbaři znají, že u nalezeného hříbku jsou ještě další, se 

osvědčilo prohledat okolí nálezu, což někdy zabralo vzhledem k zamoření kovovým odpadem 

podstatnou část doby strávené na místě nálezu. Tato statistika se vedla od roku 1990 a tak 

musím objasnit některá čísla. V prvním řádku jsou nic neříkající cifry. Přesné určení místa 

nálezu se vyznačovalo místopisným názvem a přesnějším údajem, což byl kód čtverce o 

stranách 50x50 metrů fyzicky vykolíkovaný v terénu. Typ a druh munice je završen celkovým 

počtem a v posledním řádku jsou aktéři provádějící zásah. 
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Výčet by nebyl úplný bez práce APO-61, který jsem ještě porovnal s výkonem APO-62 v 

Milovicích. Po odchodu Jirky Trakala se vedení oddělení řízení pyrotechnické asanace u AČR 

ujal plukovník Ing. Lubomír Smolka. 
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