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     Už podeváté byl zahájen kurz pomocných pyrotechniků, tentokrát s první ženou Janou 

Pěničovou, Kadeřábkem, Alešem, Folprechtem, Martínkem a Koblasem. 

 

     APO-61 začalo s asanací vrchbělské střelnice u Mariánské cesty a u Červeného kříže u 

"Tokaniště" a v "Suchém lese"  plochy 62,63 a 55,56. Za 

muničákem v Kuřívodech na chmelnici byly opět nalezeny 

německé letecké pumy SD-4-Hl v počtu 6 kusů. V únoru se 

asanovaly cesty na Jezovou a kolem uprchlického tábora a 

pod Bukovou horou čtverce 48 J,I.E zde bylo 7.2.1998 

nalezeno osobní vozidlo s postřílenými osobami ukrajinské 

národnosti. S Láďou jsme ohledávali celou trasu od místa 

nálezu až po přijezdovou cestu na Strážov, kde bylo nalezeno místo střelby. 

 

      Leden u policejních pyrotechniků začal příjemně. Starostka Mimoně Jarmila Folprechtová 

předala npor. Starému byt v Ploužnici, a tak už nemusel dojíždět. Bytová jednotka byla určena 

pro Vězeňskou službu ČR ve Stráži pod Ralskem. Tehdy podplukovník Vach souhlasil s 

předáním bytu pyrotechnické službě v Ralsku. Byty byly s přednostním právem Vězeňské 

služby ČR z jednoduchého důvodu. Docela reálně se uvažovalo o tom, že škola v Ploužnici, 

která byla ještě v tehdejší době ve vynikajícím stavu, bude sloužit jako vzdělávací institut 

Ministerstva spravedlnosti. Později se rozhodlo, že za asi 60 mil. Kč se institut vybuduje ve 

Stráži pod Ralskem a tak se mohl Láďa s klidem nastěhovat. Byt jsme postupně zařídili. 

 

     22. ledna jsme měli na poměry docela velký nález leteckých pum sovětské výroby u 

bažiny na jižní straně letiště. Při prohledání okolí nálezu jedné osvětlovací 50kg pumy jsme 

našli ještě jednu, později a o hodně hlouběji, ještě 3 kusy OFAB - 100. Tento případ v 

prostorách údajně asanovaných ploch mě přiměl k rozhodnutí napsat žádost o provedení 

pyrotechnické asanace na letišti v Hradčanech metodami, které jsou používány v kategoriích 

II. A III., což je do hloubky 30 a 50 cm.  Navrhoval jsem revidovat některá rozhodnutí, 

protože jsem byl přesvědčen o skutečnosti, že letiště Ralsko- Hradčany je bývalým 

kasárenským celkem a jako takový by se měl asanovat v duchu usnesení vlády č. 140/93.   Po 

tomto nálezu jsem návrh zaslal přímo na Ministerstvo obrany, GŠ k rukám plukovníka 

Smolky. Předpokládal jsem, že jako odborník uzná nutnost asanace tak důležitých ploch 

jakým letiště je. 

 

     Již od roku 1992 prosazuji, aby i v naší republice byl institut pyrotechnického průzkumu a 

pyrotechnického dohledu, které by mohly provádět civilní společnosti. Sám jsem chtěl ještě 

před tím, než se Armáda ČR rozhodla, že Ralsko bude asanovat sama. Můj návrh, který jsem 
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zaslal na ministerstvo vnitra, se setkal s nemalým odporem. Jsme národ, kde každý závidí 

jinému, a tak se také stalo, tehdejší šéf pyrotechnického odboru nepřenesl přes srdce, že by 

kolega měl firmu a bral práci policii. Když si můj návrh přečet hned telefonoval a sdělil mi, že 

podá na MV rozklad. Nikdy však nepodal žádnou stížnost na skutečnost, že si armáda najala 

na sondážní průzkum soukromé firmy, o kterých jsem již psal. 

     O šest let později sem opět chtěl zviklat ministerstvo a tak jsem si od kolegů v Bavorsku 

sháněl nějaké aktuální rady. Napsal jsem příteli Hermanu Bientnerovi o nějaké materiály. 

Když jsem dostal odpověď a prakticky úplnou náplň firmy s finanční rozvahou byl jsem 

překvapen, že již firma není v přímém dohledu bavorského ministerstva vnitra. Nedovedl 

jsem si představit, že by naše MV odmítlo přímý dohled prostřednictvím oddělení zbraní a 

střeliva Policie ČR. Přesto jsem v této rozvaze pokračoval dál, musel jsem však počkat do 

změny zákona o zbraních do začátku roku 2003. Do té doby jsem musel vypracovat zkušební 

testy na munici pro skupinu zbrojního průkazu skupiny F. Do roku 2007 jsem byl ve zkušební 

komisi a první zkoušky se konaly na služebně v Kuřívodech. 

 
Překlad dopisu: 

 

Vážený příteli ze sousedního Česka, 
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moc Vám děkuji za Váš dopis ze 17.02.1998, který mě velmi potěšil. Obzvlášť mám radost z 

toho, že jste nezapomněl na návštěvu v roce 1992 a že se pamatujete na náš 

podnik/organizaci. 

Rád splním Vaši prosbu a zašlu Vám požadované materiály. Jistě Vás nepřekvapí, když 

řeknu, že bych Vás v dohledné době znovu rád potkal. Při té příležitosti můžeme probrat 

formy případné spolupráce, stejně tak i nové zkušenosti s vyhledáváním munice. 

Nechám na Vašem rozhodnutí, zda se potkáme v Čechách či v Německu. Jste každopádně 

srdečně zván, abyste mě navštívil v Bavorsku. 

Materiály, které jste si přál, dorazí v příštích dnech. 

 

     Televize NOVA  s pořadem "Na vlastní oči" přišla s novým nápadem. Najít poklad na 

zámku Choltice. Nebyl sice v 

budově zámku ale na jeho 

zahradě hned u vchodu. 

Televize by se asi do tohoto 

projektu za každou cenu 

nepouštěla, kdyby nebyl "očitý 

svědek". Produkce si najala 

zemní radar, jeho operátoři 

vyhodnotili ve dvou metrech 

nějaké geologické změny 

podobné bedně. Já jsem v 

tomto případě měl být ten 

poslední, kdo poklad vykope a 

vyzvedne. Stejně jako u 

většiny "pokladů" jsem zase 

nic nenašel. Mám hold smůlu. 

 Radar dokáže vyhledat 

kovové i nekovové předměty 

do 5m pod povrchem země. 

Místo uložení předmětu 

dokáže zjistit s přesností 

několika centimetrů, hloubku s 

přesností o něco menší. 

Radar vyzařuje v úzkém 

paprsku vysokofrekvenční 

elektromagnetickou vlnu, ta se 

odrazí od předmětu, který má odlišnou permitivitu od okolního prostředí. 

Snadno tak v půdě zaměří plast, kov, beton, dřevo, apod. Měření a vyhodnocení 

na obrazovce probíhá v reálném čase a řez zemí je tak vidět už za jízdy radarem 

po povrchu. Horší výsledky jsou v těžkém jílu a v horninách nasáklých vodou. 

Tam radarový paprsek těžko proniká. Hůře také odhalí betonové odpadní 

potrubí položené v písku, na obrazovce se nevytvoří kontrastní rozhraní, 

protože oba materiály mají téměř stejnou hodnotu permitivity. Ještě na okraj. 

Když jsme téměř končili s měřením, objevil se Pepa Mužík, známý to hledač štěchovického 

pokladu. Má asi opravdový smysl pro hledání pokladů nebo má všude své bonzáky. 
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Nalezené pumy jsme 

zbavili zapalovačů, musím 

se přiznat, že zapalovače 

amerických pum se ještě po 

70 letech v zemi daly 

docela dobře odšroubovat, 

kdežto na ty sovětské jsme 

museli po deseti letech 

použít trochu násilí, jak 

byly zarezlé. Protože se 

pumy nalezly ve čtvrtek, 

tak se příprava jejich 

likvidace   protáhla. APO-

61 svým vedením odmítlo 

personální pomoc, pouze 

zapůjčilo jeřáb. Pro každou 

pumu jsme vykopali 

půldruhého metru hlubokou 

jámu. Ve zmrzlém písku to 

šlo docela dobře, i když 

každý kdo kopal, šetřil 

prostorem, tři kubíky písku 

jsou docela dost. Na zahřátí 

se našlo kopáčů hodně, 

nikdo nechtěl mrznout. V 

roce 98 se zima vydařila, 

nejen že sněžilo ale předtím 

a potom docela mrzlo i 

když svítilo sluníčko a bylo 

vidět až na Ještěd. Protože 

nám v ostraze pomáhalo 

obvodní oddělení, mohli 

jsme provádět ničení všech 

pěti pum najednou. Výbuch 

nebyl jeden ale v pěti 

stupních po jedné sekundě. 

Byla to taková silnější a 

rychlejší dělostřelecká 

salva.  

Z rozvoje povýbuchových 

jevů, zejména z kolmých 

sloupů výbuchu bylo jasné, 

že nikdo hloubku jam pro 

uložení pum neošidil, spíše 

byly hlubší, než jsem 

stanovil.  
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 Odpověď plukovníka jsem nechápal. Policie dostávala pouze zprávy o provedení částečné 

pyrotechnické asanace za dané období půl nebo celý rok. Nikdy se mě ani nikomu jinému, 

snad kromě armádních institucí nedostal do ruky kompletní výkaz o provedení ČPA. Ve 

stanovisku k revizi ČPA se objevily v přílohách odpovědi dvě mapky. Jedna o letišti a druhá o 

celém VVP.  
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     Zpracovaný náčrt VVP samotnou armádou předpokládal tři plochy. Fialový kruh 

znázorňoval plochu letecké střelnice Prosička se značným výskytem munice, žlutá barva 

střelnic předpokládala výskyt munice a zakazovala stavební a zemědělskou činnost. Červená 

plocha uváděla možný výskyt munice a povolovala stavební, lesnickou a zemědělskou 

činnost. Armáda předpokládala použití 100 osob 35 vozidel dobu trvání 5 let s finančními 

náklady 54 mil. Kč. Podle této prognózy měla asanace v tomto roce být ukončena.  

     Druhá mapka se týkala samotného letiště, jehož 

plocha byla ohraničena žlutě. Na této ploše byl 

proveden pouze povrchový sběr značený jako 

metoda č. 7. Černě byly vyznačeny vybrané sondy 

vesměs náhodně provedené metodou do 30 cm a 

značené jako GEOSONDA  č. 5. Červeně byl 

vyznačen muniční sklad, který byl na některých 

místech asanován metodou č. 3 do 50 cm a také 

metodou č.4 do 30 cm. Červeným pětiúhelníkem 

jsou označeny místa nálezů munice. Nálezy munice 

byly právě příčinou žádosti o revizi ČPA na letišti v 

Hradčanech. 

 

     Jeden z kuriozních nálezů na letišti byla 

elektrická rozbuška. Jak se do plochy dostala? Když 

se v roce 1985 prováděla rekonstrukce hlavní 

ranveje, vozil se beton k finišeru, který vytvářel 

hladký povrch dráhy. Bylo s podivem, že si nikdo 

rozbušky tenkrát nevšiml, pravděpodobně byla 

pokryta cementem a splynula s okolím. Po třinácti 

letech ji obnažil provoz a povětrnostní podmínky, přesto se dala dost špatně vydloubnout. Do 

betonu se dostala se štěrkem z lomu, kde pravděpodobně byla špatně zapojena. Těsnící zátka 

měla bílou barvu izolace, na vodičích byla červená a bílá. Na vyčnívající konce drátů jsme 

připojili vedení z elektrické roznětnice a rozbušku bez problémů odpálili. Prodleva 

nasvědčovala skutečnosti, že rozbuška byla z 

časového stupně standardní řady milisekundových 

rozbušek, vzor DeM, která se sestávala z 12 

časových stupňů, z čehož jeden stupeň, označený 0, 

je mžikový a dalších 11 stupňů je zpožděných vždy o 

23 až 25 ms.  Právě nultý stupeň má přívodní vodiče 

červené, ostatní stupně bílé. Těsnící zátka v dutince 

je u všech stupňů bílá. Rozbuška byla téměř ve 

středu vzletové dráhy asi 50 metrů od jejího konce u 

Hradčan. Pokud jste dobře četli předchozí rok, tak 

byste zjistili, že byla nalezena 1.9.1997. 

     Abych zdůvodnil revizi ČPA na letišti provedl 

jsem kontrolu sondy č. 2 o ploše 8138 m
2
. Abych 

mohl ve vysoké trávě pohodlně pracovat, tak jsem 

celou plochu musel křovinořezem posekat. Nakonec 

přišel ke slovu detektor nastavený na maximum. Jaké 

bylo moje překvapení, když v hloubce 15 cm jsem 

nacházel hliníkové části letadel, nebyly to zbytky 

Migů ale druhoválečných  Focke-Wulfů. Nejdříve 

jsem myslel, že tam částečky letadel byly po asanaci 
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vráceny, jejich stav a pevné spojení se zeminou předchozí vyjmutí vyloučilo. Nález další 

munice vylučoval provedení ČPA sond některou ze skupin APO-61. Nechám na každém, zda 

to byl jen můj subjektivní názor.  Následné asanace v pozdějších letech potvrzovaly, že 

některé zprávy nebyly zcela důvěryhodné. Rád bych někdy viděl výkaz o provedení ČPA 

téměř hektarové sondy. To že mě v odpovědi nazval pan plukovník, jako nekompetentního mě 

nepřekvapilo. Od roku 1990 jsem podobných invektiv od představitelů armády zažil dost. 

 

 

 
 

 

     Několikadenní nesouvislá asanace sondy č. 2 vyvrcholila až v letní době, kdy na tomto 

místě byly postaveny stany putovního tábora.  
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     Čtyři roky po sametovém převratu způsobilo i takovéto fátum. Major a inženýr 

Československé Armády se během dalších deseti let vypracoval na pomocného pyrotechnika 

a zodpovědného řidiče Praga V-3-S vozící výhradně ten nejnebezpečnější náklad. Pepa od 

1.10.1993 do 30. 11. 2003 navozil do skladů a na trhací jámu tuny odjištěné munice. Mnozí v 

současné době dostávají vyznamenání a jsou vedeni jako váleční veteráni, i když mnohdy 

nesdíleli takové nebezpečí jako Ing. Josef  Šácha. Úspěchem přežití byla skutečnost, že si 

munici na korbu náklaďáku a přívěsu ukládal sám. 
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     Nejen prací živ je pyrotechnik. Kolegové v Milovicích nás pozvali už na výroční, pátý 

country bál. 
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      APO-61 na rozdíl od nás prohlížel systematicky okolí Malé a Velké Bukové hory až do 

poloviny dubna. Pak se skupiny rozletěly k "letadlu" ve Zbynském polesí. Proč se zažil 

místopisný název "U letadla"? Důvodem byla tragická nehoda dne 19. 6. 1953. V zalesněném 

prostoru nedaleko od letiště 29.lp. Hradčany, havarovalo  letadlo typu AERO C3B v.č.403 s 

označením TH-18 s tříčlennou osádkou, kterou tvořili por. František Tesárek a čet. Ladislav 

Ritter ti okamžitě zahynuli v troskách letadla. Třetí člen osádky por. Boris Trachtulec přežil s 

těžkým zraněním. M Sedlák ve své knize Letecké nehody a příhody uvádí   k této katastrofě 

datum 17. 6. 1953. Osádka prováděla cvičné bombardování  z 16.6 na 17. 6. 1953. Cílová 

plocha byla jižně od  polygonu  tankodromu v prostoru bývalé obce Okna.   Že vůbec letadlo 

chybí, se zjistilo až následující den když ho technici nenašli na své stojánce, teprve pak se 

začalo s rozsáhlým pátráním a bylo nalezeno pravděpodobně až 19. 6. 1953. 

 

 

 
 

     Už z dřívější asanace svážných cest na Zbynsku jsem přivezl pozůstatek havarovaného 

letadla a to hlavu válce řadového motoru. Tento artefakt jsme později použili v našem muzeu 

v části historické makety hradčanského letiště. V roce 2001, třináctého října, skupina z Klubu 

vojenské letecké historie provedla na místě nehody průzkum a našla významné materiály z 

nehody. Velmi zajímavým nálezem byly letecké hodinky, které měl každý člen osádky 
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vyfasovány a byly tak v majetku vojenské správy. Pravděpodobně již nikdo nestanoví, komu 

č.  5095 patřilo.  Kromě reduktoru vrtule bylo nalezeno ještě mnoho zajímavých částí letadla. 

Více informací získáte na http://www.kvlhrvacovcerna.estranky.cz/. 
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     Služebna sice splňovala veškeré potřebné podmínky jako laboratoř pro zkoumání 

pyrotechnických stop a možnosti zpracování znaleckých posudků, neměla však zázemí pro 

uchování stop výbušného charakteru. Proto jsme se rozhodli, že za pomoci techniky APO-61 

vybudujeme trošku odolný skládek, ve kterém se skladovali výbušniny, ale jen v gramových 

množstvích, aby byly k dispozici pro zkoumání. 
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V červnu APO-61 dostalo posilu ve formě dvaceti budoucích pyrotechniků z Opavského 

kurzu, kteří si tak odpracovali praktickou činnost při vyhledávání munice. Nejčastěji byli 

nasazováni do prostoru "Dědkova odpočinku" a na Nový dvůr k brodišti tanků. 

 
 

Opavští kurzanti při výpomoci APO-61 

 
Po zkouškách se slovutnou komisí 



  
 

22 
 

 



  
 

23 
 

 
 

 

TAK MĚ DOSTAL 

 

 
     Dlouholetý kamarád a spolužák z univerzity a fotograf ČTK Libor Zavoral, chtěl udělat 

nějakou fotku z nálezu ručních granátů, vytáhl mě před služebnu a fotil, řekl, abych si olízl rty 

a cvak. Takhle se vyrábí z genia idiot, imbecil, blbec a nevím co ještě. Budu mu to muset 

někdy vrátit. 
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     Na vlastní pěst jsem se opět pustil do aplikování výsledků částečné pyrotechnické asanace 

pro praktické využití zejména u takových úřadů, které rozhodují o užívání asanovaných i 

neasanovaných prostorů bývalého VVP Mimoň. Jedním z důležitých úřadů je Český úřad 
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zeměměřičský a katastrální. Oslovil jsem jeho předsedu. Zádrhelem v pozdější době bylo 

nedodržení slibu armády, že vytvoří záznamy v digitalizované mapě o používaných metodách 

asanace a nálezech munice. Do dnešního dne se záměr, který jsem do konce asanace území 

prosazoval, nebyl realizován. Ani ty nejdůležitější stavební úřady nemají dodnes autorizovaný 

materiál o provedené asanaci. 
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     Za první čtvrtletí 1998 jsme asi 20 dnů strávili na asanaci pro vrty firmy KAP, když jsem 

jednou vylézal z lasa za poškozenou věží letového provozu, myslel jsem, že na ranvej letiště 

přistává UFO. To čudo, jak říkají na Slovensku, nebyl žádný modýlek, mělo tvar čočky o 

průměru odhadem asi 12 metrů a bylo stříbrné po obvodu něco vlálo. Až když se přiblížilo 

blíž, poznal jsem, že má dva motory s tlačnou vrtulí. Byla to taková tříkolka, která 

poskakovala nad plochou od jednoho do dvou metrů. V prosklené kabině někdo seděl. Zdálo 

se mi, že to UFO honí nějaké auto. Fronteru jsem měl stát na cestě u jídelny a než jsem přijel 

na plochu toho mimozemšťana zatknout, byl pryč. Podruhé jsem ho uviděl asi za dva měsíce. 

Náčelník obvodního oddělení v Kuřívodech npor. Stanislav Dokoupil přijel na služebnu s tím, 

že někde nad prostorem spadlo dopravní letadlo, jestli jsem něco neviděl. Operační z České 

Lípy ještě několikrát upřesňoval situaci, nakonec jsme se dověděli, že švýcarské malé 

tryskové letadlo mělo přistát po odbavení v Karlových Varech na Ruzyni, ale někde v 

prostoru Bezdězu pilot hlásil technickou závadu a už se neozývá. Poslední hlášení bylo, že 

Ruzyně připravuje letku pro vypátrání letadla. Protože jsme nikde neviděli kouř, usoudil jsem, 

že mohl nouzově přistát v Hradčanech na letišti a tak jsem se tam rozjel. Hned jak jsem přijel 

na severní pojížděčku uviděl jsem dopravní letadlo s helvetským křížem a bylo mi vše jasné, 

zavolal jsem náčelníka obvodního oddělení policie, že ho mám a jel jsem k hangáru, kde stála 

spousta lidí. Bylo tam několik Japonců a nějací německy mluvící lidé. Přišla ke mně slečna 

tlumočnice a ptala se, co chci, vysvětlil jsem jí jaká je situace a ona zavolala pilota. Když mu 

přetlumočila, že z Ruzyně vylétá pátrací letka, rychle se rozběhl k letadlu. Pak jsem se 

dověděl, že ohlásil nouzové přistání a po opravě odletí.  Byla to finta na letový provoz. 

Pravděpodobně by mu nedovolili na letišti v Hradčanech přistát. Důvod přistání tolika cizinců 

byl jasný, všichni se přijeli podívat na podivný projekt létajícího stroje i já jsem byl 

překvapený. Ten létající rejnok měl už vrtule vpředu jako tažné a byl "nafukovací". Škoda, že 

jsem neměl foťák nevím, zda si ho vůbec někdo vyfotil, tak jsem ho jen načrtl. 

 

 
 

 

 

     APO-61 v květnu až červnu asanovalo Nový Dvůr německy Neuhof, původně to byl 

panský dvůr. Ještě v roce 1945 se zde chovaly jezdecké koně, čemuž napovídala i dostihová 

jezdecká dráha. Na výtoku ze stejnojmenného rybníku stál takzvaný Nový Mlýn německy 

Neumühle od roku 1937 mlýn zanikl a byla z něho hájovna. Po roce 1949 obě části úplně 

zanikly. Další částí byl Hvězdov, původně měl také dvě části, ale ne jako dnes, pojmenovány 

ještě číslicemi I. a II. Původní Hvězdov německy Hӧflitz měl právě ještě jednu část po pravé 
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straně Ploužnického potka a stejnojmenného rybníka, která se jmenovala Neudorf. Mezi 

Hvězdovem a silnicí u Pavlinína Dvora byly pouze rozsáhlé polnosti, kde vznikla jedna z 

prvních velkých střelnic.  

 

  
 

     Jedním z nálezů byly 8cm RSprgr  (Raketensprenggranaten) raketa raketometu, který se 

jako trofejní zbraň v počátcích novodvorské nebo také nazývané mimoňské střelnice používal. 

Raketa měla průměr 78 mm délku 699 mm, obsahovala 580 g TNT. Celková hmotnost 6,8 kg. 

Zapalovač AZ se pro značnou korozi nepodařilo vyšroubovat, proto v naší expozici jsou jen 

motory. 
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     Tato bývalá pole německých sedláků nebyla historicky pouze střelnicí VVP Mimoň ale, 

čož je doloženo historickými nálezy munice, také cvičištěm v období let 1942 a 43. Nebylo to 

cvičiště v pravém slova smyslu, jednalo se o propachtovaná, zoraná pole vždy po skončení 

sklizně. Vzledem k tomu, že jsou pole písčitá byly zde podmínky jako na poušti. Cvičiště také 

nesloužilo jako běžná střelnice, ale bylo používáno pro výcvik vybraných velitelů 

Wehrmachtu, zejména pak pozemnich vojsk Afrikakorps, což bylo označení používané pro 

všechny německé pozemní jednotky v severní Africe jako celek, jelikož Afrikakorps byl do 

konce roku 1942 jejich největší součástí. Cvičiště bylo využíváno pro zkoušení nových zbraní 

zaváděných do výzbroje Wehrmachtu. Při asanacích mezí, kde bylo uloženo značné množství 

vyorané munice jsem s Laďou Starým zašel i dál do pole vyzkoušet některé nové typy 

detektorů. Při zkoušce jsme zjistili velkou odezvu a tak Láďa začal kopat asi v půlmetrové 

hloubce narazil na trubku. Zprvu si myslel že jde o nějaký okap a tak do trubky zaťal 

krumpáč. Veškerá snaha trubku vytáhnout byla marná a tak jsme kopali dál a stále hlouběji 

přičemž jsme začali zjišťovat, že trubka směřijící kolmo do země má miřidla, spoušť a další 

zařízení bylo nám  jasno, že nejde o okap ale o zbraň Panzerschreck 43. Když jsme zbraň 

konečně vytáhli byla prázdná, bez rakety. Jen tak ze zvědavosti jsem v houbce přes jeden metr 

opět slyšel velkou odezvu a kopali jsme dál. Asi o 20 cm hlouběji jsme narazili na dvě střely 

RPzB. Gr 4312 (Raketenpanzerbüchsen-Granate) zdálo se nám, že jsou ostré a tak jsme s 

nimi zacházeli do doby, než se mi podařilo zjistit, že místo kumulativní nálože je asfalt a 

zapalovač je náhradní. Co bylo ostré byla raketová pohonná hmota. Že se jedná o 

prototypovou zbraň jsme zjistili z několika zdrojů v somotném Lipsku, kde byla vyráběna ve 

firmě HASAG (také známý jako Hugo Schneider AG, nebo jeho původní název 

v němčině: Hugo Schneider Aktiengesellschaft Metallwarenfabrik ) v Lipsku. Němci vytvořili 

prototyp Panzerschrecku 43 okopírováním systému americké 60 mm M9A1 Bazooky, kterou 

získali v okupovaném Tunisku. Typická vlastnost německých konstruktérů spočívala ve 

zvětšování okopírovaných systémů, a tak změnili podstatně ráži z "pouhých" 60 mm na ráži 

88 mm magická osmaosmdesátka byla také propagována v dělostřelectvu. Tím, že se zvětšila 

ráže muselo se to zákonitě projevit  i v letových vlastnostech samotné rakety  výstřel byl 

provázen mohutným zášlehem plamene. Kromě toho, výšleh raketového motoru ohrožoval 

svým plamenem střílejícího, prozrazoval také jeho pozici. Raketa vypálená z panzerschrecku 

hořela i po opuštění hlavně a vzhledem k tomu, že nebylo použito bezdýmného prchu, tak 

vypouštěla během letu hustý dým, což zbrani vyneslo přezdívku Ofenrohr (roura od kamen). 

Střelec musel při střelbě používat ohnivzdornou pláštěnku a plynovou masku což samozřejmě 

u Bazooky nebylo. V Kummersdorfu na dělostřeleckém polygonu v březnu 1943 byly 

provedeny srovnávací testy Bazooky a Panzersrecku. V září 1943, byla na polích pod horou 

Ralsko vyzkoušena jedna z nejhmotnějších protitankových zbraní, která patřila mezi  zbraně k 

opakovanému použití způsobilá k ničení různých typů tanků na vzdálenost větší, než mohla 

poskytnout "Bazuka." 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Leipzig
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Na renovovaný exponát této zbraně se budete muset přijít podívat do muzea. 

 

     Ještě jeden druh munice z doby let 1942-43 byl v hojných počtech vyoráván na těchto 

polích.  V té době existují dva modely Faustpatrone , na Faustpatrone 1, který se také jinak 

nazýval Gretchen  nebo Klein; a Fauspatrone 2, kterému se také říkalo Panzerfaust 30.  

Ocelové hlavice z tenkého plechu obsahovaly kumulativní nálož. Jaké bylo překvapení, když 

jsem hlavici panzerfaustu nelaboroval, předpokládal jsem, že bude obsahovat Cyclotol 

(Cyclonite a TNT) a tak získám docela vzácný druh trhaviny.  Nikdy jsem ještě neviděl 

cvičný faustpatrone 2, který místo trhaviny obsahoval asfalt. Originální cvičné panzerfausty 

měly hlavice celé ze dřeva, která byla před výstřelem nasazována na hlaveň pušky Mauser a 

vystřelována slepým nábojem. Původní dřevěná část stabilizátoru již byla povětšině úplně 

rozpadlá, někdy jsme v blízkosti nalezli pružiny s křídly stabilizátoru.  

     Tyto dva panzerfausty vyvinul Dr. Heinrich Langweiler a Hugo Schneider z HASAG Co. 

První panzerfaust, později známý jako „Panzerfaust 30M Klein“ (malý), byl zadán do výroby 

v malém měřítku v létě 1943, a první panzerfausty byly vypáleny proti sovětským tankům v 

listopadu 1943. Do konce roku 1943 tým HASAG vyprodukoval vylepšenou verzi 

„Panzerfaust 30M Klein“, která dostala název Panzerfaust 30M. Byl  vybaven  větší hlavicí 

v ráži 149 mm, což vedlo ke zlepšenému průniku pancířem ze  150 na 200 mm. Ze všech 

těchto okolností a nálezů munice vyplývá závěr, že firma HASAG měla vztah k prostoru pod 

Ralskem. Originál hlavice Panzerfaust 30M můžete spatřit v naší expozici. 
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Počátkem června jsem byl zásoben na celý týden kolegy z Ruzyně. Letišťáci přijeli novým 

Mercedesem, který museli hned dopoledne vyzkoušet v terému. A jak jinak než s připojeným 

přívěsem s municí, kterou si museli vyhledat. 
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     Červen ve své polovině byl ve znamení oslav. Odchod každého pyrotechnika do 

zaslouženého důchodu je tak trochu smutný, nikomu se nechce od kamarádů odejít. Na druhé 

straně je to okamžik veselý, který vyjadřuje stav spokojenosti s tím, že to mnohdy těžké 

období bylo přežito bez větší újmy. Takový den prožíval i náš kolega major. Václav Pípal z 

letiště Ruzyně. Snažil jsem se založit takovou tradici. Každý odcházející pyrotechnik si odpálí 

svoji poslední ránu a tak důstojně završí svou práci. Abych mohl tuto akci zajistit, musel jsem 

si vzít volno.  V pracovní době se nemohl ve zvýšené míře požívat alkohol a také zneužívat 

pyrotechnickou služebnu k oslavám. Volno jsem si v souladu se zákonem zajistil, i když jsem 

jej naplno nevyužil pro daný účel volna. Požádal jsem o pracovní rehabilitaci. Někomu se 

bude zdát směšné, že pyrotechnik denně běhající, hledající, kopající, nakládající, vozící a zase 

kopající, zahrabávající a utíkající z jámy musí navíc ve svém volnu být účelně pracující, 

uklízející, připravující a kolaudující své hnízdo. Vše musí být posvěceno vrchností. 

 

 
 

     Po ing. Jaroslavu Dědečkovi odcházejícímu požárnímu chemikovi a pyrotechnikovi 

Kriminalistického ústavu v Praze si poslední ránu vykonal i Vašek Pípal. Venda byl 

dlouholetý pracovník pyrotechnického oddělení ruzyňského letiště. Největší zásluhu na 

prostřeném stole měla moje Růženka s Láďou Starým, protože Vendovi připravili den 

odchodu do důchodu, myslím docela důstojný. S Vendou přijela i podstatná část jeho 

spolupracovníků.  
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Major Václav Pípal 
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V té době jsem slavil překročení padesátky a tak došlo i na mě. 
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24. června 1998 se na staré trhací jámě konala, zejména pro právě probíhající praktickou část 

pyrotechnického kurzu z Opavy, ukázka 

využití, pro pyrotechnické použití, novinky v 

neelektrickém roznětu (Non-el). V podstatě 

každá ze složek Non-el se skládá z duté  

laminované plastové trubky; vnitřní povrch je 

potažen danou hmotností výbušné kompozice 

HMX (cydo-tetramethylen tetrarutramine nebo 

homocyclomt) a práškového hliníku  na 

metr délky. Trubice je extrémně odolná, pružná, 

odolná vůči vodě a jiným kapalinám a má dobré 

tahové vlastnosti. Rázová trubice je připojena k 

okamžité nebo zpožděné rozbušce.  Vše se 

uvádí v činnost  rozbuškou, bleskovicí nebo 

Non-el startérem. Probíhá-li v trubici detonace 

o rychlosti kolem 2000 m/sec. můžete bez obav 

trubici držet v rukách. 
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Narušená budova letové věže. 
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     Několik týdnů se rozhodovalo co s poškozenou věží letového provozu na letišti v 

Hradčanech, kterou poškodil dne 9.12.1996 neznámý pachatel.  Cihly na vápenné maltě 

lákaly nenechavce, kteří je loupali bez ohledu na možnost zranění. V pátek 26. června jsme s 

Láďou Starým už v osm hodin byli na letišti, připravovaný odstřel nemohl být proveden 

formou ženijního cvičení, jednalo se o civilní prostor a o civilní stavbu byť se jednalo o 

vojenský objekt. Musel jsem zpracovat pro okresní úřad, spravující svým speciálním 

stavebním úřadem prostor Ralska, demoliční projekt. Nic jsme nemohli ponechat na náhodě, 

muselo se počítat s mnoha aspekty. Chtěl jsem si vyzkoušet to, co by při normálních 

demolicích nemohlo být z bezpečnostních důvodů provedeno. Přece jenom to byl experiment. 

Musel jsem ochránit telefonní kabel procházející v okolí a původně napojený na věž. Pojem 

demoliční imploze může být pro laiky zavádějící. Technicky není imploze fenoménem. 

Skutečná námi řízená imploze obvykle zahrnuje rozdíl mezi vnitřním (nižším) a vnějším 

(vyšším) tlakem, nebo jinak, síly působící dovnitř překonají síly působící ven a jsou tak velké, 

že se struktura objektu zhroutí dovnitř do sebe. Řízená demolice, a to konkrétně pro tzv. 

“kink“, což je imploze, která se provádí od středu budovy, kdy je nejprve v podzemí 

odstřelena konstrukce uprostřed budovy a pak vzápětí po stranách. Ve výsledku tato imploze 

vypadá tak, že se nejdříve prohne nahoře budovy střecha a to uprostřed, následně symetricky 

kolabují obvodové stěny celé budovy, a veškerý materiál se nasune do středu objektu.  

Problém mohla způsobit nesymetričnost objektu, kterému chyběla celá jedna čtvrtina. 

 

 

 

 
 

Není pochyb o čase historické události. 
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Ze snímků je zřetelné, jak dlouho demolice trvala. Než dopadla poslední zeď, už jsem byl 

venku z krytu 
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     O měsíc později 22. července nás čekal nález v této části prostoru nečekaný. I když jsme 

ze vzrostlých stromů vyjímali různou munici, bylo to převážně v dopadových prostorách 

střelnic. Ráže od 30 mm, přes 57mm až do 125 mm se vyskytovala ve stromech okolních lesů. 

Vždy to bylo spojeno s lesnickou prací, kácení stromů a práce s motorovou pilou nebyl pro 

nás žádný problém, každý pyrotechnik a nejen on na pracovišti kriminalistické techniky a 

expertiz měl zkoušky na motorovou pilu a praxi v lesním porostu.  My jsme dost často 

vypomáhali vojenským lesům a hasičům s kalamitami v okolí silnice z Mimoně na Krupou. 

Dobývání munice ze stromů mělo svá specifika a bezpečnostní pravidla. Když bylo 

stoprocentně jisté, že se jedná o munici cvičnou, tak se strom porazil běžným způsobem a pak 

se vyřízla část se střelou a munice se dala mezi výstavní exempláře nebo se zničila. Něco 

jiného byl případ nálezu rakety  S-5 v okenském polesí. Raketa byla z poloviny zapíchlá v 

borovici téměř u paty stromu. Protože se jednalo o místo, kde byl výskyt rakety 

nepředpokládaný, a na hony vzdálený od letecké střelnice předpokládali jsme, že šlo o 

náhodný výstřel z ozbrojeného letadla Mig-21 někdy v roce 1983, čemuž nasvědčovaly 

letokruhy na patě kmenu. Strom se musel pokácet nadvakrát a tak aby kmen náhodou nespadl 

na raketu. Medializace nálezu byla nasnadě. Raketu našli borůvkáři a zavolali na 158 a tam 

informovali mého dlouholetého kamaráda fotografa a novináře Libora Zavorala. Ten den se 

také v novinách řešil tříletý problém s rezervací nosorožců ve Svébořicích. Projektu chybělo 

přibližně osm miliónů amerických dolarů. Celá dlouholetá akce NATO skončila NANIC. 

Naše akce s raketou skončila jako vždy, dobře.  
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     Raketa, jak bylo zjištěno později, se zapíchla do stromu, tak, že její hlavice i se selhaným 

zapalovačem se nárazem zasunula do již vypálené palivové komory. Proto hlavice nekouká ze 

stromu na druhé straně, jak by vzhledem k délce měla. 
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     APO-61 v červenci asanoval pod ostrovskými vrchy a byla provedena kontrola kvality 

všech parcel 204 a nebyly zjištěny žádné závady. Pokračovalo se západně od Černé Noviny k 

ostré rokli a jedna skupina završovala prohlídky objektů ve Hvězdově. 

 

     Láďa  Starý si v srpnu tohoto roku vzpoměv  na Vančuru dýchal na kuličku teploměru. Na 

rozdíl od „Rozmarného léta“ sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul z pozice 38°C  

znamenaje tuto řádnost do deníku měl několik myšlenek, jak se zastavíme na koupališti v 

Bělé pod Bezdězem a prohlásil: „Tento způsob léta,“ děl vposled, odvraceje se od přístroje 

Celsiova, „zdá se mi poněkud nešťastným.  Do Bělé pod Bezdězem jsme jeli ne však na 

koupaliště ale k jednomu rodinnému domku, kde stavebník právě skončil s bouráním lešení, 

když si jeho kamarád všiml, že některé trubky jsou od normálních lešenářských trubek 

nápadně jiné. Na svých koncích mají převlečné matice a jdou dobře spojovat a také khaki 

barva mu byla divná, s kamarády se domnívali, že jsou to trubky na stavbu nějaké vojenské 

antény, protože to majitel našel v bývalých kasárnách sovětské armády ve Vrchbělé. Když je 

dávali na hromadu, všiml si jeden z nich, že lešenářská spojka svým šroubem vytvořila v 7 cm 

silné trubce díru, ze které se sypalo něco žlutého, a proto to oznámili na obvodním oddělení 

Policie ČR. Když jsme přijeli na staveniště přesto, že bylo vedro, polil mě studený pot. Vedle 

ohně, kde se pálili staré poškozené lešenové podlážky, leželo několik trubek. Teplota trubek 

ležících na sluníčku měla sama o sobě skoro 60 °C a vedle ohně ještě o nějakých 15°C víc. 

Nechybělo moc a trhavina (TNT) mohla vytékat. Trubky v délce 2 m, každá s obsahem 5,2 kg 

TNT se skoro vešly do Frontery, ještě nikdy jsme na výbušninu přesahujícím vozidla nedávali 

červený praporek. Když jsme jich asi 25 naložili a odváželi, přiznal se majitel, že na louce, 

kde je sebral, je jich ještě asi 10 kusů. 
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     Trubky původně tvořily základ táhlé nálože výbušného odminovače sovětské výroby 

(удлиненный заряд разминирования УЗ-3). Blok nálože se spojoval převlečnými šrouby a 

do minového pole se dostával třemi způsoby. 1) tank postupně do minového pole tyče 

opatřené vpředu ližinou nasouval nebo 2) je za sebou natahoval a třetí možnost byla ta, že se 

do trojúhelníku vložila reaktivní část jiného odminovače a ta svým pohonem odvezla do 

minového pole celou táhlou nálož v délce 50 nebo 100m. Pouze jedna jediná trubka z nálezu 

byla inertní ta se vkládala do čela táhlé nálože pro případ, že by ližina iniciovala nějakou 

minu. Tato trubka je v naší expozici ostatní jsme museli zničit, samozřejmě hospodárně 

využili jsme je jako přídavné táhlé nálože.     

 

     V tom vedru jsem přeci jenom měl reálnou vyhlídku na chládek. 19. srpna jsem měl stání u 

soudu s panem Vorlíčkem, který se neustále odvolával na skutečnost, že jsem mu znemožnil 

podnikání, když počátkem roku 1995 musel ukončit protizákonné podnikání v delaboraci 

munice. Soud rozhodl v jeho neprospěch. Nebyl to však poslední střet. 
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8. září jsme brzo ráno společně s Láďou Starým odjeli slavnostně oděni do 

stověžaté Prahy do areálu Policejní akademie na Lhotce. Zákonem č. 

111/1998 Sb. (vysokoškolský zákon) zní oficiální název této 

školy: Policejní akademie České republiky v Praze.  V této škole 

probíhal I. Mezinárodní pyrotechnický seminář Praha v souvislosti s 50. 

výročím pyrotechnické činnosti Policie České republiky.  První čestnou 

plaketu k 25. výročí jsem dostal už v roce 1977. Jste-li dobří 

matematici tak vás musí zarazit právě 50. výročí v roce 1998. 

Neměnné zákony matematiky jak jsem poznával na gymnáziu, 

přestávají v prostoru velkých hmotností, rychlostí a rozměrů 

platit. Právě Albert Einstein upravil tyto zákony a právě s pomocí 

matematiky zakřivil nejen prostor, ale i čas. V tomto časoprostoru 

matematika záhadně funguje a matematické výsledky jsou v souladu s 

realitou. To znamená, že 1977 + 25 = 2002. Jak jsme zjistili, tak zakřivení 

matematické historie vytvořené velkým třeskem 17. 11. 1989, způsobilo 

posun v čase o celé 4 roky.  Nová policejní garnitura nemohla přenést přes 

srdce, že pyrotechnická služba vznikla v době socialismu 19. června 1952 

a tak bylo nutné vymyslet pyrotechniky bezpečnosti ještě před únorem 

1948. Naše oslava se sice opozdila o pár měsíců, ale nikomu to vcelku 

nevadilo. Proběhlo předání plaket, setkali jsme se s prezidentem 

samozřejmě jen policejním, proběhla recepce a nakonec jsme 

skončili v Muzeu Policie ČR. Druhý den byly bloky odborných 

přednášek a diskuse, ta jen do výše platu každého z účastněných. 

Ještě na okraj neurčitost a nespojitost jsou běžnými jevy, 

stoprocentně víme, že rok nemá 365 dnů. Všechno co je a bylo 

vyjádřeno matematicky je nepřesné a neurčité jen díky historii 

ovládanou politikou.  Kdosi se pustil do hledání vzniku 

pyrotechnické služby nejlépe před rok 1948, což se téměř 

podařilo a také 55. výročí v roce 2003 se neslo ve stejném duchu. 

Také poslední šedesáté výročí v roce 2008 se na historii pyrotechnické služby  PČR nic 

nezměnilo. Po šesti letech, kdy se "nic" nedělo je tady najednou 75. výročí. Že se 

"nic" nedělo, není tak pravda. Díky opravdovému pátrání v dějinách policie, které bez 
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pochyby ovládá současný ředitel Pyrotechnické služby plk. JUDr. Michal Dlouhý Ph.D., byl 

nalezen pravděpodobně již poslední počátek policejních pyrotechniků v Čechách. 
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     Svařování výbuchem jinak nazývané plátování bylo jednou z mimoasanačních činností 

naší služebny. Ralsko se tak stalo výrobnou materiálu, který by se jen tak někde nemohl 

vyrobit. Na různých místech židlovské střelnice se svařilo několik desítek tun materiálu. 

Spolupráce s RNDr. Ing. Ludvíkem Pískovským a jeho kolektivem nás uvedla do tajů 

svařování, dá se říci nesvařitelných druhů kovů ve velké ploše. 

Pro ilustraci si řekněme některé základní úkony výbuchového svařování tato metoda se 

používá  zejména pro navařování, tzv. plátování. Dvě desky se na sebe položí v daném 

distančním odstupu, který zajišťují podložky. Na horní povrch horní desky se rozprostře 

trhavina pro zvláštní použití SEMTEX® S 30, jejíž účinnou složkou je pentrit. Používá se 

pro výbuchové plátování a svařování kovů. Jedná se o bílou sypkou látku v 25 kg pytlích, 

která se přivede z jedné strany po celé její délce pomocí rozbušky a bleskovice k explozi. 

Rázová vlna, která kovem prostupuje, způsobí tlak 10 až 100 GPa, který je mnohonásobně 

větší než mez kluzu spojovaných materiálů. Sraz obou desek se právě vzhledem k extrémním 

tlakům vypočítává pomocí hydrodynamické teorie, protože se materiál v místě styku chová 

jako ideální kapalina Tlaková energie se tak přemění na deformační, oba materiály 

na kontaktní ploše zplastizují součastně se vytváří dva kovové proudy. Jedním je takzvaný 

tlouk, který je hmotnější a zůstává na linii srazu, druhým je tzv. trysk, který se pohybuje před 



  
 

51 
 

linií srazu rychlostí, která převyšuje detonační rychlost Semtexu 30, což je kolem pouhých 

2000m/sec. Na rozdíl od ostatních Semtexů, jejichž detonační rychlost se pohybuje od 7000 

do 7400 m/sec. Trysk je tvořen materiálem povrchových vrstev spojovaných kovů zejména 

jejich oxidů a nečistotami, kterým se v přírodě nelze úplně vyhnout přesto, že se ještě před 

samotnou montáží plochy čistí a odmašťují. Právě relativně nízká detonační rychlost je 

vhodná pro svařování různých materiálů, které metodami tavného svařování nelze spojovat, 

např. ocel a titan. 

  

Představa laiků je taková, že trhavina 

exploduje v celém obsahu a najednou v 

jediném čase. Při každém výbuchu si musíme 

představit zejména prostor a čas i výbuch má 

právě díky detonační rychlosti svůj směr a 

postup, který je pro svařování využíván.  

 

Výbuchové svařování. (1) navařovaný materiál, (2) svar, (3) základní materiál, (4) exploze, (5) 

trhavina, (6) trysk 

 

 
 

 

     SEMTEX® S 30 má ve svém použití své vlastní podmínky, protože se jedná o sypkou 

trhavinu, tak nejmenší povolená vrstva, aby dobře pracoval, je 20 mm. Byly případy, kdy 

jsme na plochu materiálu rozložili vrstvu o hmotnosti i 1500kg. Takový výbuch na volném 

prostranství vytváří docela velké doprovodné povýbuchové jevy. Provádělo se mnoho 

rozličných tvarů o různých velikostech ploch limitované dopravou a také teplotou nad 100°C, 

která musela být pro kvalitu svaru zachována. Největší kruhový průměr byl 4 m, čtvercových 

tvarů bylo nejvíce i mnohoúhelník se našel. 
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Příprava terénu a samotné uložení muselo být kvalitní 
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Jeden z nejdůležitějších úkonů bylo seřízení distančních odstupů plotovaných materiálů na 

detailu spodního snímku jsou patrny navařené šrouby s maticemi, kterými se seřizování 

provádělo. Také háky musely být k základní oceli dobře přivařeny, aby po výbuchu a 

odkrojení plátované vrstvy titanu neodpadly. 
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Důležité je rovnoměrné rozložení semtexu, pěkně rozsypat pytlík a urovnat do potřebné 

detonační vrstvy. Měl jsem praxi se stavbou domu a tak jsem se té zednické práce ujal. 
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Po výbuchu několika metráků semtexu je okolí k nepoznání. Deska se odhadem propadla o 

neuvěřitelných 40 cm. V přepočtu to vychází na volný pád z výšky 8km.  Důležité je, že se svar 

povedl. Materiál byl v částce několika stovek tisíc korun. Svarem pomocí výbuchu se zhodnotil 

o 300 %. 
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Když se vybrousí profil řezu lze spatřit vlnky spojeného materiálu. Nahoře titan, 

dole ocel. 

 

 
V nepřízni počasí se musí Semtex 30 chránit před deštěm vzhledem k tomu, že je 

nevodovzdorný. Stáž si v plátování prodělal i syn Vítek, (vlevo), přestože raději pracuje se 

dřevem. 
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I přes nepřízeň počasí se dílo podařilo 
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      Stará stálá trhací jáma pod Zadním vrchem v Židlově již od samého počátku vzniku 

nesloužila jen k ničení munice z nálezů. Prostor trhací jámy a jejího okolí byl využíván 

lodním registrem pro pádové zkoušky, pro expertizní a výcvikovou činnost nejen Policie ČR 

ale i jako praktická zkušebna pro Univerzitu Pardubice, výrobní závod Synthesii Semtín, 

Zbrojovku Vsetín. Plátování ocelí výbuchem byla další zajímavá ekonomicky potřebná a 

poučná činnost a v neposlední řadě to byli hasiči, hlavně ti pražští. Několik sérií praktických 

zkoušek různých druhů požárů mnoha výbušných předmětů bylo zajímavým a poučným 

zjištěním i pro zkušené pyrotechniky. Ing. Václav Kratochvíl z HZS hlavního města Prahy 

připravil zajímavý projekt preventivních výbuchů tlakových nádob s hořlavým plynem. 

Policie přišla s nápadem zamezit hrozbu výbuchu tlakové nádoby při silném požáru, a to jejím 

prostřelením při čemž došlo k vyhořením obsahu výstřelovými otvory, sice za hrozivého 

zvuku, ale bez roztržení těla nádoby.  Odstřelovači Útvaru rychlého nasazení PČR se 

předvedli jako odborníci na svém místě. Ještě jeden význam akce měla, mohl jsem si 

prohlédnout z vrtulníku detailně celou plochu trhací jámy a to ještě na sklonku léta. 

 

 
 

Detonace – šíření chemického rozkladu výbušniny konstantní rychlostí vyšší než rychlost 

zvuku. Rychlost detonace ve výbušných plynných směsích je 1000 až 3500 m/s. Detonační 

vlna vykazuje značné destrukční účinky, hlavně v místech odrazu od překážky, kde se může 

tlak i 2x až 2,5x zvětšit (v plynech z 1 až na 5 MPa). Pro posouzení procesů výbuchů byly 

provedeny praktické zkoušky v reálných podmínkách požárů. Protože se v dostupné literatuře 

nepodařilo zjistit, jakých zkušebních metod se užívá, popř. jaké porovnatelné zkoušky byly ve 

světě již provedeny, byl stanoven program zkoušek tak, aby byla v co největší míře zajištěna 

opakovatelnost a porovnatelnost jednotlivých zkoušek. Vlastní zkoušky proběhly v říjnu 1998 

v prostoru Ralsko, který je jinak využíván k zneškodňování munice. Program zkoušek, jejich 
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přípravu, provedení a vyhodnocení bylo možné provést pouze při zainteresování následujících 

složek, orgánů a firem: 

Hlavním iniciátorem a organizátorem zkoušek byl HZS hl. m. Prahy. kpt. Ing. Václav 

KRATOCHVÍL, HZS hl. m. Prahy, Ing. Šárka NAVAROVÁ, Kráso -požárně technický 

servis Praha. 

Dále se jedná o: HZS okresu Pelhřimov, HZS okresu Česká Lípa, Policie ČR – Správa hl. m. 

Prahy, OKTE, Policie ČR – Správa SČ kraje Ústí n/L, Pyrotechnická služba Ralsko, Hlavní 

úřad CO Praha a ZVZ Kutná Hora a Jindřichův Hradec, Univerzita Pardubice, FCHT-KTTV, 

Český Plyn, k.s., Linde Technoplyn, a.s., Kráso – požárně technický servis Praha, Spolana, 

a.s. Neratovice, GAS, s.r.o., Praha, Česká Kooperativa, a.s., ředitelství HZS ČR, TÚPO Praha, 

Systém, s.r.o. Brno.  
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Proč se na zkoušky výbuchů tlakových lahví s hořlavými a hoření podporujícími plyny 

přistoupilo? 

     Jednotky požární ochrany se při zásazích jak u požárů, tak u technických zásahů setkávají 

s přítomností tlakových láhví. Řekněme si nejdříve, co je tlaková láhev. Je to ocelová láhev, 

opatřená výstrojí, určená k naplnění určeným druhem plynu za stanovených podmínek. Podle 

druhu plynu se také obvykle tlakové láhve barevně značí. Láhve se v zásadě rozdělují na 

nízkotlaké a vysokotlaké. 

     Tlakové láhve mají plnicí tlak, zkušební tlak a destrukční tlak. Plnicí neboli provozní 

tlak je tlaková hodnota, na kterou se láhve v plnírně plní - Hákují. Zkušební tlak je tlak, 

který musí při stanovených zkouškách láhev bez poškození a deformací vydržet, tento tlak je 

bezpečný pro užívání láhve. Destrukční tlak je tlak, při kterém dochází k poškození pláště 

láhve. Poměry těchto tlaků jsou pro láhve na jednotlivé plyny různé, jsou však vždy 

stanoveny s dostatečnou rezervou, mírou bezpečnosti pro užívání za běžných 

předpokládaných provozních podmínek. Proč předpokládaných? Nebyl by problém technicky 

vyrobit podstatně odolnější láhve. To by však bylo na úkor užitných vlastností. Například by 

se neúměrně zvyšovala hmotnost láhví apod. Z tohoto důvodu jsou pro tlakové láhve 

vymezeny možnosti a způsoby jejich používání. 

 
     Protože se v posledních letech zvýšil počet požárů s přítomností tlakových láhví, které 

měly negativní důsledky při destrukcích pláště tlakové láhve, vyvstala otázka rozboru těchto 

požárů a posouzení stávajících taktických zásad. V dostupné literatuře ani předpisech 

nejsou zásady taktiky zdolávání požárů s přítomností tlakových láhví a bezpečnostní 

údaje dostatečně rozvedeny. Z těchto důvodů byly provedeny praktické zkoušky výbuchů 

tlakových láhví s hořlavými a hoření podporujícími plyny v reálných podmínkách požárů. 

     Cílem zkoušek bylo podrobněji poznat procesy, které ve svém 

důsledku znamenají výbuchy plynů z tlakových láhví. Získané výsledky by měly sloužit k 

posouzení stávajících technických předpisů pro tlakové láhve, jejich plnění, zkoušení, 

vybavení výstrojí, přepravu, manipulaci, skladování a používání. Současně by výsledky měly 

sloužit k posouzení zaměření kontrolní činnosti. 
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     Na základě získaných poznatků by měly být přehodnoceny, resp. stanoveny taktické 

zásady při zdolávání požárů. Přestože dosud získané poznatky nejsou reprezentativní (bude 

nutné provést ještě řadu zkoušek), již dnes je zřejmé, že se bude muset stanovit, za kterých 

podmínek jednotky požární ochrany nebudou zasahovat, protože by se jednalo o neúměrné 

riziko pro zdraví a životy zasahujících hasičů. V současně době se běžně vynáší hořící láhve 

z prostoru, hasiči se pohybují ve vzdálenostech, které podle našich dosavadních zjištění 

odpovídají největšímu negativnímu působení výbuchu atd. I z tohoto důvodu byla při 

zkouškách ověřena teorie prostřelení pláště láhve střelnou zbraní. 

 

 
 



  
 

62 
 

 

 
I v nastávajícím podzimu, který je mimo jiné nádherně zbarvený, se pyrotechnici z celé 

republiky docela zahřáli. Třídenní akce od 20 do 22. 10.1998 
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VÁLKA SE FOTOGRAFUJE ČERNOBÍLE 

      Vydáte-li se do světa na pomoc svým bližním, může vás překvapit válka. Copak nestačí, 

že se doma potkáváme téměř denně s municí první i druhé světové války? Najednou se 

zblázní Jugoslávie a válka je tu. Jeden den je krásně, mešita září do ulice s ještě 

provozuschopným auty. Po ulicích běhají psi a děti. Najednou bum , ratata, bum, bum  ratata a 

po ulicích už jezdí jen armáda UN a běhají psi a očuchávají mrtvé děti. Vojáci se snaží 

někoho oživit, ale marně. 

 

 



  
 

64 
 

 



  
 

65 
 

 
 

 



  
 

66 
 

 
 

Podobnost s mým kolegou Ing. Ladislavem Starým není vůbec náhodná. 

Je nám z toho smutno - odjíždíme… 
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Přišel rozkaz a nastalo loučení. Na tachometru se objevilo číslo 245876. 

Opel Frontera byl terénním automobilem německé automobilky Opel. Na trh přišla v roce 

1991, jako pětidveřový off-road. Jejím základem byl vůz Isuzu Rodeo.  Celý svůj předchozí 

pyrotechnický život jsem odjezdil ve vozidlech sovětské výroby, ať to byla Volha GAZ 24 

combi, jela 150 a spotřeba kolem 11 litrů s poloviny na petrolej a do terénu nic moc, nebo 

Žiguli 2102 combi jezdil 140 a vzal si 8,8 litrů na 100km v terénu nesmělo pršet. Fronteru 

předcházela už čtvrtá VAZ 2121 Lada Niva třídveřová, bylo to nejlepší terénní auto s 

pohonem všech kol vyráběný automobilkou VAZ. Niva byla konstruována do obzvláště 
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těžkých provozních podmínek, kam dojela Niva, se jiné auto nedostalo.  Z některé jsem vytáhl 

i 135 km/hod. Následníkem byla skříňová Mitsubishi L 300. 

 

 

 
 

     Čtyři roky jsem byl v zastupitelstvu obce Ralsko. Ve volbách v roce 1994 jsem kandidoval 

za Sdružení nezávislých kandidátů a s 155 hlasy jsem se umístil na 3 místě za Jindřichy 

Ederem a Šolcem. V té době se moc nepolitikařilo, všichni tehdy zastupovali 342 zapsaných 

voličů, z nichž 106 nepřišlo k volbám. Do voleb 1998 jsem šel sám jako Nezávislí kandidáti. 

Jarda Sluka mě přesvědčoval, abych to nedělal, že on byl v roce 1994 také sám na kandidátce, 

a do zastupitelstva se nedostal.  Před volbami jsem se neprozřetelně novinářům prořekl, že 

bych radši, než běhat po lese, pracoval pro lidi. S bývalým starostou Ederem jsem byl před 

volbami dohodnutý, rozhodlo však 9 hlasů jeho kandidátky. 
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 Jak už kdysi prohlásil starý Lyrius " Jako vždy zvítězila větší strana nad lepší" a tak 

"pyrotechniku drž se svého detektoru". 

 

 
Jak už jsem dříve psal, byla dýmová střela se zapalovačem horší než cokoliv jiného, protože 

fosfor P4 mohl svým hořením iniciovat rozbušku v zapalovači. 
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     Jeden z nejzajímavějších případů nálezu munice byl 21. 10. 1998 v Kuřívodech přes silnici  

I.tř.288 proti radnici směrem ke křižovatce k bývalé KTS. Stála zde přízemní štábní budova 

ženistů. Ve zděné části teskobaráku byly kanceláře velitelství. Při demolici domu, kterou 

prováděla firma pana Nacházela, se odstraňovala podlaha nejdříve ta dřevěná a pak dlažba. V 

Ralsku nikoho nepřekvapí, že se munice nachází v domech, ale pod podlahou a to ještě v 

objektu, který sovětská armáda postavila v sedmdesátých letech. Docela pečlivě, jako cihly, 

bylo naskládáno ve čtyřech vrstvách pod vrstvou betonu a dlaždic 35 protitankových min  

TM-57 bez rozněcovačů. Jak jinak v roce 1970, přesto, že byly již ve výzbroji ženistů v 

Československu miny TM-62, nebyly pro tento účel použity. Jaký byl smysl uložení 227,5 kg 

TNT pod podlahu kanceláře štábu nebudu spekulovat, to nechám na vás. Já jsem v prvé řadě 

musel dbát na to, aby nedošlo k výbuchu, kdyby byly miny zajištěny proti vyzvednutí. Vrstva 

betonu a keramzitu byla v jednom místě nápadně přerušena v rozměrech dlaždice, což svádělo 

k úvaze o místu případné iniciace. S podobným nastražením výbušnin jsem se setkal pod 

střechou v prvním vchodě  vpravo  třetího kyjeváku od kulturního domu v Kuřívodech.   
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  ТМ-57 ležely v zemi 28 let 

 

 

 

APO-61 navozilo z lesa na trhací jámu plnou V-3-S munice 
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I tak, na viditelné místo, odkládají poslední houbaři munici. 

 

 

 

 

 

 

     Statistika za listopad hovoří o různorodosti nálezů, když uvážíme, že   v  jeho polovině 

mrzlo a sněžilo, bylo nálezů munice občany celkem dost. V celkem čtyřech dnech jsme 

prováděli expertizní zkoušky s pyrotechniky Kriminalistického ústavu Praha. Jejich náplní 

práce bylo zejména zkoumaní výbušnin a to jak průmyslových, vojenských, ale i podomácku 

vyrobených, které na ústav byly zaslány z různých případů v krajích republiky. Trhaviny a 

třaskaviny se zkoumali jak z hlediska kvalitativního, tak kvantitativního také se zjišťovaly 

účinky při výbuchu. Zejména u munice zajištěné u osob se muselo zjišťovat, zda splňuje 

podmínky pro nedovolené ozbrojování. 
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     Zajištěné válečné ruční granáty F1 

se zapalovačem Kovešnikova byly 4. 

listopadu podrobeny detonační 

zkoušce, zejména proto, že samotný 

zapalovač nebyl způsobilý k 

vyšroubování z těl granátu. Nepatrné 

množství plastické trhaviny mělo 

otřesem jednak uvolnit chatrnou 

vrhovou pojistku a iniciovat 

zpožďovač, rozbušku a TNT, což 

proběhlo u prvního granátu. Druhý 

granát neexplodoval, pouze se roztrhl. 

 V této době byla ještě expertizní 

činnost pyrotechniků na KÚ Praha na 

vysoké úrovni. Zajišťovali ji dva 

experti na slovo vzatí, jedním byl 

výbušinář s mnohaletou praxí v 

civilním výzkumu, absolvent katedry 

výbušin Vysoké školy chemicko- 

technologické Pardubice Ing. Bohumil 

Mareš soudní znalec v oboru střelivo a 

výbušiny. Dalším odborníkem byl 

chemik Ing. Petr Dvořák. Tehdejší 

práce obou pyrotechniků byla 

prováděna v nezastupitelné pomoci 

kolegů oddělení chemie a 

defektoskopie KÚ. Pozdějším 

převedením obou pracovníků z KÚ na 

Policejní prezidium České republiky k 

Pyrotechnickému odboru, kde bylo 

zřízeno pracoviště expertizní činnosti, 

bylo cestou k izolaci pyrotechnického 

experta s požární chemií a zejména s 

defektoskopií. Pokud pyrotechnický 

expert nemá rozšířené vzdělání v 

metalografickém, defektoskopickém 

nebo požárně chemickém oboru, je 

odkázán na své kolegy, kteří jsou mimo 

jeho okamžitý dosah a případnou 

rychlou konfrontací případu. Naše 

pracoviště v Ralsku mohlo právě 

zkoumat munici a povýbuchové stopy v celém komplexu, proto si jej vyžadovaly k 

nezávislým expertizám nejen policejní součásti, ale také vojenská policie, v neposlední řadě 

HZS a Vzeňská služba.  Největším spolupracovníkem byl právě Kriminalistický ústav. Po dva 

roky jsem nemusel do Prahy. V roce 1997 byl prezident v nemocnici a v roce 1998 jsem byl 

zaneprázdněn s oběma experty KÚ Praha. 
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17.11.1998 Vlevo Ing. Petr Dvořák, vpravo Ing. Bohumil Mareš 

 

     Ing. Petr Dvořák absolvoval v roce 1991 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze 

na Fakultě chemické technologie. V letech 1992 – 2007 byl vyšetřijícím orgánem policie, kdy 

postupně zastával funkce vyšetřovatele mimořádných událostí zaměřených na požáry a 

výbuchy. V období let 1994 – 1999 byl expertem v oboru pyrotechnika na Kriminalistickém 

ústavu Praha, kde po absolvování armádního pyrotechnického kurzu a složení expertizních 

zkoušek v oboru kriminalistická pyrotechnika a kriminalistická chemie vykonával vlastní 

expertizní činnost. Kromě zpracovávání expertizních posudků přednášel danou problematiku 

v pyrotechnických a expertizních kurzech, vytvářel studijní materiály, byl spoluřešitel dvou 

technických zlepšovacích návrhů včetně přípravy kriminalistických metodických pokynů. 

Spolupracoval na výzkumu zaměřeném na identifikaci povýbuchových reziduí. V letech 1999 

– 2001 působil na Ochranné službě Policie ČR, kde řídil legislativně analytickou oblast 

pyrotechnické činnosti a technický rozvoj. Zajišťoval a vykonával bezpečnostní 

pyrotechnická opatření během jednání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové 

banky. Působil jako tajemník v Pyrotechnické komisi policejního prezidenta a v roce 2000 byl 

Krajským soudem v Praze jmenován soudním znalcem v oboru Střelivo a výbušniny se 

specializací Pyrotechnika a řešení krizových situací. Během let 2001 – 2007 spoluvytvářel 

nové pracoviště Pyrotechnický odbor na Policejním prezidiu. Z pozice zástupce vedoucího 

odboru spoluorganizoval vlastní výkon služby a řídil pyrotechnickou expertizní činnost. 

Organizoval a zajišťoval bezpečnostní opatření celorepublikového charakteru v oblasti 

pyrotechniky zaměřených na ochranu chráněných osob a objektů zvláštního významu (např. 

Summit NATO v roce 2002 – oblast všech zainteresovaných hotelů). Vytvářel a řídil 

pyrotechnickou ochranu pro bezpečnostní systém tehdejší Sazka arény Praha pro zajištění MS 

v ledním hokeji v roce 2004. Spolupracoval na koncepčním a metodickém řízení 

pyrotechnické činnosti u policie. Organizoval spolupráci s mezirezortními pracovišti v oblasti 

výzkumu, testování a zavádění nových technických prostředků pro oblast pyrotechniky. 

Zároveň se podílel na tvorbě krizových plánů a legislativních materiálů. Od roku 2007 je 

manažerem a řešitelem problematiky detekce výbušnin v komerční bezpečnosti. Spolupracuje 

na bezpečnostních výzkumných projektech. Pravidelně se účastní výuky a školení 

pyrotechniků NATO ve VVP Boletice a je nositelem „Sigillum Magnum Rytíř 

dělostřelectva“. Jeho užší specializací je problematika bezpečnostních prohlídek v komerční 
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bezpečnosti za využití speciálně vycvičených služebních psů s podporou technických 

prostředků v návaznosti na předcházení krizových situací. 

 

Když už je řeč o Bohoušovi Marešovi tak 

musím říci, že je Soudní znalec v oboru 

střelivo a výbušniny, IČ: 01438409. Za 17 

let v roce 2015 o něm Lidovky píší: Patří 

mezi nejzkušenější pyrotechniky v Česku, 

ještě donedávna řešil ty nejsložitější 

případy. Působí jako jeden z několika 

soudních znalců v oboru střelivo a 

výbušniny. Přes to devětapadesátiletý 

Bohumil Mareš již tři čtvrtě roku chytá na 

ulici kapsáře a kontroluje bezdomovce. 

Za těžko uvěřitelný profesní sešup na 

sklonku kariéry podle něj může jediná věc: 

kvůli upřímnosti, neústupnosti a kritice se 

znelíbil nadřízeným, kteří ho po měsících 

ústrků vyhodili. Vedení pyrotechnické 

služby obvinění ze šikany odmítá.  

 

Mareš má za sebou dvacetiletou praxi, u 

pyrotechnické služby působil jako jeden ze 

dvou policejních znalců, vypracovával 

posudky na ty nejsložitější případy. 

Detektivům pomáhal třeba se sérií 

nebezpečných výbuchů po celém Česku z let 1999 až 2004 známých jako akce Mrzák, za 

nimiž stál důchodce Vladimír Štěpánek. 

     Marešovy problémy začaly s příchodem nového šéfa pyrotechnické služby Michala 

Dlouhého v roce 2011 a jeho lidí ve vední: náměstka Miloslava Žána (přišel ještě před 

Dlouhým) a vedoucího odboru Jiřího Lačňáka. „Vadila mi jejich neodbornost, jednání i vztah 

k zaměstnancům. Dlouhý byl dosazený do čela služby, aby dostal trafiku,“ předkládá svoji 

verzi Mareš. Dlouhý nastoupil za vlády policejního prezidenta Petra Lessyho a ministra vnitra 

Jana Kubiceho. Dlouhý je přitom známý jako odborník na prvorepublikové četníky, Žán zase 

na ochranu svědků. Dvojici prý navíc štvalo, že se Mareš nebál otevřeně mluvit o podivných 

nákupech pyrotechnické služby v čele s pořízením nefunkční rušičky signálu za 15,5 milionu 

korun předchozím vedením služby.  

     „Systematicky po mně hned od začátku šli, psali mi takzvané negativní události do 

hodnocení, například nenahlížení do policejního informačního systému a podobné 

maličkosti,“ vypočítává Mareš. Čelil také dvěma kázeňským řízením, v prvním případě 

nadřízeným vadilo, že neprovedl znalecké zkoušky podle něj nákladným a nebezpečným 

způsobem. Ve druhém mu nadřízení vyčetli zneužití služebního vozu. 

     „Dělali jsme s kolegy zkoušky v trhací jámě. Kvůli zdravotní indispozici jsem se 

potřeboval stavit doma. Zajeli jsme si sedm kilometrů, vrátili se dodělat testy a potom jsme 

jeli opět ke mně domů, kde jsme se najedli a zpracovali výsledky. Když jsme odjížděli, už na 

nás čekali lidé z vnitřního odboru. Následně sepsali hlášení, že jsme zneužili auto,“ popisuje 

svou verzi vyhozený pyrotechnik. 

     Vedení také šlápl na kuří oko, když upozornil na minulost svého přímého nadřízeného 

Karla Koubíka, který před rokem 1989 pracoval pro StB. Odplata na sebe podle Mareše 

nenechala dlouho čekat. „V dubnu 2012 mě pozvali ke znalecké zkoušce. Ptali se například na 
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takové absurdity jako vybavení výjezdového auta. Nakonec mi řekli, že jsem nevyhověl a 

sebrali mi 3 500 korun měsíčně z výplaty,“ vypočítává Mareš. 

 

Řekli, že pro mě není místo 

Ústrky tím ale podle něj zdaleka neskončily. Loni v březnu vedení rozhodlo o jeho převelení 

do Brna, navíc mu sebralo policejní znalecké oprávnění. „Vznikla tak paradoxní situace. Do 

srpna 2014 mi přikázali udělat nápravu všech předchozích ‚prohřešků‘, ale kvůli ztrátě 

oprávnění jsem nemohl pracovat. Nakonec jsem se vrátil do Prahy, kde jsem měl dělat 

pomocné práce pro logistiky. Profesně to vůbec neodpovídalo,“ vzpomíná Mareš na 

nedobrovolný kariérní pád. Loni v srpnu se od nadřízených dozvěděl, že u pyrotechnické 

služby už pro něj není místo. „Na základě všech předchozích ‚provinění‘ sepsali nevyhovující 

hodnocení a sdělili mi, že pro mě už nemají místo. Nakonec mě převeleli na oddělení obecné 

kriminality na Praze 1. Chodím po centru a sleduji, jestli se kolem nemotají kapsáři,“ popisuje 

Mareš svoji aktuální pracovní náplň. 

     Bývalí nadřízení však pyrotechnikovu verzi popírají, o detailech však s odvoláním na 

zákon o ochraně osobních údajů odmítají mluvit. „Rezolutně odmítáme tvrzení o šikaně ze 

strany nadřízených. Pracovníci pyrotechnické služby jsou příslušníky jednotného ozbrojeného 

bezpečnostního sboru, mají svá práva, ale také své povinnosti, jejichž plnění je v krajním 

případě vynutitelné prostřednictvím kázeňských a personálních opatření,“ vzkázali přes 

mluvčího policejního prezidia Jozefa Bocána.  

     Podle informací serveru Lidovky.cz však Mareš není zdaleka jediný, kdo po nástupu 

Dlouhého a jeho lidí pyrotechnickou službu opustil, odešlo přibližně 15 pyrotechniků, i když 

oficiálně prezidium mluví o mnohem menším počtu. „V letech 2012 a 2013 požádali o 

propuštění celkem čtyři příslušníci pyrotechnické služby. Tři z nich vykonávali funkci 

pyrotechnika přes 20 let a u policie působili ještě déle. V roce 2014 byl jeden pracovník 

útvaru propuštěn ze zdravotních důvodů,“ tvrdí mluvčí. U útvaru pracuje na sedm desítek lidí.  

Chce se bránit u soudu. Mareš se proti kázeňským řízením a proti převelení k policii na Prahu 

1 odvolal u policejního prezidia. „Komise nám daly zapravdu a doporučily prvnímu 

náměstkovi policejního prezidia vše zastavit,“ uvedl Mareš. Doporučení mají však pouhý 

doporučující charakter. 

 

Mareš se proto obrátil na soudy. „Podal jsem žaloby proti 

přeřazení, proti hodnocení, chci se bránit v občansko-

právním řízení,“ plánuje. Dokonce se nevzdal ani 

myšlenky na návrat k policejním pyrotechnikům. „Ovšem 

pouze, když skončí současné vedení. S nimi bych už 

pracovat nemohl,“ přiznává. 

 

Odešel jsem z tohoto pracoviště na Policejním prezidiu v 

Praze do důchodu v 60 letech v roce 2007. To jej ještě 

řídili odborníci. Proto hodnocení přenechávám svému 

jihočeskému kolegovi Ladislavu Zagybovi 

 

     Nevzdělané vedení svou nekompetentností ohrožuje 

vedení pyrotechnické služby vlastní lidi v terénu. Myslí si 

to dlouholetý šéf jihočeských pyrotechniků Ladislav Zagiba. U policie pracoval 40 let, 

pyrotechniky vedl 22 let. Po nástupu současného ředitele Michala Dlouhého a jeho lidí do 

čela policejních pyrotechniků odešel do důchodu. Stejně jako řadě kolegů mu vadila 

neodbornost vedení. Láďa říká: „Odešel jsem po 40 letech, protože už se to nedalo. Válčil 
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jsem na mnoha polích: od pyrotechniky, po vzdělávání. Bojoval jsem s policejním prezidiem. 

A bojoval jsem proti vzniku pyrotechnické služby v současné podobě“.  

     „Do jejího čela se dostali nepyrotechnici. Dobře, ředitel pan Dlouhý (ředitel pyroslužby 

Michal Dlouhý) by měl být hlavně zkušený manažer, ale náměstek by měl být pyrotechnik. 

Pan Žán (náměstek Miloslav Žán) je amatér bez vzdělání, ať se nezlobí. Pak mají 

pyrotechnika laika, pana Lačňáka (vedoucí odboru Jiří Lačňák)“. 

V praxi se to potom projevuje tak: „Třeba po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích se 

ukázala slabost pyrotechnické služby. Nevěděli, co mají dělat. Pro srovnání vzpomeňte na 

výbuch na Slovensku v muničním skladu Nováky. Tam bylo za půl roku hotovo.“ 

„Podle mých informací služba nezačala dělat ohledání místa činu, tedy epicentra výbuchu a 

dělala plošné asanace, které jim ze zákona nepřísluší. To dělají civilní firmy. Policie 

vynakládá zbytečně prostředky. Ohledání je neodkladný úkon, který se musí udělat ve chvíli, 

kdy je místo výbuchu bezpečné. Jestli to chtějí dělat v roce 2016, to ať přivezou rovnou 

buldozer. Služba si z Vrbětic udělala zlaté dítě. Ministra (Andreje) Babiše tam vodili jako 

medvěda, bylo mi ho líto. Kdyby byl prostor nebezpečný, nikdo by tam nepustil chráněnou 

osobu. Čili ho vodili někde, kde nebezpečí nebylo a ještě je navlékli do ochranného obleku. 

Zbytečné divadlo. Někdo povýšil bezpečnost na místě, kde nebezpečí není. Navíc mají dostat 

30 tabulkových míst navíc, bude jich tak 100 místo 70. Co budou dělat, až Vrbětice skončí? 

Proč nebyli použiti pyrotechnici z krajů?  Souhlasím s kolegou Václavem Bilickým, že drama 

kolem granátu na střeše ve Vrběticích bylo zbytečné. Bylo to trapné. Pro pyrotechnika nebyl 

nebezpečný a mohl ho normálně odnést, protože neprošel hlavní. Nutili ho lézt pro něj v 

těžkém obleku po střeše. Naopak v tomto obleku poslali pyrotechnika přímo do nebezpečného 

epicentra výbuchu. V podstatě ho poslali na smrt. Kdyby tam k něčemu došlo, oblek by mu 

byl k ničemu a zabilo by ho to. Když jsem to viděl v televizi, nevěřil jsem svým očím.“ 

Lidovky.cz: Podepsal se podle vás na současné situaci i fakt, že loni přišli kvůli nové 

směrnici o oprávnění zkušení pyrotechnici? 
„Kdybych to přirovnal, je to jako by kvůli administrativním opatřením laiků nemohl najednou 

neurochirurg operující mozky přilepit náplast. Došlo k degradaci vzdělání, které je u nás na 

vysoké úrovni. Služba nyní produkuje jednoho pyrotechnika za druhým kvůli vysoké 

fluktuaci. Co říkal Bohumil Mareš (pyrotechnik převedený po sporech s vedením na místo 

pochůzkáře), se u služby opravdu děje. Byl jedním ze dvou vrcholových znalců, před nímž 

jsme se skláněli, a oni ho nechali odejít, respektive byl odejit. 

Lidovky.cz: Má podle vás nekompetentnost vedení i jiné důsledky než dění ve Vrběticích? 

V roce 2012 dělali závazný pokyn týkající se pyrotechnické služby, na starost ho měl pan 

Žán. Čekali jsme, že bude technicky stanovovat nějaké základní postupy, jichž se budeme 

držet. Ale tohle byl plagiát, opsal vojenský předpis i s chybami. Na poradě ho pak ředitel 

Dlouhý měl obhájit. Chtěli jsme vysvětlit pasáž týkající se pyrotechnických prohlídek. Nebyl 

toho schopen, ačkoliv je garantem předpisu. Předpis navíc řeší ničení munice a výbušnin 

pouze ve vojenském prostoru a má 110 stran. Žánův předpis to řeší na stránce a půl. Na 

rovinu: je k ničemu. 

Lidovky.cz: Ohrožuje podle vás takové nařízení lidi v terénu? 

Ano, oni do předpisu z neznalosti zavedou věci, které v budoucnu někoho ohrozí. Ohrožují 

pyrotechniky, protože jim nařizují, jak mají likvidovat munici, aniž by to sami tušili. Dříve se 

navíc lidé školili a vzdělávali v terénu, na internetu se uváděly ve speciálním systému případy 

z celého světa. To dnes neexistuje, do pyrosystému dnes informace od služby nedocházejí. 

Pyrotechnici se nedozví, co jim může hrozit. 

Lidovky.cz: Můžete popsat, jak se to projevuje v praxi? 
Pyrotechnik je samostatný orgán, který se má pro postup rozhodovat operativně na místě. 

Dnes když někam přijede, i když ví, že jde o prkotinu, musí si obléct oblek, vyndat rušičku, 
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robota a vše zdokumentovat. Dobré na propagaci, ale pyrotechniky to často tlačí do 

extrémního rizika. 

Lidovky.cz: Není to spíše naopak? 

Není. Má přikázáno, co musí udělat, bez ohledu na aktuální situaci. Oblek ho často neochrání, 

akorát ho omezuje, nevidí si třeba pod nohy, neslyší. Dříve mohl použít dalekohled, tyč 

odstupné manipulace a tak dále. Jsme zase u toho, že to vymysleli amatéři. Amatéři vytváří 

předpisy a tlačí zkušené pyrotechniky do situace, kdy předpis sice něco praví, ale situace 

vypadá úplně jinak. Místo aby pyrotechniky vzdělávali tak, aby se na místě uměli rozhodnout 

sami. 

Lidovky.cz: Co jste proti špatnému předpisu udělal? 

Dávali jsme stovky připomínek, ale smetli je a nic nepřijali. Nepyrotechnik shodil ze stolu 

připomínky odborníků. 
Zdroj:http://www.lidovky.cz/nevzdelane-vedeni-ohrozuje-pyrotechniky-varuje-odbornik-p30-/zpravy-

domov.aspx?c=A150429_155208_ln_domov_ogo 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

     My jsme toho v prosinci „moc nenadělali“, přesto byly i zajímavé případy například v 

Jablonci nad Nisou na městském úřadu bouchaly rohožky. Spíš bych to bral jako žert na 

Silvestra, ale 3. prosince bylo snad ještě brzo. Nějaký šprýmař nalil na rohožky před 

kancelářemi jododusík, říkám nalil, protože jeho suché krystaly kovového lesku až 

černozelené jsou tak citlivé, že je nemohl nasypat. Musí být v lihu a pak je klidný a netečný 

jako někteří lidé a když líh vyprchá, tak na něj stačí zařvat a vybouchne, stejně jako opilec. 

Nejvíce ze všech byla vystrašená uklízečka, nebyl úřední den, tak některé rohožky nebyly 

použity, a jakmile je chtěla vyklepat, ozvala se rána. Na mě nezbylo než chodit patro po patře 

a odupávat rohožky. Dokonce někteří úředníci, kteří nebyli s věcí obeznámeni, tak vybíhali z 

kanceláří přímo do růžového jódového kouře. Když jsem přijel domů, museli jsme kalhoty 

vyprat, nechtěl jsem čekat, až jód vysublimuje.  
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APO-61 nemohl mráz ani sníh zastavit. Ve zmrzlé zemi se munice nesmí vykopávat, ale pod 

15 cm vrstvou sněhu nebylo ještě zamrzlo. 
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 Ten den se ještě s motorem raketometu procházel vedoucí skupiny mjr.  Milan Probošt avšak 

druhý den už byla na polích u „Dědkova odpočinku“ zcela jiná situace. 
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Se sněhovými srážkami v Ralsku je to všelijaké, jedna skupina má sucho a druhá kousek 

opodál už musí hrabat ve sněhu 

 

 
Zima je tu, je mi zima, nosánek můj trápí rýma, kašlu jako tuberák, jsem nemocný, je to tak. 
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Poutíkej, mráz je zlý a s nikým se nemazlí! Jestli tady budeš stát, zaleze ti pod kabát. 

 

 ¨ 
 

Tvá ňadra bílá jako síh. Já miloval jsem i jiné ženy, jak U Hřebínku tak na polích… 
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     Jako každý rok, tak i v tomto roce jsme slavili Den OKTE. Experti a expertky, nemyslím 

ty dvě v krojích, to byli chlapi, slavili výsledky práce kolektivu za uplynulý rok. První 

čtveřice u stolu jsou pyrotechnici vlevo pplk.Ing. Václav Hněvsa současný vedoucí OKTE, za 

ním moje maličkost vpravo pak npor. František Proft a za ním npor. Bc. Ladislav Hubka.  
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     Na konci roku je dobré udělat inventuru. Protože jsme za posledních 9 let "digitalizovali" 

naší statistiku a na tehdy ještě jehličkové tiskárně vytiskly tabulky nálezů munice 

jednotlivými pyrotechniky, tak naše inventura za období 1990 - 1998 je předkládána. V 

tabulce se objevila skutečnost. Že jsem celých 6 let pracoval v Ralsku téměř sám proto ta 

vysoká čísla nálezů, kde úplně sám jsem vyhledal nebo našel, odvezl na trhací jámu a tam 

zlikvidoval výbuchem celkem 34 489 kusů různé munice a s kolegy to celkem za 9 let činilo 

38 480 kusů. Je pravda, že jsem také někdy byl nemocen, měl dovolenou nebo se mi nechtělo 

pracovat, a tak mě zastoupili kolegové, jak ti moji Ladislav Starý a Vlastimil Prokop, tak ti z 

Oboru kriminalistické techniky a expertiz z Ústí nad Labem Václav Hněvsa, Ladislav Pravec, 

Ladislav Hubka, František Proft, nesmím zapomenout na jejich řidiče a pomocného 

pyrotechnika Miroslava Koreluse. Z poříčního oddělení v Ústí nad Labem někdy přijel i 

Rudolf Laube. Všem je potřeba poděkovat, někdy bych se bez jejich pomoci neobešel a tuny 

munice neodvezl. 

 

Je až neuvěřitelné kolik munice jsem za těch devět let musel vzít do ruky a ne 

jednou. Poprvé při nalezení a vyzvednutí. Podruhé při dopravě do vozidla nebo 

přívěsu nehledě na to, že vzdálenost od dopravního prostředku byly i stovky 

metrů. Potřetí při vyložení na rampu skladu a odnesení do jeho útrob. Počtvrté 

vynesení ze skladu a naložení do vozidla. Popáté vyloženi na trhací jámě. 

Pošesté naposled uložení do připravené jámy k ničení. Když odečtu z celkového 

počtu 34489 kusů munice náboje do kulometu a samopalu zbude celkem 14 524 

kusů munice už o něco větší a když odečtu ještě náboje do těžkých kulometů 

zbude 7033 kusů munice už té co je těžší a již zabíjí. Mimo jiné to bylo 3793 

protitankových min, což je cca 38 tun, 62 leteckých 50 kg pum přibližně 3 tuny, 

dělostřeleckých granátů 1314. 

 

Společně s Láďou starým jsme zajistili a zničili 189 kusů munice. Všichni tři  

Bilický, Starý a Prokop jsme společně nalezli a zničili 2016 kusů munice. S 

Láďou Hubkou a s Františkem Proftem jsem nalezl a zničil 1773 kusů munice. 

 

38467 kusů munice se potkalo s mýma rukama a to nepočítám munici řešenou 

společně s APO-61, které od roku 1993 do 1998 zajistilo  65832 kusů munice. 
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Pátá výroční zpráva Generálního štábu - Oddělení 

řízení pyrotechnické asanace měla být původně 

už ta posední podle představ armády ještě v roce 

1996. Přestože si armáda u vlády prosadila 

diferencovaný způsob asanace a mnohé plochy 

prováděla jen podle stanovených metod i v 

územích bezprostředního využívání. Nestačil  

však ani rok 1998 na splnění předpokladaných 

úkolů. Téměř čtvrtina plánované plochy nebyla 

asanována. 

     Mezinárodní humanitární právo se v poslední 

době často zaměřuje na problematiku  zejména 

protipěchotních min. Dne 3. května 1996 byla v 

Ženevě přijata nová, upravená verze  Protokolu o 

zákazu nebo omezení použití min, nástrah a 

jiných prostředků (Protokol II k úmluve o 

zákazu nebo omezení použití některých 

konvenčních zbraní, které mohou způsobovat 

nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky z 

roku 1980), která rozšířila jeho platnost na 

vnitrostátní ozbrojené konflikty. Ve dnech 3. a 4. prosince 1997 byla v Ottawě podepsána 

Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich 

zničení, ktará zcela zakazuje protipěchotní miny a upravuje také odminování a pomoc obětem 

min.  

     Nikdy jsem nezjistil jaký důvod vedl  náčelníka OdŘPA plukovníka Ing. Lubomíra 

Smolku k připsání bodu 4) zprávy, který jsem označil červeně. Podle mého názoru se snažil 

být světový. V usnesení vlády k této záležitosti č. 348 bylo uloženo ministru obrany zajistit 

zničení protipěchotních min, které neodpovídají ustanovení Protokolu II, a to do konce dubna 

1998. Nikdy snad nikdo nerozhodl Ralsko a Mladou zařadit mezi světová minová pole v 

rámci  základních technických norem standardů OSN. Možná, že chtěl asanací Ralska a 

Mladé aspirovat na  Nansenovu cenu jako UN Mine Action Programme (Program OSN za 

odminování).  

Úsměvný je pak poslední bod čtvrtého článku: Označení nebezpečných prostorů (v 

působnosti okresních úřadů).  

     Ten vybláznil českolipské úředníky natolik, že objednali 

desítky tabulí, které měli být po prostoru rozmístěny. Přitom 

standard OSN obsahuje   mezinárodní symboly pro minová 

pole a zaminované prostory. 

     K označení minových polí a zaminovaných prostorů se 

budou používat symboly odpovídající příkladu v příloze a 

následujícím specifikacím, přičemž účelem je zajistit, aby 

minová pole a zaminované prostory byly pro civilní 

obyvatelstvo viditelné a rozeznatelné:  

(a) velikost a tvar: trojúhelník nebo čtverec, v případě trojúhelníku jsou rozměry nejméně 28 

centimetrů (11 palců) na 20 centimetrů (7,9 palce) a v případě čtverce je délka strany nejméně 

15 centimetrů (6 palců); 

(b) barva: červená nebo oranžová se žlutým reflexním okrajem; 

(c) symbol: symbol vyobrazený v příloze nebo obdobný symbol, přičemž v místě použití musí 

být jednoznačně vnímán jako označení nebezpečného prostoru. 
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(d) jazyk: označení by mělo obsahovat slovo "miny" v jednom ze šesti úředních jazyků 

Úmluvy (arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština) a v jazyce nebo 

jazycích nejběžněji užívaných v místě. 

(e) rozmístění: označení by měla být umístěna kolem minového pole nebo zaminovaného 

prostoru v takové vzdálenosti, aby byla viditelná pro každou civilní osobu, která se k prostoru 

přiblíží. 

 

Ve své podstatě nás v tomto a v letech minulých ovlivňovalo NATO. Vzpomeňme na 

grandiózní projekt NOSOROŽCI na střelnici Svébořice. Armádě se pravděpodobně zdálo, že 

NATO bude vstřícnější, když se připojíme do plnění mezinárodních iniciativ v procesu 

humanitárního odminování. Byli jsme jediní, kteří své vojenské prostory přirovnávají 

minovým polím v Somálsku a jinde. Žádný vojenský prostor  v Evropě opuštěn armádami 

neprováděl ani částečnou celoplošnou pyrotechnickou asanci, natož aby se přihlásil k 

humanitárnímu odminování. Jak vypadá humanitární odminování ukazují následující snímky. 
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     V předchozí tabulce si můžete analyzovat známá místa, kam rádi chodíte, nebo i bydlíte a 

získat tak přehled o druzích a počtech munice, kterou nalezl a zajistil k ničení APO-61 od 

počátku asanace do konce roku 1998. Připravil jsem ještě jeden stejný přehled o místech a 

munici nalezenou a zničenou pyrotechniky Policie ČR v následujících tabulkách. 
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Dnes už ani nevím kdo mi od pyrotechniků APO-61 dal tuto péefku, mě se líbí a tak ji 

vkládám na konec roku 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


