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S podepsáním mírové smlouvy ve Versailles v
roce 1919 bylo také německé vojenské letectvo zbylé
z 1. světové války téměř úplně zrušeno. Německo si
smělo ponechat pouze trupy vojenských letadel. Tyto
se mohly skládat pouze ze tří stíhacích letek, pěti
bojových eskader a osmi průzkumných letek
námořního loďstva. Hitler přikázal v roce 1935
Göringovi zcela obnovit vojenské letectvo, čímž se
hrubě provinil proti této jednoznačné mírové
smlouvě. Hitler ale potřeboval, pro jeho plány
výbojných válečných tažení, bojeschopné vojenské
letectvo. Celá struktura a organizace tohoto nového
vojenského letectva, jakož i jejich výzbroj, byla na
samém počátku sladěna s požadavky soudobého
válečného letectva. Toto uspořádání bylo velmi dlouho drženo v přísném utajení i přes
geografické podmínky Německé říše, přičemž se nebral zřetel na staré prvoválečné struktury
letectva, což, jak se později ukázalo, bylo velkou výhodou. Armádní letectvo bylo vystavěno
na moderním základě. Výstroj, výzbroj a letecká výchova zrcadlila také požadavky
moderního válečného letectva. Avšak strategicky chybná rozhodnutí, zejména Adolfa Hitlera,
jakož i výrazné potíže v rozhodující fázi v rámci hlavního štábu vojenského letectva postavila
vojenské letectvo v průběhu války před trvale rostoucí potíže, zejména vzhledem k stále se
zhoršující situaci ve vzdušném prostoru 3. říše.
Na počátku 2. světové války existovalo kromě tyčových zápalných pum o hmotnost 1,1 kg
ještě několik různých typů trhavých puma běžné konstrukce SC 10, 50, 250 a 500, v mnohých
státech běžně používané typy. Jen o málo měsíců později se objevily ve výzbroji vojenského
letectva pumy SC 1000, a hned nato již dne 29. července 1941 byla na pevnost v BrestLitevsku svržena SC 1800. Tento typ bomby byl paradoxně použit stíhacím a bombardovacím
letounem FW 190 G-1 NSG.20 proti
spojencům (vojska US army) na
vlastním území dne 7. března 1945 při
obsazování
mostu přes Rýn u
Remagenu. Od PC 500 začíná řada
protipancéřových pum, které měly být
nasazeny zejména proti pancéřovaným
lodním cílům. Pro široký střepinový
účinek byly vyvinuty pumičky typu
SD což byly silnostěnné pumy pod
hmotností 10 kg, které byly určeny pro
jednotlivé speciální účely. Tak měla
SD 2 vzhled plechovky od konzervy,
doplněné
dvěma
kulatými,
vyklápěcími křidélky. Otáčením tohoto vyklápěcího křidélka nebyl jen odjišťován vysoce
citlivý zapalovač, ale také se značně snížila dopadová rychlost pumy až k 38 m/s-1. Nejmenší
kontakt, s otáčejícím se křídlem ihned inicializoval zapalovač. Odstranění takovéto pumy,
zachycené na větvích stromů, bylo značně nebezpečné zejména pro neznalé a důvěřivé
civilisty. U pum skupiny SB byla podstatně zvýšena procentní míra plnění trhaviny, která
dosahovala až 85% celkové hmotnosti, což mělo za následek velmi vysoký tlakový účinek
rázové vlny. Proti lodním cílům se používalo torpédo LT F5b vývoj klasické torpédové
bomby se do konce války i přes značný počet zkoušek nepodařilo ukončit.
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KAPITOLA I.
ROZDĚLENÍ PUM NĚMECKÉHO LUFTWAFFE
Ve druhé světové válce Němci používali tyto typy pum, které jsou pro zachování přesnosti
významu ponechány v původním jazyce:
AB = Abwurfbehälter (Bomben Transport/Abwurfbehälter)
PD = Panzersprengbombe Dickwandig
PC =Panzerdurschlag Zylindrisch
SC = Sprengbombe Zylindrisch
SD = Splitterbombe Dickwandig
BL C = Brandbombe Leuchtmittel Zylindrisch
B = Brandbombe
LC= Fallschirmleuchtbombe Zylindrisch
BC = Brandbombe Zylindrisch
SBe = Sprengbombe Beton
NC = Nebelbombe Zylindrisch
SD4HL = Splitterbombe Dickwandig 4Kg Hohlladung
KC= Kampfstoff Zylindrisch
Přeloženo do rodného jazyka:
AB = Odhazovací kontejner (přepravník většího množství pum)
PC = Protipancéřová válcová
PD = Protipancéřová trhavá silnostěnná
SC = Trhavá puma válcová
SD = Tříštivá puma silnostěnná
BL C = Zápalná puma s osvětlovacími prostředky válcová
B = Zápalná puma
LC = Osvětlovací puma
BC = Zápalná puma válcová
SBe = Trhavá puma betonová
NC = Dýmová puma válcová
SD4HL = Tříštivá puma silnostěnná kumulativní
KC = Chemická válcová
A ještě některé z nich do anglického jazyka:
PC = Cylindrical armor-piercing bomb
PD = Armor-piercing
SC = H.E. cylindrical general purpose
SD = H.E. thick walled, semiarmor piercing,fragmentation; Spreng Dickenwand
Anti-personnel
BL C = Photoflash
SBe = Concrete fragmentation bomb; Splitter Beton
NC = Smoke cylindrical
KC = Chemical cylindrical
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1 SC 50

3 SC 250

5 SD 1000

7 SD 1400

9 SC 2000

2 PD 500

4 SC 500

6 SC 1000

8 SC 1800

10 SC 2500

Podrobně se budeme zabývat třemi hlavními typy, kterými jsou "SPRENG
ZYLINDRISCH" (SC); nebo trhavá puma, "SPRENG DICKWANDIG" (SD) a
"PANZERDURSCHLAG ZYLINDRISCH " (PC) nebo protipancéřové kumulativní pumy
(Hl).
Navíc k těmto třem hlavním typům ještě patří: (SB) a (SA), což jsou pumy pro maximální
efekt výbuchu, (SBe) betonové pumy tříštivé, (PD) protipancéřové pumy s ostrou špičkou a
(BT) pumy (Bomben torpedo).
I když ve vašich různých poznámkách a zápisnících jsou německé pumy popisovány
českým označením resp. názvoslovím jako tříštivé, trhavé, protipancéřové, zápalné apod. po
případě anglickým značením jako HE, IB, PM atd. budeme, v našem případě, popisovat pumy
v německém označení, právě vzhledem k různosti a vzájemné odlišnosti dříve používaných
výrazů.
Společně s vývojem leteckých pum za druhé světové války se také v Německu vytvořila
stabilní a poměrně přesná pojmenování pumového arzenálu.
SPRENGBOMBE ZYLINDRISCH nebo SC Tyto
pumy se vyznačovaly tenkým pláštěm a souběžnými
stěnami válcového (cylindrického) tvaru. Trhavé pumy
měly standardně stanovenu hmotnost v kilogramech proto 50 kg trhavá puma se označovala SC 50,
obsahovala 55 % trhaviny, což bylo ideální pro potřebný
účinek v cíli a jsou plněny zejména litým TNT, sypkým
amatolem nebo trialenem. SC pumy měly hmotnost 50,
250, 500, 1000, 1200, 1800, 2000 a 2500 kilogramů. SC pumy mohly být vybaveny tzv.
„kopfringem“ což byl ocelový prstenec montovaný na hlavu pumy u menších ráží, ale toto
příslušenství bylo i na pumách o hmotnosti přes 1000 kg a mělo
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zabránit nadměrnému průniku do země před výbuchem. SC 50 a SC 250 mohly být vybaveny
na hlavě hrotem, který, používaný při náletech z malých výšek, proti železnicím a silnicím,
znemožňoval odraz pumy. Tato verze byla pojmenována „stachelbombe“ (puma s bodcem),
zkráceně STABO. Na stabilizátory SC 50 a 250 se montovaly malé zápalné pumy, které
byly zajištěny sponkou, ale nejznámější závěs k menším SC pumám byla lepenková trubka
asi 35,56 cm dlouhá s výřezem jako varhaní píšťala, která způsobovala značný písklavý jekot
při pádu, což mělo na obyvatelstvo psychologický účinek. Němci nazývali toto zařízení jako
„trumpety z Jericha“.
SC pumy měly také variantu vybavenou elektrickým nárazovým zapalovačem EL.AZ (38),
kde SC 250 byla užívaná jako hlubinná protiponorková puma.
SC pumy až do 500 kg byly opatřeny šedozeleným nátěrem, verze STABO byla natřena
v barvě polní šedi, puma SC 1000 nazývaná „HERMANN“ a pumy SC 1200 a SC 1800,
zvaná „SATAN“, měly tělo blankytně modré. Puma SC 2000 měla tělo a stabilizátor černý a
SC 2500 s krycím jménem „MAX“ byla zhotovená z hliníkové slitiny. Všechny SC pumy
měly žlutý pruh namalovaný na kuželové ploše jejich stabilizátoru. SC 2500 byla největší SC
puma shazovaná na Velkou Británii. S výjimkou dvou největších pum v SC skupině bylo
několik různých verzí v každé hmotnosti (ráži). Tyto jednotlivé verze mohou být určeny
změnou zapalovače, číslem zapalovače a samotným počtem zapalovačů (až dva), obalem,
nezvyklou náplní, zda je nebo není instalován kopfring, různými modely hlavy pumy (těžká)
nebo nový model nosných ploch stabilizátoru. Pro hlavní demoliční nálety byly používány
zejména SC 250 a SC 500, často vybavené časovým a nástrahovým zapalovačem. Obvykle
jsou sestaveny ze tří svařených částí těla.
SPLITTERBOMBE DICKWANDIG čili SD "silnostěnné" tříštivé pumy které probíjí
středně silný ocelový plášť a polopancíř. Používají se v první řadě proti obsluze, všech typů
motorizovaných vojsk a nepancéřovaných vozidel, a proti dalším plošným cílům, jež jsou
zranitelné tříštivým účinkem. Tyto pumy byly
ideální pro použití proti pevnostem nebo loďstvu,
byly také používány proti živé síle. Mají obvykle
zapalovač okamžitý a mohou vlivem prodloužení,
pomocí distanční tyčky na špičce (viz obr.), uvést
do chodu zapalovač ještě nad terénem. Stěny mají
stále stejnou sílu od stabilizátoru po mírně těžkou
špičkou a jsou obvykle kované z jediného kusu
oceli. Pumy mají součinitele plnění přibližně 35 procent a jsou naplněny TNT, amatolem
nebo trialenem. SD pumy o hmotnosti 50, 70, 250 byly natřeny šedozeleně, 1700 kilogramová
byla zbarvená blankytnou modří, ale všechny měly červený pruh na jejich křídlech nebo
svodných stěnách stabilizátoru nebo byl kužel stabilizátoru natřený celý červeně (toto
značení nesmí být zaměněno za základní suříkový nátěr, který je
používán u většiny pum).
SPLITTERBOMBE SD 2 byla jedna z nejznámějších tříštivých
pum, zejména pak u britské veřejnosti jako “butterfly“
(motýlková) puma. SD 2 je ta, která byla nejčastěji používaná.
Tyto 2 kg tříštivé pumy byly shazovány z pevných nebo
odhazovaných kontejnerů, které obsahovaly dvacet tři nebo více
pum, odhazované kontejnery se otvíraly v předem stanovené
výšce. Nárazový resp. časový zapalovač je odjištěn, aktivován
prouděním vzduchu, který roztočil k tomu přizpůsobený
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samostatně se rozevírající obal, který se po opuštění kontejneru pomocí pružin rozevřel a
otáčel na lanku zapalovače během pádu pumy. Pumy vypadaly jako palička na maso s
lankem. Jednou odjištěná puma byla značně nebezpečná - její volný pád z výšky 10 cm
znamenal výbuch. Jediný bezpečný způsob zneškodnění nebyl možný jinak než ženijním
způsobem nebo odstřelení puškou na dostatečnou vzdálenost.
Pumy byly opatřeny buď šedozelenou, nebo žlutou barvou s červeným pruhem. Je známo
celkem pět různých druhů této pumy, a to se zapalovačem, který je nárazový, kombinovaný
nárazový časovaný pro výbuch nad terénem, nárazový na tlakovou vlnu, dále pak s
dlouhodobým zpožděním a s antidelaborací.
Další modifikací byla puma bez skořepiny pouze s dvou křídlovou korouhví.

Němci také užívali další druhy tříštivých pum (SD 1, SD 10 a SC 10 v rozmanitých
formách) ale žádná z nich nebyla použita v takové míře jako SD 2.
SD (malé tříštivé pumy) mají tu vlastnost, že se jedná vesměs o miniaturizaci konstrukční
charakteristiky velkých pum a ne jen zmenšenina modelu většího typu. Pumy mají silné stěny
a nízký součinitel plnění. Mají zejména elektrické, namísto mechanických zapalovačů.
PANZERBOMBE ZYLINDRISCH zkráceně PC pumy měly odlévané ocelové tělo
z kalenou ocelovou hlavou. Trhavinovou naplň, tvořil TNT ve směsi s voskem a se svým
20% koeficientem plnění byla zatříděna jako pancíř probíjející puma. Objevovala se
v hmotnostech 500 kg, 1000 kg s názvem „Esau“' a 1400 kg s krycím názvem „Fritz“.
Všechny tyto pumy byly opatřeny blankytně modrou barvou s tmavomodrým pruhem na
stabilizátoru. Jejich ideální použitelnost byla proti opevněním a lodím, zřídka se používaly
k ničení hospodářských nebo průmyslových cílů. 1400 kg verze byla později převedena na
rádiem ovládanou pumu. Dalšími typy PC pum jsou: PC 500; PC1000; PC1400; PC1600;
PC500RS; PC1000RS; PC1800RS.
PANZERSPRENGBOMBE DICKWANDIG PD byla ještě víc vyhrazena k probíjení
pancéřů tankových vojsk. Pumy jsou tenčí, delší, mají silnější plášť a nižší součinitele plnění.
Dva základní typy byly PD500; PD1000.
SPRENGBOMBE BETON SBe neboli betonové pumy, jsou užívány pro stejný účel jako
SD. Mají silnou betonovou stěnu vyztuženou ocelí, přičemž součinitel plnění je pouze kolem
20 % a to ještě s malým využitím poměrně slabých výbušnin.
SPRENGBOMBE zkráceně SB 1000/410 byla trhavá puma, do válečné vřavy uvedena až
v lednu 1944. Tato puma měla tenkou stěnu a velkoobjemový padák. 1000 kg puma
obsahovala 80% náplň trhaviny a byla navržená k tomu, aby způsobila maximální škodu v
zastavěné oblasti. Byla zformovaná tak, aby se vešla do příhradového nosníku
Messerschmittu Me 410. Zapalovač byl okamžitý nárazový. Puma byla oválného tvaru o
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celkové délce 1828,8 mm, tělo mělo 788 mm v průměru nejširší části. Padák byl zpevněn
drátem a měl v průměru asi 15,2 m a byl přichycen k pumě třiceti dvěma šňůrami. Tělo pumy
bylo natřeno polní šedí a padák byl obarvený načerveno, případně byl zelený nebo modrý.
FALLSCHIRMLEUCHTBOMBE LC para. Jsou známy dva typy těchto osvětlovacích
pum. Jeden byl pro kontejnerový shoz a druhý zavěšen volně a jednotlivě. Pět sekund po
opouštění letadla se kontejner otevřel a pumy byly iniciovány. Vypuzené světlice byly neseny pomalu
k zemi na padácích a hořely intenzivním světlem. Padáky byly vyrobeny z hedvábí, nebo umělého
hedvábí a měly průměr 250 mm.

BRANDBOMBE neboli B 1E a B 2E Jedna z nejúčinnějších pum
užívaných proti Anglii v průběhu druhé světové války byla
jednokilogramová nebo dvoukilová hořčíková zápalná puma. Nebylo
válečným tajemstvím, že v rozmezí 55% až 75% zničujících účinků na
města i mimo ně, patřilo během války kobercovým náletům se zápalnými
bombami. Pumy měly termitovou náplň, která byla zapálena hořčíkovým
tělískem. Civilní obrana v Anglii je kodifikovala pouze jako IB. Tuto
jednoduchou pumu Němci nahradili stejným typem s přísadou trhaviny,
kterou kodifikovala civilní obrana jako „Exp IB“ nebo „IBSEN“ a která
měla svými nečekanými výbuchy odradit hasiče. Na oplátku provedli u
svých čtyřliberních pum stejné opatření také Angličané. Německé
zápalné pumy byly shazovány v kontejnerech, ty největší, neodhazované,
nesly přibližně 700 pum. Tělo 1 kg pumy bylo v barvě použitého termitu a
stabilizátor byl obarvený zeleně. Verze s trhavinou měla hmotnost 2 kg a
její tělo bylo zelené, sekce s trhavinou byla černá a stabilizátor šedivý.
Puma měla zapalovač nárazový okamžitý mechanický nebo elektrický.
FLAMMENBOMBE nebo FLAMM C vzhledem k unifikaci pum (závěsná zařízení
letadel luftwaffe) přišly tyto zápalné pumy se stejnými vnějšími rozměry jako 250 a 500
kilogram SC pumy. FLAMM C 250 měla náplň 50 kg petrolejové zápalné směsi a malou
TNT trhací náplň. FLAMM C 500 mělo náplň 70% petroleje a 30% TNT a malou TNT trhací
náplň.
SPRENGBRANDBOMBE jinak SPRENG-BRAND C 50 má tentýž tvar a třídu jako SC
50 kg ale trhavá náplň byla různá, V hlavové části bylo asi 20 kg TNT a černého prachu,
který byl výmetnou a iniciační složí pro šest tzv. plamenic s obsahem zápalné směsi a 67
kusů zažehovacích elementů, které byly schopné zapálit zápalnou směs ještě ve vzdálenosti
90 metrů.
PHOSPHORBRANDBOMBE nebo BRAND C tato série zápalných pum byla totožná
tvarem a třídou jako 50 kg a 250 kg trhavé pumy. Tři verze této zápalné pumy byly: C 50 A,
která měla 13 kilogramovou náplň 86% benzenu, 4% fosforu a 10% surového kaučuku, C 50
B měla obsah sestávající se většinou z bílého fosforu a C 250A byla plněna 87,7% surového
petroleje, 11,7% polystyrenu a 0,5% fosforu. Fosfor byl uložen ve skleněných lahvích, které
praskly při dopadu a smíšením s hlavní naplní, které rozptýlil svou počinkou nárazový
zapalovač, došlo k jejímu samovolnému vznícení.
Poznámka autora:
Zatímco puma SD-2 („BUTTERFLY“) byla nejnebezpečnější pro obyvatelstvu, zápalné pumy působily značné
škody materiální. Shozem 1 tuny zápalných pum byla zničena plocha o rozloze asi 1,5 ha, při klasickém
bombardování trhavými pumami činila destrukce „jen“ 0,7 ha/1t LP.
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BLITZLICHTZYLINDRISCHE BOMBE anebo BLC v samotné podstatě se jednalo o
velký bojový fotografický blesk, jehož jedna pumová verze opět vycházela z unifikované řady
rozměrů pumy SC 50, což byla BLC, která byla zapálena zapalovačem v rozmezí 15 - 20 sec.
po shozu z letadla. Ostatní dva typy BLC 50A a BLC 50B byly kovové trubky se čtyřmi
křídly stabilizátoru a měly své hlavy naplněné betonem, což jako zátěž stabilizovalo jejich
pád. Celková délka těla je 1066 mm a průměr 203 mm.
NEBELBOMBEN (NC) dýmové pumy pro maskování pozemních a námořních jednotek
NC50; NC 50WC NCD/ERD; NC 250S a NC 50WC NCD/SEE.
SA 4000 (experimentální) byla objemná puma. Součinitel plnění je asi 80 %. Nepodařilo
se jí však nikdy použít proti spojencům.
MINEN BOMBE – velkoobjemové (LM a BM) pumy byly jednou ze zákeřných zbraní
luftwaffe. „Luftmine“ jak byly nazývány byly prapůvodně zkonstruovány jako námořní miny,
ale Němci zavedeny jako LUFTMINE A (LM A) od hmotnosti 500 kg a LUFTMINE B (LM
B) od hmotnosti 1000 kg. Angličané je běžně nazývali, jako všechno velmi jednoduše
„LAND MINES“. U těchto pum převládaly dvě velikosti 500 kg, která byla 1727 mm dlouhá
a 1000 kg, která byla 2641,6 mm dlouhá. Pumy byly iniciovány na moři magneticky a na
zemi hodinovým časovacím zapalovačem. Byly to první pumy shozené do pobřežních vod
Británie hydroplány Heinkel 115, letící ve výšce 275 m v listopadu 1939, a první záměrné
použití proti zemním cílům dne 16. září 1940. LUFTMINE měly koeficient plnění trhavinou
60% a 70% a byly schopné vytvořit vzniklou tlakovou vlnou značné škody. Pumy byly
stabilizovány v pádu pomocí padáku, který byl zhotovený z modrozeleného umělého hedvábí
a byl asi 8,23 m v průměru, zabezpečený osmnácti silnými hedvábnými šňůrami. Existovaly
ještě další dva typy padáků vytvořeného z 60 mm pruhů, khaki obarvené hedvábné stuhy,
utkané dohromady nebo sešité v kruhových obrazcích a tvořící požadovaný tvar, rychlost
pádu pumy se pohybovala okolo 10m /s-1. Bez padáku by miny neodolaly nárazu na zem.
BOMBENMINE 1000KG, BM 1000 nebo Monika jednalo se o přímé příbuzné 1000 kg
luftmin známé britským pyrotechnikům jako velmi nebezpečné „G MINE“ zvláštnost u
těchto pum byla konstrukce jejich stabilizátoru, který byl vyroben z bakelitu a po nárazu se
roztříštil, čímž bylo tehdejšími detektory kovů znemožněno vyhledání pumy, neboť právě
utržené kovové stabilizátory mohly při jejich detekci pumy lokalizovat. Pumy mají zapalovač
s magnetickou a akustickou funkcí a byly navrženy jako běžně shazované konvenční pumy.
Pod krytem nebo kopulí mající určitý tvar byl uložen fotoelektrický článek při jehož
vystavení světlu puma vybuchla. Toto bylo zabezpečovací zařízení chránící magnetické a
akustické součásti při zneškodňování nevybuchlých pum. Celková délka byla 3,22 m, tělo
mělo délku 1,97 m a průměr 0,66 m.
LUFT TORPEDOS (LT) a BOMBENTORPEDOS (BT) (vzdušné torpédo) bylo
zavedeno do výroby během posledních 2 měsíců druhé světové války, ale patrně nebylo
vůbec použito. Bylo konstruováno podle plánů torpéda až na to, že puma neměla žádnou
pohonnou jednotku byla pohybována pouze mateřským letadlem, zejména jeho rychlostí
vpřed.
LENKBOMBEN (řízené pumy) pro velmi vzdálené cíle. BV226 a BV236 Hagelkorn
"ledová kroupa", BV246 Radieschen „ředkvička“ (také řízené radiolokátorem).
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KAPITOLA II.
VZHLED A PŘÍSLUŠENSTVÍ PUM LUFTWAFFE
Povrchová úprava pum
Pumy, které byly neseny v pumovnicích (nad 500 kg) byly obvykle barveny tmavozeleně.
Pumy zavěšeny vně letadel o hmotnosti 1000 a více kg byly zpravidla barveny blankytnou
modří. Barva pum se také řídila podmínkami prostoru použití, byla použita hliníková barva,
žlutohnědá barva, hnědožlutá barva, atd.

Rozměry jsou uvedeny v mm, jednotlivé symboly a barevná označení jsou používána a
objasněna dále v textu. Např. I.; II. jsou jednotlivé třídy typu pumy. Ja značí jednodílné
tažené ocelové tělo, Jc má lisovanou ocelovou hlavu a tažené ocelové tělo atd. Cifra
v kroužku pod zapalovačem označuje doporučený boční zapalovač. Číslice 14 je krycím
číslem výbušniny (litý TNT).
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Stabilizátory pum
Německé pumové ocasní plochy byly vždy permanentním
příslušenstvím, ne jako u RAF a USAAF které byly připojené
k pumě až v době, když se připravovaly bombardovací
operace.
Německé pumy používají zejména dva typy.
První typ je konstruován z ocelových plechů jak jeho
kuželová část, tak jednotlivá křídla, která jsou čtyři. Křídla
stabilizátoru jsou vyztužena prolisy nebo zpevněna vzpěrami
nebo také u větších ráží kruhovým prstencem.
Druhý typ má kužel a křídla odlita z jednoho kusu ze slitiny hořčíku. Někdy jsou
vyztuženy vzpěrami ze stejného materiálu. Výjimkou nejsou stabilizátory bakelitové.

Příslušenství pum
Aby se zabránilo nadměrnému průniku pumy do terénu, nebo se předcházelo odrazům od
vodní hladiny, montovalo se na přední části pum zařízení ve tvaru prstence s různou velikostí
jako u SD-70 Proti odrazům se používalo jiných konstrukcí, např. u SC 250 se používalo
kuželového talířku nasazeného na špičku pumy. Tyčky jsou užívány k zvýraznění tříštivého
efektu pum, přenáší náraz na terén v konstrukčně stanovené distanční vzdálenosti, čímž
některé pumy získaly názvy jako „sedmikráska“ nebo „fréza“. Distanční tyčky byly dvou
typů, ocelové nebo dřevěné.

Zavěšení pum
Pumy mohly být zavěšeny včetně některých do hmotnosti 500 kg v pumovnicích
bombardovacích letadel buď to vodorovně, nebo svisle. Pumy nad 500 kg byly přepravovány
uvnitř i vně letadel vodorovně.
Pro svislé zavěšení byla šroubována oka do
špiček pum, horizontální zavěšení bylo
provedeno u pum 50 kg okem, do 500 kg bylo
provedeno lyžinou ve tvaru „T“ a u pum přes
1000 kg to byla lyžina ve tvaru „H“
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Pumové odhazované kontejnery.
„AIMABLE“ kontejnery byly používány zejména v případech, kdy dle vyhodnocení bojové
situace bylo nutno svrhnout soustředěné množství pum nad daným cílem. Nejčastější formou
kontejneru byla puma s určitým typickým tvarem a s vlastním zapalovačem a malou náloží
což umožňovalo otevření kontejneru ve stanovené výšce. Pumové kontejnery byly v letadle
seskupeny podle jeho úložného prostoru. Německá klasifikace byla jednoduchá, AB 1000
symbolizoval ABWURF (odhodit) a BEHÄLTER (kontejner) a 1000 znamenalo označení
pro třídu, nikoli hmotnost ekvivalentní k 1000 kg pumám. Jestliže označení bylo ABB, tak
dodatečné B označovalo BRANDBOMBE (zápalnou pumu). V těchto kontejnerech byly
neseny také protitankové kumulativní pumy, tříštivé i osvětlovací.
My se budeme zabývat dvěma typy kontejnerů uvedené v obrazové příloze a to jsou AB70-3 a ABB 500 i když německých kontejnerů bylo přes dvacet různých typů, nejmenší,
BdC 10, dlouhý pouhých 304,8 mm a největší AB 1000-3, který měl délku okolo 3,10 m.
Například kontejner AB 36 byl 1,92m dlouhý, 203 mm v průměru a mohl nést 36 x 1 kg nebo
24 x 2 kg zápalných pum. ABB 500 byl 1,75 m dlouhý a průměr byl 472 mm a jeho povrch
byl opatřený nátěrem v břidlicové šedi s červenými pruhy, obsahoval 140 ks 1 kg zápalných
pum.
Odhazovaný kontejner AB 250 byl určen pro špatně obrněné cíle a pro ničení živé sily
náplní byly vesměs 1 a 2 kg tříštivé pumy typu SD1 a SD2, které byly také obsahem dalších
typů kontejnerů : AB 23; AB24T; AB36/BSK36; AB70-1; AB70-3; AB70D-1; AB250-1,-2,-3
a AB250 Kz Boden.
Odhazovaný kontejner AB 500 byl zejména určen pro ničení tanků a plněný kumulativními
pumami (Hohlladungsbomben) typu SD 4 HL, které byly také obsahem AB500-1; AB5001B; AB500-3A,
Odhazovaný kontejner AB 1000 byl určen pro ničení lehce zápalných cílů a živé síly a byl
plněný 672 zápalnými pumami typu B1
Pumové letadlové neodhazované kontejnery, závěsy a nosiče.
Pumové závěsy, lyžiny, dráhy a nosiče byly
konstrukčně řešeny individuálně u jednotlivých letounů
tak, aby byl plně využit nákladový prostor.
Velmi rozšířené byly zejména neodhazované
kontejnery, kterých byly tři
druhy, BSB 320, BSB 700 a
BSB 1000, byly neseny vně
letounu a odhozeny mohly být
v případě nouze. Uvolňovací
mechanismus pro pumy byl
aktivován elektricky nebo
pyrotechnicky. BSB 320 byl
zbarven černě a měl délku
2,358 m a průměr l 508 mm,
obsahoval 320 x 1 kg B1 pum.
BSB
700
byl
natřený
blankytnou modří, dlouhý byl
přes 3 m a 700 mm v průměru
a nesl 700 kusů 1 kg pum B1.
BSB 1000 byl nečekaně kratší než 700, bylo to jen 2,71 m o stejném průměru a nesl pouze
620 ks 1 kg pum B1 E, barva těla byla hnědožlutá.
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ETC Elektricky ovládaný nosič pro válcové pumy, vnější zavěšení.
Elektrischer Träger für zylindrische Außenlasten,
PVC Pyrotechnicko – elektricky ovládaná závěsná dráha pro svislý zavěs pro válcové pumy,
vnější navěšení.
Pulverelektrische Vertikalaufhängung für zylindrische Außenlasten.
ESAC Elektrický vertikální závěs.
Elektrische Senkrechtaufhängung.
VeMag Vertikální pumový zásobník.
Vertikal-Magazine.
závěs pro 2 x 50 kg pumy

V definitivním provedení jako ER 4
Typická pumová roznětná soustava
Adjustace a roznět elektrickým proudem byla zvláštností
Luftwaffe, i když také užívala mechanické zapalovače.
Bylo tam mnoho variant, ale celkově šlo jen o několik
málo typů. Nárazový zapalovač - krátkodobý zpožděný
zapalovač - dlouhodobý zpožděný zapalovač –
vzduchem odjišťovaný nárazový zapalovač nebo
nástrahový zapalovač. Dlouhodobé časové zapalovače
měly antidelaborační zařízení u pum již od ráže 250 kg.
Zapalovač je umístěný napříč pumou (boční) pouzdro
zapalovače u menších ráží zabírá téměř celý vnitřní
průměr pumy. Zapalovač je obvykle umístěn v pumě tak,
aby nepřesahoval její vnější obrys. Počinové náplně
v pouzdru zapalovače, resp. rozbušky byly plněny
azidem nebo styfnátem olovnatým. K pouzdru
zapalovače, které mimo zapalovače obsahovalo také
tělíska kyseliny pikrové, bylo mnohdy přiloženo vnitřní
pouzdro přenosné zesilovací nálože procházející šikmo
nebo s podélnou osou pumy, plněné zejména pentritem
flegmatizovaným voskem nebo krupičkovým TNT.
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Elektrické časové a nárazové zapalovače se ve vývoji objevily v Německu již v roce 1926.
Podstatnou část dizajnu vytvořila výzbrojní firma Rheinmetall Borsig na pokyn H
Rhulemanna.
Původně měl být princip použit pouze u dělostřelecké munice, u které bylo nutné
okamžitého účinku v cíli. Tato část vývoje se značně opozdila a byla převedena na vývoj
elektrických pumových zapalovačů, přičemž byla zahájena výroba a tento velmi úspěšný
výrobek byl přijat Luftwaffe v roce 1937. Je odhadováno, že asi 1 milion časových a 20
milionů nárazových zapalovačů bylo použito od doby jejich zavedení. Závod Rh. S.
Rheinmetall Borsig nebyl jediným výrobcem. Od roku 1941 se rozjela výroba v Libereckém
Elektro-Mechanik G.m.b.H., gyx 1941 Sachsenwerk Licht u. Kraft AG, Radeberg a dále pod
značkou edr Sachsenwerk, Licht und Kraft A.G. závod Radeberg (1941-45) a dtf 1941
Elektro-Feinmechanische Werke Preh, Bad-Neustadt / Saale .
Konstrukce elektrických pumových zapalovačů zůstávala i přes značné množství výrobců
převáženě stejná od doby jejich zavedení. Zapalovač můžeme rozdělit na dvě konstrukční
části, tělo a vnitřní konstrukce.
Konstrukce těla: Zapalovače byly na první pohled stejné u všech elektrických pumových
zapalovačů, i když se objevilo šest různých provedení. Těla zapalovačů jsou převážně
z hliníku kromě typu 5, který je ze slabého ocelového plechu. Rozšířená část zapalovače a
celá vrchní část je nazývána hlavou zapalovače. Na hlavě jsou jeden nebo dva plunžrové písty
(odpružené kontakty), v závislosti na typu zapalovače, a jsou izolovány černou tvrzenou
gumovou objímkou. Strana hlavy zapalovače je rýhovaná přizpůsobená pro nasazení
elektrické napájecí jednotky v letadle. Plochý díl pod hlavou je označován jako opěrka, která
má na svém boku umístěn malý čípek, který slouží
k aretaci polohy v pouzdře zapalovače. Vnitřní závit
na spodní části zapalovače, slouží pro přišroubování
počinky s rozbuškou.
Vnitřní konstrukce:
Vnitřní stavba typického
elektrického pumového zapalovače může být rozdělena
na dvě sekce: horní profil, a spodní profil.
Horní profil lze nazvat kontaktním a přepínacím
blokem. Je to polystyrénový výlisek, který byl
opracovaný tak aby mohl pojmout některé z celé řady
odpružených kontaktů, přerušovače, vypínače, a
případně dlouhodobé zpožďovací roznětné můstky.
Spodní profil obsahuje nabíjecí a zážehové
kondenzátory, odpory, a mžikové a krátkodobé
zpožďovače a roznětky. Tyto součástky jsou drženy na
svých místech černou asfaltovou těsnící hmotou.
Kondenzátory jsou tvořeny pásy kovové folie vzájemně
oddělené voskovým papírem. Odpory jsou válcové,
uhlíkové. Spodní profil může také obsahovat
dlouhodobý zpožďovač, tzv. studený záporný pól nebo
trubku jako je tomu u El AZ (9).
Ve spodní části je také roznětný blok zpravidla
obsahující tělíska černého prachu nebo zábleskové
slože, roznětné můstky a někdy krátkodobý zpožďovač.
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Elektrické obvody.
Elektrický obvod se skládá až ze tří elektrických okruhů. Blokové schéma zapalovače je
znázorněno na obr. a nesouvisí s následujícím obecným popisem. Jedná se o schéma

zapalovače ELAZ 28A.
Nabíjecí obvod. Nabíjecí obvod v letadle má svůj specifický charakter a konstrukci
vzhledem k samotnému systému uložení pum v jednotlivých typech letadel. Protože pumy
jsou naloženy v letadle i mimo jeho úložný prostor mají nabíjecí, nebo jinak řečeno, napájecí
hlavy všude vesměs shodné a které jsou navlečeny na hlavu zapalovače. Nabíjecí sponky
kontaktů stlačí odpružené kontakty zapalovače tak, že vytvoří elektrický obvod s nabíjecími
kondenzátory. Dvojice nabíjecích sponek jsou připojené k pohyblivým kontaktům umístěným
v nabíjecí konzoli. Tento kontaktní obvod se uzavírá bezprostředně před shozem pumy, což
zamezuje zbytečnému zatížení napájecí soustavy letadla, kterou je 240 a 150 voltová baterie.
Tato dvě vedení obsahují napěťový přepínač. Napětí 150 V pro standardní horizontální
bombardování nebo 240 V pro bombardování střemhlavé. Napěťový přepínač je připojený k
hlavnímu spínači, který je používán pro shoz pum a je vypnutý pokud letadlo nedosáhne
nepřátelské území. Hlavní spínač je připojený k nabíjecí hlavě, která svými kontakty
zapalovačové hlavy (dva pohyblivé kontakty, z nichž ten ke kladnému pólovému vývodu je
konický) napájí elektrický obvod nabíjecích kondenzátorů uvnitř těla zapalovače. Jeden
odpružený kontakt obvodu je spojen přímo, zatímco druhý odpružený kontakt obvodu je
propojený přes tzv. „ZSK“ nebo přepínač. Tento přepínač má dvě pozice: otevřenou (mV) se
zpožděním a okamžitě spínací (oV).
Činnost elektrického obvodu. Jednotlivá schémata elektrických obvodů zapalovačů jsou
vcelku srozumitelná, ale přesto pro ty, kteří nejsou v elektrických obvodech kovaní,
doporučuji konzultaci s odborníkem. Mnohé schématické výkresy elektrických obvodů
nemají uvedeny jednotlivé hodnoty odporů a kapacity kondenzátorů, proto pro názornost
uvedu příklad bez těchto hodnot. Pro přehlednost názorného příkladu si pro objasnění funkce
zapalovače přiřadíme tři základní ovládací časy jednotlivých obvodů:
- Okamžitý obvod (oV) ohne Verzögerung (bez zpoždění);
- 8 sekundový dlouhodobý zpožďovací obvod (Vz)Verzugszündung;
- krátkodobý zpožďovací 2 sekundový obvod (mV) mit Verzögerung (se zpožděním)
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Je-li volicí spínač uzavřený, jsou oba nabíjecí kondenzátory nabité v kapacitách, které
jsme si v předchozím článku uvedli. Náboj umístěný v nabíjecím kondenzátoru C-1 prochází
přes odpor R-1 na zážehový kondenzátor C-2. Čas požadovaný pro odevzdání proudu
zážehovému kondenzátoru C-2 a vytvoření dostatečného napětí pro roznětný můstek roznětky
můžeme nazvat „ časové vyzbrojení“. Ve stejnou dobu probíhá proces nabíjecího
kondenzátoru C-3, kdy napětí prochází odporem R-3 do zážehového kondenzátoru C-4 a přes
odpor R-2 na zážehový kondenzátor C-5. Při nárazu provede spínač S 1, S 2, a S-3 okamžitý
kontakt a umožní proudu tok přes můstek roznětky, který se rozžhaví a zapálí slož, která jej
obklopuje. Všechny tři rozněcovací můstky odpalují ve stejnou dobu okamžitou soustavu
zápalných tablet, které přivedou k výbuchu rozbušnou soustavu pumy. „Et“ dlouhodobý
zpožďovač začal také právě hořet, ale to již došlo k detonaci pumy.
Jestli je volící spínač rozpojený, pak žádný náboj nemůže přijít do mžikovému obvodu.
Jen odpružený kontakt, zasunutý před polohou pojistky, dopravuje energii nabíjecímu
kondenzátoru C-3. Obvodem přes odpor R-2 je nabit kondenzátor C-4 a přes odpor R-3 je
nabit kondenzátor C-5.
Jestliže puma padá k zemi v čase kratším než 8 sekund, tak druhý obvod nebude nabitý před
dopadem a roznětný můstek spojený se spínačem S-2 bude iniciovat pouze dlouhodobou
zpožďovací vložku, která působí svým plamenem přímo na rozbušnou soustava zapalovače a
přivede pumu k detonaci.
Jestliže puma dopadne v čase delším než 8 sekund, tak oba obvody budou nabity již před
dopadem, ale protože krátkodobé zpoždění je použité společně se spínačem S-4, tak dojde
k iniciaci rozbušné soustavy pumy.
Časové zapalovače obsahují v podstatě stejné základní části jako nárazové zapalovače až na
to, že spínače jsou nahrazené elektronkou (Zenerova dioda a pod.), která se stává vodivou až
při určité hodnotě el. napětí. V okamžiku, kdy je puma na dráze pádu je elektrický náboj
uložen v nabíjecím kondenzátoru, a další menší náboj je umístěný na zážehovém
kondenzátoru. Během letu je část kapacity nabíjecího kondenzátoru předávána přes odpor na
zážehový kondenzátor. Když napětí dosáhne požadované hodnoty, elektronka se stává
vodivou a zážehový kondenzátor se vybije přes elektronku a elektrickou piluli a iniciuje
zapalovač.
Oba kondenzátory jak nabíjecí, tak i zážehový jsou v německých elektrických časových
zapalovačích nabity tak, aby použité elektrické napětí mohlo být drženo v přiměřeně nízké
hladině. Prodlužující se časové nastavení vyžaduje současně vzrůstající elektrické napětí.

Výhody elektrických zapalovačů
- zapalovač může přerušit své nabíjení (napájení) bezodkladně před okamžikem shozu.
Doba necitlivosti je eliminována nastaveným časem zapalovače, a nárazový zapalovače
může být nastaven pro okamžitou nebo zpožděnou funkci v každé použité pumě.
- elektrické nárazové zapalovače jsou akčně neobyčejně rychlé, protože mají pouze
mechanický spínač. Puma s okamžitým nastavením zapalovače může vybuchovat bez
hlubokého průniku cílem.
- elektrické schéma má velkou přizpůsobivost. Stejné součástky byly použity v různých
druzích časových a nárazových zapalovačích. Součástky mají téměř identický vzhled, ale
široký okruh vlastností.
- zapalovače jsou bezpečné pro manipulaci jak při skladování, tak i při dopravě. Zatímco ve
většině mechanických zapalovačů je vnější zdroj energie schopen iniciovat roznětnou
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soustavu, u elektrických to do momentu použití není možné. Rozsáhlé zkoušky byly
provedeny s elektrickým napětím dosahující až 2 000 000 V, což dokázalo, že vhodně
navržené elektrické zapalovače nejsou ovlivnitelné atmosférickou elektřinou.
elektrické zapalovače byly ve výrobě méně nákladné než mechanické zapalovače mající
stejné parametry, které byly vyrobeny v porovnatelných množstvích s výlohami v poměru
asi 1:3. Dalším faktorem snižujícím náklady na jednotku byla skutečnost, že části, které
jsou mimo toleranci pro časové zapalovače mohly být použity v nárazových.

Způsoby upevnění a zajištění zapalovače v pumě
Pro bezpečné uložení bočních zapalovačů a jejich zajištění proti vypadnutí byly postupně
vyvinuty a používány tři způsoby:
- bajonetový uzávěr,
- pojistný kolík,
- Seegerova pojistka.
Poslední byl nejběžněji užívaný v průběhu války. V tomto modelu drží prstenec zapalovače
ve správné poloze v zapalovačovém pouzdře kolík a Seegerova pojistka zajišťuje ideální
bezpečnost proti vypadnutí.
Zbarvení a označení
Zapalovače všeobecně mají zbarvení na prstenci, i když starší vzorky měly zbarvení na
zapalovačové hlavě. Zbarvení na německých zapalovačích musí být zjišťováno velmi pečlivě
protože je velmi často jediným prostředkem jejich identifikace.
Nejdůležitější identifikačním znakem na zapalovači je číslice, která je obvykle vepsána do
kroužku. Tato číslice určuje typ zapalovače. Prvním číslem číselného znaku je číslice
označující typ zapalovače:
- „5“ označuje elektrické nárazové zapalovače;
- „7“ označuje časové zapalovače;
- „0“ jsou zapalovače bezpečnostní, atd
Toto označení mnohdy předchází zkratky složené z liter např. „EL. A. Z. znamená
elektrický nárazový zapalovač. Písmeno Z je obvykle nalezeno samostatně nebo s číslem
následujících označení:
- "gyx 1941" je tovární pojmenování a datum výroby.
- "1 b" a vyražený německý orel je kontrolní známka.
- Jakýkoliv znak ze tří posledních může být vynechán.
KAPITOLA III.
Pozn. autora: Na úvod nejen této kapitoly chci poděkovat člověku, který nezištně a pro dobro věci samé, provedl
odbornou korekci této učební pomůcky. Tímto vzácným člověkem je Ing. Bedřich RŮŽIČKA, CSc.

Ve výzbroji Luftwaffe nebyly jen letecké pumy, ale i palubní zbraně a rakety. Protože kulomety,
kanóny a munice k nim jsou popisovány v příslušných skriptech, zmíníme se zde o několika
nejvýznamnějších konstrukcích palubních raket, které se během 2. světové války v německém
válečném letectvu uplatnily.
Již v roce 1936 (podle některých pramenů v r. 1934) byl v podniku Rheinmetall-Borsig zahájen
vývoj letecké palubní rotačně stabilizované rakety ráže 73/65 mm. Byl pro ní zvolen krycí
název RZ (= Rauchzylinder - kouřící či kouřový válec), což velmi výstižně charakterizovalo let
této rakety, jejíž motor byl plněn válcovým zrnem lisovaného černého prachu. Raketa za sebou
zanechávala zřetelnou stopu modrošedého dýmu.
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Z neznámých důvodů byla raketa jen 262 mm dlouhá (3,58 ráže), ačkoliv rotací lze spolehlivě
stabilizovat tělesa dlouhá i šest průměrů. Důsledkem toho byla malá rychlost RZ 65. Ta se u různých
verzí pohybovala mezi 260 až 280 m.s 1. Dráha byla proto velmi zakřivená, ve vzdálenosti 400 m byl
pokles dráhy již 2,70 m, takže vzdálenost mířené střelby nepřekračovala 200 až 300 m. O
přesnosti střelby existují zprávy značně rozdílné. Podle jednoho údaje se na terči 4 x 4 m ve
vzdálenosti 350 m napočítalo 73 % zásahů. Jiné prameny hovoř í o tom, že odchylky jednotlivých ran
činily 7 % dálky střelby, místo 2,5 % požadovaných technickými podmínkami. Zvětšením počtu otáček
z 15 700 na 19 700 min-' a díky vzrůstu počtu trysek z 15 na 20 se docílilo podstatného zlepšení
přesnosti střelby, neboť ve vzdálenosti 100 m byly zásahy seskupeny na ploše 1,25 x 1,65 m.
Při střelbě z letadel se projevila dnes již známá nectnost rotací stabilizovaných raket. Raketa při
sestupu z vedení má již značnou dopřednou rychlost (rychlost letadla), avšak takřka žádné stabilizační
otáčky, což vede k významnému zhoršení přesnosti střelby. Velikost a směr odchylek jsou zcela
náhodné, mění se od rány k ráně bez zřejmé zákonitosti. Palba salvami po čtyřech raketách z
dvanácti raketometů EG 65 (EG = Einzeigerát - jednoduché trubkové vedení, montované po šesti
kusech pod každé křídlo) na terč 4 x 4 m (vzdálenost neudána) dala 15 % zásahů, avšak při odpálení
všech raket v jedné salvě naráz poklesl v důsledku vzájemného ovlivňování za letu počet zásahů na 6 %.
Při střelbě 20 mm kanónem Oerlikon MG/FF se za stejných podmínek dosahovalo 26 % zásahů.
Po krátkých vojskových zkouškách na stíhačích Messerschmitt Bf 109F-2, Bf 110 a dalších byl vývoj
této rakety v roce 1944 zastaven. Úspěchu se nedočkaly ani různé verze vypouštěcích zařízení, včetně
bubnového raketometu TG (TG = Trammelgerät; vyvíjelo se nejméně 7 typů palubních raketometů od
jednoduchých až po složité a těžké automaty).
Nejúspěšnější leteckou palubní raketou byla nesporně 55 mm R4M (též R41M - R ..Rakete 4
...hmotnost 4 kg, M ... Minenkopf -trhavý účinek), zkoušená od roku 1942 na zkušebně zbraní
Luftwaffe v Tarnewitz. Hlavice, vyráběná z 0,8 mm tlustého plechu, obsahovala 0,52 kq trhaviny TNA-1
(TNT / hexogen /Al-prášek), iniciované hlavovým nárazovým- (kontaktním) zapalovačem AZ. RZ.2. V
raketovém motoru byla hnací náplň z prachu dg tp 45 x 16.5 /355 o hmotnosti 0.815 kg,
která raketě udílela rychlost 525 m.s-1. Stabilitu za letu zajišťovalo osm rozevíratelných,
křídel a přídavná rotace. K vypouštění sloužila trubková vedení. Několik výrobců (DWM LübeckSchlutup; Hugo Schneider AG., Leipzig; LGW-Berlín-Hachenfelde a Spreewerk, GmbH, Chrastava u
Liberce) zhotovilo asi 12 000 těchto raket, které přicházely ke stíhacím útvarům (např. JG 7 a JV 44) koncem
roku 1944 a počátkem roku následujícího. Do března 1945 bylo jimi vyzbrojeno asi 60 proudových stíhaček
Me 262 (2 x 12 raket R4IM).
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Koncem roku 1943 začala Luftwaffe pociťovat naléhavou potřebu vyzbrojit svoje bitevní letouny, zejména známý Fw 190 (přezdívaný ..Schlächter" = řezník. ale také vrah, rnordýř)
účinnějšími protitankovými zbraněmi.
Za provizórium lze považovat nasazení 88 mm nábojů R.Pz.B. Gr. 4322 resp. 4992 do známé
pancéřovky R.Pz.B. 54 a.Ausf. „Ofenrohr“ či R.Pz.B. 54/1 „Panzerschreck“. K vypouštění
původních nábojů byl vyvinut trojnásobný raketomet s košovým vedením, který se upevňoval na pumový
závěsník ETC 50, 70 nebo 250. V případě nutnosti bylo možno vypouštěcí zařízení kdykoliv,
zejména po vpuštění raket, odhodit.
Hlavice Panzerschrecku dokázala probít pancéř o tlouštce160 až 220 mm (podle dopadového
úhlu). Dosahovala však rychlosti v rozmezí 110 až 120 m.s-1 (podle některých pramenů až
135m.s-1, takže i s rychlostí dodanou letadlem (do 150 m.s -1, tj 540 km.hod-1) byla její účinná
dálka střelby 135 - 150 m. Pro neuspokojivé balistické výkony se zbraň, nazývaná „Fliegender
Panzerschreck", příliš neprosadila.

Pro získání větších výkonů se údajně původní kumulativní střela panzerschrecku montovala na
prodloužený raketový motor se sedmi trubkovými zrny o celkové hmotnosti hnací náplně asi 0,6 kg.
Důsledkem prodloužení spalovací komory byl ovšem vzrůst celkové hmotností rakety, takže její
rychlost dosáhla jen 240 m.s-1. Ke zlepšení přesnosti střelby měla přispět přídavná rotace, získávaná
účinkem šikmo uložených stabilizačních křídel. Rakety se vypouštěly z vodících kolejnic, montovaných
pod křídly s roztečí 328 mm. Vyskytovaly se i amatérské výtvory polních leteckých dílen, kde se
upravovala původní vedení - hlavně R.Pz.B. 54 „Ofenrohr" k instalaci v počtu 4 až 12 vedení pod
křídla bitevníků. Ani tato úprava, zvaná „PD-8 8-cm-Panzer Büchsenrohr" (PD-8,8-crn-Pz.Br.), se většího
úspěchu nedočkala.
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Neúspěch „Létajícího panzerschrecku“ byl popudem k zahájení prací na konstrukci řady
protitankových raket Panzerblitz. Protože však ve druhé polovině války nebylo dosti sil ani
prostředků na důkladný vývoj, šlo o výtvory složené z osvědčených prvků jíž vyvinutých nebo
vyráběných typů.
U typu „Panzerblitz 1“ tvoří pohonnou část raketový motor od 8-cm-R.Gr.Spr., vyráběné od
roku 1943 ve zbrojovce Vsetín. Jako bojová hlavice se uplatnila
buď kumulativní část od RPTZ Panzerschreck, opatřená
aerodynamickým krytem, nebo upravený dělostřelecký
kumulativní granát 7,5-cm-I.Gr. 38 HL, případně HL.Gr.
43 stejné ráže.. Uváděná hloubka průrazu 90 mm by tomu
nasvědčovala.
Rakety se vypouštěly postupně po dvojicích z
kolejnicových vedení, montovaných po osmi s roztečí 150 mm pod
každou polovinu křídla Fw 190. Pro správné nastavení nadběhu
neměla rychlost letadla překročit 490 km.hod-', mnohdy se proto
brzdilo i vysunutím podvozku. Zmenšení rychlosti v
bojové situaci násobilo ovšem účinnost protiletadlové
obrany.
U dalších dvou variant protitankové rakety Panzerblitz
již šlo o kombinaci raketového motoru od osvědčené 5,5-cm
rakety R4/M s různě upravenými hlavicemi přejatými od 8, 8cm-R. Pz. B. Gr. 4992.
U verze „Panzerblitz 2“ raketový motor změny nedoznal a konstruktéři se soustředili na
spojení tohoto motoru s aerodynamicky výhodněji upravenou kumulativní střelou z pancéřovky
Panzerschreck. Hmotnost rakety vzrostla úpravami na 5,1 až 5,3 kg, takže rychlost poklesla na 370 374 m.s -1. l když byl průraz až 180 mm tlustého pancéře zaručen, dosahovaná rychlost se považovala za
nedostatečnou a rozptyl za příliš velký.
„Panzerblitz 3“ (jinak též 5,5-cm-R4 HL) vznikl spojením odlehčené hlavice 8,8-cm-R.Pz.B.Gr. 4992
opět s motorem rakety R4/M. Díky celkové hmotnosti 4,17 kg dala se dosáhnout rychlost 480 m.s-1.
Náboje této verze se od srpna 1944 zkoušely a různě upravovaly. Do 15.10.1944 se uskutečnilo 31 pokusných
náletů z různých výšek. Dne 23. března 1945 se podařilo pilotům jedenácti Fw 190F-8 zničit celkem 17
tanků a 15 jiných vozidel. Ani tato slušná bilance však nemohla nic změnit na výsledku války. Přes tento
dílčí úspěch nebyl vývoj rakety do května 1945 zcela uzavřen a spustit sériovou výrobu se již nepodařilo.
V obou případech se rakety měly vypouštět z kolejnicového vedení (12 vedení pod každou polovinou
křídla s roztečí 65 mm) a uvažovalo se - vzhledem k uplatnění stabilizace s rozevíratelnými křídly
- i o vedení trubkovém, u něhož by se rozteč zmenšila na pouhých 60 mm.
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Poznámka autora: Když byla letka JG 7 přesunuta na jaře 1945 do první linie na základnu poblíž Prahy,
dostala rozkaz, aby útočila proti sovětským kolonám dopravních vozidel a tanků. Obvykle používaná
hlavice rakety R4/M byla nahrazena střelou z panzerschrecku. Při útocích stíhaček Me 262-S na kolony
vozidel bylo za poslední měsíce války zničeno celkem 100 sovětských vozidel a tanků. Po skončení války
zkoušely raketu vítězné mocnosti. V USA převzali některé její prvky u raket FFAR Mighty Mouse ráže 69,8
mm i větší 127 mm rakety „Zuni". Sovětský svaz převzal konstrukci R4lM jako základ pro raketu ARS-57
ráže 57 mm. V Československu kořistní materiál tohoto druhu zkoumal Vl.odbor Vojenského technického
ústavu (VTÚ) v Podmoklech. Od roku 1945 se kromě jiného zabýval zkouškami a vývojem neřízených
leteckých raket, kdy se intenzívně zkoušely také rakety R4/M. Projektanti podniku Konstrukta rovněž
zahájili počátkem padesátých let vlastní vývoj rakety analogické konstrukce. Výsledkem byla 55 mm
raketa LR-55 s rozevíratelnými křídly. V šedesátých letech jí ve výzbroji čs.letadel nahradila
sovětská neřízená raketa S-5 ráže 57 mm.
Použití raket jiných typů,
např. 21-cm-Wgr.42 Spreng
proti svazům amerických
bombardovacích letadel v roce
1943 a počátkem roku 1944,
bylo řešením nouzovým.

Technická data německých leteckých raket 2 světové války
Parametr

RZ 65

Ráže (mm)
73/65*
Délka
262
Rozpětí
Hmotnost
celková (kg)
2,78
hlavice
RM
Obsah trhav. (kg) 0,13–0,19
0,685
pohonné látky
-1
Rychlost (m.s )
260
Účinný dostřel
250
(m)
* průměr hlavice/průměr RM

Panzerschreck

Panzeblitz
1

Panzerblitz
2

55
812
252

88
650-686
88

90/78*
910
200

90/55*
925
252

Panzerblitz
3
(R4/HL)
88/55*
923
252

3,85

3,25

0,52
0,815

0,657
0,18
110-120
135-150

6 – 6,2
2,1
3,9 – 4,6
0,67-0,69
1,03
360-378
-1000 ?

5,1 – 5,2
2,26 – 2,46
2,84
0,657-0,684
0,815
370-374
1200

4,17
1,33
2,84
0,657
0,815
480
1500

R4/M

525
1100

Fliegender

(1800)
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PUMY LUFTWAFFE
V první kapitole jsme si v historickém průřezu objasnili některé základní pojmy v popisech
jednotlivých typů německých pum. Naše území nebylo bombardováno těmito pumami ani
v takovém rozsahu jako pumami ruskými, natož angloamerickými. I přes tuto skutečnost se
však německé pumy na našem území objevují, i když poněkud sporadicky. Výskyt má dvě
ohniska. Je to oblast válečného použití a to jak vojskových zkoušek Luftwaffe zaměřené na
výrobce v Sudetech, zejména pak na zbrojní firmu Velvěty u Teplic v Čechách a později při
odchodu německých vojsk z naší republiky severním směrem, kde byly pumy použity jako
pomocné nálože v zaminování silničních tras do Německa. Druhé ohnisko použití přesahuje
válečnou časovou hranici května 1945 a to bylo zavedení některých typů leteckých pum do
výzbroje armádního letectva ČSR, výskyt leteckých pum SD a SC v ráži 50 se objevil na
mnoha leteckých střelnicích a dopadových plochách poválečných cvičišť. Unikátní výskyt
těchto německých pum v rážích 250 je v kamenolomu Želenice u Bíliny, kde jsou jedním
z možných důvodů selhávky komorového odstřelu při těžbě znělce v padesátých letech
minulého století.
Přestože část našeho území prošla válkou, nejvíce leteckých pum německé výroby je
nacházeno na bývalých cvičištích a zkušebních polygonech německé armády. Jsou to zejména
prostory Milovic, Ralska a další, neboť všude tam, kde byla poválečná letiště ČSLA se na
počátku poválečného období používaly letecké pumy německé výroby nejčastěji v ráži 50 a
70 kg. Jednalo se o pumy jak ostré, tak ve velké míře o pumy cvičné.
Cvičné pumy měly tělo vyrobeno z betonu a na první pohled nebylo v mnoha případech
možné určit zda se jedná o pumu cvičnou nebo o betonovou tříštivou pumu S- Be E-50. I
některé typy cvičných betonových pum měly pouzdro s bočním zapalovačem.

ZC 50 betonové cvičené pumy - typu I. a II.
Celková délka pumy byla 1105 mm a samotné tělo mělo délku 685,8 mm s průměrem
196,8 mm. Stabilizátor, pokud se zachoval, měl čtyři křídla délky 406 mm. Puma měla
hmotnost 50 kg. Pokud byla opatřena zapalovačem, šlo o typ AZ 46.
Konstrukce pum byla u typu I. celistvá, což znamenalo, že hlava, tělo a kužel stabilizátoru
byl vyroben (odlit) z jemnozrnného betonu Všechna čtyři křídla stabilizátoru byla také zalita
do kužele. Po obou stranách pumy byly dvě dutiny, které byly přikryty dřevěnými laťkami.
Dutiny obsahují papírové válečky s obsahem křídy a ampulkou kyseliny chlorosulfonové
nebo dýmavé kyseliny solné.
Typ II je velmi podobný, rozdíly jsou pouze v přítomnosti stopovky, která vyznačovala
pád a dopad pumy po dobu 55 sec. U
této pumy zjistíme, že od zapalovače
vedou dva dráty k dvoupólové
objímce na kuželu stabilizátoru.
Nebo druhý případ, že tato objímka
je napájena přímo z letadla a
stopovka je iniciována po odhozu.
Pumy byly opět zavěšovány
vertikálně nebo horizontálně. Pumy
nebyly nijak barveny kromě
ochranného nátěru stabilizátoru a na
těle se mohly vyskytovat černé
šablonované nápisy u typu I. „ehk
elo 3“ a u typu II. „ehk all 3“."
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SD-1 (Sprengbombe Dickwandig 1 kg)
Puma byla označovaná v němčině ještě jako
“Splitterbombe“ (tříštivá puma) nebo „Streubombe“
(rozptýlená puma), toto pojmenování získala díky
hromadnému shozu z odhazovacích kontejnerů
„Abwurfbehälter“ zejména AB-500-1 ve kterém bylo
celkem 392 ks; v AB-250-2 bylo 224 kusů pumiček a v
AB-70-D1 „pouhých“ 50 ks.
Byla to nejmenší účinná tříštivá pumička s velmi
dobrým střepinovým účinkem, která byla vyráběna
nejen v Německu, ale také ve Francii. Základní
odlišností těchto dvou typů pum byla délka a tvar těla.
Francouzská, (obr. dole) je o 10 mm kratší a má
minový tvar bez osazení a tím také menší hmotnost
(520 g). Z těla pumy se vytváří přibližně 100 střepin o
hmotnosti 1 g s hustotou zásahu na vzdálenost 6 m
jedné střepiny na 1 m2. Francouzské pumy nemájí
křidla stabilizátoru v kruhovém prstenci.
Typ pumy SD-1
německá francouzská
Největší průměr (mm)
50
50
Celková délka (mm)
170
160
Celková hmotnost (kg)
0,76
0,52
Délka těla (mm).
110
?
Náplň
Fp 60/40 Fp 20/80
Hmotnost náplně (g)
110
60
Zapalovač
AZ 73 A2 AZ 73B2
Trhavinová náplň je označena v německém originálním názvu,
jehož složení je:
Fp (Füllpulver) 60/40 = 60% TNT a 40% NH4NO3, shodně je
vyjádřen i poměr FP 20/80.
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SD-2

(Sprengbombe Dickwandig 2 kg)

Puma byla označovaná v němčině ještě jako “Splitterbombe“ (tříštivá puma) nebo
"Schlachtfliegerbombe" bitevní letecká puma. Angličany nazývaná také jako „butterfly bomb“
(motýlek). Puma byla shazována z letadel hromadně pomocí neodhazovaných kontejnerů
nebo odhazovaných kontejnerů „Abwurfbehälter“ zejména v AB-23 SD-2 je uloženo 23 kusů, AB
250-2 / 144 kusů SD 2, AB-250-3 nese 108 ks,
AB-24t má uloženo 24 kusů. Další používané
kontejnery ještě byly AB36/BSK36, AB70-1, AB70-3, AB70D-1, AB250-1, AB250Kz Boden.
Tříštivá pumička s velmi dobrým střepinovým účinkem, která byla vyráběna ve dvou hlavních
typech SD-2 a SD-2B, které se od sebe liší pouze používanými zapalovači. Puma SD-2, díky montáži
zapalovačů Dopp.Z. 41 nebo 41A, měla časovaný efekt, při jehož nastavení mohla vybuchovat nad
zemí nebo až při nárazu na zem.
Rozdíly v jednotlivých částech stabilizátoru byly značné, jak je ukázáno v předchozím obecném
popisu pumy. Tvary stabilizátorů jsou rozmanité ve své základní konstrukci. Také zjednodušené
konstrukce pouze rotačních křidélek jsou
značně odlišné. Z těla pumy se vytváří
přibližně 50 střepin o hmotnosti 5 g a 250
střepin o hmotnosti jednoho gramu
s hustotou zásahu na vzdálenost 8 m 1
střepina/ 1 m2.
Trhavinová náplň je označena v německém
originálním názvu, jehož složení je:
Fp (Füllpulver) 60/40 = 60% TNT a 40%
NH4NO3.
Barevné značení: Tělo pumy může být natřené
buď černě, olověně šedivě, červeně, žlutě, nebo
v barvě polní šedi. Jestli je puma natřená polní
šedí, tak může být na bocích jejího těla žlutý
proužek šíře 19 mm, bude-li stabilizátorová
montáž natřena polní šedí bude žlutý pruh na
vnitřní straně a vně křídel překřížen v pravém
úhlu pruhem červeným. Jestliže je tělo a
stabilizátor natřeno žlutě, bude na kruhových
křídlech 19 mm široký červený pruh. Ke
specifické barevné kombinaci stabilizátoru
může být tělo pumy bezbarvé.
Možné kombinace zapalovačů u SD 2A: (41)
(nadzemní výbuch nebo náraz), SD 2B: (41) A (nadzemní výbuch nebo náraz), (67) (zpoždění 5 - 30 min.), (70)
B (antidelaborační).

Typ pumy
SD-2
SD-2B
Největší průměr (mm)
79
79
Celková délka (mm)
217
217
Celková hmotnost (kg)
2
2
Celková délka stab. zapal.
235
235
Náplň
Fp 60/40
Fp 60/40
Hmotnost náplně (g)
225
225
Zapalovač
Dopp.Z.41; LZtZ 67;
Dopp.Z.41A; LZtZ 70A;
LZtZ 67;
Z70B1;
Z70B
Z70B2
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SD-4-HL
(Splitterbombe Dickwandig 4Kg Hohlladung)
Nejmenší kumulativní pumička s velmi dobrým
průrazným účinkem (130 mm pancéřové oceli v úhlu
až 60°) a nezanedbatelným střepinovým účinkem jedné
střepiny na 1m2 ve vzdálenost 13 m. Puma se dělí na
300-400 střepin o hmotnosti 1 g. Vyráběny byly 3 typy
lišící se materiálem těla.
SD –4-HL = lisovaná ocel, ocelolitina nebo ocelová
trubka.
SD –4-HL – Te = temperovaná litina nebo šedá litina.
SD –4-HL – Ge = litý perlit nebo zvláštní litina.
Tělo pumy je dvoudílné sešroubované, stabilizátor
nalisovaný nebo přibodovaný.
Používaný zapalovač eAZ-66A patří do skupiny
generátorových indukčních zapalovačů. Elektrický
proud se zde získává pohybem permanentního magnetu
(kotvy) cívkou při dopadu. Po odjištění je zapalovač
kdykoliv schopný funkce.
Barva a šablonace: tělo a stabilizátor je hnědožluté
nebo světlehnědé barvy. Černá šablonace "SD4HL"
kde označení HL znamená HOHLLADUNG
(kumulativní nálož). Puma byla shazována z letadel
hromadně
pomocí
odhazovaných
kontejnerů
„Abwurfbehälter“ zejména pak AB-250, kde je 40
kusů SD4HL a
AB-500-1 se 74 kusy. Další
kontejnery jsou AB500-1B, AB500-3a, AB500.
Typ pumy SD
4-HL
Největší průměr (mm) 91,5,-1,5
Celková délka (mm)
310
Délka těla (mm)
212
Celková hmotnost (kg)
4
Délka těla (mm).
110
Náplň
TNT/RDX
50/50
Hmotnost náplně (g)
310
Rozbuška
Kl.Z34
Zapalovač
eAZ-66 A
Použitá trhavina mimo tabulkově uváděnou, byla u
některých pum TNT nebo TNT-RDX (46/54).
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SD-9 Flak 8,8 cm Sprgr
Splitterbombe
Tříštivá pumička je jedním z válečných paradoxů. Původně
měla její část ničit leteckou sílu jako tříštivý protiletadlový granát
8,8 cm Flak 18/37 L/56 nebo 36/37. Jednoduchou montáží
stabilizátoru uchyceného čtyřmi nýty a montáží rozbušky C/98
s hlavovým indukčním elektromagnetickým zapalovačem vznikla
účinná tříštivá puma. Používaný zapalovač eAZ-66A, který patří
do skupiny generátorových indukčních zapalovačů je po odjištění
kdykoliv schopný funkce. Z těla pumy se vytváří přibližně 300
střepin o hmotnosti 5 g s hustotou zásahu na vzdálenost 26 m jedna
střepina / 1 m2.
Stejný osud měly také letecké pumy SD 3 (8 cm Wgr) vyrobené
z těla německé 8 cm dělostřelecké miny se zapalovačem AZ-73
B2 a SD 15 vyrobená z dělostřeleckého trhavého granátu ráže 10,5
cm, který měl již také zapalovač eAZ-66 A.

Typ pumy SD-9

Flak 18-37
ráže 8,8 cm
Největší průměr (mm)
88
Celková délka (mm)
578
Celková hmotnost (kg)
9,3
Náplň
Fp 60/40
Hmotnost náplně (g)
862
Zapalovač
e AZ-66 A
Puma byla shazována z letadel hromadně pomocí odhazovaných
kontejnerů

Původní protiletadlový dělostřelecký granát Sprgr. 8,8 cm.
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SD-10 - A
Splitterbombe
Tříštivá pumička s velmi dobrým střepinovým účinkem
vyráběna ve dvou typech a jedné modifikaci, která má tělo
předfragmentované deseti rýhami.
SD –10-C- Pr = lisovaná ocel; ocelolitina;
SD –10-C- L = ocel. trubka
SD –10-C- Stg = litina
SD –10-C- Te = temperovaná litina;
SD –10-C- SGe = zvláštní litina
SD –10-C- PGe = perlit litý;
Zapalovač je indukční a po odjištění stále funkční.
Rozlet střepin je na vzdálenost 25 m na plochu 1m2 připadá
jedna střepina. Z těla pumy se vytváří asi 500 střepin o
hmotnosti 5 g.
Puma byla shazována z letadel hromadně pomocí odhazovaných
kontejnerů „Abwurfbehälter“ zejména pak AB-250-2, kde je 28
kusů SD-10 C.
Typ pumy SD-10
A
C
Největší průměr (mm)
77
77
Celková délka (mm)
545
545
Celková hmotnost (kg)
10
8
Délka těla (mm).
340
340
Náplň
Fp 60/40 Fp 60/40
Hmotnost náplně (g)
900
750
Zapalovač
e AZ-66 A e AZ-66 A
Tělo a stabilizátor je olivově zelené nebo pískově žluté barvy.

U typu těla SD-10 A typ I. je šablonace provedena černou
barvou „D10A13 nebo 14“. Čtyři červené pruhy jsou vždy
mezi křídly na spodní části stabilizátoru. Konstrukční typ II. má
13 mm červené pruhy na vnějším okraji křídel stabilizátoru
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SD-10 - C
Splitterbombe
Předchůdcem pumy SD-10-C byla puma, která i
přes svůj název SC- 10 byla v letectvu označovaná
jako puma tříštivá. Se stabilizátorem sloužila pro
výškové bombardování a bez stabilizátoru se používala
pro útoky v nízkém letu, přičemž musel být zapalovač
nastaven na okamžitý účinek. SC-10-dw (silnostěnná)
měla mít, díky betonovému tělu a zalitým ocelovým
úlomkům, silnější střepinový účinek. Používaný
zapalovač AZC-10 (hut) (3) byl odjištěn již za 2,4
vteřiny po vytažení závlačky a byl velmi citlivý. To se
týká i situace při vytažení závlačky na zemi. Tyto
pumy byly používány ještě do konce roku 1942, kdy
byly nahrazeny pumami SD-10-A a SD-10-C.
Tříštivá puma s velmi dobrým střepinovým účinkem
vyráběna ve dvou typech a jedné modifikaci, která má
tělo předfragmentované deseti
rýhami.
SD –10-C- Pr = lisovaná ocel,
ocelolitina,
SD –10-C- L = ocelová trubka,
SD –10-C- Stg = litina,
SD –10-C- Te = temperovaná litina,
SD –10-C- SGe = zvláštní litina,
SD –10-C- PGe = perlit litý
Zapalovač je indukční a po odjištění stále funkční.
Rozlet střepin je na vzdálenost 16 m na plochu 1m2 připadá
jedna střepina. Z těla pumy se vytváří asi 300 střepin o hmotnosti
5 g. Puma byla shazována z letadel hromadně pomocí
odhazovaných kontejnerů „Abwurfbehälter“ Bd C10 (5ks SC-10)
a zejména pak AB-250-2, kde je umístěno 28 kusů SD-10 C.
Typ pumy SD-10
SC-10 SC-10-dw
C
Největší průměr (mm)
77
77
77
Celková délka (mm)
545
545
545
Celková hmotnost (kg)
10
10
8
Délka těla (mm).
340
340
340
Celková dílka
545
545
545
Náplň
Fp 60/40 Fp 60/40 Fp 60/40
Hmotnost náplně (g)
900
900
750
Zapalovač
AZC-10 AZC-10 e AZ-66 A
Tělo a stabilizátor je olivově zelené nebo pískově žluté barvy.


klobouček
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SD-10 - C
Splitterbombe
Tříštivá pumička s výborným střepinovým účinkem díky
předfragmentaci deseti rýhami byla ještě vyráběna v dalším typu
A.
SD –10-C- Pr = lisovaná ocel; ocelolitina;
SD –10-C- L = ocel. trubka
SD –10-C- Stg = litina
SD –10-C- Te = temperovaná litina;
SD –10-C- SGe = zvláštní litina
SD –10-C- PGe = perlit litý;
Zapalovač je indukční a po odjištění stále funkční.
Rozlet střepin je na vzdálenost 16 m na plochu 1m2 připadá
jedna střepina. Z těla pumy se vytváří asi 300 střepin o hmotnosti
5 g. Puma byla shazována z letadel hromadně pomocí
odhazovaných kontejnerů „Abwurfbehälter“ zejména pak AB-2502, kde je umístěno 28 kusů SD-10 C.

Typ pumy SD-10
A
C
Největší průměr (mm)
77
77
Celková délka (mm)
545
545
Celková hmotnost (kg)
10
8
Délka těla (mm).
340
340
Náplň
Fp 60/40 Fp 60/40
Hmotnost náplně (g)
900
750
Zapalovač
e AZ-66 A e AZ-66 A
Tělo a stabilizátor je olivově zelené nebo pískově žluté barvy.
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SC-50 Bi
Minenbombe;Sprengbombe
Tříštivo-trhavá puma nejrozsáhlejšího použití
vyráběna ve třech třídách a v šesti typech. Odlišnosti jsou
v tělech pumy od kované oceli, přes trubku a jejich
vzájemné kombinace. Typ Bi má ocelové tělo odlité
z jednoho kusu a strojově obrobené v hlavové části. Je
velmi podobná typu Ja a L Dno pumy je opatřeno víkem
pod kterým je ve vzdálenosti 953 mm ocelová přepážka
po kterou se puma plní. Ocasní kužel a křídla
stabilizátoru jsou z ocelového plechu. Stabilizátor je
přišroubovaný osmi šrouby. Puma má jedno pouzdro,
které je přivařeno k protější stěně pumy a obsahuje dvě
tělíska kyseliny pikrové a zapalovač standardní třídy.
V hlavě pumy jsou vyřezány vnitřní závity pro oko
svislého zavěšení a za pouzdrem zapalovače na těle pumy
je závit pro oko horizontálního závěsu.
Typ pumy SC-50
Bi
Tělo pumy
obrobená litá ocel
Největší průměr (mm)
200,7
Celková délka (mm)
1170,9
Celková hmotnost (kg)
55,5
Tloušťka stěny (mm)
5,08 - 6,6
Délka těla (mm).
762
Náplň
litý TNT
Hmotnost náplně (kg)
24,4
Zapalovač
AZ -5; AZ-8
Další druhy náplní trialen, nebo Amatol 41
Hmotnostní poměr 45,75%.
Barva těla je šedá, zelená nebo žlutá s černým
šablonováním.
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SC-50 JA ; L
Minenbombe; Sprengbombe
Tříštivo-trhavá puma nejrozsáhlejšího použití
vyráběna ve třech třídách a v šesti typech.
Odlišnosti jsou v tělech pumy od kované oceli, přes
trubku a jejich vzájemné kombinace. Ja má
jednodílné tažené ocelové tělo. L má tělo s bezešvé
trubkové oceli.
Ocelový plechový ocasní kužel stabilizátoru je
zajištěný k tělu pumy osmi šrouby, novější modely
mají svařovanou přírubu poblíž hrdla pumy a
ocasní kužel je zajištěný k této objímce šrouby.
Otvory v křídlech stabilizátoru slouží pro montáž
píšťal „JERICHO“, které při letu pumy piští.
Pumy mohly být upraveny pro použití na vodní cíle
odstraněním stabilizátoru, což podstatně změnilo
balistiku letu z 200 m výšky, přičemž se používal
výhradně zapalovač ELAZ (38), jehož maximální
zpoždění pěti sekund umožňovalo výbuch 12 až 18
metrů od vodní hladiny.
Typ pumy SC-50
Ja a L
Tělo pumy
obrobená litá ocel
Největší průměr (mm)
203,2
Celková délka (mm)
1099,8
Celková hmotnost (kg)
55,5
Tloušťka stěny (mm)
4,1 – 6,1
Délka těla (mm).
762
Náplň
litý TNT
Hmotnost náplně (kg)
21-25
Zapalovače
AZ -5; AZ-8 ;
ELAZ-38;
Stabo 17 nebo 57

Další druhy náplní litý trialen nebo Amatol 41
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SC-50 JB ; JC;J; J/2
Minenbombe; Sprengbombe
Tříštivo-trhavá puma nejrozsáhlejšího použití
vyráběna ve dvou třídách I. a II. a ve čtyřech typech.
Odlišnosti jsou v tělech pumy od kované oceli, přes
trubku a jejich vzájemné kombinace.
JB má hlavu a tělo z jediného kusu. Stabilizátor je
přivařen k tělu. JC má lisovanou ocel hlavu a tažené
ocelové tělo, které jsou vzájemně svařeny. J byl ranný
model JB a oba jsou identické v konstrukci. J/2 je velmi
podobný JC, kvalita oceli má podstatnou rozdílnost a
omezenou kvalitu. Ocelové plechy stabilizátoru jsou
nýtovány k přírubě, která je přišroubována osmi šrouby
k tělu pumy. Malé otvory na křídlech stabilizátoru jsou
připraveny k montáži píšťal „JERICHO“. Třída II. může
také být upravená pro použití proti vodním cílům.
Zavěšení je horizontální nebo svislé.
Typ pumy SC-50
Jb,Jc,J aJ/2
Tělo pumy
obrobená litá ocel
Největší průměr (mm)
203,2
Celková délka (mm)
1099,8
Celková hmotnost (kg)
55,5
Tloušťka stěny (mm)
4,1 – 6,1
Délka těla (mm).
670,6
Náplň
litý TNT
Hmotnost náplně (kg)
21-25
Zapalovače
AZ -5; AZ-8 ;
ELAZ-38;
Stabo 17 nebo 57
Barva a šablonování: Pískově žlutá, šedá nebo
tmavozelená barva těla, žlutý pruh na každém profilu
kužele stabilizátoru.
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S- Be E-50
Splitterbombe
Tříštivá puma levné výroby s velmi špatným
střepinovým účinkem byla vyráběna ve čtyřech
typech a v několika materiálových modifikacích.
Pumy mají různé typy těl se samostatnou ocelovou
špičkou, nebo vzájemně prošroubované s hlavou a
stabilizátorem, mají ocelovou kruhovou vložku a jsou
vytvořeny z betonu odstředivým litím, nebo mají tělo
z normálního betonu a stabilizátor z osinkocementu.
SBe–50 –A I.; II. = špička je přišroubovaná,
stab.zalitý,
SBe–50 -C I.; II. = špička je se stabilizátorem
prošroubovaná,
SBe–50 - D = zadní díl je z betonu a osinkocementu,
SBe–50 –E = tělo je lito odstředivě.

Typ pumy SBe-50
E
Největší průměr (mm)
200,7
Celková délka (mm)
1170
Celková hmotnost (kg)
60
Délka těla (mm).
1370
Náplň
Fp 60/40 Ammonal
Hmotnost náplně (kg)
5
3
Zapalovač
AZ-55

DATA: pum SBe-50
Celková délka (mm)
Délka těla (mm)
Průměr těla (mm):
Tloušťka stěny (mm)
Délka stabilizát. (mm)
Rozpětí stab. (mm)

AI
1079,5
904,2
200,7
22,9
406,4
279.4

AII
1089,7
?.
200,7
?
?
?

C
1094,7
711,2
200,7
40,6
408,9
279,4

CII.
1084,6
726,4
200,7
38,1
408,9
279,4

D
1094,7
729,0
200,7
50,8
408,9
279,4

Celková hmotnost všech typů pum je v rozpětí 49 -52 kg.
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SC-250
Geräte Jericho
Minenbombe;
Sprengbombe
Tříštivo-trhavá puma se zajímavým
signálním zařízením vyráběna pro dva
boční
zapalovače.
Při
použití
dlouhodobého časového zapalovače je
v pouzdře pod zapalovačem umístěn
doplňkový antidelaborační odlehčovací
zapalovač ZusZ 40, takže při pokusu o
vyjmutí LZZ 17 nebo 57 dojde k iniciaci
pumy. Přístroj JERICHO (jsou to ve své
podstatě varhanní píšťaly) ve čtyřech
kusech vydává při pádu pískavý zvuk a
zvyšuje psychologické účinky náletu.
Typ pumy SC-250
GJ
Tělo pumy
kovaná ocel
Největší průměr (mm)
368
Celková délka (mm)
1638
Celková hmotnost (kg)
250±12
Délka těla (mm).
1170
Náplň
Fp 60/40
Hmotnost náplně (kg)
125
Zapalovač
AZ25B;D; AZ-55
AZ 28A;
AZ38;
LZZ 17; 57;
ZusZ 40 I.;III.

Barevné značení: 40 mm široký žlutý
pásek na stabilizátoru mezi křídly.

Zálibou všech zbrojířů válčících armád bylo
psaní vzkazů na těla pum.
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SC-250 K
Minenbombe; Sprengbombe
Tříštivo-trhavá puma nejrozsáhlejšího použití vyráběna pro jeden boční
zapalovač ve dvou třídách (K a J). Odlišnosti jsou v tělech pumy. Třída „K“ má hlavu z litiny
na rozdíl od třídy „J“, která je z lisované oceli. Tělo bezešvé tažené a dnový díl svařovaný je
také trojdílná. Druhé, nijak neznačené
provedení třídy „K“, je také trojdílné,
má ocelovou lisovanou hlavu a tělo je
z ocelového plechu síly 7 ± 1mm. Táhlá
zesilující a přenosná tritolová nálož je
umístěna excentricky v podélné ose na
rozdíl od třídy „J“, která je delší a šikmá
na podélnou osu pumy. Při použití
dlouhodobého časového zapalovače je
v pouzdře dlouhém 333 mm o průměru
50,7 mm pod zapalovačem umístěn
doplňkový antidelaborační odlehčovací
zapalovač ZusZ 40, při pokusu o
vyjmutí LZZ 17 nebo 57 dojde k iniciaci
pumy.
Typ pumy SC-250 K

litinová ocelová
hlava
hlava
Tělo pumy
trojdílné trojdílné
Největší průměr (mm)
368
368
Celková délka (mm)
1640
1640
Celková hmotnost (kg)
245-256
Délka těla (mm).
1170
1170
Náplň
Fp 60/40
Amatol 39
Hmotnost náplně (kg)
130
125
Zapalovač
AZ 25 B;C;D;
AZ-55
AZ 28A;
AZ38;
LZtZ 17 A; B
57;
ZusZ 40 I.;III.
Dnový kryt

Závit M 130x3

Další druhy náplní
TNT; Fp
50/50;60/40 ; Amatol 39;40;41,
AMONAL D; J nebo DJ1
U jedné ze zkoumaných náplní pum
bylo zjištěno, že přenosná náplň je tvořena z lisovaného TNT 99,15% a náplň pumy obsahuje
NH4NO3 46,99 %,RDX 14,5 % a DNB37%. Počinku tvoří válcová tělíska kyseliny pikrové.
Protokol zkušebny trhavin Explosia 295/06.
Barevné značení: 40 mm široký žlutý pásek na stabilizátoru mezi křídly.
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SC-250 JC
Minenbombe; Sprengbombe
Tříštivo-trhavá puma nejrozsáhlejšího
použití vyráběna pro jeden boční zapalovač
ve dvou třídách (J a K) a u třídy „J“ ve dvou
provedeních (B,C). Odlišnosti jsou v tělech
pumy. Provedení „C“ má hlavu z lisované
oceli, tělo bezešvé tažené a dnový díl
svařovaný, je tedy trojdílná. provedení „B“
je jednodílné, tažené z jednoho kusu. Stěna
hlavy ve špičce je tloušťky až 78 mm oproti
55 mm u ostatních provedení a tříd. Třída
„J“ i „K“ má tloušťku stěny 6 mm ± 1mm.
Při použití dlouhodobého časového
zapalovače je v pouzdře dlouhém 333 mm o
průměru 50,7 mm pod zapalovačem umístěn
doplňkový antidelaborační odlehčovací
zapalovač ZusZ 40, při pokusu o vyjmutí
LZZ 17 nebo 57 dojde k iniciaci pumy.
Typ pumy SC-250 J
Tělo pumy

B
C
tažená z
trojdílné
jednoho kusu
Největší průměr (mm)
368
368
Celková délka (mm)
1640
1640
Celková hmotnost (kg)
245-256
250
Délka těla (mm).
1173
1170
Náplň
Fp 60/40
Amatol 39
Hmotnost náplně (kg)
130
125
Zapalovač
AZ 25 B;C;D;
AZ-55
AZ 28A;
AZ38;
LZtZ 17 A; B
57;
ZusZ 40 I.;III.
Dnový kryt

Závit M 130x3

V americkém muzeu je vystavena 250 kg SC-Jc sice v barvách
možných pro tento typ, ale šablonování je zcela smyšlené. Na pumě
je nápis KG 250 a na štítku je napsáno 140 kg bomba, je to země
neomezených možností.

35

SD-250 A Pr
Splitterbombe
Tříštivá puma s průměrně dobrým střepinovým
účinkem vyráběna z jednoho kusu kované oceli. Dále se
tělo pumy vyrábí ještě v dalších třech materiálových
modifikacích:
SD –250-A- L3 = ocel. trubka- dvoudílná,
SD –250-A- Stg = litina-jednodílná,
SD–250-A-JB= dvoudílná, litina (hlava), bezešvá trubka
(tělo).
Puma má jedno pouzdro pro boční zapalovač (blíže
k hlavě pumy) a místo druhého pouzdra je víko plnícího
hrdla. Rozlet střepin je asi jen 1400 kusů o hmotnosti nad
5 g. Průraznost střepiny je až 30 mm ocelového pancéře
pod úhlem 60°. Pumou prochází šikmo uložená přenosná
náplň TNT 99,15%. (protokol o zkoušce Explosia a.s.).
Barevné značení: 40 mm široký červený pásek na
stabilizátoru mezi křídly. Tělo zelené barvy, šablonace
černá.
Typ pumy SD-250 A
Největší průměr (mm)
Celková délka (mm)
Celková hmotnost (kg)
Délka těla (mm)
Náplň
Hmotnost náplně (kg)
Zapalovač

Pr
368
1638
250±12
890
Fp 60/40
Amatol 39
80
AZ-25 B;C;
AZ-55
eAZ-55A
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SD-250 A Stg
Splitterbombe
Tříštivá puma s průměrně dobrým střepinovým
účinkem vyráběna z jediného odlitku litiny.
Dále se tělo pumy vyrábí ještě v dalších třech
materiálových modifikacích:
SD –250-A- Pr = kovaná ocel-jednodílná
SD –250-A- L3 = ocel. trubka- dvoudílná
SD –250-A- JB = dvoudílná, litina (hlava), trubka
(tělo)
Puma má jedno pouzdro pro boční zapalovač
(blíže k hlavě pumy) a místo druhého pouzdra je
víko plnícího hrdla. Rozlet střepin je asi jen 1400
kusů o hmotnosti nad 5 g. Průraznost střepiny je až
30 mm ocelového pancéře pod úhlem 60°. Pumou
prochází šikmo uložená přenosná náplň TNT.
Typ pumy SD-250
Největší průměr (mm)
Celková délka (mm)
Celková hmotnost (kg)
Délka těla (mm).
Náplň
Hmotnost náplně (kg)
Zapalovač

Stg
368
1638
250±12
890
Fp 60/40,
Amatol 39,
litý TNT
80
AZ-25 B;C;
AZ-55
eAZ-55A

Barevné značení: 40 mm široký červený pásek
na stabilizátoru mezi křídly. Tělo pumy je zelené
s černým šablonováním.
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SD-500 A
Splitterbombe
Tříštivá puma s velmi dobrým
střepinovým účinkem vyráběna v pěti
typech a v několika materiálových
modifikacích
SD –500-A- Pr = lisovaná
ocel;ocelolitina,
SD –500-A- L = ocel. Trubka.
SD –500-A- Stg = litina.
Z těla pumy se vytváří přibližně 6800
střepin o hmotnosti 5-40 g s hustotou
zásahu na vzdálenost 80 m jedna
střepina/1 m2. Průraznost je až 40 mm
ocelového pancíře pod úhlem 60°.
Typ pumy SD-500
Největší průměr (mm)
Celková délka (mm)
Celková hmotnost (kg)
Délka těla (mm).
Náplň
Hmotnost náplně (kg)
Zapalovač

A
447
2022
450
1323
Fp 60/40
180
AZ-25 B;C;
AZ-55
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SD-500 C
Splitterbombe
Tříštivá puma s velmi dobrým střepinovým
účinkem vyráběna v pěti typech a v několika
materiálových modifikacích
SD –500-C- Pr = lisovaná ocel; ocelolitina
SD –500-C- L = ocelová bezešvá trubka
SD –500-C- Stg = litina
Stabilizátor je zpevněn kruhovým prstencem.
Pumy tohoto typu jsou osazeny dvěma
bočními zapalovači, jejichž připojení lze
libovolně stanovit.
Z těla pumy se vytváří přibližně 5400
střepin o hmotnosti 5-40 g s hustotou zásahu
na vzdálenost 80 m jedna střepina / 1 m2.
Průraznost je až 50 mm ocelový pancíř pod
úhlem 60° z výšky 2500m.
Typ pumy SD-500
Největší průměr (mm)
Celková délka (mm)
Celková hmotnost (kg)
Délka těla (mm).
Náplň
Hmotnost náplně (kg)
Zapalovač

C
396
2000
485
1418
Fp 60/40
172
AZ-25 D;38-C;
eAZ-55A;
LZtZ 17 A,B s
Z50 B
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SD-500 E
(Splitterbombe)
Tříštivá puma s průměrně dobrým
střepinovým účinkem vyráběna ve stejné
modifikaci jako SD-500 s rozdílem délky a
použitého materiálu
SD –500 - Pr = kovaná ocel;
SD –500-E- Stg = litina
Z těla pumy se vytváří přibližně 4000
střepin o hmotnosti 5-17 g s hustotou
zásahu na vzdálenost 80 m jedna střepina /
1 m2. Průraznost je až 50 mm ocelový
pancíř pod úhlem 60° z výšky 2500m.

Typ pumy SD-500
Největší průměr (mm)
Celková délka (mm)
Celková hmotnost (kg)
Délka těla (mm).
Náplň
Hmotnost náplně (kg)
Zapalovač

E
396
1744
480 ± 23
1080
Fp 60/40
75
AZ-25 B;
AZ-55 s ZZS1.
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PD-500
(Panzerdurchschlagsbombe)
Protipancéřová puma, která svržená z výšky 3500 m
při rychlosti 270 m/sec. proráží ocelový pancíř o
tloušťce 140 mm, pozdější modely až 158 mm v úhlu
60°. Použití zejména na válečné lodě.
Tělo PD 500 je vyrobeno z tažené oceli. Ve srovnání s
hmotností pumy, má velmi malou dutinu pro uložení
trhaviny. Puma je plněna trhavinou (PMF 109) což je
flegmatizovaný hexogen a hliníkový prach v poměru
80/20. Místo normálního bočního zapalovače je
pouzdro pro nabíjecí hlavu. Elektrické vedení prochází
z nabíjecí hlavy na dnový zapalovač, který je umístěn
v dnovém uzávěru pumy. Stabilizátor, zejména jeho
křídla jsou zhotovena z hořčíkové slitiny a je připevněn
k tělu pumy 24 šrouby.
Typ pumy PD-500
Největší průměr (mm)
Celková délka (mm)
Celková hmotnost (kg)
Délka těla (mm)
Náplň
Hmotnost náplně (kg)
Zapalovač

I.
276
2100
500
1835
PMF 109
32
AZ-49 P-5

Puma je opatřena nátěrem blankytně modré nebo
zelené barvy s červeným nebo modrým pruhem na kuželu
stabilizátoru.
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AB-70 - 3
(Abwurfbehälter)
Odhazovaný kontejner sestavený z rámového žebrování nesoucí 22 kusů tříštivých pum
SD-2 nebo SD-2B Používaný pro všechna letadla vybavená závěsy ETC–50 k prostorovému
a plošnému bombardování dopravních komunikací, letišť, vojenských zákopových opevnění.
Zapalovač pumy pracuje v průběhu letu na nastavitelném časovacím elektrickém
pyrotechnickém principu, který je kompatibilní s časovým zapalovačem v pumách SD-2.
Typ pumy AB-70
3
Největší průměr (mm) 190,5
Celková délka (mm)
1010
Celková hmotnost (kg)
52
Délka těla (mm)
1010
Náplň
SD-2
Hmotnost náplně (kg)
44
Zapalovač
EZZ-60
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AB 500
(Abwurfbehälter)
Odhazovaný kontejner sestavený z plechového těla nesoucí 140 kusů
elektronových
zápalných
pum
B-1E
Používaný pro všechna letadla vybavená
závěsy ETC–500 k plošnému bombardování.
Zapalovač pumy ElZZ-79; 79A nebo 89
pracuje na, v průběhu letu nastavitelném,
časovacím
elektrickém
pyrotechnickém
principu zaručující výbuchem slabé nálože
vymetení nesených pum při nastavení oV 4,5
sek. a při nastavení mV 33 sekund
v horizontálním letu 5000 nebo střemhlavém
1000 m.
Typ pumy AB
500
500-1
Největší průměr (mm)
472
472
Celková délka (mm)
1750
1750
Celková hmotnost (kg)
200
400
Délka těla (mm)
1010
1010
Náplň (typ pumy)
B-1E
SD-4Hl
Množství pum (ks)
140
74
Hmotnost náplně (kg)
144-187
305
Zapalovač
EZZ-79;89 ZtZ 69D-1

U typu AB 500-1 je rozptyl kumulativních
pum SD 4Hl z výšky 800 m v délce 50m a
šířce 38m.
Kontejnery mají povrch šedé nebo zelené barvy
s černým šablonováním např.

AB 500-1
74 SD 4 HL
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B 1-E
(Brandbombe - Elektron)
Letecká zápalná puma kruhového průřezu
v kombinaci elektronu, ze kterého je vytvořeno
tělo a s termitovou zápalnou směsí. Je shazována
v kontejnerových pumách. Puma je vyráběna ve
dvou modifikacích lišící se hmotností, která je
závislá na materiálu hlavy pumy. Klasická,
vyrobená z elektronu má hmotnost 1 kg a puma
s hlavou z oceli nebo litiny je o 300 g těžší.
Typ
B1E
Celková délka (mm)
350
Průměr (mm)
50
Celková hmotnost (kg)
1
Elektron +Termit (g)
680
Tělo pumy
Barveno
zeleně
Zapalovač
AZ 8312
AZ13 A

B 1,3 E
350
50
1,3
680
Barveno
zeleně
AZ 13A

Tělo pumy je bez šablonování.
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B 1-EZ
(Brandbombe –Elektron,
Zerleger)
Letecká zápalná puma kruhového průřezu
v kombinaci elektronu, ze kterého je vytvořeno
tělo a s termitovou zápalnou směsí. Je shazována
v kontejnerových pumách. Puma je vyráběna ve
dvou modifikacích lišící se hmotností, která je
závislá na materiálu hlavy pumy. Klasická,
vyrobená z elektronu má hmotnost 1 kg a puma
s hlavou z oceli nebo litiny je o 300 g těžší. Tento
typ pumy je opatřen na konci těla pouzdrem
s výbušninou, která při dohořívání pumy je
přivedena k výbuchu.
Typ
B 1 EZ B 1,3 EZ
Celková délka (mm)
350
350
Průměr (mm)
50
50
Celková hmotnost (kg)
1
1,3
Autodestrukce
Np 8 g Np 15 g
Elektron +Termit (g)
680
680
Tělo pumy
zelené
zelené
Zapalovač
AZ 8312 AZ 13A
AZ13 A
Tělo pumy je šablonováno černě písmeny o
výšce 8 a 10 mm. Puma může mít červený
stabilizátor.
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Sprengbrand C 50
Tento pumový hybrid, který není ve své podstatě ani
ryba ani rak, je pravděpodobně výsměchem pro „říši“ ne
moc oddaných konstruktérů, kteří prostě splnili rozkaz
vůdce. Tato puma se od padesátikilové SC typu III. liší ve
vnějších znacích pouze v tom: 1) že má průběžně
opracované (osoustružené) tělo;
2) dnová krytka je vyrobena tak, že je celá hliníková nebo
má hliníkový nákružek se závitem namísto ocelového
závitu;
3) zátka plnicího otvoru je umístěna na hlavě pumy.
Puma je naplněna litým TNT jen za pouzdro bočního
zapalovače k přepážce, která rozděluje pumu na dvě sekce
výbušnou a zápalnou. V pouzdře spalovače je umístěný
bakelitový váleček obsahující tabletu černého prachu a
ocelový váleček obsahující zpožďovací slož a rozbušku,
celá montáž je v pouzdře zapalovače odpružena listovou
pružinou. Otvor v pouzdře zapalovače směřuje přes
přepážku ke dvěma hedvábným váčkům s černým
prachem, který slouží jak zažehovací a výmetná náplň
zápalného obsahu pumového těla. Zápalná pouzdra jsou
umístěna kolem dlouhého trojhranného dutého ocelového
sloupce Dvě trojice obklopují tento trojhran a každá tato
trojice má čtyři oranžově zbarvené tablety lisované vysoce
zápalné slože (6g). Tyto tablety jsou rozněcované pouhou
jiskrou z černého prachu, který vymetá zápalná tělesa a
postupně zapaluje malé zápalné jednotky(55g), kterých je
67 a všech šest trojhranných svazků (1067g). Tlak vzniklý
při explozi nálože černého prachu také stříhá hliníkový
závit dnové krytky pumy a vyhazuje zápalné elementy nad
prostorem bombardování v rozsahu asi 90 m. Téměř po
jedné sekundě po vymetení zápalného pouzdra,
zpožďovací člen zapalovače iniciuje rozbušku a ta nálož
trhaviny uloženou v hlavě pumy.
Barva a šablonce: Tělo a ocas může být opatřen modro-šedou,
pískově žlutou nebo tmavě zelenou barvou. Puma je ale
zpravidla jednobarevná s černou šablonací „Sprengbrand“.
Někdy je horní polovina těla červená. Malé zápalné elementy
jsou natřeny hnědě, zatímco pouzdra mohou být světle červená
nebo zelená.

Typ Sprengbrand
C50
Celková délka (mm)
1080
Délka těla (mm)
670
Délka stabilizátoru (mm)
406,5
Rozpětí stabilizátoru (mm)
287
Průměr (mm)
200
Celková hmotnost (kg)
50
Zápalná hmota
10
Náplň TNT ,Fp 60/40 (kg)
6,5
Zapalovač
EAZ 25B;
28A
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Brand - C50 A
(Phosphorbrandbombe)
Letecká zápalná puma
v kombinaci
kapalné a polotuhé zápalné hmoty a ampulí
(lahví) s obsahem fosforu. Je shazována
jednotlivě. Rozsah ohrožení zápalnou směsí je
po dobu 5-12 minut v průměru 15-20 m.
Typ Brand-C50
A
Celková délka (mm)
1097
Délka stabilizátoru (mm)
406,5
Rozpětí stabilizátoru (mm)
198
Průměr (mm)
203,2
Celková hmotnost (kg)
40,82
Náplň (kg)
13,6
Zapalovač
AZ 25B; 28A

V případě, že nejsou v pumě lahve s fosforem
tvoří náplň: 85% benzinu, 4 % fosforu a 11%
čistého kaučuku.
Koeficient plnění 33%.
Tělo pumy je tmavě šedé nebo šedozelené,
šablonováno černě a červenými výstražnými
nápisy. Na těle pumy jsou dva červené pruhy.
Na kuželu stabilizátoru je mezi křídly žlutý
pruh. Na hlavové části je v případě plnění
láhvemi červený symbol lahve.
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Brand C 50 B
(Phosphorbrandbombe)
Tento typ zápalné letecké pumy se na našem
území vyskytuje nejčastěji, zejména proto, že byl
dlouhou dobu po válce využíván letectvem ČSLA.
Plechové tělo pumy má zesílenou hlavovou část a
na dně je typické víko se dvěma výstupky zajištěné
z boku šroubem. Náplní byla zápalná látka
konzistence a zbarvení hnědého tekutého mýdla.
Iniciačním zažehovacím prvkem je fosfor uložený ve
dvou skleněných ampulích, které jsou proti pohybu
zajištěny vidlicovým držákem spojeným s pouzdrem
bočního závěsného oka. Proti pohybu v podélné ose
jsou ampule jištěny dřevěnými kolíky. Plnící hrdlo
(pouzdro závěsného oka na hlavě pumy) je spojeno
s centrální trubkou, která obsahuje plstěnou ucpávku.
Ve dně pumy je za střižnou přepážkou vzdušný
prostor pro spolehlivější roznět fosforové náplně při
jejím rozbití.
U prvních pum vyráběných do října 1942 bylo jako
primární zažehovací směsi používáno fosforu se
sirouhlíkem, jelikož tato směs ve velkých výškách
zamrzala, začal se do pum dodávat čistý fosfor ve
skleněných ampulích. Rozsah účinnosti pumy byl
v okruhu 8 m po dobu 8 – 10 minut.

Typ Brand-C50
B
Celková délka (mm)
1100
Délka stabilizátoru (mm)
406,5
Délka těla (mm)
775
Průměr těla(mm)
200
Celková hmotnost (kg)
36
Náplň (kg)
17
Zapalovač
EAZ 25A; 25B
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NC 50
(Nebel Zylindrish 50 kg)
Dýmová válcová puma má tělo vyrobené ze
standardní padesátikilové válcové pumy.
Plechové tělo pumy má zesílenou hlavovou
část z lité oceli. Otvor pro pouzdro bočního
zapalovače je uzavřen krytkou, která je s tělem
pevně spojena svarem. Přepážka s pouzdrem
zapalovače je ke dnu pumy přichycena osmi
šrouby. V přepážce je provrtáno celkem pět
kouřových otvorů. Náplň tvoří Bergerova směs,
která obsahuje chlorid uhličitý, zinek v prášku
a chlorečnan draselný. Zapálením zinek přejde
v chlorid, jenž ve vzduchu s vodními parami
způsobuje mlhu. (C2CL6 (Mg, Al) + Zn
C2Clx/C + ZNCL2) nebo 34,5 % práškového
zinku, 40,8 % tetrachlórmetanu, 9,3 %
chlorečnanu draselného, 7,1 % chloridu
amonného a 8,3 % uhličitanu hořečnatého.
Typ
Nebel C50
Celková délka (mm)
1100
Délka stabilizátoru (mm)
406,5
Délka těla (mm)
670
Průměr těla(mm)
200
Celková hmotnost (kg)
51
Náplň dýmotvorná (kg)
24
Zapalovač mech. nár. dnový
AZ 36
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Brand-250 A
(Phosphorbrandbombe,
Zerleger)
Letecká zápalná puma v kombinaci kapalné zápalné
hmoty, vzduchového prostoru a ampulí s obsahem
fosforu. Je shazována jednotlivě. Puma je
autodestruktivní v případě rozbití ampulí s fosforem a
smícháním se vzduchem nebo vybuchuje za použití
bočního zapalovače. Horní otvor pro boční zapalovač je
zaslepen zátkou. Rozsah ohrožení zápalnou směsí je po
dobu 10-20 minut v průměru 30-40 m.
Typ Brand-250
Celková délka (mm)
Průměr (mm)
Celková hmotnost (kg)
Náplň (kg)
Tělo pumy
Zapalovač

A
1654
368
185
65
šedivé
AZ 25D

Tělo pumy je šablonováno černě a červenými
výstražnými nápisy. Na těle pumy jsou dva červené
pruhy a symbol lahve v červené barvě.
Odlišnou náplň a funkci mají zápalné pumy FLAM
C 250 a C 500 obsahující tekutou zápalnou směs z 30%
benzinu a 70% surové ropy iniciovanou TNT. Průměr
okruhu zasažení je 15 - 20 metrů (FLAM C 250) resp .
30 - 40 metrů (FLAM C 500) Průměrná doba hoření je
značně rozdílná od 10 do 15 sekund.
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Na Ostravsku se objevily letecké pumy SC -50 se sovětským všesměrovým nárazovým
zapalovačem AV-1. S pumou vybavenou všesměrovým nárazovým zapalovačem se
manipuluje velmi opatrně.
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AZ –73 B
(Aufschlagzünder)
Inovovaný hlavový nárazový
jednosměrový
zapalovač
okamžitý,
jištěný
střižným
kolíkem,
membránový,
používaný do leteckých pum SD1, které jsou opatřeny rozbuškou
s počinkou č. 34. Předchůdci
řady AZ 73 byly téměř bez
jištění. Zapalovač pracoval na
principu vtlačení zeminy, nebo
zborcení stěny hlavy zapalovače.
Korunková čepička se před
uložením pum snímala.

Typ zapalovače
Používá se v pumách
Činnost
Dopravní režim

Odjištění
Zapalovače užívaný s
Průměr zapalovače (mm)
Celková délka (mm)

AZ-73;
73A;73A2;73A3;
AZ-73B
SD-1
Nárazový,
membránový
okamžitý
Hlava
zapalovače
zajištěna
korunkovou
čepičkou
při dopadu
žádným
20
38
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ZusZ – 40 I.
(Zusatzzünder)
Doplňkový antidelaborační zapalovač je mechanický, působící po vytažení
počinové nálože spojené se zapalovačem LZZ 17. Zapalovač se vkládá do
pouzdra zapalovače v pumě tak, že tři západky se opřou o vnitřní stěnu pouzdra
zapalovače a to tak, že při pokusu o vyjmutí
z pouzdra se samosvorně zaklíní a spojí se
s pouzdrem v jeden celek. Do pouzdra je dále
vložen časový zapalovač řady LZZ 17, jehož
počinka je zasunuta do těla zapalovače ZusZ
40 I. Při dopadu pumy je současně u
zapalovače LZZ 17 uveden v činnost časový
mechanismus a u zapalovač ZusZ 40 došlo
nárazem k jeho odjištění, kdy zajišťovací
segment se uvolnil z otvoru v úderníku po
vypadnutí kuličky. Při pokusu o vyjmutí
zapalovače řady LZZ 17 došlo k uvolnění
páky úderníku, který napíchl rozbušku a přes
zesilovací náplň byla iniciována počinka
zapalovače ZusZ 17.

Používá se v pumách

SC-250 a
větších ráží

Činnost

antidelaborační

Dopravní režim

zajišťovací
segment zajištěn
kuličkou
při dopadu
řada LZZ-17
550
60

Odjištění
Zapalovače užívaný s
Průměr zapalovače (mm)
Celková délka (mm)
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ZusZ – 42
(Zusatzzünder)
Inovovaný doplňkový antidelaborační zapalovač
(ZusZ-40) je mechanický, působící po vytažení
počinové nálože spojené se zapalovačem LZZ 17.
Zapalovač se vkládá do pouzdra zapalovače v pumě
tak, že tři západky se opřou o vnitřní stěnu pouzdra
zapalovače a to tak, že při pokusu o vyjmutí z pouzdra
se samosvorně zaklíní a spojí se s pouzdrem v jeden
celek. Jedna ze západek předepíná pomocí kolíku
pružinu úderníku. Do pouzdra je dále vložen časový
zapalovač řady LZZ 17 jehož počinka je zasunuta do
těla zapalovače ZusZ 42 Při dopadu pumy je současně u
zapalovače LZZ 17 uveden v činnost časový
mechanismus a u zapalovač ZusZ 42 došlo nárazem
k jeho odjištění, kdy zajišťovací segment se uvolnil
z otvoru v úderníku po vypadnutí kuličky. Při pokusu o
vyjmutí zapalovače řady LZZ 17 došlo k uvolnění páky
šoupátka, který uvolnil předepjatý úderník jež napíchl
rozbušku, která iniciovala počinku zapalovače ZusZ 17.

Používá se v pumách

SC-250 a
větší

Činnost

antidelaborační

Dopravní režim

zajišťovací
segment zajištěn
kuličkou
při dopadu
řada LZZ-17
550
60

Odjištění
Zapalovače užívaný s
Průměr zapalovače (mm)
Celková délka (mm)
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EL AZ –25 A;B;C
(Elektrischer Aufschlagzünder)
Nárazový zapalovač je elektrický, kapacitní (kondenzátorový) všesměrově
působící boční zapalovač se stavitelným zpožděním 0,085 sec. Nastavení
zpoždění je prováděno přepínačem na polohu I. nebo II. v době letu.
Při odhozu je nabíjecí kondenzátor nabitý a po svržení následuje přebíjení na
kondenzátor zážehu. Při dopadu se proudokruh uzavře prostřednictvím
otřesového spínače a vypnutí příslušného roznětného
prostředku následuje jak je dále popsáno.V poloze oV*,
150 V nebo 240 V. nebo II bude oV roznětný
prostředek iniciovat. V poloze mV, 150 V nebo 240 V.
Nastavení zpoždění spínačem odvodu I. při úderu
zpravidla mV-1 nebo mV-2 roznětný prostředek
iniciuje. Při shozu mimo bezpečné výšky může nastat
principiální selhání.
V poloze mV, 150 V, při nastavení spínače odvodu II
následuje vždy selhání. U zařazení do polohy 240 V je
vypínání přes mV-2 nebo Vz* závislé na úhlu dopadu.
Zapalovač je určen pro nálety z velkých i malých výšek
do vodních ploch se zvýšenou odolností proti mrazu.
Používá se v pumách ráží

SD, SC-50 -500
a ZC 50 – 250

Činnost

Nárazový se
stavitelným
zpožděním
Kontakty
zajištěny krytkou
Při shozu
EAZ 55A
u SD-500 C
58
96,5; 105.

Dopravní režim
Odjištění
Zapalovače užívaný s
Průměr zapalovače (mm)
Celková délka (mm)

*) oV = ohne Verzögerung (bez zpoždění – okamžitá funkce)
mV = mit Verzögerung (se zpožděním např. 0,15 sec.)
Vz = Verzugszündung (zpoždění např. 14 sec.)
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EL AZ –28 A
(Elektrischer Aufschlagzünder)
Boční zapalovač je nárazový, elektrický, kapacitní (kondenzátorový)
všesměrově působící. Nastavení oV, nebo zpoždění mV (0,15 sec.) nebo Vz 14
sec.
Při odhozu je nabíjecí kondenzátor nabitý
a
po svržení
následuje přebíjení na
kondenzátor zážehu. Při dopadu se
proudokruh
uzavře
prostřednictvím
otřesového spínače. Zapalovač je určen pro
nálety z velkých výšek.
Další čtyři modifikace EL AZ 28 B byly
používány zejména u pum ráží nad 500 kg .
Používá se v pumách

SD;SC 50-500;

Činnost

Nárazový se
zpožděním
0,12 sec.
Kontakty
zajištěny krytkou
Při shozu
není
58/50
145

Dopravní režim
Odjištění
Zapalovače užívaný s
Průměr zapalovače (mm)
Celková délka (mm)
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ELAZ –38
(Elektrischer Aufschlagzünder)
Nárazový zapalovač je elektrický, kapacitní
všesměrově
působící
boční
zapalovač.
Nastavení zpoždění je prováděno přepínačem
na polohu I. nebo II. v době letu.
Při odhozu je nabíjecí kondenzátor nabitý a
po svržení následuje přebíjení na kondenzátor
zážehu. Při dopadu se proudokruh uzavře
prostřednictvím otřesového spínače. Zapalovač
je určen pro nálety z velkých i malých výšek
s minimální výškou horizontálního letu 20 m .
Používá se v pumách

SC 50 -500

Činnost

Nárazový
s přepnutím
poloh za letu
Kontakty
zajištěny krytkou
Při shozu
není
58/50
96,5; 105.

Dopravní režim
Odjištění
Zapalovače užívaný s
Průměr zapalovače (mm)
Celková délka (mm)

Zpoždění s nastavením 0,05 nebo 0,2 sec. pro
běžné bombardování. Pro nálety ve výšce 20 m
bylo zpoždění (Vz) 5 sec. Obdobné varianty
konstrukce byly také u EL AZ 30B nebo 38C.
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ELAZ –55 ; 55 A
(Elektrischer Aufschlagzünder)
Nárazový
zapalovač (55)
je elektrický, kapacitní
všesměrově působící boční zapalovač se stavitelným
přepínáním za letu. Nastavení je prováděno přepínačem na
polohu I. nebo II. v době letu na oV a Vz. (oV. nebo Vz. =
14 sekund u nastavení m.V).
Citlivý elektrický nárazový zapalovač (55)A
Nárazový citlivý zapalovač (55)A je elektrický, kapacitní
všesměrově působící boční zapalovač se stavitelným
přepínáním za letu. Nastavení je prováděno přepínačem na
polohu I. nebo II. v době letu na oV a Vz. Určený pro shozy
z velkých i malých výšek Je podobný s elektrickým bočním
zapalovačem (55) pouze je spojen kabelem s membránou
hlavového zapalovače.

Používá se v pumách

SD- 50-1400
anebo SBe 50 a
250.

Činnost

Nárazový se
stavitelným
zpožděním
Kontakty
zajištěny krytkou
Při shozu
není
50
105

Dopravní režim
Odjištění
Zapalovače užívaný s
Průměr zapalovače (mm)
Celková délka (mm)
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LZZ-17
LZtZ-17 A; LZtZ-17B
(Langzeitzünder)
Dlouhodobý časovaný zapalovač (17),
citlivý, univerzálně působící boční zapalovač
s elektrickým nárazovým mechanismem a
mechanickým hodinovým strojkem. Doby
chodu: LZZ (17) A - 2 do 72 hodin a LZZ
(17)B - 5 do 120 minut.
Byl konstruován pro trhavé pumy od 250
kg, a používán zpravidla ve spojení s ZusZ
(40).
Při odhozu je nabíjecí kondenzátor
nárazového zapalovače nabije a během pádu
pumy přechází elektrický náboj na
kondenzátor zážehový.
Při dopadu se
proudokruh
uzavře
prostřednictvím
otřesového spínače a dojde k zážehu zápalné
slože. Tím se tavící hmota ohřeje natolik, že
zajištěný úderník jakož i pojistný kolík jsou
tlačeny předepjatou pružinou do míst kde
ustoupila tavená hmota. Hodinový stroj se
rozběhne a zajištěný úderník je odjištěn. Po
uplynutí nastavené doby se vyhne dopadová
páka do zářezu a nastavitelné šoupátko
uvolní předpjatý úderník.
Používá se v pumách

SC-250 a
větší

Činnost

časovaný LZZ
(17)A - 2 do 72
hodin I LZZ
(17)B - 5 do 120
minut.
Kontakty
zajištěny krytkou
Při shozu
V nástavbě ZusZ
-40
58
142

Dopravní režim
Odjištění
Zapalovače užívaný s
Průměr zapalovače (mm)
Celková délka (mm)
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Typická soustava časového antidelaboračního zapalovače u leteckých pum
určených k takzvanému leteckému minování. Používá se u ráží 250 kg a více. U
menších ráží není montáž možná pro malý průměr pumy.
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Přehledná tabulka s technickými údaji německých pum a
torpéd použitých ve druhé světové válce.
Trahavé pumy
Hmotnost
(kg)

Průměr
(mm)

Délka (mm)

Hmotnost
trhaviny (kg)

SC 10

10

86

585

4,2

SC 50

50

200

1095

25

SC 250

250

368

1615

135

SC 500

500

470

2022

270

SC 1000
1000
'Herrmann'

654

2800

530

SC 1800
'Satan'

1800

660

3500

1000

SC 2000

2000

660

3500

1200

SC 2500
'Max'

2450

829

3895

1700

SC 500 J

500

470

1975

245

PD 500

500

276

2100

32

PD 1000

1000

-

-

-

SB 1000

1000

654

2800

850

SB 1800

1800

660

3500

1500

SB 2500

2500

-

-

1700

TYP

Tříštivé pumy
SD 1

1

50

350

0,2

SD 2

2

78

303

0,225

SD 4/HL

4

90

315

0,35

SD 4/HL
RS

10,3

90

-

0,35

SD 9/HL

9

120

310

0,85

SD 10 A

-

86

322

-

SD 50

50

200

1090

16

SD 70

70

200

1280

21

SD 250

250

368

1938

80

SD 500

500

369

2007

142
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Hmotnost
kg)

Průměr
(mm)

Délka (mm)

Hmotnost
trhaviny (kg)

1400

563

2840

325

SD 1700
1700
'Sigismund'

660

3300

705

TYP
SD 1400

SD 500 A

500

447

2022

165

SD 500 E

396

1740

1740

110

Protipancéřové
PC 500*
'Pauline'

500

395

2007

98

PC 1000*
'Pol'

1000

500

2100

160

PC 1400
'Fritz'

1400

562

2836

200

PC 1600

1600

660

3185

280

PC 1800 RS
2115
'Panther'

536

2690

230

* tyto varianty byly také jako PC 500 RS a PC 1000 RS z reaktivním urychlením letu

Osvětlovací a značkovací
BL C 50

37,5

200

1088

25,2

NC 50

-

-

650

Osvětlovací slož

NC 250

-

-

-

-

Zápalné pumy
B1

1,1

50

350

0,2

B2

2,2

50

595

0,5

B4

4,2

80

700

1,2

B10

11

115

1070

3,5

B C 50

45

200

1095

19

B C 250

185

368

1938

80

B C 500

315

470

2007

160

Velkoobjemové pumy
LM A

520

-

-

-

LM B

900

-

-

-
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TYP

Hmotnost
(kg)

Průměr
(mm)

Délka(mm)

Hmotnost trhaviny (kg

LM C

600

-

-

-

LM F

1000

-

-

-

BM 1000
'Monika'

640

660

3225

-

Torpéda a pumová torpéda
LT 350

250

350

-

-

LTF 5b

765

450

5360

-

LTF 5w

900

450

-

-

LT 850

810

-

5432

-

LT 950

950

-

-

200

LT 1500

1500

-

-

-

BT 200

220

300

2395

100

BT 400

435

378

2946

200

BT 700 A

780

426

3500

330

BT 700 B

755

456

3358

320

BT 1000

1180

480

4240

710

BT 1400

1510

620

4560

920

BT 1850

1923

620

4690

1050

Pro zneškodňování leteckých pum
metodou výbušného oddělování je nutné
znát alespoň orientačně základní hodnoty
tloušťky stěny těla pumy. Následující
tabulka tyto údaje poskytuje.
Na snímku vpravo vidíme nezdařený
pokus, kdy tloušťka stěny přesahovala
možnosti použitého prostředku
A) přiložení flexibilní kumulativní nálože
RAZOR 6 na tělo pumy o síle stěny 7,6
mm.
B) komparační pohled,
C) výsledek pokusu
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Průměrná tloušťka
Typ pumy
stěny válcové části těla
(mm)
PC-500 E
35,6
PC-500 L
22,9
SD-1
5,1
SD-1 (f)
3
SD-2
9,5
SD-4
9,5
SD-10A
15,2
SD-10C
14
SD-50 (D;L)
10,2
SD-70
10,2
SD-250(JB;L;DL)
15,2
SD-500 (A;E)
24,5
SC-50Bi
5
SC-50 I.(JA;L;STABO)
4,1
SC-50 II. (JB;JC;J;J/2)
4,1
SC-250I.;II.;III.;(J;L;L2;B;K) 7,6
SC-500 III. (K;L2;J)
7,6
SC-1000 (C;L;AND;L2)
10
SC-1200
11,4
SC-1800
12,7
B-1 (1 a 1,3 kg)
9,5
B-2 EZ
11,1
B-2,2 EZ
9,5
BC-50A
3,2
BC-50B
1,6 – 3,2
BC-250 A I. A II.
7,6
KC- 250
1,6
FLAM C-500
1,6
Sprengbrand C-250
3,8
SBe-50 (C II;E)
38
SBe-50 (C )
40
SBe-50 (D )
50
SBe-50 (A I. )
23
SBe-250
8,2
SC-10
12,7
SD-15
10,4
ZC-10 A
12,7

Průměrná tloušťka
stěny v hlavové části
(mm)
228
236
10,2

45,7
88,9
127
6,6
6,1
6,1
11,7
8,1

25,4
21,8
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Vloženo se svolením autora seznamu Ing. Bedřicha Růžičky, CSc.

1) TNT lisován v blocích, v lepenkovém obalu s hořčíkovým tm,
1A) TNT lisován v blocích v lepenkovém obalu, balen papírem,
1B) TNT lisován v blocích, v lepenkovém obalu impregnován montánním voskem,
2) Trinitrofenol (TNF - kyselina pikrová) lisovaná v blocích, v lepenkovém obalu,
3) Pentrit (Np) lisovaný v blocích,
4) TNT volně sypaný v kartonovém obalu,
5) TNF volné uložená v kartonovém obalu,
6) TNT / vosk ( 95 {5 ) v blocích v kartonovém obalu,
7) TNT lisovaný,
8) TNT litý,
9) TNT / NH4NO3 / NaNO 3 (30/35/35),
9A) TNT / NH 4 NO3 / NaCl (30/35/35),
9K) TNT / Ca(N03)2 (25/75 ),
10) TNT + TNT / vosk (95 /5) + TNT / vosk (90 / 10) lisován, v lepenkovém obalu,
11) TNT + TNT /vosk (90/10) + TNT / vosk (85/15 ) + TNT / vosk (80 /20), lisovaný,
12) TNT + TNT / vosk (95/5) + hexogen (H) / vosk (90/10) lisován v blocích, v lepenkovém
obalu,
13) Amato( 40 /60) litý,
13A) Amatol (50/50) litý,
1 3 E ) TNT / NH 4 NO 3 / NaNO 3 (50/20/30),
14) TNT litý = Fp. 02 ( Füllpulver 02) = 1902 - rok zavedení do armády ,
15) TNT /Al prášek (90/10),
1 6 ) TNT litý do Al obalů s Np / vosk (90 /10) jako počinovou náplní,
17) TNT / Al prach (90 /10 ) litý s Np/vosk jako počinovou náplní (amatol 40 ?),
17A ) Dinitroanisol / NH4 NO3 / H (54/32/14) s kotouči NH4NO3 / Ca(NO3)2 / Np
(46/21/20/9) ? ,
18)
TNT / flegmatizovaný H (80/20) lisovaný v blocích, v lepenkovém obalu,
19)
TNT /NH4NO3 /Al prach (55/35/10) litý,
20)
Etylendiamindinitrát (PH-Salz) / NH4NO3 / Al prach (45/53,5/1,5),
21)
Amatol 40/60 s jádrem z lisovaných TNT tělísek,
23)
TNT / NaCl (60/60) = Fp. 44,
23A) TNT / NaCl (50/50 ) = Fp. 44A,
23B) TNT / NaCl / esperit (Si-Stoff) (50/46/4 ) = Fp. 44B,
23E) TNT / NaCl (40 / 60 ) = Fp. 44E,
24)
TNF litý / litá kyselina pikrová = Gra. Fp. 88 (Granate-Füllpulver 88),
27)
TNT + TNT / vosk (90/10 ) lisována v blocích v lepenkovém obalu,
28)
TNT / vosk (90/10) +Np / vosk (90/10) lisováno v blocích v Al-obalu,
29)
TNT/ vosk (90/10) + krystalický TNT + TNT / vosk /KCl (63/7/30) lisováno
v blocích v lepenkovém obale,
30)
TNT + TNT / vosk (95/5) lisováno v blocích v lepenkovém obalu,
32)
Np / vosk (90/10) lisováno v blocích v balení z voskovaného papíru,
33)
Np / vosk (85 /15) lisováno v blocích v balení z voskovaného papíru,
34)
Np / vosk (70/30) lisováno v blocích v balení z voskovaného papíru,
36)
Np / vosk (60/40) lisováno v blocích v balení z voskovaného papíru,
38)
Np / vosk (35 /65) lisováno v blocích v balení z voskovaného papíru ,
41C) TNT / NaN03 (60/40),
42) TNT / Np (80/20) lisovaný a baleny ve parafinovaném papíře (pentol),
43)
Pentrit plastický,
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45)
Np /vosk / H (35/15/50),
52)
Dinitrobenzen (DNB) / NH4NO3 / H (50/35/15) litý,
52+)
DNB / NH4NO3 / H (47/38/15) se zrcadly NH4NO3 / Ca(NO3)2 / H / Np
(46/21/20/13),
56)
Donarit / ng / NH4NO3 / TNT / žitná mouka (4/80/12/4),
57)
Monachit / NH4NO3 / alkalický dusičnan / TNT / alkalický chlorid / kolodiová bavlna /
dřevěné uhlí (64/3/14/17/1/1),
60)
Trinitrochlorbenzen,
61)
Trinitrochlorbenzen litý,
66)
Np / vosk (50/50),
70)
Trinitrobenzen (TNB) lisovaný,
83)
Etylendiamindinitrát ( EDD ) lisovaný,
84)
EDD /NH4 NO3 (55I45),
86)
EDD / H / vosk (46 /18/36) balený ve voskovaném papíru a v Al-obalu,
88)
Amatol 41 (speciální směs),
91)
H / vosk (95/5) lisováno v blocích, baleno ve voskovaném papíru,
92)
H / vosk (90/10) lisováno v blocích, baleno ve voskovaném papíru
95)
H / vosk / TNT (58 /3 /39) lisováno v blocích, baleno ve voskovaném papíru ,
97)
H / TNT (60/40) lito,
101) TNT / vosk (85/15),
102) Amatol 60/40,
104) Hexogen (H),
105) TNT / H / Al prášek (70/15/15 ) lito = trialen 105
106) TNT / H / Al prášek (50/25/25) lito = trialen 106
107) TNT / H / Al prášek (60/20/20) lito = trialen 107
109) H/ AI prášek 1 vosk { 70 125 15 )= PMF 109
110) NH4 NO3 / naftalen /Al prášek /dřevěná moučka (90/5/2,5/2,5),
111) NH4NO3 / saze (94/6),
112) Amatol 20/80,
113) NH4NO3 / TNT / Al prášek (70/20/10 ) = amatol DJ
114) Amatol DJ 1
SW 18) Střelná vlna (?) 18
SW 36) Střelná vlna (?) 36
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